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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

î. Kirazoğlu 

Birinci Oturum 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt

çesi kabul olundu. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tü

mü üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili 
Erzurum Milletvekili 

M. Zeren 
Kâtip 

istanbul Milletvekili 
F. TeMl 

İkinci Oturum 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi

nin tümü üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi

nin bir kısım bölümleri kabul olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

8. Ytrcah N. Tlabar 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. TM 

Dördüncü Oturum 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1951 yılı Bütçeleri kabul olundu. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Beşinci Oturum 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı; 
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçeleri kabul olun

du. 
Tarım Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi de kabul 

olunduktan sonra 27 . II . 1951 Salı günü saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

8. Baran 
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1. —Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi 
ve Marshall Yardım Plânı çerçeveli dahilinde 
temin edilen yardımlar karşılığı Türk liraların
dan bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesap» 
larına intikal şekli hakkında kanun tasarısı 
(1/153) (Bütçe Komisyonuna); 

B : 53 &7.S.19Bİ 0 : 1 
2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 

2. -ş- Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren^iıt, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 15 nci maddesine bîr fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/182) (Millî Savunma, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına). 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 
KÂTİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

«• • ^ 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 1951 yüı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/77) 

A — Toprak ve İskân isleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi. • 

BAŞKAN — Toprak ve İskan İşleri Bütçesi
nin bölümlerini okuyoruz. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Nasıl açarsınız? Ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Saydık, 256 kişi vardır. Peyder
pey geliyorlar. (Ekseriyet var sesleri). 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) —• 
Gelsinler efendim. Söylemek ayıp mıdır? 

BAŞKAN — Girenler lütfen çıkmasın. 

B. 
201 

202 

203 

206 

Aylıklar ^ 2 
BAŞKAN — Kabul edenler., Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti -
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN —• Kabul edenler., Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir, 
4178 ve 45,98 sayılı kanunlar 

Lira 
873 400 

836 220 

19 801 

B. 

209 

301 

302 

303 

304 

gereğince 
yardımlar 
BAŞKAN 
miyenler.. 

yapılacak zamlar ve 

— Kabul edenler.. Et-
Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et~ 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

97 000 

204 029 

20 000 

99 000 

40 000 

45 575 

— 10» — 
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B. 
305 

306 

307 

308 

309 

405 

406 

414 

425 

427 

429 

Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hayvan yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya ve 
giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
İskân işleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4760 sayılı Toprak Bayramı 
Kanunu uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
5613 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 nci 
maddesinde yazılı dağıtılan ara
ziyi açma giderleri 

Lira 
75 000 

3 000 

771 000 

14 000 

161 000 

5 000 

50 000 

210 000 

520 000 

1 000 

50 000 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; İskân Genel Müdürlüğü ile hem ahenk 
olarak çalışması lâzımgelen fakat aralarında bu 
ahenk noksan olan bir genel müdürlük var. O da 
Emekli Maliye Genel Müdürlüğüdür. t Burada 
arazi dağıtma meselesi mevzuubahis olunca, Dev
lete ait emval ile Toprak ve İskân Müdürlüğü 
arasında birçok zamanlar münazaa çıkıyor. İs-

1951 0 : 1 
kân İdaresinin halka vermiş olduğu arazi hal
ka maledilmiyor. Bu yüzden, benim kanaatime 
göre bir ıslahatı icabettiriyor ve emlâki umumi-
yenin o işin içine girmesi lâzımgeliyor. İskân 
Genel Müdürlüğü bir yerde toprak veriyor, 
Emlâk Müdürlüğü müdahale ediyor. Belediye
nin hududu içindedir, giremezsiniz, diyor. Böy
le bir mesele ile karşılaştım, 

Adana'da bir muhacire bir miktar arazi ve
rilmiş. Emlâk Umum Müdürlüğü diyor ki, bele
diye hudutları dahilindeki dükkân verilemez. 
Ben bunu anlıyamıyorum, acaba dükkânların 
belediye hududu dışında, dağ başında mı olması 
lâzımge'lir. 

Bu ihtilâfları kaldırmak lâzımdır, Tarım 
Bakanlığı bunu hal ve fasl etsinler. Eğer bu üç 
daire bir araya gelmezse bu memleketin iskân 
dâvası hallo'lunamaz. 

BAŞKAN — 429 bölümü kabul edenler... Et-
miyenler... Bölüm kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 İç kongreler ve teknik toplantı
lar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Toprak ve iskân işleri kursu ge-
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

901 4753 ve 5618 sayılı Kanunun 45 
ve geçici 2 nci maddelerine göre 
yapılmış ve yapılacak kamulaş
tırma bedel ve farklarından nak
den ödenecekler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

902 Toprak işleri makine ve teçhi
zat karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 500 

2 000 

25 000 

495 

11 900 

135 000 

170 000 

— WH2 — 
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B. 

903 
Lira 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci madde
si gereğince açılacak özel fon 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim Toprak ve îskân İşleri Bütçesi bit
miştir. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ghmel Mü
dürlüğü 1951 <y%l\ Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/83) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlileri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesine başlıyoruz. Birinci 
maddeyi okutuyorum : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1991 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 187 636) lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (385 000) lira öde
nek verilmiştir.. 

B. 
201 Aylı 

A/l 

ıklar 

• CETVIÜLİ 

Lira 
1 146 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaıbul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

393 300 

41 101 

47 750 

B. 

1 500 

210 

218 

Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenîfr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Ka*btü edettöer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 27 ncintad-
desi gerefînce veznedar Ye yar
dımcılarına verilee^fk Irtate taz
minatı 
BAŞKAN — «afKfl eâttâMr... 
Etmiyenler... Kabul ediliDföjftfer. 
Merkez We* giÂe#»rî 
BAŞKAN — Katitfl efoâfcr... 
Etmiyenler... KÜM 
işletmeler ve n*erföez 
büro giderleri 
BAŞKAN — Kabttl 
Etmiyealeı*... K â M «dilmiştir. 
Basılı k$ğit ve deâfeetier 
BAŞKAN — Kafe*l *fl«*$er... 
Etmiyenler,.. Kabul <edümiş$r. 
Posta, telgg*»f >ve telefon gider
leri 
BAŞKAN — Mtfml toâmder... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — KaİJül edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Ka&ül edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilnîiför. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri- ve yöl-

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

BAŞKAN — K«bul edeaier... 
Etmiyenter... SSaball ediltaajrt^r. 

309 T«şıt gMBrleBİ 
BAŞKAN — Kabul edendir...' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Genel Muhasebe Ksnunarnın 48 
nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKİ^N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I 

*2S 749 

2 ÎCft 

n 375 

22 0OC 

m 700 

t 0 000 

26 000 

16 35& 

1 fÖÖ 

# 0 0 1 

Ü00O 

— KOT — 



4*6 5433 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğince okul giderleri 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

41T 543$ sayılı Kanunun 29 ncu mad
desi, gereğince yapılacak ödeme
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
BtSyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN ..— Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul «dilmiştir, 

461 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN r - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
BtSyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - OBTVBtI 
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Lira B. Lira 

giderleri karşılığı 2 562 636 
25 000 BAŞKAN — Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
2 Memur lojmanlarından alınacak 

kira bedelleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

60 000 Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
3 Çeşitli gelirler 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
10 000 Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

10 000 

15 000 

25 000 

35 000 901 Önartria isleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

903 Dağıtma tesisleri inşaatı 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu), 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle beraber 
oyunuza Sunuyorum: Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

< MADİĞE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan,gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği, üzere (2 572 636) lira olraak tah
min edilmiştir. 

B. 

B - CETVELİ 

Döner sermayenin yıllık safi ge
lirinden ayrılacak katma bütçe 

Lira 

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

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1951 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1951 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün 30 . VI , 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kad
ro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
bütçe tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Kuruluşu hakkmdaki 7.VI. 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1951 Bütçe yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-~ 10İM 
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MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün

deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hikmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 ve 4 ncü kısım bölümleriyle yatırım bö
lümleri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza arzedilmiş-
tir. Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil, çe-
kinserdir. 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 yuh Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(İ/86) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesine başlıyoruz. 

Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril-
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diği üzere (22 568 856) lira v# yatırim giderleri 
içinde bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği' 
üzere (990 978) lira ödenek verilmiştir. 

A / l - < » t V B L t 

B. '. kira ' 
201 Aylıklar 7 872 726 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) ~ Çok kıs

metli, aziz arkadaşlarım 1951 Bütçesine g^-
ce gündüz çalışa çalışa nihayet en büyük 'fa
cia; dram kısmını ele almış bulunuyoruz. Büt^* 
nin 201. maddesi; iller memurlarf ayh#ı 
6 779 400, ücretlileri bir o kadar, çdenekİeri de 
bir o kadar ilh. Bu hakiki orman müdüriyetinin 
bütçesi değildir. Öyle bir facia karşısındayız ki, 
tasvip ettiğimiz 14 milyonun bu bütçe hâricinde 
74 milyonluk bütçesi daha vardır. 1945 te 
büyük bir suikastle Devlet bünyesine eşsiz 
tarzda sokulan bu sistemin tamamen millî mu
rakabeden hariç yalnız Orman Müdürünün tas-
dikmdan geçen bütçenin içinde aynı fasıllar 
birkaç misli mükerreren vardır^Bir suikastle 
kurulan murakabesiz bir Devlet vatandaşlara 
hudutsuz vergi tarhetmek sallhiyetiyie,kurulan 
bu teşkilât ertesi günü onu kuran Btalk Par
tisi de ayılmıştı. Hiçbir ocak hiçbir, bucak ku
rultay kongreleri yoktur ki, İra kanunu düzel
teceğiz, düzeltiyoruz diye. millete. tazallüm et
miş olmasınlar. r . . 

Tarihi vefatlarına kadar bu çırpınma devam 
etmiştir. Bir daha dirilmemek üzere (GjUlüşme-
ler); . . .. .'tZ7*"-,Z 'Z -

AZİZ URAS (Mardin) — Dimdik ayaktayız. 
ŞEVKET MOGAN (Devamla) -^ Tarihi ve

fatınız bu kanun yüzünden olmuştur. 
(Sağdan yanılıyorsun sesleri). 
Çok rica ederim, mantığınızla konuşacak

sanız buraya, Kolunuzla konuşacaksanız kprido-
gelin. , , . . 

SÎNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Siz de 
gidiyorsunuz. 

BAŞKAN — Devam buyurun. • 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) -*- Şaşırtıyor

lar. (Gülüşmeler) ,...-, -
Zaten sinirliyim (Şaşırma sesleri). 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Arkadaş

lar, hiçbir mesul makamları yoktur ki, Başve* 
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kiüttdan nahiye müdürün* kas&aa? bunu." düzel-
t««e§ia 4emeBtıiş- oLs^alar. C. H. Partisinin tek
mil Devlet Jp^veMeri, tazyik kuvvetleri elle
rinde oldukları halde bu kanundan ürkmüş
ler. Daima düzeltiyoruz va'dinde bulunmuş
lardır. 

Fakat musalla taşma yattıkları dakikaya 
kadar bu kanunun tüyüne bile dokunmamış-
lardır. 

löiasl gelişe®, rakâr efcotiyeiim ki, onlar ha-
Mti sezide1 iken Hepi»»» beş yüz defadan aşağı 
©İBMHittk üzer«, ilk gider gitmez bu kanunu 
duMİtfcesttiz, W & s t i «rÜ3*feehâpierimize vermiş 
dıasyaıhm. Bu^ün dokuzuncu, ağadır bu husıasta 
müspet, bir santim adım atılmamıştır. 

'Ku^Siöft, pıft>graa»nwla da, orman rejimine 
am. T«pe©^fe ifadtesiyfe katı cfarak açıkladığı 
fialelef prensip ümmmik bir şfey d«ğışmaımştir. 
Âym pvemvp, ayra bütün; salâhiyetlerle Dev
let böMyesf işinde Mffeati â$eu«$ert beri eşi gö-
rfeîtaiJNBnr murakabesi» bir .s&Kehiyetle Te bir 
M M s halfede* o prensip» dimdik durarak bize 
bütçesini getirmiş bulunuyor. 

İftt bütçe 14 milyondur, öteki bütçe 74 mil
yondur. Istıraptan iırriyen o^mah köyleri, imda
dına koiştugıırıuz göçmenlerden çok daha feci 
^az^et^dl r le r . 

Ar&âdaşlar, ; 
Osman işletmelerinin hudutsuz vergi koy

mak salahiyetiyle bugün her türlü hukukunu 
aldıkları ye orman işletmelerinin mahkûmu bi
re» işçi haline getirdikleri - çünkü yürürlükte 
olan kanunun ana prensibi (istihsalinden istih
lâke kadar Devletindir) Ana prensibiyle orman 
içindekiler bizim işejmizdir. - Orman köylüleri 
*jfo 50 rüsum jmüfreMefiyetle çalışmaya mahkûm-
dlırlai;. B&ft&hk saMnr köylüler bugün kömü
rün kilosunu toptan 5 kuruşa satıyorlar. Fakat ar-
Icaö f̂tşlar, bu usul ile yaînıız rüsumu kiloda 100 pa-
r'â, yahut 2 kuruştur. Baltalık köylüleri fukara 
olduklarından ekserisi arabasızdır, kiloda 2 ku
ruş da nakliye verirler, kendilerine 4® para ka
lır. Piyango k a b i l i n i n , bir aileye ancak re an-
c&k senede tty bin* kilo isabet eder. Bu da % 1 i 
bulamaz. Bunlarm seBelifc kazançları W® liradır 
arkadaşlar. Bu 100 lira ile bro»a«laki sakin in
sanlar bir seti» yaşaısraya mahktnıduriar, artık 
lto-'lflr Y^ıflafer, kskâr «tîaiyeMm. Bu hal bugün 
d#vBw eİS&m 
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Arkadaşlar, bu parayı alanlardan, bir kısmı-

da, yine bâzı tazyikler altından kurtulmak için 
bu paranın bir kısmını yollarda sarf ederler. Bu
gün 100 lira ile bütün sene geçim durumunda 
olan halkan köylüleri her halde göçmenlerden 
çok daha yardıma muhtaçtırlar. Köyler birer 
kabristan halindedir. Hepimiz ilk iş olarak bu
raya gelir gelmez bu dramın tashihini, ana pren
sibin yıkılıp, ormanı Devletle millet arasında 
hudutlandırmak ve esaslı bir prensip üzerine 
kurulmuş yeni bir Orman Kanunu bekliyorduk. 
Yani Devlet; kontrol, muhafız ve imar vazife
sinde millet d« sanayi ve mahsulü satmak hak
kına sahip, rüsumu Hazineye ait olmasına müs
tenit bir kanun istiyorduk. Orman tarifini çalı
lara kadar getirip orman diyerek milyonlarca 
vatandaşı öldüren sistemden kurtarmak isti
yorduk. 

Toprakta ağaç. olmıyan sahaların orman te
lâkkisin* son vermelidir. Yoksa bugünkü gibi 
fırınlarda yakılan otları da orman telâkki ede
rek, ormanı hudutlandırmak esası, suiniyettir. 
Bu nevi yeşilliklerden hiçbir zaman orman mah
sulü olamaz. İçindeki insanlar da esir edilemez. 
Esas prensip olarak teknik müdürlük olan Or
man Genel Müdürlüğü, teknik çerçevesi dâhiline 
dönüp tek bir liralık para muamele salâhiyetini 
ellerinden alan prensipler üzerine kurulmuş bir 
Orman Kanunu ancak ormanı, milleti, içtimai 
ahlâkı kurtaran hakiki bir Orman Kanunu olur. 
Mâruzâtımın tam zıddına yürürlükte olan bu
günkü prensip değişmedikçe yapılan tashihler 
ilâveler derde deva olmaz, ıstırabı sadece de
rini eştirir. Bizim yapacağımız şey, bugünkü 
orman prensibini yıkıp, arzettiğim prensipler 
üzerine müesses bir Orman Kanunu getirmek
tir. Dokuzuncu ayın sonundayız, müspet bir 
adım dahi atılmamıştır. Bugün, orman Sovyet 
usulünü bırakıp yeni bir hür milletler usuliyle 
gelinmedi. Bu haliyle bu bütçeyi tasdik etmek 
zoriyle karşı karşıya bulunuyoruz. Arkadaşlar, 
burada Tarım Bakanlığının rakamlarını söyliye-
yim. (Madde üzerinde konuş sesleri) (devam 
sesleri) Tarım Bakanına sorduğum sözlü soru
ya cevaben verdiği rakamlar üzerinde duruyo
rum. Bu kanundan evvel Orman Müdürlüğünün 
memur adedi 7883 idi ve bunların senelik büt
çesi 8 915 491 lira tutuyordu. O vakit, biliyor
sunuz kiv orman köyleri bu derecede harap bir 
kabristan halinde değildi. Ormanın gölgesi al-
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tında geziliyordu. Arzettiğim prensipler üzeri
ne kurulmuş bir Orman Kanunu gelseydi, önü
müzdeki orman bütçesi sekiz on milyon lira ara
sında olacaktı. 

74 milyon liralık bütçe de, başka bir emri hay
ra harcanmak üzere emrinizde olacaktır. 

Bugünkü sistemle çürüyen kısmı lâyuat ve 
lâyuhsadır. Müdafaaya kalkışmasınlar, rakam
lar buradadır. Onlar paraya tahvil edilmiş olur
du, yine bütçemizde büyük yekûnlar tutardı. 

Arkadaşlar, yalnız Devletle millet arasında 
bu sovyet sistemiyle açılan uçurum büyüktür. 
Yine Tarım Bakanının kendi verdikleri rakam
ları vereyim, Orman Umum Müdürlüğiyle mil
let arasında 400 000 dâva vardır. Buna verilen 
ücreti vekâlet, 1 866 440 liradır. Bu bütçenin 
içinde bunları görmedim, öyle bir bütçe ki, Zati 
Sungur'un marifeti gibi birşey, bir oraya koy
muşlar bir buraya. 

İşletmelerin açığı 3 616 244 liradır. 
Bu da Zati Sungur bütçesinde kalmış açığı 

Orman Müdürünün imzasiyle bir bahanesiyle ka
pıyorlar. 3 616 244 lira gibi bir para millî mu
rakabeden kaçırılıyor. Binaenaleyh bendeniz da
ha çok şeyler söyliyecektim, vaktim dolmuştur, 
ikmal edemiyeceğim. Bu kanunu kabul eden 
C. H. P. sinin Divanı Âliye dahi verecek olsak 
kendilerini müdâfaa edemiyecek durumdadırlar. 
Ve yegâne" hatamız da bunları Divanı Âliye sev-
ketmeyişimizdir. Bunun acısını çok çekeceğiz ka
naatindeyim. (Alkışlar). 

Arkadaşlar ben vicdan huzuru içinde olmadı
ğımdan salonu terkedeeeğim. Orman Bütçesine 
reyimi veremiyeeeğim. Şunu da ifade edeyim ki, 
Tarım Bakanına ademi itimat reyimi huzurunuz
da alenen şimdiden veriyorum. (Alkışlar). 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, belki parlâmento hayatı
mızda ilk defa, her halde bizde ilk defa olacak
tır ki, Bütçe Komisyonununun raportörü, bir 
bütçeye muhaliftir. Ben Bütçe Komisyonu âza-
smdayım. I$ütçe Komisyonunda orman işlerini, 
Orman Bütçesinin tetkikini yapmış arkadaşını
zım. Bu tetkikimi yaparken, orman dâvasının 
bu memlekette en mühim bir dâva olduğunu öte
den beri bildiğim için, nihayet millî murakabe 
vazifesini ifa ederken Yüksek Meclisiniz namına 
bu murakabe vazifesini pir bütçe raportörü sıfa-
tiyle yapmaya memur edildiğim zaman bu millî 
dâvanın ehemmiyetiyle mütenasip bir etüd yap-

.mı o : ı 
mam için bu yaz hemen bütün orman işletmelerini 
dolaştım. Ankara'da orman mevzuu ile alâkalı 
daireleri, dosyaları, kanunları, tüzükleri, nizam
nameleri hulâsa bir etüd yapmak için ne gibi 
maîzttae lazımsa hepsini tetkik ettim ve kütçe 
Komisyonu raportörü sıfatiyle 25 gün müddetle 
işletmenin gerek merkezinde, gerek revirle
rinde tetkiklar yaparak 60 sayfalık bir rapor 
hazırladım. (Soldan: Raporu okuyacak mısın 
sesleri) Üzülmeyiniz arkadaşlar; hiç okumıya-
eağım. 

Arkadaşlar; ben bu tetkikatımda orman faci-
asının dışarda gördüğümden çok daha müthiş 
ocuğunu gördüm. Hatta durumu gördükten 
sonra inanamadım da alâkalılara sordum; böyle 
şey olur mu dedim? Evet olur; nasıl olur? Ni
zamname var, kanun var, Anayasa var, imkânı 
yok bu kadar büyük fark olmaz dedim; olur ve 
oldu işte dediler. Ben dosyaları getirttim, ye
min ettirmeye kadar gidecektim. Ama hakikat 
okadar acıdır ki, arkadaşlar; hakikaten tetkik 
yapmamış bir adam olsaydım, mübalâğa ettiği
me, yalan söylediğime inanabilirdiniz. (Bstağ-, 
furullh sesleri) Ama bu hakikatlar okadar acı
dır ki, ben bunları okadar büyük bir itina ile 
tetkik ederek raporumu yazdım ve vesikalarımı 
topladım, Ufttçe Komisyonuna getirdim. Arka
daşlar ne oldu bilir misiniz? Ben raporumu Büt
çe Encümeninde okuyamadım. Dördüncü say
fasını okurken usul meselesi diye bir arkadaş 
söz aldı, Hamdı Beyin edibane raporu ile meş
gul olmıyalım dedi. Efendim, bütçeye taallûk 
ediyor dedim, bir satır okudum, kesildi. Nihayet 
ben âdeta mücrim mevkiine düştüm böyle bir 
rapor getirmiş olduğumdan arkadaşlarım üzül
düler ve bütçe, ben mevcut olmadan görüşüldü 
ve kabul edildi. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu arkadaşlarıma 
muhalif olarak ben, bütçenin reddedilmesini 
teklif ediyorum ve bu bütçeye kırmızı rey vere
ceğim. 

Şimdi arkadaşlar, maddesi itibariyle konu
şuyorum, vakaa sözcüsü olmam itibariyle de 
konuşmak hakkım var. 

Şimdi müzakere edilen madde (personel gi
derleri) dir, yani memurlara verilen paradır, 
kaç liradır? 8 milyon. 

Arkadaşlarım; bu yalnız sekiz milyon değil
dir, bunların bir de döner sermayeden ödenen 
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kısmı vardır, bunun hiçbir kanunu yokur,' bu 
bütçede memur maaşları 13 milyondur arkadaş
larım. 

Arkadaşlar»- fasıllarında, maddelerinde ay
rıca konuşacağını, katma bütçede yolluklar 225 
bin Unadır, bundan beş bin lira indirelim diye
ceksiniz, fakat gayrikanuni bütçede bu yolluk 
bir. milyon liradır. 

Hizmet vasıtaları, otomobil, kamyon ve sair 
hizmet vasıtaları giderleri, indirelim diye uğ
raşacaksınız, çünkü bütçedeki, şimdi tetkik ede
ceksiniz bütçede 67 bin liradır. Gayrikanuni 
bütçedeki masraf bir milyon liradır. 

Büro masrafları, burada beş on bin liradır. 
Bunun yekûnu çoktur. İndirelim. Gayrikanuni 
bütçede 115 bin liralık şeyin aslı 470 bin liradır. 

Arkadaşlar, 30 bin liralık ilân ve propagan
da bütçesi vardır. Burada 30 bin lira çok değil 
mi? Bundan biraz indirelim. Köylerimize şuna 
buna tansisat verelim, diyeceksiniz.. Belki beş 
bin lira keseceksiniz, değil mi? 30 bin liraya do
kunmayınız, çünkü kesini gayrikanuni bütçede 
yüz bin lira karşılığı vardır. İşletmenin döner 
sermaye bütçesi 74 milyon kiradır (Soldan gü
rültüler) Rahatsız mı ediyorum? 

BAŞKAN — Beş dakikanız dolmuştur. 
AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — 

Rica ederim, müsaade buyurun. (Devam sesle
ri), Ben Bütçe Komisyonu Sözcüsüyüm, konu
şabilirim. (Devam sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN -—Arkadaşlar, rica ederim, kara
rınız var, olamaz, her bölümde gelip izahat ver
sinler, fakat böyle olmaz. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — • 
Bölümler hakkında ayrıca konuşacağım. 

BAŞKAN — Kararınızı geri alıyorsanız, ko
nuşsunlar. (Reye sesleri). 

Şu halde reyinize arzedeeeğim. Bu hususta 
izahat vermesini kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — 
Arkadaşlar,, size şimdi tetkik ettiğiniz madde
ye ait çok tipik bir misâl vereceğim. Bu mad
dede memur maaşları vardır. Bu bölümde avu
katların da maaşları vardır. Bu bütçede avu
katlardan SB" tanesi (L) cetveline alınarak ta
sarruf yapılmıştır. Cetvele bakarsanız göre
ceksiniz. 

Hayır arkadaşlar, iş böyle değildir, bu büt

çede, kanuni olan bütçede avukatlara verilecek 
para az olduğundan kadro (L) cetveline alına
rak öteki bütçeden, muazzam bütçeden bol ma
aşlı avukatlar orada kullanılmaktadır. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —Müsa
dere edin. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — 
Arkadaşlar; 74 milyon liralık bu'bütçenin na
sıl yapıldığını biliyor musunuz? Arzedeyim : 
Orman Genel Müdürlüğü. Muhasebe Müdürü 
bir tezkere yaziyor; 1951 yılı Bütçesi onayını
za sunulmuştur, diyor. Umum Müdür olur, di
yor. Bütçe oluyor. Biz burada niye uğraşıyo
ruz bütçe yapacağız diye? Bu nasıl millî mu
rakabe? 

Sayın Başkanımızın, maddelerde konuşunuz, 
demiş olmasına, bundan evvel vermiş olduğu
nuz kararınıza hürmet edeyim, sözümü burada 
kesip her maddede konuşmama müsaade ediniz. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, T4 milyonluk bütçeler tam 1937 den beri 
devam eder. Bu Orman Genel Müdürlüğüne ge
len insanların hemen hepsi bu keyfî bütçelerle 
memleketi haraca kesmişler ve ormanları tama-
miyle imha etmişlerdir. Dün de söyledim bugün 
de tekrar ediyorum. Halk Partisinin felâketine 
sebebiyet'veren iki bütçe var. Birisi, Toprak, di
ğeri Orman. Görüyorum ki, Demokrat Parti ikti
darı vazifesini tamamiyle ihmal etmiştir. Bu ka
dar fuzuli bir bütçeyi buraya getirerek bu 74 
milyon lirayı Devletin en sıkıntılı zamanlarında; 
Bulgaristan göçmenlerinin aç, çıplak oldukları 
bir sırada nasıl oluyor da bu parayı bir zatın 
keyfine terkediyöruz, Arkadaşlar, eğer bu büt
çeyi reddetmiyecek olursak dünkü Tekel Bakan
lığı, İşletmeler Bakanlığı v. s: gibi bakanlıkla
rın gizli bütçelerini buraya getirmiyecek olur
sak bizim işimiz kalmaz. Binaenaleyh ben fou büt
çenin reddini istemekle beraber, bu 74 milyon 
liranın da Orman İdaresinden alınmasını teklif 
ediyorum, bu parayı müsadere etmekten başka 
çare yoktur. Orman İdaresini bırakalım artık, 
kerestemizi dışardan alalim, her metre mikâbın
da hiç değilse 100 lira da kâr etmiş bulunaca
ğız. Ormanlarımız da muhafaza edilmiş buluna
cak, ve memleketimiz " mtiretffeh olacaktır/ 3 - 5 
kişinin keyfi için, ormandan 74 milyon, tekel
den 100 milyon, Toprak Ofisten 300 milyon, 
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DeyletJDenizyoEaittiıdan bilmem ne kadar, Dev
leti Demiryollarından bilmem ne kadar lira kay
bedemeyiz.: Bu; yükün altından bu millet kalka
maz. Bu milletin vebali sonra her birimizi yere 
seçer. Çok rica ediyorum, siz B. M. M. Hükü
mete direktif verin, sıkıştırın; bu bütçeleri or
tadan kaldırsın. Bu paralar artık Devlet Hazi
nesine konsun. 

BAŞKAN — Akif Sarıoğlu. 
Arkadaşları ;bw madde ve b ü k l ü m üzerinde 

konuşunuz lütfen. Çünki her faslında söz alabi
lirsiniz. 

AKÎF SARIOĞLU (Antalya) — Sayın ar
kadaşlarım, orman kelimesinin vicdanımda oy
nadığı akis üzerinde söz aldım. Ormanı biz bir 
gelir membaı diye düşünmemeliyiz. Bir acı şey 
söyliyeceğim, ve böyle bir söz vicdanlarınızda 
c-ok acı. birşey uyandıracaktır. Maalesef İstibdat 
Devrinin bu millete bırakmış olduğu ormanlar 
bugüne kadar baştanbaşa tahrib edilmiştir. Or
manımız yardır, diye iftihar edemeyiz^ Orman
ları gezenler elbette bilirler, ve ormanları gör-
miyenler de gidip görürlerse sözümün bir haki
kat olduğunu görürler, anlarlar. 

Ormanlar gelir membaı olmanın çok üstünde 
bir kıymet taşır. Bugün orman mevzuu üzerin
de çok hassas olmak mecburiyetindeyiz. Orman 
katiyatı tahammülü seneviye bağlıdır. Orman 
fennî ve ilmî bir esas kabul etmiştir. Ormanda 
her sene büyüyen miktarı kesmek usulü bütün 
dünyada bir esas olarak kabul edilmiştir. Or
manda her sene ancak büyüyen miktar kesilirse 
ormancı istikbali temin edilebilir. Onun aksine 
hareket, ormanın istikbali namına, ormanı mah
vetmek demektir. Bugün mevcut olan ormanlar 
tahammülü seneviye dayanan bir zihniyetle ke
silmemektedir çünkü tahammülü seneviye göre 
katedilecek kereste bu çarhı döndüremez. O iti
barla bunu ele almış olanlar tahammülü senevi
yi düşünmeden katiyata devam etmektedirler. 

Arkadaşlar size bir noktayı arzetmek mecbu
riyetindeyim : 

Ne sendendir ne bendendir, ne çarhı kinever-
dendij. 

Beliyotı cihanın cjümlesi re'sü re'si cebel
dendir. {r; 

Arkadaşlar, Orman İdaresi böyle işliyorsa bu, 
sabık bir zihniyetin hâlâ devam etmesinden baş
ka birşey değildir arkadaşlar. Demokrat Parti
nin programı tamamen açıktır, Demokrat Parti 
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Devletçilik sisteminden tamamiyle ayrılmıştır. 
Ecdadın kıymetlidir mirası olan ormanlarımızı 
usulsüz keserek bitirmek ve yarınki nesle birşey 
bırakmamak bizi ağır bir mesuliyet altında bıra
kır. Orman Türk vatanın hayatıdır, bunn koru
mak mecburiyetindeyiz. 

Demokrat Parti pdogramı tamamen açıktır. 
Onun içindir ki, Demokrat Parti tamamen Dev
letçiliğe yüz çevirmiştir. Bu «itibarla ormancılığı 
bu noktadan salim bir esasa bağlamak zarureti 
vardır. 

• • Tekrar ediyorum, orman işi, bizim için çok 
esaslı ve mühim bir dâvadır, ormancılıkta, or
manda yapılacak katiyatın tahammülü seneviye 
göre tanzimi üzerinde hassasiyetle durulması ve 
esaslı bir murakabeye bağlanmasını esaslı ola
rak düşünmeliyiz. 

Binaenaleyh iklimi düzenliyen, sellere mâni 
olan, havayı tasfiye eden, vatanı güzelleştiren 
bu kıymetli varlığımızın muhafazası üzerinde 
Büyük Meclisçe hassasiyetle durulmasını rica 
eder hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

AHMET TOKUŞ (Antalya) — Efendim, 
muhterem arkadaşım Akif Sarıoğlu bu orman 
mevzuunu etraflı bir şekilde izah ettiler. Ben
deniz de birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 
Bu orman için 74 milyonluk bir bütçe ayrıldı. 
Verilsin, verilmesin, diye ceffelkalem bir şey 
söylenemez. Tahrip edilmiş bir ormandır, bura
dan para almaktan ziyada para yatırılması da
ha muvafıktır. Memleket dışında gördflm, Kıb
rıs'ta. Harap olmuş, yanmış bir orman, dedim 
buradan gelir sağlanır mı? Evet dediler, elli se
ne sonra. Bir kapital yatıracağız. Burada ya
nan sahaları ağaçlandırıyorlar, yollarım yapı
yorlar, elli sene sonra da istifade edebiliriz, de
diler. Ormanın tahribine götüren bizde de üç 
prensip vardı. Şimdiye kadar kabul edilmiş ve 
ş^mdi de bunlardan vazgeçiyoruz. Bunlardan 
birisi orman taassubu çalıya, fundalığa, halkın 
nafakasını temin ettiği tarlaya orman denmişti, 
işte halkımızın şikâyet ettiği husus budur. Ta
rım Bakanının son seyahatinde Antalya'da, 
Samsun 'da bendeniz de bulundum, aldığı karar-
lar çok memnuniyet vericidir. Meselâ Samsun'
da iki tane Kızılırmak ve Yeşilırmak deltası 
vardır. Muazzm arazidir buraya orman denmiş
tir. Halbuki tamamiyle fundalıktır. Altındaki 
simsiyah toprak, mükemmel bir topraktır. Bu-

I raya orman dendiği için; Rize ve Sürmene'4en 
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gelen vatandaşlar daha yukarılara dağlara tır
manmışlardır, asıl ormanı orada mahvetmişler
dir. Halbuki şimdi alınan kararla burası orman 
değil mükemmel arazi olabilir, yukardaki halk 
aşağıya insin diye çok yerinde bir karar vermiş
tir, ki bu, Hükümetimiz namına iftihar edilecek 
bir karardır. Antalya'da da buna benzer haller 
oldu. Adam deniz kenarında bir tarla almış 
içinde beş tane meşe var, diye buraya orman 
demişler, senelerce adamı mahkeme mahkeme 
dolaştırmışlar. Şim'di, oranın orman olmadığı
na dair karar vermişlerdir ve ormanlar tahrip
ten kurtarılmıştır. Ormanlar böyle kurtarıla-
bilir. 

ikincisi; orman saltanatı, işletmelerin salta
natı, büyük işletmelerin saltanatı bunların 
kaldırılması cihetine gidilmiştir. Fakat işlet
melerin kaldırılması işiyle meşgul olurken di
ğer taraftan orman bakımına da ehemmiyet ve
rilmesini rica ediyorum. 

3. ncüsü; orman içindeki halkın yerlerinden 
kaldırılmasıdır ki, buna, imkân yoktur. Bence 
orman içindeki halkın hepsini başka yere kal
dırılması imkânı bulunmadığına göre bunları 
yerinde kalkındırmak icabeder. Çünkü bir ista
tistiğe göre orman içinde 3 milyon insan yaşa
maktadır, tabiî bunların da hepsinin yerlerinin 
değiştirilmesi imkânsızdır. Ancak ecnebi mem
leketlerde olduğu gibi, meselâ Fransa'da oldu
ğu gibi, bir fon tesis ederek bu gibi insanlara 
20 sene vâdeyle para verip, meselâ Akdeniz mm-
takasında sahilde milyonlarca dekar boş arazi 
ve fundalık vardır, buralarda onlara yer göste
rip, zeytin, badem, harnup gibi şeyler yetiştir
meleri temin olunabilir. Bu suretle ormanlar 
tahripten kurtarıldığı gibi bu halka da yeni bir 
geçim imkânı sağlanır. Halk bugün kendisi bunu 
yapamamaktadır, çünkü geçimini temin için 
didinmektedir, buna sermaye koymasına esasen 
maddi imkânı olmadığı gibi geçim zoru dolayı-
siyle de zamanını buna ayıramamaktadır. Bu
gün için ormanları bir gelir membaı olarak te
lâkki etmek doğru değildir. Ormanın tahribini 
de ortadan kaldırmak lâzımdır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Üretme Çift
likleri Bütçesi için oylarını kullanmıyanlar lüt
fen kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Mahmut Güçbilmez, 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

ÖÜÇBlLMEZ (Bolu) — Muhterem arkadaşlar, 
yüksek heyetinizin bildiği üzere Bütçe Komis
yonunun müntahap sözcüsü Emin Kalafat arka
daşımızdır. Emin Kalafat arkadaşımızın maze
reti sebebiyle bu konuda konuşmaya bendeniz 
memur edildim. 

Aziz arkadaşlar, Orman Kanununun rapor
törü olan sayın arkadaşımız Ahmet Hamdi Ba
şar'dan işittiğiniz üzere, bu kürsüde Bütçe Ko
misyonu sözcüsü olarak konuşabilirim, buyurdu
lar. Kendilerine hürmetim derindir. Orman Büt
çesi raportörüdür. Elinizde olan bu bütçede 
görmüş olduğunuz üzere bâzı noktalara muha
lifim, demişlerdir. Muhalefet sebeplerinin bir 
kısmını da burada teşrih buyurdular. 

Bendeniz şimdi teşrih buyurdukları muha
lefet noktasında yalnız kendilerinin muhalif 
kaldıklarını ve muhterem komisyon âzalarının, 
o celsede hazır bulunanlarının kamilen ittifak 
halinde bulunduklarını tebarüz ettirmek iste
rim. Bununla beraber mevzuubahis aykırılığın 
neden ileri gelebildiğini kısaca arzedeceğim. 

Aziz arkadaşlar; çok kıymetli arkadaşımız 
Hamdi Başar, çok esaslı olarak yazmış olduğu 
bu orman raporunu daha gündeme alınmadan 
arkadaşları ikaz için bu raporun önemi üzerine 
dikkati çekti. Bendeniz de bu dikkati çekilen
ler arasında idim. Kendisine bu sebeple şükran
larımı arzederim. Raporunu dikkatle okudum 
ve raporun sonunda meşhudunuz olduğu üzere 
şöyle deniyor: Bu Orman Bütçesinin reddi ica
beder. Bu itibarla bunu Hükümete iade edelim. 
Bu çok kısadır, müsaadenizle bu netice kısmı
nı rapordan okuyayım. 

«Yukarda izah ettiğim veçhile Orman Genel 
Müdürlüğü 1951 Bütçesinin yeniden hazırlanma
sı maksadiyle Hükümete iadesi icabettiği müta-
lâasiyld bütçe raporu yüksek. Komisyon Başkan
lığına sunulmuştur. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Başar 

Şimdi bütün arkadaşlarımızın raportörlük 
mesaisinde iş bölümü yaptıkları ve tetkik so
sunda hazırladıkları raporlarını takdim ettikleri 
ve yine hiçbirisi tetkik ettikleri bütçeyi refü-
zeye mâruz bırakmadığı halde münhasıran bu 
bütçenin böyle bir teklif altında kalması ko
misyonun dikkatini çekti, iade sebepleri olarak 
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gösterilen hususları şahsan da tetkik ettiğim gi- I 
bi komisyon da üzerinde hassasiyetle durdu. 

ı. Bu kısma geçmeden evvel şu kadarını söyli-
yeyim, arkadaşımız Bütçe Komisyonunda, rapo
runu okuyamadığını, okutulmadığım söyliyerek 
komisyonu garip bir durum altında bıraktılar. 
Onu da kısaca arzedeyim. Rapor çok uzundu, 
arzettiğim gibi dikkatle okuduk. Ayrıca bizzat 
kendisi, kendisine mahsus bir selâsetle bizzat 
raporunu kıraet ettiler. Bu kadar üzerinde has
sasiyetle durulan rapor bihakkin tetkik edildi. 
Sayın arkadaşımızın istinat ettiği mesnetler ma
alesef mevzu ve mer'i kaideler karşısında daya
naktan mahrumdur. Bunlardan birkaç tanesi 
ni arzedeyim: Hazırlanan bu bütçe, 3444 sayılı 
Orman Kanununun bâzı maddelerini tadil eden 
4914 sayılı Kanunun muaddel yedici maddesine 
nazaran hazırlanmıştır. 

Ayrıca Bakanlar Kurulundan çıkmış olan 
2/11139, 2/12260, 2/13387 sayılı kararnamelerle 
kabul edilen İşletme Talimatnamesinin 10 ncu 
maddesinin (B) fıkrası gereğince hazırlanmış 
bütçedir, hem arzettiğim kanunun maddesine ve 
hem de kararnameler ve talimatname maddesi
ne dayanmaktadır. 

Binaenaleyh, kanun maddelerine, kararname 
maddelerine ve talimatname maddesine dayanan 
bir bütçenin mesnetsiz olduğunu ifade etmeyi 
mevzuata aykırı bulduğumdan Bütçe Komisyo
nu talep veçhile reddi uygun görmedi. 

Yalnız kendilerinin muhalefette kaldığı bâzı 
noktalarda diğer üyeler ittifak halinde olmak 
üzere bütçe arzettiğim şekilde kanuni mesnet
lere dayanarak huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. Arkadaşlar, bunları arzederken sayın Başar 
arkadaşımıza şahsan hak verdiğimiz cihet de 
vardır. Meselâ en çok tenkid mevzuu, yaptığı 
işletme bütçesinin Meclis murakabesi dışında 
kaldığı, Meclis murakabesine gelen kısmın az 
olduğudur. Bunun üzerinde siz de birleştiniz, 
birçok tenkidler oldu. Bunlar kanun mevzuları-
dır. Arkadaşım Milletvekilidir. Şüphesiz bu 
mevzuatı değiştirecek kanun tekliflerini huzu
runuza getirirse o takdirde işletme bütçesi de 
Meclis murakabesine tâbi olacak bir sistemin 
içine girebilir. Bu mevzuat yaşarken kanuna ay
kırı bir yola gitmeye ne kanun müsaittir ve ne
de sizin böyle bir tasvipte bulunacağınızı düşün
mek mümkündür. 

Murakabesiz kaldığı söylenen bütçe de Di-
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I vanı Muhasebatın tetkikına tâbidir. Bu bütçenin 

hazırlanışında, genel müdürlüğe verilen salâhi
yette genişlik vajfdır. Bu da, işletme müessese
sinin, o zamanki telâkkilere göre hususiyetin
den ileri gelmiş bir nokta olarak yer almıştır. 
Ama yüksek heyetiniz bu telâkkiyi kabul bu-
yurmazsa, kanun teklifi getirilir; bu salâhiyet 
genişliğinden salâhiyet darlığına doğru gidile
bilir. Fakat hali hazır o bütçe kontrol altında
dır. 

Bunları arzederken arkadaşlarım, vaktinizi 
zıyaa uğratmamak için işin daha fazla derinli
ğine gitmeye lüzum görmüyorum, bu itibarla 
huzurunuzdan ayrılacağım, takdir yüksek heye
tinizin olacaktır. 

BAŞAKN — Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar; memur aylıklarının te
zekkürü dolayısiyle bendeniz de huzuru âliniz
de müşahedeme müstenit bâzı mâruzâtta bulu
nacağım. 

Van gölümüzün cenubunda bir Reşadiye Ka
sabası vardır, Orman teşkilâtına ait bir iskele
dir. Memurlar maaş alırlar. Kendi şahsi mü
şahedem şudur: Burada orman katiyatında, ka
nunun emri hilâfına bir orman katliâmı 
yapılır. Takriben kutru 10 santimi bulmıyan. 
- mübalâğa etmiyorum - sekiz metre uzunluğun
da, dalsız, budaksız, meşelikler, ağaççıklar kat
liâm ediliyor. 

Reşadiye İskelesinden yükletilerek şimal 
mmtakasında bulunan Devlet müesseseleri ve 
halkın ihtiyacına ve istihlâkine arzedilir. Bun
lardan çok güzel kazma, kürek çekiç sapları ya
pılır. Memurlar orada bütün bu işlere lâkayit-
tirler. Onların nakliyatına müsaade ederler, 
genç yaşta bulunan ve memleekte çok büyük ser
vetler vâdeden dalsız budaksız bu ağaçların kat
liâmına devam edilir durur. 

ikinci arzım; Diyarbakır'ın haritada yeşillik 
gösterilen orman bölgeleri vardır. Bunun adı
na orman denmiştir, Halbuki buraları orman 
değil, fundalık veı pırnarlıktır. Buralarda da 
orman memuru vardır, Bu fundalıklarda yi
ne orman katliâmı devam eder durur. 

Ben o bölgeyi dolaşırken gördüm ki, dalı bu-
lunmıyan ve yaprakları henüz yeşermiş mevcut 
ve vesaik üzerinde yeşile boyanmış yerlerin 
bom boş olduğunu gördüm, 
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Bu müşahedeye rağmen teşkilâtı kendi se

çim bölgem olan Diyarbakır'da elan mevcut
tur ve kulaktan kulağa ıfısridıyan bir suiisti
mal mevzuudur. Bunun üzerinde rakam, fiil 
tesbit edemedim, fakat üzerindeyim, tesbit 
edersem Yüksek Heyetinize arzederim. 

Orman işi arkadaşlar memlekette müzmin 
bir hal almıştır. 

BAŞKAN — Fasıl üzerinde konuşun. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Devamla) — 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Zihni Ural. ö 

ZflİNÎ URAL (Çoruh) — Mu^terenı arka
daşlar, ben bir ormancı değilim. Ormancılıkla 
da hiçbir alâkam yoktur; bir tek ağaç üzerinde 
ticaret yapmış bir arkadaşınız da değilim. Yal
nız Türkiye'de bir numaralı dert olarak, facia 
nalinde devam edip gitmekte olan bu ormancılı
ğımızda... 

BAŞKAN — Zihni Bey, lütfen fasıllar üze
rinde., 

ZÎHNÎ URAL (Devamla) — 20 milyonluk 
bir milletin vekili olmak sıfatiyle, acaba neden 
muvaffak olamıyoruz diye düşünmekteyim. Mo-
ean arkadaşımız çıktı, ben rey vermiyeceğim, 
çekilip gideceğim, dedi. Neden? Hamdi Bey ar
kadaşımız çıktı, ben kırmızı rey vereceğim dedi. 
Neden? Bütün günahlar ormancılarda ve sabık 
iktidarda olsun. 

Görüyoruz ki, bugün de bütün suçlar orman
cıların sırtına yükleniyor. Acaba bu günahı yük
lemekte dün ve bugün' haklı mıyız? Hâşa. Bizim 
anlıyacağımız günahkâr, şekil nedir, arkadaşlar? 
Bir kere orman yetiştirilmesini başka bir mevzu 
olarak bir tarafa bırakalım. Fakat neden tahrip 
ediyoruz? Bu mevzuu kısaca ele alalım. 

Ben bu mevzu konuşulurken istirham edcek-
tim, tüzüğümüzün kabul ettiği 20 dakika kâfi 
değildir, buna biraz müsaade edelim diye. Ne 
yapalım ki, bu beş dakikaya sığdırmış bulunu
yoruz. 

, Bu facianm sırrını, niçin ormanı tahrip edi
yoruz? Cümlesinin içinde aramak lâzııhgelir. 
Konuşurken sabık iktidara da söz atıyoruz. Bu
nu da muvafık görmüyorum. Sabık iktidar da 
'lâhik iktidar da, bütün bu millet bu memleket 
dâvasını ele alıp bir çaresini bulmak zarureti 
vardır. Burada dünkü düşünceler yanlış ve ma
alesef bugün de aynı şekilde gördüğüm zihniyet 
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yanlışlığının devam eden bir neticesidir/Orman 
neden dolayı tahrip ediliyor. Bu nedir? Bu zih
niyet yanlışlığı nedir? 

Ormanlarımızı korumamızı Tarım Bakanlığı
nın sırtına yüklememizdir. 

Arkadaşlar,. bu büyük dâvayı Tarım Bakanı 
nasıl olur da yalnız başına sırtında taşıyabilir? 
Ormancılık tarihini tetkik edenler görürler ki, 
100 seneye yakın bir zamanda, bu 3116 numa
ralı Kanun çıkıncaya kadar devam eden orman 
nizamnamesi ve ondan sonra devam eden bu ka
nun ki, bu da 12 sene içinde mütaaddit defalar 
değişmiştir. Kanunu değiştirmek ve ormanlar
dan halkın istifadesini mümkün mertebe tazyik
le önlemeye çalışmakla ormanlarımızı koruyabi
leceğimizi zannetmişindir. Halbuki arkadaşlar 
tamamen yanlış. Sebebi? Ormanları niçin koru
yamıyoruz? Zihniyetini bu «Niçin» kelimesi al
tında tahlil edersek görürüz ki, ormanlardan is
tifade ederk ihtiyacını ormandan gören halkı
mızın ihtiyaçlarını orman harici mevzularla te
min edemeyişimizde aramak lâzımdır. Ormancı
lığı yüz seneye yakın istatistiklerde tetkik ettiği
miz zaman görürüz ki, bu tahribin mevzuunu 
yüzde rakkmiyle ifade edersek bunda Fransız, 
isveç mütehassıslarının raporu ve hattâ bizim he
yecanlı hocalarımızın raporu da dâhildir. Bu 
raporlardaki tahrip kelimesi, yine arzedeyim ki, 
yüzde rakamı ile arzedersek görülür ki; bu tah
ribatın yüzde 60 ı mahrukat ve kerestelik için 
yapılan tahripten ibarettir. Geri kalan yüzde 
kırkı, nüfus ilerleyişi neticesi olarak arazisi az 
olan köylülerimizin arazi temin için açmış olduğu 
tarla ve birçok yerlerde bu tarlaları korumak 
için etrafta yaptığı çitlerle ormanı tahrip ediyor. 
Geri kalan yüzde yirmisinin de gerek hususi ve 
gerek sanayi erbabının bâzı vasıtalarının temin 
edilmesi hususunda ihtiyaçlarını temin keyfiyeti 
geliyor. Şu hale göre şu % 60 bir defa köylünün 
mahrukat, kerestelik ihtiyaçlarını ne şekilde te
min edebilmesi lâzımgelir. Bütün kabahati sır
tına yüklediğimiz ormancılar, Orman Kanunu
nca istinat ederek, bir iki izahname çıkarmışlar
dır. Bu izahnamede, % 60 tahribi teşkil eden 
kereste ve mahrukat işi için, bir tevzi sistemi ka
bul etmişlerdir. Onda bir tarife bedeline tâbi 
olanlar için bir sistem kabul edilmiştir. Bu ka
bul edilen sistemde, meselâ beş nüfuslu bir ha
nede ne kadar odun yakılabilir diye bir mülâhaza 
içifide bu ev, normal ev olarak kabul ediliyor. 
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Şu kadar metre mikâbı yanabilir diye. Kereste
den ne kasdediliyor? 10 metre mikâbı deniyor. 
Halbuki bizde, husussiyle köylerde bir defa bina 
yapımı diye bir sistem yok ki. İdari yollarla 
böyle bir mevzuu elealmış değiliz. Bunun için 
bir misal arzedeceğim ve 1949 da sabık iktidarın 
yaptığı bir hareketi misal diye vereceğim, mak
sadım. tariz değildir bir faciayı canlandırmak 
için misal vermektir. Bir yerde köylülerin bina-
lartn^füstü açık kalmış, pedevre denen ince tah
talarla örtmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu 
tahtaları getirirlerken orman memurları yaka
lıyorlar, haklarıdır tabiî. Bunları sulh mahke
mesine veriyorlar, hayvanlarının satışına karar 
alıyorlar depoya koyuyorlar. Oraya o tarihlerde 
alâkalı bir bakan geliyor, ismi ve hüviyeti lâ
zım değil, bu köylüler o bakana diyorlar ki; bi
zim çatımız açıktır bu tahtalarla çatımızı kapa
mamıza müsaade etmiyorsunuz bize kiremit bulu
nuz, biz şahsan kiremit temin etmekten aciziz. 
Çünkü ortada Taşocakları Nizamnamesi diye bir 
beliye mevcuttur, bu kiremidi yapmak için ruh
satnamesi, müsaadesi, harcı, projesi bilmem nesi 
dünya kadar zaman ve masraf istiyor. Bunu ver
meye ve yapmaya iktidarımız yoktur. Samsun'
dan da Marsilya tipi kiremit getirmeye imkânımız 
ve paramız yoktur. Ya bize kiremidi temin ede
ceksiniz yahut bu pedevreleri kullanmaya mü
saade edersiniz. Bir tartaraftan kiremit için 
müşkülâtımız var, diğer taraftan orman yakamı
za yapışmış, uğraşıyoruz. Buna çare bulunuz. 

Vekil düşünüyor, yanlarında vali var, orman 
müdürü , müfettişi umumi var, bakan valiye 
cevap ver diyor, o orman müdürüne cevap ver 
diyor, o da orman şefine sen cevap ver diyor. 
Orman bölge şefi cevap veriyor, diyor ki; 
diyor ki, siz (Gürültüler) kanun yaptınız, siz 
de bunu yaptınız. Vekil de diyor ki, kanun 
böyle imiş, ne yapalım, diyor. Görülüyor ki 
idari yollarla bu işi halletmek için ihtiyaç ev
velâ temin edildikten sonra korunma tedbirle
rinin yeri olabilir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
Tümü hakkında müzakereye konmuş ve tü
münden sonra maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. Şimdi ancak maddeler üzerinde konu
şulacaktır. Onun için rica ederim, her fasıl 
üzerinde maddeye uygun olarak konuşmanızı 
tekrar rica ederim. Heyeti Umumiye karar ve
rirse mesele yoktur. Riyaset, Heyeti Umumiye-
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nin verdiği kararı tatbik etmekle mükelleftir. 
Fakat sizler devam ederseniz bir şey yapmaya 
imkân kalmıyor. (Doğru, doğru sesleri). 

Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Vaz geçiyorum. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Arkadaş

lar; bendeniz usul hakkında konuşacaktım. 
Başkanın verdiği izahat üzerine bundan vaz 
geçiyorum. Ancak esas hakkında da söz al
mıştım, mâruzâtım esas hakkında olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; bendeniz akşam bu Or
man Bütçe tasarıs üzerinde söz almış ve kısaca 
mâruzâtta bulunmuştum. Şimdi söz almamın 
sebebi Hamdi Başar arkadaşımızın izahatiyle 
Bütçe Komisyonu raportörünün buradaki ko
nuşmalarıdır. Arkadaşlar; mevcut orman ka-
nunlariyle bir Tunus gediği yapıldığını hepiniz 
bilirsiniz. Hamdi Başar'm mücadelesi, şimdi 
iş başında bulunan arkadaşlarımızı tenzih ede
rim, doğrudan doğruya sistemli bir şekilde 
10 - 12 sene devamlı olarak istifade edilen bu 
Tunus gediği israf ve sefahatinin önlenmesine 
matuftur.^ Mevcut kanunların sistemi içeri
sinde bu bütçenin ne şekilde reddi lâzımgeldi-
ğini, daha çok ciddî ve esaslı tedbirler mev
cut olduğu halde Hamdi Başar arkadaşımı
zın raporunun, bâzı suiistimallerden bahis ile 
yazılmış olduğu cihetle, Bütçe Komisyonu, 
bunun şayanı kabul olamıyacağı neticesine var
mış ve 20 küsur sayfalık... 

BAŞKAN — Lütfen fasıl üzerinde konuşun. 
Tümüne geçmeyin, rica ederim Cevdet Bey. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bu husus
ta bir karar verilmiş değildir. 

BAŞKAN — Dün akşam tümü üzerinde ko
nuşmalar yapılmış ve fasıllara geçilmesi karar 
altına alınmıştır. Tekrar reye koyacak değilim. 
Rica ederim. 

HAMDI BAŞAK (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, bugüne kadar söz almış değilim. 
Orman dâvası ile yakinen alâkadar olduğum 
için, burada bu mevzu üzerinde konuşan arka
daşlarımın ifadeleri beni söz almaya şevketti. 

Muhterem arkadaşlar, orman dâvası üze
rinde Meclisin gösterdiği hassasiyet cidden ye
rindedir. Hakikaten Demokrat Parti, iktidarı 
eline alıncaya kadar orman hakikaten tahrip 
edilmiş, kemirilmiştir. Fakat Demokrat Parti, 
iktidarı eline aldıktan sonra yeni bir zihniyetle 
orman dâvası üzerinde duçmadan... 
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BAŞKAN — Hamdi Bey, aylıklar üzerinde 

lütfen. 
HAMDİ BAŞAK (Devamla) — Efendim; 

bâzı arkadaşlarımız Orman Umum Müdürlüğü 
Bütçesinin kabarık olduğunu söylüyorlar, halbu
ki benim görüşüme göre bu azdır. Çünkü arka
daşlar orman dâvası... (Gürültüler). («Umum 
hakkında konuşuyor» sesleri). Arkadaşlar, do
kuz aydan beri bu hususta ilk defa konuşaca
ğım, müsaade edin. 

BAŞKAN — Hamdi Bey, çok rica ederim, 
fasıl üzerinde, aylıklar üzerinde konuşun. 

HAMDİ BAŞAK (Devamla) —Arkadaşlar, 
ben aylıkları az buluyorum. Sonra arkadaşlar, 
Orman Kanunu, Teşkilât Kanunu gelmeden Or
man Umum Müdürlüğü Bütçesi çıkmak üzere
dir. Bu kanunların biran evvel getirmelerini rica 
ederim. Bu teşkilât ve orman kanunları hakkın
da Orman Umum Müdürü izahat versin. 

BAŞKAN — Mehmet Özdemir ve Kemal Bal
ta konuşmaktan vazgeçtiler. Ahmet Gürkan.. 
(Vazgeçti sesleri). 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Hayır efen
dim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Aylıklar hakkında olsun. 
AHMET GÜRKAN (T.okad) — Arkadaşlar, 

ötedenberi devam edegelen bir sistem vardır. Ha
tiplerin konuşmasından anlıyorum. 

İki türlü bütçe vardır. Kanun dışı, ve kanun 
içi, binaenaleyh Bu sistemi devam ettirmiyelim. 
Kanunu ile beraber gelmesi için, bu bütçenin ko
misyona iadesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kanun içi kanun dışı değildir. 
Umumi bütçenin içinde, dışında olabilir. Her 
bütçenin kanunu vardır.. 

Cevdet Soydan, buyurun. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar

kadaşlar, zamanın darlığı dolayısiyle konuşma
ları tahdit usulünü ittihaz etmiş bulunuyoruz. 
Bunun zararları da şimdi görülüyor. Tarım Ba
kanlığı Bütçesinde olduğu gibi mülhak bütçeler 
için de. ayrı ayrı söz söylemek, bilhassa orman 
mevzuuna taallûk eden işleri deşmek, fikir müna
kaşası yapmak lâzımgelirken bundan mahrum bu
lunuyoruz. (Vakit yok sesleri) 

Geceleyin de çalışırız. (Çalışacağız sesleri). 
Bir kısım arkadaşlar bütçe tasarısının Hüküme
te iadesini istiyor, bir kısmı, kabulünü istiyor. 
Bunun hakkında fikir münakaşası yapmadan na-

M951 0 : 1 
sil karar verebiliriz?. Binaenaleyh Tarım Bakan
lığı Bütçesinin tümü ile bunun tümü arasında
ki müzakere bir olmalıdır. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. (Vazgeç
ti sesleri) 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Efendim, istirham ederim 

Arkadaşlar, Türk Milletinin yüzde seksen be
şini alâkadar eden bir dâvanın üzerinde l^Mraş-
tuğumuzu unutmıyalım ve her birerlerimize 
köylerde ve kasabalarda neler söylendiğini ve 
neler söylediğimizi burada hatırlamak mecburi
yetindeyiz. 

Esasen vaktin darlığı sebebiyle bize bütçeler 
üzerinde yapıcı tenkidlerde bulunmak imkâ
nı verilmemiştir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu sözünüz 
yerinde değildir. Çünkü arkadaşlar, Başkanlık 
Divanı olsun, Yüksek Heyetiniz olsun, sizin ve
receğiniz kararlara bağlıdır. Siz yeterlik takriri 
veriyor, tenevvür ettiğinizi reylerinizle izhar 
tederek büyük bir ekseriyetle karara bağlıyor
sunuz, biz de buna riayet ediyoruz. Aksi kararı 
verirseniz müzakereler devam eder. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) .— 
Ben «de düşüncemi söyliyeyim. Vaktin darlığı 
dolayısiyle hâdisenin geniş ölçüde görüşülme
diğini soyuyorum. Bunda maksadım, şunun bu
nun kusuru olduğunu söylemek değildir. Ben 
şunu söylemek istiyorum: Birinci teklifim, düne 
kadar ve bugüne kadar tenkid ettiğimiz orman 
meselesini halkın istediği şekilde halletmektir. 
Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu yapar bura
ya getirir, ondan sonra Orman Betçesi müzakere 
edilir. Yoksa bu şekilde orman işleri için par
timizin prensiplerine uymıyan ve bizim oyu
muza iktiran etmiyen teşkilât ve bütçesi için 
beş kuruş vermek doğru değildir. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

Şimdi madde üzerinde konuşacağım; yoksa 
Sayın Başkan sözümü kesecektir. 

Memur aylığı faslı üzerindeyiz. Memleketi
mizin büyük şehirler insanlarının ihtiyacı bu
gün kok kömürü ve diğer kömürlerle temin e/di
liyor. Doğuda yaşıyan köylünün yakacak ih
tiyacı temin edilmiyor. Bunun kanunu yoktur 
arkadaşlar. Orman kesmiyeceksin diye insanları 
donduracak mıyız? İhtiyacı karşılamadan ka
nun tedvin etmek doğru değildir. Kanun cemi
yette bir ihtiyacın ifadesidir. 
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•İkincisi, kanun kaçakçılığı teşvik etmekte

dir. (Gürültüler esasa gel sesleri) 
BAŞKAN — Lütfen fasla dair konuşunuz. 

• (Gürültüler) 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 

Vatandaşların kaçakçılığını mucip olmaktadır. 
BAŞKAN — Bfertdim 201 İnci bölümü reye 

koyacağım. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Teklifi reye 

koyun... . 
FERİT ECER (Niğde) — Teklif reye kona

maz.. 
BAŞKAN — Reye konmaz. Ancak, bu ko

nuyu umumi olarak reyinize arzettiğim zaman 
istiyen istediği reyi kullanabilir. Yoksa tümü 
kabul edilmiş, fasıllarına geçilmiş olan şeyler 
için... 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Reddi taraf
tarı değilim, bütçenin iadesini istiyorum... 

BAŞKAN —r Olmaz. Fasıllara geçildi. 
201 nci bölümü reyi âlinize arzediyorum.. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiş
tir. . - . ' . . 

B. Lira 
202 Ücretler ; 1 729 680 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Bu 
bölüm hakkında söz istiyorum. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, bu bölüm hakkında mütalâa arzetme-
den evvel Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşı
mızın bir mütalâasına işaret edeyim. Ben ken
dimi sözcü biliyordum. Meğer değilmişim. (Gü
lüşmeler) Şunu arzedeyim, ki mâruzâtım bu 
faslı da alâkadar etmektedir. Bendenizin bu 
bütçenin iadesini istemekteki maksadım bugün
kü Hükümetimize, bugünkü bakanlığımıza bir 
itimatsızlık göstermek arzusuna istinat etmiyor
du. Benim bahis mevzuu ettiğim meseleler bizim 
iktidara gelmemizden evvel cereyan etmiş, or
man faciası denilen 14 senelik muamelelere taal
lûk etmekte idi. 

Yeni iktidarın yeni Hükümeti şüphesiz ki bu 
vaziyetlere ancak bütçenin tetkiki sırasında va
kıf olabilirdi. Yani bu hâdiselere yeni vâkıf olu
yoruz. Niçin Hükümet bunlara şimdiye kadar 
vâlnî olmadı diye bir iddiayı kimse ortaya ata
maz. Bu îşde bin bir çeşit^iş içerisinde işin içine 
nüfuz ettikçe ortaya çıkan hâdiselerden biridir. 
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Ve benim bütçeyi Hükümete iade etmek teklifim 
esasen katma bütçenin içine girmesi lâzım îken^ 
döner sermaye bütçesinde mevcut olan rakamla-* 
rm katma bütçeye sokulması idi. Bu teklifim 
kabul edilmiş olsaydı, hattâ bunu Bütçe Komis
yonunda Hükümetle beraber yaparak Meclisi Ali
nize bütçeyi umumi tenkidlerime uygun ve kanu
nun istediği şekilde mutabık bir vasıfta getirmek 
imkânını bulurduk. 

Bu noktayı tavzih etmeyi bilhassa 4üzumlu 
addetmekteyim. 

Şimdi arkadaşlarım, 3444 sayılı. Kanunun 
yedinci maddesine göre hazırlanan kararna
meye dayanan bir bütçenin kanuni mesnetlere 
dayandığını yeni bütçe sözcüsü arkadaşım söy
lediler. Bu noktanın yanlış olduğunu, yani be
nim tafsilâtını raporumda arz ve izah ettiğim 
hususların kanunlar ve kararnameye istinat 
etmediğini bu bütçe tanzimini yani döner ser
mayeli bir bütçe tanzim edilmesi şeklinin ka
nunlara uymadığını söylemek istiyorum. (Ücret 
bölümü üzerinde konuşun sesleri). Bu itibar
la iki yüz ikinci bölümün ücretler kısmında 
mevzuubahis olan ücretler katma bütçeden me
mur ve ücretlilere gösterilen 13 milyon liranın 
on milyon lirasnıın eklenmesini, katma bütçe
den daimî maaş almakta bulunan 8615 memur 
maaşı tutarı olan 13 191 240 liradan on milyon 
lirasının bu ücretler bahsine eklenmek suretiy
le hiç olmazsa bu kısmın bundan sonra malt 
murakabeye tâbi tutulmasını teklif için geldim. 

BAŞKAN — Elli imzalı bir teklif olmadığı 
için bir muamele yapılamaz. , 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

B. Lir» 
203 Geçici hizmetliler ücreti 728 280 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti?. 

206 ' 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 540 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 5656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğinee ödeneeek ya
bancı dil para mükâfatı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Askerlik ders öğretmenleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul, yetim aylık ve öde
nekleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defter 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mufrasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi-
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Lira 

926 157 

2 100 

450 

406 000 

36 000 

79 103 

26 600 

140 001 

20 322 

6 000 

25 932 

17 000 

67 000 
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ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar ve yurtlar genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci 
Maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sınırlama 

Lira 
100 000 

86 000 

245 900 

13 402 

2 500 

17 000 

60 000 

145 000 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Arkadaş
lar, yeni bir kanunun arifesinde bulunduğumu
zu resmî makamlar burada mütaaddit defalar 
söylemişlerdir. Eski kanunda da balkın ıstırabına 
en-çok sebebiyet veren sınırlama meselesi idi. Geçen 
defa ormanlar, denizler gibi, adalar gibi coğrafi 
bölge olduğundan bahsile bunun sınırlanmasın
da nasıl bir fayda mülâhaza edildiğini sormuş
tum, Bakan da şöyle bir cevap vermişti : Orman
lar coğrafi bir bölge değildir, bunlar ihdas edi
lir, lüzumunda ihya edilir, demişlerdi. O vakit 
bendeniz bu fikirlerine cevap verememiştim. 
Yalnız bundan evvel söylemek isterim ki, bu 
memlekette hakkı mülkiyete karşı vukuagelen 
tecavüzlerin kanunları 35 - 40 ı bulmaktadır. 
Antidemokratik dediğimiz bu kanunları tecdit 
etmek istediğimiz takdirde ki, bunlarda değişti
rilmesini istediğimiz antidemokratik kanunlar
dandır. Nazari dikkatinize arzetmek istiyorum. 
Arkadaşlar, halkın yüzlerce senedir mülkiyetin
de olan arazi ve ormanlar 3116 sayılı Kanunun bi-
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birinci faslma göre Devlet ormanları hududuna 
alınarak gasıp suretiyle halkın elinden alınmış
tır. Şimdi görüyoruz ki, bu tahsisatın konulma-
siyle bu zihniyet yine devam ettirilmek isten
mektedir. Ben Ziraat Bakanı ile Orman Umum 
Müdürlüğünden bunun izahını ve bu faslın sı
fıra indirilerek, bütçede şimdilik sembolik ola
rak gösterilmesini rica ediyorum. 

(Beye, reye sesleri). 
BAŞKAN — Zaten önerge yoktur. 
425 nei bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
426 Amenajman 618 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 770 001 

MAHMUT KÎBAROĞLU (Seyhan) — Söz 
"istiyrum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT KÎBABOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar, bu bölüme 770 bin lira bir pa
ra verilmiştir: Bundan muhafaza için ne miktar 
ayrılmıştır? Hatay'ın Bedirge kazasında bir or
man fidanlığı vardır. Her sene 151 bin küsur 
lira para sarfedilmektedir. 1944 senesinden 1950 
senesine kadar sarf edilen para 1 043 293 liradır. 
Burada bıusahaya güya 2 milyon 115 bin fidan 
dikilmiş gibi gösterilmektedir. Köylünün hay
vanları buraya girerek tahrip ettikleri iddia 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, böyle her sene 151 bin 
lira masrafla, bir fidanlığın muhafazası her halde 
oradaki bölge müdürüme ait olması lâzımdır. Bu
gün» orada 30 dönümlük fidan vardar. 2 milyon 
küsur; fidan diMldiğini soluyorlar. Bugün bir 
fidan yoktur. îmar edilmemiştir. Yani oradaki 
vaziyet fidanlık değildir. Âdeta bataklık ve çam
lıktır. Bu para sarf edilirken bunların muhaf a* 
zasaaı gözönünde bulundurmak lâzımgelir. 1944 
den bugüne kadar 1,5 milyon sarf ettiğimiz halde 
bunun, karşılığında 5000 den fazla ağaç bulun
mazsa bundan sonra vereceğimiz paraların ne
reye ve niçin sarfedilecelini bilmemiz lâzımdır. 
Burada birçok vatandaşlarımız topraksızdır. Bu 
yeri; onlara dağıtmak kabildir. 

Sonra burada 200 bin dönümlük bataklık 
arazi vardır. Burası teşcir edilirse hem bataklık
tan kartaa?ılmış; olur, hem de mükemmel fidan 
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» yetiştirilir. Buradaki gibi 5000 dönümlük bir 

yerin kurutulması birşey ifade etmez. Mâruzâtım 
budur. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Fidanlandır-
ma mevzuunda bir iki kelime ile düşündüklerimi 
arzedeceğim. Orman dâvasında sizinle beraberim. 
Yalnız Simav'ın Akdağ ormanları, temizlemek 
için bir mütaahhide havale edilmiş. Mütaahhit 
de bu ormanı kökünden temizlemiş. Hattâ buna 
orman yangını süsünü vermek için ağaçlara gaz 
dökülerek yakılmış. Hâlen bu bölgede dört mü
fettiş tetkikatla meşguldür. Bu bir hâdise, vakı
adır. Bunu arz için söz aldım. 

BAŞKAN — Cevdet Soydan.. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim 

hakikatlerin çok acı olmasına rağmen maalesef 
bu bütçe de çıkmak üzeredir. 

Yalnız ağaçlandırma ve fidanlandırma mev
zuu hakkında bilgimi arzedeyim: Orman İdare
sinin nasıl bu işi yaptığını tebarüz ettirmiş ola
cağım. 

Efendim bundan birkaç sene evvel înönü Re
isicumhur iken Kızılcahamam'a gidiyor, Nerim 
ökmen arkadaşımızın raporunda gösterilen meş
hur Çamkoru köşkü yapılmış, etrafı bir hayli 
hektarlık arazi genç fidanlarla dolu. O zaman 
orada bulunan ve salâhiyet sahibi mühendisler, 
Paşam diyor burayı şerefinize fidanlandırdık. 
Diyorlar halbuki gösterilen fidanlar asgari 50 
senelik ağaçlardır. 

Arkadaşlar; Orman Umum Müdürlüğünün 
yaptığı fidanlandırma işi ise Gazianteb'deki çift
çilerin yaptıkları kavak işinden fidanlıkları ka
dar birşey dir. Bu noktaya bilhassa nazarı dikka
tinizi çekerim buna ait tahsisatı verip vermeme
yi yüksek takdirlerinize bırakırım. (Ret ret ses
leri). 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. . Lira* 
451 Yayın ve propaganda işleri 30 0Q(& 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ve başka, 
her çeşit giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Et-
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B. lira, 
-ıaiyenler.* Kabul edilmiştir. 

458 Kotıgre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
raiyenler.. Kabul edilmiştir. 

476 Kuts giderleri» * 2 000 
BAŞKAN'— Kabul edenler... Et-
miytenler.. Kabul edilmiştir. 

501 Eski yıllar borçlan 15 000 
BAŞKAN —Kabul edenler.;. Et-

J miyenler.. Kabul edilmiştir. 
502 Eski yıllar borçları 20 000 

' BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

505 Hükme'bağlı borçlar 50 000 

SİNAN TEKELİOÖLU^ (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; hükme bağlı borçlar, diyor. Aeaba 
bundan 0vvel birçok dosyaları mevcut olan ve 
vazifei memuriyeti suiistimal suçu ile H50£ sa
yılı Kanunun dairei şümulüne giren eskî Ge*nel 
Müdür' Nâzım Batur hakkındaki muhakeme ne 
safhadadır? Buna mahsus dosyaların hepsi Zi
raat Vekâletinde hapis edilmiş. Bu mesele 10 -12 
milyon; liralık bir meblâğ tutuyor. Böyle haber 
aldım. ' • ; 

AHMOT HAMDİ BAŞAB (İstanbul) — 
Efendim, geçmiş seneler borçlarının dosyaları
nı Komisyondaki tetkikat sırasında gidip in
celedim. . 

Hakikaten Orman İdaresinin üç yüz küsur 
bini ceza ve 120 küsur bini hukuka ait olmak 
üzere miktarı* yarım milyona yaklaşan bir dâ
va dosya hazinesi vardır. 

Hukuk müşavirliği servisinde bulunan kıy
metli arkadaşlarla günlerce çalıştık, uğraş
tık, bu dâvaların hakikî miktarını öğrenmek 
istedim. İMaatteessüf merkezde katı bir rakam 
yoktur, takribi olarak bana verilen dosya mik
tarına daha yüzde 20 - 25 ilâve edilebileceği 
söylenmiştir. Bu dâvalardan mühim olanların
dan, miktar itibariyle mühim olanlardan bir 
kaçının dosyalarını göreyim dedim ve bîr kaç 
tanesini tetkik ettim. Bunlardan bir tanesi, 
vaktiyle bir vatandaşın ormanı 3116 sayılı Ka
nunun geçici birinci maddesine tevfikan is* 
timlâk edilmiş ve bedeli olan 70 lira Ziraat Ban
kasına kanuni müddet zarfında her nedense 
yatınlamamıştır. Bu vatandaş yapılan istim

lâk muamelesinin kanunsuz olduğundan bahis
le mahkemeye müracaat ediyor ve mahkeme de 
ormandan tahrip edilen kısma ve intifa hak
kına karşılık olarak Orman Genel Müdürlüğü
nü tazminat ödemeye mahkûm ediyor. Hük
mü ne tahmin edersiniz arkadaşlar? Yine ba
na, mübalâğa ediyor, diyeceksiniz: Tam yedi bu
çuk milyon liraya. 70 liraya istimlâk edilen bu 
yer için mahkeme 7,5 milyon lira tazminata hü
küm veriyor. Ayrıca mahkeme masrafı üç yüz 
bin lira, buna ilâve oİunuyor. 

Şimdi arkadaşlar; işin enteresan tarafı baş
lamaktadır. Mahkemenin bu kararını Temyiz 
çoğunlukla bozuyor; mahkeme kararında ısrar 
ediyor, tabiî mesele Yargıtay Heyeti Umumi-

İdesine geliyor, Temyiz Heyeti Umumiyesine. 
İşin bir küçük püf noktası var. Yani istimlâk 
bedelinin kanunun tâyin ettiği müddet içinde 
Ziraat Bankasına yatmamış olması muameleyi 
ihlâl etmekte midir? Yani istimlâk muamelesi 
yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Eğer bede
lin tesviye edilmemiş olması istimlâki keenlem-
yekûn addediyorsa 7,5 milyon + 300.000 lira -h 
orman, geri gidiyor. * Meselenin Temyiz Heye
ti Umumiyesine gelmesi 1950 Şubat ayına Taslı
yor. Bu sırada burada Orman Kanununa ek 
Kanun görüşülüyor. Tetkik esnasında Meclis
te bu Kanunun müzakeresinde birisi mevcut 
Orman Kanununun tefsirine, birisi de görüşül
mekte olan Kanuna bir madde ilâvesine dair 
mebuslardan iki teklif vâki olmuştur. Bu iki 
teklifin de esası, Ziraat Bankasına istimlâk be
deli vaktinde yatırılmamışsa, istimlâkin keen-
lemyekûn addedileceği neticesine varmaktadır. 
Yani bu tefsir kabul edilir, veya bu ek madde 
geçirilirse Temyiz Umumi Heyetinin bu dâva
yı rüyet salâhiyeti kalmıyacaktır. Şükrana lâ
yıktır ki, bu muamelelerin olduğu sırada eski 
Meclis kendi kendini feshetmiş, yeni seçimlere 
geçmiş bulunmaktadır. Orman İdaresinin elin
de mevcut olan milyonlarca dâvalar, bir mer
kep yükü odun kaçıran vatandaşlara ait dâva
larla aynı ehemmiyette takibedilmektedir. Şim
di bütün bu orman dâvalarının hepsini mun
tazam dosyalara bağlamak için gayret sarfo-
lunmaktadır. Fakat 300 - 400 bin dosya için 
ince- tetkikler yapıp bunları esaslara bağlamak, 
14 senenin seyyiatını bir araya toplamak öyle 
bir kaç ayda yapılacak işlerden değildir. Bu
gün dahi büyük dâvalar takipsiz kalmaktadır» 
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Ben bu vesile ile Heyeti Celilenizi tenvir etmek 
maksadiyle bunu izah etmeyi vazife bildim. 
(Teşekkür ederiz se*ileri). 

ALÎ NACİ DUYDUK (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlar, Hamdi Başar'm burada izah 
ettiği ve hepimizin heyecanını mucip şekilde bir 
tesir arzetmiş bulunan 70 liraya istimlâk edilen 
ve 7,5 milyon lira ile hükme bağlanan orman 
dâvasını arzetmek isterim. Esasen Hamdi Başar 
Bütçe Komisyonunda aynı meseleyi, aynı surette 
mevzuubahis etmiş ve bu arada tesadüfen ko
misyonda bulunmam sebebiyle bu meseleyi tav
zih etmiştim. Arzu ederim ki, Hamdi Başar'ı 
mâruzâtım tatmin etmiş bulunsun ve Heyeti 
Umumiyede bu mesele mevzuubahis edilmesin. 
Ben de bu meseleyi Heyeti Umumiyede mevzuu-
balis etmek istemezdim, eğer Hamdi Başar vesile 
vermemiş olsaydı. 

Bu mesele arkadaşlarım, Giresun'da cereyan 
etmiştir. Bu meselenin aslı faslı şudur: - r 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Ben meselenin teferruatına girmedim. Yalnız' 
gayrikanuni olan kısmı arzettim. 

ALİ NACİ DUYDUK (Devamla) — İstir
ham ederim, Meclisin intibaı başkadır, izah 
edeceğim: 

Hamdi Bey, biz eski iktidarı burada ne met
hetmeye ve ne de haksız yere zemmetmeye gel
miş insanlar değiliz. Bu orman meselesinin 
aslı faslı şudur: Bir defa orman sahibi diye 
telâkki edilen adamın babasından, anasından, 
ecdadından kalmış bir orman değildir bu. Bun
lar memleketi şu veya bu suretle terkediyor, 
onun terkediş usullerini, sebeplerini Hamdi 
Bey arkadaşım bilmez, o muhitlerde biz ne gibi 
hâdiseler geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Üç ruma 
ait olan ve tapu itibariyle tarla gözüken ve 
miktar itibariyle de 3 hektarı ihtiva eden bu 
tapunun bedelleri 70 lira. Fakat emin olunuz 
arkadaşlar vicdani kanaatime göre bu 70 lira 
para da verilmemiştir. 

Bunu Devlet istimlâke kalkınca, Hamdi Be
yin buyurdukları gibi her hangi bir formalite
mden dolayı kaybettikleri dâvayı temyizde aley
he hükmettiklerine ve bu suretle zamanında iti
raz edemediğinden dolayı müruruzamana uğra
mıştır. Benleniz hukukçu değilim. Fakat öyle 
zannediyorum ki; zamanı geçtikten sonra mal 
sahibi denilen bu adam mahkemeye bir bedel 
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dâvası açıyor. Mahkeme bedelle beraber hudut
larının tesbitine karar veriyor. Fakat şurasını 
arzetmek isterim ki; şu büyük kürsüde gayet 
doğru olarak lâyıkı veçhile hâdiseyi açıklamak 
icabeder. Yalancı şahitlerle mahkemeye her 
hangi bir surette tesirler yapmak.. (Olamazdı, 
öyle şey olamaz sesleri) İstirham ederim (Gü
rültüler) Y8-*81161 sabitler, mahkeme karariyle 
sözünü geri alıyorum. Yanlış gösterişlerle Dev
let -ormanlarını, köylü ormanlarını ihtiva eder, 
geniş bir hudut çiziyorlar. Yani üç hektarlık 
tarla bulunan ufak bir kısmı Hamdi Beyin söy
lemiş olduğu ve hükmen yedi buçuk milyon lira
yı ihtiva eden arazi bu suretle Devlet ormanla
rını, köy ormanlarını tecavüz etmek suretiyle bu 
vaziyete çıkarılıyor. 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Bunu yapan mahkeme mi? 

ALİ NACİ DUYDUK (Devamla) — Yalan
cı şahitler. (Mahkeme karariyle yalancı şahit ol
maz sesleri) köylere gittiğimiz zaman, zamanın 
düşüncesiyle halk terbiyesiyle mukayese etmek 
lâzımdır. Memleketimizde buna son vermemiz 
lâzımdır. Feodalite ve derebeylik devri nihayete 
ermiştir. 

Bunlar, feodalite ve derebyliğin tesiri altın
da nüfuz ve tahakkümü altında köylere şunu ya
parız, bunu yaparız demişler ve hükümlerini ifa 
etmişlerdir. Fakat bugün köylere gidecek olur
sanız o köyler kendi ormanlarının istirdat edil
diği kanaatindedirler. Arkadaşlar, meselenin ha
kikati bundan ibarettir. 7,5 milyon lira olarak 
tevehhüm ve hükmedilen kararın aslı esası da 
bundan ibarettir. Binaenaleyh Temyiz Mahke
mesi gayet yerinde bir neticeye vâsıl olmuştur. 
Eğer bedelsiz zapt ve tapuya raptedilen bu yer 
için 7 - 8 milyon lira ödenmiş olsaydı Hazine 
ve dolayısiyle milletin kesesinden zarar olarak 
bu kadar para gitmiş olacaktı/Binaenaleyh Tem
yiz Mahkemesi Hazineyi ve bu fakir milleti 
7 - 8 milyon ura zarardan kurtarmıştır. (Al
kışlar) (Reye sesleri). 

BAŞKAN — 505 nci bölümü oya arzediyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilnriftir. 

B. Lira 
602 Hazineye verjlecek para 7 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 
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A/2 — CETVELİ 

B. Lira 
901 Orman işleri 23 250 

BAŞKAN — Buyurun Cezmi Türk. 
CmMİ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, or

manların yatırım faslına geldik. (A/2) cetveli 
ormanların envestismanma taallûk etmektedir. 
Bugüne kadar arkadaşlarımızın konuşmaların
dan öğrendik ki, orman dâvamız memleketin her 
tarafında ayrı hususiyetler arzetmektedir. Bir
çok arkadaşlarımız kendi bölgelerindeki orman 
tahribatından bahsederek feci şekiller anlatıyor
lar. 

Bizim bölgemizin de 3/4 ü ormandır, Toros-
lar'dan antitoroslar'a kadar çam ormanları bu 
memleketin en zengin orman kaynaklarından bi
rini teşkil eder. Şimdiye kadar ormanların kaa-
tili olarak göstermek, istenilen köylümüz, diğer 
yerleri bilmem, fakat bizim bölgemizde böyle 
değ&dir: Seçim gezilerimizde gördük ki; orman
larımızın arasında küçük küçük kasabalar yap
mışlar, 70 --80 senelik selvirevançam ağaçları 
evlerinin yanında ayakta durmaktadır. Bu evle
rin hepsi toprak damla örtülmüştür. Seyahatler
de, kitaplarda, filimler»de gördüğümüz ve- bildi
ğimize' göre orman içindeki evlerin, hemen, h#p®i 
ağaçlan yapılır. Halbuki burada ağacı korumak 
için ona acımışlar ve evlerini toprakla örtüp> 
ağaca kıymamı^ardM?. Yani Orman. Kanunun
dan evvel de kendi görüş ve anlayışiyle ağşea. 
koruyan bölgelerimiz de vardır. Türk Milleti 
baştan- aşağı ormanı kaatili değildir. (Bravo ses
leri). Bu noktayı bilhassa arzetmek isterim. Bun* 
dan sonra işletme belâsile bâzı arkadaşlarımızın 
dediği gibi>; orman» katliamı yapılmıştın; 

Bugün orman «gelirleri arasında bir de kaçak 
listeleri vardır. ve kaçakçıların ahlâkını.' bozmuş* 
tur. Bunlardan binnef-is bana gelenleri şikâyet
te bulunanları vardır. Buna içimiz üzülüyor. 
Orman yetâştiımae,. bakım ve işletme işleri ayrı 
ayrı olmak lâzımgelir. Her belgesin hususiyetinle 
ve o bölgedeki halkın haleti ruhiyetine göre olmak 
lâzmagelir. . 

Arkadaşlar; burada yatırımlar bölümü üs
tünde konuşuyorum. Onun için bütün fasıllara 
dokunmıyacağım, en bariz noktalara temas edip 
geçeceğim. 

Hast alıklar ve böceklerle mücadele âlet ve ci
hazlar : 4 BÖCHira. Hâmdî Beyin dediği gibi 

. 1951 0 : 1 
on milyonlarca liralar sarfedilen ormanlarımızda 
4 600 lira ile haşerat ve hastalık mücadelesi ya
pacaklar. Yangın söndürme burada sıüır. Di
ğer kısımda 423 ncü bölümde yangınlara karşı 
savaş 60 bin lira. Ben meslekim olmamakla be
raber Amerikan radyosunda ve yabancı mecmua-
lardaki makalelerde okuduğuma göre orman yan
gınlarına karşı teşkilât çok mühim ve bambaşka 
bir şeydir. Bunun da kendisine mahsus hususi
yetleri vardır. 70 milyonluk döner sermaye ve 
7 milyonluk bütçeden bahsedilirken bu çok acı gö
rünüyor arkadaşlar. 

Yine yatırım için olacak, fidanlıklardan 
bahsediyorlar. Her nevi tesis ve giderleri 85 bin 
lira. Âdi. kısmında da 770 bin liralık bu mevzua 
dair bir yatırım daha. Bilmiyorum bunu niçin 
ayırmışlar. Biri âdi bütçede geliyor, birisi dö
ner sermayeden. Ama birincide envestisman de-

i ğil, ağaçlandırma ve fidanlık diye. Âdi masraf 
saymışlar. A/2 cetvelinde envestisman diye geli
yor, 85 000 lira. 775.000 lira âdi 85 000 lirada 

; su verme olursa yatırım oluyor. 
Arkadaşlar; bu idare biyolojik envestismanın< 

! ne olduğunu, envestismanın hangi fasıl ve mad-
\ delerden geçirileceğini dahi bilmemektedir ve 
i Meclisinizi de böyle zannetmektedir. Böyle bil

gisiz bir idareye maalesef milyonları vermekte 
devam ediyoruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 901 nci bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Bakan 
izahat versin sesleri). Umumi olarak bakan cevap 
verecek. 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
911 Kamulaştırma işleri 592 001 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
911 nci bölümdeki kamulaştırma karşılığı 

592 000 liranın bir liraya indirilmesinin kabulünü 
teklif ediyorum. 

Çorum Milletvekili 
Hüseyin Ortakcıoğhı 

HÜSEYIN ORTAKCIO&LU (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlar; bu bölümde 592 bin lira 
kamulaştırma işi için konulmuştur. Orman Ka
nunu kabul edilmiş durumda değildir. Orman 
Kanununun alacağı şeklin de ne olacağı belli de-
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ğüdir veu§imdiden bunu da kestirmek de müm
kün değiidir. Bu kanunla belki bu kamulaştırma 
iğine -başka bir cihet verilecektir, onun için 
bu lıanun gelmeden böyle bir tahsisatın kabul 
edilmesi yerinde değildir, bendeniz bunun kal
dırılması hususunda bir önerge takdim ettim ka
bulünü riea öderim. 

MAHMUT GÜÇBtLMEZ (Bolu) — Aziz ar
kadaşlarım; takdir buyuracağınız üzere orman 
bölgelerine ait bir milletvekili arkadaşınızın ve 
orman konuları üzerinde dikkatle duran sizlerin 
ıstırap ve hassasiyetiniz kargasında cevap ver
mesinin müşkülâtını ölçersiniz. Fakat arkadaş-
l&rım^ bundan evvelki konuşmamda numaraları 
da gösterildiği üzere yaşılan kanunların âmir hü
kümleri müddetinee yani bunlar değişmedikçe, 
hizmetin ifasını emrettikçe, Muvazenei Umumiye 
Kanununun maddelerine göre tahsisat konulması 
zarureti vardır. (Ama bir liı?a sesleri). 

Hattı zatında tahsisat konma zarureti vardır. 
(Bir lira sesleri). Arzedeyim müsaade buyurun. 
Takdir sizlerindir. Yeni kanun geciktiğinden 
•heyeti umumiyenin mustarip olduğu meşhut
tur. iBunu şahsan ben de hissediyorum. Yeni 
kanunun bu konuda nasıl geleceğini şimdiden 
bilmiyorum. Bu itibarla bunu Hükümet an
cak aydınlatabilir. Hükümeti ;dinlemenizde fay
da vardır. Ben bunları fikir olarak mevzuat ola
rak söyliyorum. Yoksa hissiyat olarak ben de 
sizinle beraber bulunuyorum. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Sayın bakan izahat istiyorlar. 
Kamulaştırma hakkında. 

TABIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Çanak
kale)— Efendim, esas itibariyle kamulaştırma, 
prensiplerimiz dışındadır, Hükümetiniz bunu ka
bul etmez. Fakat bu gördüğünüz taksittir. Ev
velce yapılan kamulaştırmalardan hükme isti
nat eden taksitlerdir. Bunları vermek mecburi
yetindeyiz. (Borçlar diye fasıl kabul edildi ses
leri,.. gürültüler) 

EPtt&EYlN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Hükme bağlanmış: olan borçlar için ayrı br fa
sıl kabul ettik, ve orada bunlar için kabul edi
len ödenek de tasfiye edilmektedir. Halbuki bu • 
teklif edilen, isminden de anlaşılacağı üzere ka-, 
mulaştırma karşılığıdır. 

TARIM BAKANI NİHAT ÎYRÎBOZ (De-
vanala) — Evvelki kamulaştırma taksitleridir, 
bunların bir kısmının iadesi tebMğ olunmuştur, 
yani hususi ormanları yeni kanunumuzla sahip-
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lerine iade ediyoruz. Ama kanun çıkıncaya ka
dar taksiti ödemeye mecburuz. 

BAŞKAN — 3116 ve 4785 sayılı kanunlar 
gereğince yapılmış ve yapılacak olanlar da var
dır. (Hayır hayır sesleri, gürültüler) 

Eğer o şekilde yapılmış olanlar için, diye bir 
önerge verirseniz o zaman yenisi yapılmaz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Arkadaşlar, istirham ediyorum, işaret ettikleri 
yanlıştır. Dikkat buyurursanız 3116, 4785 sayılı 
kanunlarla yapılmış ve yapılacak, diye kayıt 
vardır. Bunu biz burada yanlış anlıyorsak, Or
man Genel Müdürlüğünün teknik malûmatı olan
lar burada bulunuyorlar, ne kadarı yapılmış ve 
ne kadarı yapılmamıştır, veyahut bu sene yapı
lacaktır? Bu ciheti bildirsinler biz de ona göre 
oylarımızı kullanalım. (Bravo sesleri alkışlar) 

TARIM BAKANI NİHAT ÎYRÎBOZ (Çanak
kale) — Yeniden orman kamulaştırılmasına im
kân yoktur. Eski idareler bütün ormanları Dev
let ormanları yapmıştı. Binaenaleyh yeniden or
man kamulaştırılması meyzuubahis değildir. Sa
hiplerine iki sene müddet verilmiştir. Bu müd
det içinde müracaat edenlere taksitleri verilir. 
Yeni bir şey yoktur. Esasen imkânı maddi de 
yoktur. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Sizce yoktur 
ama bizce vardır. 

HÜSEYÎN ORTAKOIO&LU (Çorum) — 
Yapılmış olanlar için rakam istiyorum. 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (De
vamla) — Türkiye ormanları kamulaştırılmıştır. 
Bir tek hususi orman yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

.. Bölümü aynen oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
921 Taşıtlar satmalına karşılığı 61 000 

BAŞKAN — önerge vardır. 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
921 nci bölümdeki motorlu taşıtlar satmal

ına karşılığı 60 000 liranın kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekili 
H. Ortakcıoğlu 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
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kabul ectenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden-
.ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
922 Hastalıklar ye böceklerle, alet 

ve cihazları 4 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

023 Yangın söndürme alet ve. cihaz-
lari 2 
BALKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

924 Teknik alet ve cihazların' satın-
alma ve onarılması 219 501 
BAŞKAN — Kabul edenler ...' 
Etihiyenler ... Kabul edilmiştir. 

925 3116 sayılı Kanuriun 98 ncî mad
desi gereğince alınacak silâh ve 
teçhizat 622 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kaıbul edilmiştir. , • 

931 Yapı işleri 5 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
etmiyenler ... Kaibul edilmiştir. 

932 Fidanlıkların her nevi su tesis 
ve lonarma giderleri 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler .... 
Etmiyenler ,... Kabul edilmiştir. 

985 Devlet orman işletmeleri döner 
sermayesi 1 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

.Etkiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞŞAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler..; Etmiyenler... Madde cetvelle kabul 
edilmiştir. 

MADJDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1953. 
Bütçe yilı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(28 559 834) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B.OBTVEÎ.I 

B. Lira 
1 Devlet orman işletmelerinden 

alınacak tarife bedeli 7 043 000 

^AŞÎCAN — Ahmet Hamdi Basar. 

1961 0 : 1 
AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — Af-

fınızı rica ederim. Sık sık geliyorum. 3Takat 
Bütçe Komisyonunda bundan evvel Orman Ge
nel Müdürlüğü Raportörü olmam münasebetiyle 
yaptığım tetkiklerin neticesini arzetmek mec
buriyetindeyim. 

Bu Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinde ge
lirler kısmını teşkil eden birinci bölüm tarife 
bedelleri; raporumda da tafsilâtiyle arz ve izah 
ettiğim veçhile, kanununun tâyin ettiği şekil ve 
vasıflar altında tahsil edilmemektedir ve bu 
bedeller Kanunun emrettiği şeklin dışında bir 
tatbikata sahne olmaktadır. Bundan maada 
Orman İdaresi Kanun olmadığı halde bu tari
fe bedellerinin 2 - 3 mislini bulan ve ismine 
«Tevzii masraf hissesi ve orman koruma karşı
lığı» dediği, ne kanunlarda, ne kararname
lerde ve tüzüklerde ismi dahi zikredilmiyen 
iki resim tahsil etmektedir. Bunu da Yüksek 
Heyetinizin ıttılaınıza raporumda tafsilâtiyle 
arzettiğim gibi şimdi de tekrar etmek mecbu
riyetindeyim. 

Üçüncü arzetmek istediğim nokta, hakikatte 
Orman Umum Müdürlüğünün katma Bütçesi
ne giren gelirlerinin yekûnu 12 milyon lira ci
varındadır. 20 küsur milyon liraya iblâğ edil
miş olan gelirleri tetkik buyurulursa bunun 12 
milyon liradan fazla olan kısmı geçmiş seneler
de mevcut olup döner sermaye hesabında kal
mış ve katma Bütçeye nakledilmemiş bulunan 
muhtelif senelere ait gelirlerdir ve bu gelirle
rin bu sene Bütçesine konmuş olmasından neşet 
ediyor. Gelecek sene katma Bütçenin normal 
varidatı 12 milyon lira civarında olacaktır. Bu 
12 milyon liralık normal varidatın bu sene ço-
ğalmayıp azalacağı da muhakkaktır. Raporum
da neden dolayı azalacağını arz ve izah ettim. 
Şu halde normar geliri âzami 12 milyon lira ci
varında olan bu katma Bütçeli idarenin yalnız 
12,5 milyon lira tutan personel giderleri vardır. 
Yani 1952 senesi Bütçesini tetkik buyuracağı
nız zaman bu idarenin gelirleri yalnız memur 
masraflarını bile karşılıyamıyacaktır. Katma 
Bütçe ile idare edilen bu umum müdürlüğe ge
lecek sene Devlet Bütçesinden büyük yardım
lar yapmak mecburiyetinde- kalacağız. Bu nok
tayı Bütçe raporunu tanzim etmiş bir arkada
şınız sıfatiyle raporumda izah ettiğim veçhi
le hulâsatan arzetmeyi vicdani ve kanuni bir 
vazife addettim. 
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BAŞKAN — fihelir kısmının biriaci bölümü-

nü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul .edilmiştir. 

B. Lira 

851 863 
2 Geçen senelerden bakiye tari

fe bedeli 3 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 Devlet Orman İşletmelerince tah
sil edilmiş olup Genel Müdürlü
ğe ödenmesi gereken muhtelif 
gelirler 1 723 795 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 Devlet Orman İşletmeleri ge
çen yıllar kârları 2 500 000 
BAŞKAN .— Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 Devlet Orman İşletmeleri 1949 
yılı kârı 3 £76 211 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 Çeşitli gelirler . 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 Devlet Orman İşletmeleri 1950 
yılı muhammen kârı 2 696 270 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

8 Orta Orman Okulu 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

9 Müsadereli mallar satışı 1 710 695 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(2 nei madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1951 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her; birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MAJ>BE 4. — Orman Genel MMrlülünün 

30 . V I . 1939 tarihli ve, 3656 jıayılı Kanunun 
19 ,ne» maddesine giren hizmetlileri, bağlı (P) 
işaretli eetv^de gösteTİimi§tir. 3656 sayılı Ka
nunun ,9 neu maddesi gereğince:geçici mahiyet
teki hizmetleri için Balonlar Kurulu karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
eetvelcle gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
bütçesi ile Büyük Millet Meclisine sunulur. Ve 
bunların eld&ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI .1937 tarifli ve 3204 
sayılı JÇaûunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1951 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6/— 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
ve 9 . VII , 1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman 
kanunlarının kamulaştırmaya ilişkin hükümle
rini yerine getirmek ve Devlet Orman İşletme
lerinin kuruluş ve işletilmesi için 1951 Bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere (1 000 000) lira
ya kadar avans alamaya ve ertesi yıl bütçesine 
konacak ödeneklerle;kapatılmak şartiyle en çok 
5 yıl süreli (2 000 000) liraya ; kadar istikraz 
bağıtları yapmaya ve bankalarda hesaplar aç
tırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü or
taokulu öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
•Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —-< Geçen yıl borç]arı bölümündeki 
ödenek üstünde çkan ve 1950 yılı Bütçesinin ait 
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgi
li oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1937 - 1949 bütçe yıllarına ait olup da Muhase
be! Umumiye Kanununun 93 nçü maddesine gö-
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re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçesinde bulunan borçlar, 1951 yılı Bütçe
lerinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısım bölümleri ile yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul eden i er.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1508 
.sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik 
tazminat başmühendisler için (540), başmühendis 
yardımcıları için (450), mühendisler için (350) 
ve mühendis yardımcıları için (250) kuruştur. 
5653 saylı Kanunun 12 jıci maddesine göre sınır
lama komisyonlarında çalıştırılacak teknik me
murlara da ayni nispetlere göre tazminat yevmi
yesi verilir. 

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

MADDE 10. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiy enler... Kabul edlmiştir. 

MADDE 12. — Bu Kanun 1 Mart 1951 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 
Kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, cekin-
serler yeşil oy vereceklerdir. 

Efendim; Devlet Üretme çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe tasarısına (244) ar
kadaş oy vermiştir. (224) oy kabul, (19) oy 
ret ve (1) oy çekinşer vardır, Binaenaleyh, 
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tasarının kanunluğu (224) oyla kabul edil
miştir. 

Tarım Bakanı izahat vermek için söz iste
miştir. Kendilerine söz veriyorum. 

NİHAT İYRIBOZ (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, sizleri işgal etmek, söz almak 
istemezdim. Fakat bâzı arkadaşlarımız ısrar 
ettiler, Tenevvür etmek istediler. Kısaca arzı 
cevap edeceğim. 

Bir arkadaşımız, su işlerinin niçin Tarım 
Bakanlığına alınmadığını sordu. İlk zamanlar
larda iş plânlarımızı hazırlamış su işlerini ol
duğu gibi kendi bünyemize alarak yürütme
ye karar vermiştik. Plânlar hazırlandı, fakat 

, bu sırada Bayındırlık Bakanlığının mükemmel 
ve memleketin küçük ve büyük su işleri için 
bir plân hazırladığını görünce işi kendilerine 
bıraktık. Yalnız bu memlekette su işi bir su 
tesisi yapma işi değildir. Bunun ayrıca bir de 
tarla sulama mevzuu vardır. Bu mevzu bizim 
işimizdir. 

Bir de bu arada tarla temizleme mevzuu 
vardır. Bu iş bizim memleketimizde bilinme
mekte hattâ bilinen insan da bulunmamakta
dır. Biz bu işi ele aldık. 14 yerde makine, tek-
nisiyen ve saire ile bu işi yapmaya karar ver
miş bulunuyoruz. 

Orman bahsinde çok söz söylenildi. Orman 
Kanunu neden Meclise getirmediğimiz sorul
du. Arkadaşlar bu kanunun hazırlanması ko-

• lay bir iş değildir. Yeni proje uzun zamandan 
beri hazırlanmış ve Bakanlıklarca tetkik edil
dikten sonra Devlete verilmiştir. Bu müzakere
lerin hitamından sonra huzurunuza gelecektir. 
Bu kanunun mükemmel olduğunu kimse iddia 
edemez. Elbette Parlâmentonun komisyonla
rından geçerek sonra huzurunuza geldikten ve 
burada da işlendikten sonra mütekâmil bir ha
le gelecektir. 

Bir arkadaşımız, atçılığın ve hayvancılığın 
iyi yürümediğinden bahsetiler. Eski sistemde 
bunun iyi yürümediğine biz de kaniiz. Bu iti
barla o sistemi değiştirmiş bulunuyoruz. Non-
yüs bir Fransız ırkı değildir, bir Macar ırkıdır. 

Toprak ve iskân işlerinde de bir ar
kadaşımız, şimdiki çalışmalarımızın eski ida
reden farksız olduğunu iddia ettiler. Bende
niz bunu kabul edemiyeceğim. Eski idare, ile 
yeni idare zamanında yapılmış olan işler bir
çok fırsatlarda huzurunuzda arzedilmiştir. 

~ 1044 — 
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İskân meselesine gelince; hiçbir kimse, ya

bancı Devletler dahi başaramıyacağımızı zan
nettikleri bu işleri Hükümetimiz gayet iyi ba
şarmıştır. 

Çiftçi malları koruma işlerinin ıslâhını is-
tiyenler oldu. 

İçişleri ile müştereken ele aldığımız bu iş için 
bir kanun hazırlamaktayız. 

Bir arkadaşımız Tarım teşkilatındaki huzur
suzluktan bahsettiler. 

Arkadaşlar; bu 14 bin, memuru olan teşkilâtın 
küçük bir kısmında huzursuzlukları varsa, bun
lar bugün sizin kurduğunuz büyük inkılâba ayak 
uydurmayanlardır. Tarım Bakanlığı bu ayak 
uyduramıyan insanları: ayak uydurmaya alıştır
mayı bir vazife bilir. Ayak uyduramıyanları da 
ayıklamak yine vazifesidir. (Bravo sesleri). 

Dr. Ali Rıza Sağlar arkadaşımızın fındık 
işindeki arzuları yerine getirilmiştir. 

Ziraat makinaları hakkındaki tereddütlere 
dair de izahat vereyim. Memleket bugün 14 mm-
takaya ayrılmıştır. Her mmtakaya bir makina 
uzmanı tâyin edilmiştir. Donatım birçok yer
lerde tamirhane bulunmıyan Şark vilâyetlerinde 
tamirhaneleri açmaya başlamıştır. 

Fahri Köşker arkadaşımız mahsule pazar bul
ma meselesi üzerinde durdular. Bu işte büyük bir 
servis halinde ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
Bunun da faaliyetini çok yakında göreceksiniz. 

Zirai kredinin, fiyat ve kontrol ve nizamının 
Tarım Bakanlığı camiasına alınması hakkında 
Hükümet müzakerededir. 

Orman meselesinde işletmelerin gayrikanuni 
olduğu iddia edilmiştir, öyle birşey yoktur. 
Diğer bakanlıklardaki mütedavil sermayelerde ol
duğu gibi kanunları hükümleri dâhilinde bu ser
maye de işletilmektedir ve Sayıştaym murakabe
sine tâbidir. 

Arkadaşlarımın hassasiyetine bilhassa teşek
kür ederim. 

ALI ÎHSAN SÂBÎS (Afyon karahisar) — 
Kızılcahamam tahkikatı ne oldu? 

TARIM BAKANI NÎHAT lYRÎBOZ (De
vamla) — Kızılcahamam tahkikatı devam etmek
tedir. Evvelce yapılan bu tahkikatı arzetmiştim, 
uzun beyanatta bulunmak istemiyorum. Tahki
kat mütemadiyen şümullenmektedir, elimizde 
bâzı deliller vardır. Mahkemeye intikal edece
ğini zannediyorum. 
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MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Elen

dim, raporda izmir mıntakasında bir zeytincilik 
enstitüsünün kurulmuş olduğundan bahsedilmek
te ve Gemlik mıntakasında da ayrıca bir şubesi 
kurulduğu ifade edilmektedir. Edremit Körfezi
nin, geniş bir mıntakasını ihtiva eden Edremit, 
Burhaniye, Ayvalık ki burada iki seneden beri 
zeytinlere musallat olan hastalık, bize Çanakka
le'den gelmiştir, orada % 85 mahsûle zarar ver
mektedir. Bu durum karşısında orada iktisadi 
bir kriz kendisini göstermiş bulunmaktadır. 
Bakanlık bu hususta ne gibi tedbir almıştır; bu 
bir. 

ikincisi, haber aldığıma göre, bakanlık ta
rafından memleketimizin muhtelif bölgelerinde 
bir takım arıcılık enstitüsü kurulmasına karar 
verilmiştir. Acaba, Kazdağ mmtakası, yani Ed
remit görfezinin en güzel bal yetiştiren bir mm-
taka olduğuna göre orada böyle bir enstitü kurul
ması hususunda bir fikriniz var mı? 

TARIM BAKANI NtHAT ÎYRlBOZ (Ça
nakkale) — Efendim, zeytincilik ilmî merkezi
miz, izmir'dir. Orada zeytincilik enstitüsü kur
muş bulunuyoruz. Çünkü zeytincilik mmtaka-
sının ortalama bir yeridir. Gemlik'te de bu faa
liyet ihmal edilmiş değildir, Marmara mıntaka
sını da bu istasyona bağlamayı düşünüyoruz. 

Arkadaşımızın bahis buyurdukları hastalık 
rekidestir, Çanakkale'de başlamıştır ve yavaş 
yavaş aşağıya doğru inmiştir. Geçen sene bir 
milyona yakın ağaç Devlet' tarafından ilâçlan-
mıştır, yani Hükümetiniz iş başına geldikten 
sonra. 

Bu hastalığın biolojisi henüz tesbit edilmiş de
ğildir. Orada muvakkat mahiyette bir istasyon 
kuruyoruz. 

Mücadele işine gelince bu sene takriben bir 
milyon ağacı, bilhassa Marmara ve Gemlik hav
zasına inhisar ettirmek üzere bir milyona yakın 
ağacı ilâçlıyacağız. 

Arıcılık meselesine gelince ; ilmî merkezi
miz Ankara'dır, ilmî merkezin Ankara olmasın
daki sebep arıcılığın bilhassa ilmî etüdlere çok 
ihtiyacı vardır, ilmî müesseselerin çoğu Ankara'
da bulunması itibariyle bu müesseselerden isti
fade etmek içindir. Bu müesseselerin en zengin 
olduğu yerde Ankara'dır, aynı zamanda üni-

k versiteden de istifade edeceğiz. Bunu başka yer
lerde kuracak olursak çok pahalıya mal olur, 
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Bal almaya müsait olan: yerlerde ku t l a r akarak | 
istiyor öğreteceğiz. 

ALÎ OCAK (Gazianteb) — Orman Kanunu 
Meclise ne zaman gelecektir? 

14 Mayıstan evvel orman mevzuu üzerinde 
konuştunuz mu? 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎY&ÎBOZ (De
vamla) — En çok konuşan arkadaşımız benimdir. 
Yani intihaptan evvel konuşan beıidenizam. 

Arzedeyim. (Tatbikatını görmek istiyoruz* 
sesleri). 

Arkadaşlar; arkadaşımız diyorlar ki, Orman-
Kanunu ne vakit Meclise gelecektir? 

• Arkadaşlar Orman Kanununun Meclîse gel
mesi kolay olamazdı. Orman Kanunu memlekette; 
kökleşmiş/ bir kanundur. Biz bu kanunun yenli 
lâyihasını- hasırladıktan sonra muhtelif vekâlet
lere verdik. Her vekâletin yakın ve uzak alâkası 
vardır. Adliye, Maliye, Münakalât.., Hülâsa bü-̂  
tün vekâletlerin alâkası vardır. 160 sahifelik bir 
kanunun süratle çıkmasını istemek hakkımız de
ğildir, (9 -10 ay oldu sesleri). 

Bu müdet içinde de istemek hakkımız değildir. 
Orman Kanununun ne vakit yapıldığını takdir* 
buyurmanızı rica ederim. Orman Kanunu yapıl
maya başlanalı üç ay olmuştur. Dokuz ay değil
dir. Yaptığımız içtimalar üç dört ay sürmüştür.; 
Ancak, dört ay sonradir kanun projesi hazır
lanmaya başlamış ve lâzimgelen ilgili Vekâletlere* 
verilmiştir. Yakında Meclisinize gelecektir. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Sekiz ay
dır neden yapılamamış? 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
TAKIM BAKANI NlÜAt ÎYRÎBOZ (De^ 

vamla) — Arkadaşım kolay iş değildir. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Sayın 

Bakan arkadaşlar, hassasiyetlerinde haklıdırlar: 
Dokuz ay oldu iktidara geleli. 

BAŞKAN — Sual. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Sualdir; 
Partimiz kongrelerinde soruluyor; ne* vakit 

kantin gelecek diye. Bizne" cevap vereeeğMBu 
cevâbı i t e VerMnl 

BAŞKAN — Kfendîm; Mart içinde getirecek 
lerini vâ&ettiİeYv 

M l î M ^ f ' Ö2ÖS3ffil (Kayseri) — Köylü* 
yü kara sapatidkn vevi#tidal vasıMkrdankurtarî 
mak^çlhYtİce Bslknlıginiz ne gibi bir tedbir dül 
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MHAT ÎYRÎBOZ (Devamla) ~ Arzedeyim. 

Köylüyü kara sapandan kurtarmakla beraber 
diğer bâzı aletlere kavuşturmak içki tedbirleri
miz alnmıştır. 1951 de aşağı yukarı beş yüz-on 
bin köye bir hayvan mibzeri, bir pulluk ve bir 
tırmık vermek için tertibat almış bulunuyoruz. 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Zirai 
teşkilât karşısında bir ziraat şûrasının toplanma
sı hakkındaki fikriniz nedir? Bunun çok muva
fık olacağına kaniim. 

NÎHAT ÎYRÎBOZ (Devamla) — Ziraat şû
rası hakkında Fahri Köşkeroğlu arkadaşımızın 
isabetli, sualine cevap vereyim. 

Ziraat şûrası kurulmuştur. Yeni Teşkilât Ka
nununda Bakanlığın yedi reisi ile bir de fakül
teler profesörlerinden ve meclisinden buraya ilti
hak edecek müntahap arkadaşlardan ibaret ola
caktır. Bölgelerin de ayrı ayrı şûraları vardır. 

MÜRAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Türki-
yenin meyvalı meyvasız fidan ihtiyacını temin 
için ne düşünüyorsunuz? 

Marşhall plânı büyük çiftçilere tahsis edildi
ğine göre, küçük çiftçilerin üçte iki nispetinde 
bundan istifade etmesi için ne düşünüyorlar? 

İkincisi, 2919 numaralı Kanunun 3 ncü mad
desine göre Tarım Bakanlığı stajiyer olarak 
1800 veteriner ve mühendis arkadaşı bünyesin
de toplamış bulunmaktadır. 2919 sayılı Kanu
nun ikinci maddesi ile Muhasebei Umumiye Ka
nununun ikinci maddesinin tearuz teşkil eden 
vaziyeti hakkında ne düşünmektedirler? Bunun 
için bir kanunla gelecekler mi? 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Ça
nakkale) — Evvelâ meyvalı ve meyvasız fidan
lar için arzı cevap edeyim. 

Meyvasız fidanlar için bu sene bizim kontrpar 
bütçemizden 2|5 milyon lira ayrılmış bulunmak
tadır. Her köyde mahallî ağaçlardan Orman 
İdaresi birer küçük orman tesis edecek ye bunu 
tesisten sonra köye teslim edecektir. (Sağdan 
hayal sesleri). Haklısınız. Birçok işlerde eski 
idarenin yaptığı gibi bizim yapacaklarımız ha
kikaten hayâl gibi gelir. Biz bunların yapılaca
ğına inanmış bulunuyoruz, önünüze geldiği za
man siz de inanafcaksınızv (Bravo sesleri). 

Meyva fidanlarına gelince* Eski idare fidan 
değil,, âdeta hastalıklar dağıtmıştır. Bundan do
layı da üç fidanlıfi kapatmış bulunuyoruz. Has-
taHkla mücadeleye başladık; Bu Tarım Bakan
lığının kontrolunda Devleti Üretim Çiftliklerine 
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bir vazife olarak verilmiş bulunuyor. Bu sene 
başlanmıştır. iki sene sonra fidanlar yetiştiril
miş olacak ve eski tevziatın en aşağı on misli 
fidan yetiştirilmiş olacaktır. Bu arada da yıllık 
tevziat eskisi gibi devam edecek ve ihtiyaç kar
şılanacaktır. Yeni Teşkilât Kanunu hazırlan
mıştır. Yakında heyetinize gelecektir. 

ALI RIZA ERCAN (Konya) — Makineleş-
tik ve makineleşiyoruz. İktisadi hayatımızda esas 
teşkil eden akaryakıt maddesinin Türk köylü
süne verildiği fiyatlarla bir Amerikan çiftçisine 
verilen fiyatlar arasında fark var mıdır, yok-
mudur ? 

TARIM BAKANI NİHAT İYRÎBOZ (De
vamla) — Bu fark oldukça büyüktür. Hüküme
timiz iş başına geldiği günden itibaren bu işi 
ele almıştır. Yeniden bütçe açığını çoğaltmamak 
için bu işi bugün için ele alamadık. Bunu Mua
mele Vergisi ve sair noktalarını şimdilik bırak
mış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl ele alı nacak
tır. Çiftçiye ucuz akaryakıt verilmesi Hüküme
tin en esaslı vazifesidir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — 1609 nu
maralı Kanunun şümulü dâhiline giren gerek 
Tarım Bakanlığının şubelerinde, gerek Orman 
Umum Müdürlüğünde birçok dosyalar ortadan 
kaldırılmıştır. Kaldıranlar hakkında takibat 
yapmak üzere niçin bunlar Müddei Umumiliğe 
verilmemiştir. 

TARIM BAKANI NİHAT İYRÎBOZ (De
vamla) — Böyle bir hâdise yoktur. Ormanda 
birkaç mesele vardır. Bunlardan bir tanesi Nâ
zım Batur meselesidir. Meclisi âliye gelmiş, be-
raet' etmiştir. Buna rağmen bâzı noktalar için 
takibat yapıyoruz. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Zirai 
Kombinalarda verdir 15 milyonluk. 

KEŞŞAF MEHMET KURKUT (Bilecik) — 
İpek böcekçiliği ve kozacılık hakkındaki suali
miz cevapsız kaldı. 

TARIM BAKANI NİHAT İYRÎBOZ (De
vamla) —• Zirai Kombinalar mevcut değildir. 
Zirai Kombinalardan Donatıma intikal etmiş 
bir mesele vardır ki bunun izahatını vermiştim. 
Bu izahat bugün tamamlanmak üzeredir. Yani 
İsviçre 'den traktörlerin mütehassısı getirterek 
makineler imal edilmiş şimdi tecrübeleri yapıl
maktadır. Bu tamamlanınca aradaki fiyat farkı 
müsebbiplerine ödettirilecektir. 

İpek kozası hakkında ilmi merkez olarak ı 
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Bursa 'yi intihap ettik* Bu(.müessesemin-muhtelif 
yerlerde muvakkat istasyonlara •• olacaktır, eski
si gibi daimi değil* biliyorsunuz ki eskiden An
talya'da veya diğer bir vilâyette birer- istasyon 
vardı buradaki arkadaşların faaliyetleri üç. ay 
sürer ondan sonra oradaki arkadaşlar tavla oy
namakla vakit geçirirlerdi. Şimdi)bu arkadaşlları 
ilmî merkezde toplamış bulunuyoruz. Devamlı 
olarak ilmî mesai ile uğraşacak, zamanında böl
gelerdeki mahallerine giderek- çalışacaklar ve 
ilmî merkezlerine dönerek çalışacaklardır; 

Arkadaşlar suni ipekle tabiî ipek ayrı ayrı 
şeylerdir. Suni ipek hiçbir zaman tabiî ipeğin 
yerine piyasayı alamaz. Bunlar ayrı şeylerdir. 

BAŞKAN — Son: tasarıya oy vermiyen yar
ımı? Arkadaşlar lütfen oylarınızı kullanınız. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
REMZİ KOÇAK (Kütahya) — Dursunbey'de 

milyonlarca metre mikâp mamui kereste stoku 
vardır. Bunların yanıp çürümekte olduğunu 
işitiyoruz. Ne buynrulur ? 8-9 ayda Bakanlık ne 
yaptı? 

TARIM BAKANI NİHAT İYRÎBOZ (Çanak
kale) — Tarım Bakanı şu veya bu işletmenin 
teferruatını ve stokunu bilmez; buna ait olan 
daireye sorulursa cevap verir. Buna derhal veri
lecek bir cevabım yoktur. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bakan Bey 
lütfen dinleyiniz. 

Birkaç gün sonra tatile giriyoruz. Dairei 
intihabiyelerimize gittiğimiz zaman, her zaman 
olduğu gibi, müntehiplerimizin orman mevzuu 
üzerindeki suallerine mâruz kalacağız. Onl&ra 
cevap vermemiz icap edecek. Tenevvür etmek 
ihtiyacındayız. Benim Orman Kanununun aley
hinde olup olmadığım ileri sürülmüştür. Halk 
Partisi zamanında Tarım Bafcanlığmm mühim 
bir uzvu olduğu.... 

BAŞKAN — O zaman memurdular. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) ..— îhtiıhap 

mmtakama gittiğim zaman bunun aleyhinde bu
lunduğumu daima söyledim. 

FAHRÎ KÖŞKEBOĞLU (Niğde)-. — Niğde'
de de elmalara âriz olan bir armut kaplanı has
talığı vardır. Bu olma yalnız Niğde'nin serveti 
değil, bütün Türkiye'nin servetidir. Bu hastalı
ğın bir an evvel önlenmesini rica ediyorum. 

TARIM BAKANİ NİHAT İYRÎBOZ (De
vamla) — Niğdte'nin daha miÖrim: derfrlem var-

ı dır. Bunlar arasında bunu da ele alacağız. 

— 1047 — 
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BAŞKAN •—' Buyurun Doktor Bey. 
(Meclisi alinin bir kararı var, saat 13 sesleri). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, sualleri ik

mal edelim ve bir neticeye bağlıyalım, ondan 
sonra oturumu kapayalım. 

KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Seçmenleri
mizin şikâyetlerinden mühim bir mevzu da; se
nelerden beri kendilerinden boğa, aşım hayvanı 
gibi damızlık hayvanlar satınalmak için para 
toplanlığı halde şimdiye kadar hiçbir yere bir 
hayvan verilmediği iddia edilmekte ve eğer bun
da bir suiistimal varsa çıkarılmasını ve mesul
lerinin cezalandırılmaları istenmektedir. 

NİHAT lYBtBOZ (Devamla) — Bu ma
hallî idarelere ait bir iştir. Siz böyle buyuru
yorsunuz, bunun aksini iddia edenler ve bunun 
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methü senasını yapanlar da vardır. 

ŞEVKl ECEVÎT (Sivas) — Orman Kanu
nu hangi bakanlıkta, nerededir, ne zaman çıka^ 
çaktır? 

NİHAT lYRlBOZ (Devamla) — Orman 
Kanunu Bakanlar Kurulundadır. Bütçe müza
kereleri dolayısiyle ele alınamamıştır. Tatil ol
mazsa kısa zamanda huzurunuza gelecektir. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe tasarısına (247) oy verilmiştir, (182) 
oy kabul, (53) red, (12) çekinserdir. Nisap var
dır, muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu 
(182) oyla kabul edilmiştir. 

Saat 15 te toplanmak üzere Oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BASK AK — Başkanvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 
KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (istanbul), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

BALKAN —- Oturumu açıyorum. 

B *— Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 

4. -~ Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/80) [1] 

â. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/81) [2] 

6. -— Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/82) [3] 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İsletme Ge
nel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/89) [4] 

[1] 51 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 
[2] 52 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 
[3] 92 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 
[4] 53 sayılı basmayazı Tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi, 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü, Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü, Devlet Hava-
yplları Genel Müdürlüğü, Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletme Genel Müdürlüğü bütçeleriy
le birlikte müzakere edilecektir. Hüsnü Akyol 
C. H. Partisi adına konuşacaktır. 

Grup adına konuşacak arkadaşlardan maa
dası için görüşmeler beşer dakikadır. 

Hüsnü Akyol, buyurun. 
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Sayın arkadaş

lar; Devlet Denizyolları ve Limanları işletme
si, âmme hizmeti gören ve aynı zamanda ticari 
karakter taşıyan bir işletmedir. 

Üzerinde en çok durulup, tenkid edilen mev
zular arasında ve belki en başta bu nevi tica
ri karakteri haiz işletmeler gelmektedir. Bil
hassa bu işletmenin mütemadiyen zarar ettiği 
ve bütçelerindeki açıkların büyük rakamlara 
çıktığı söylenilmektedir. 

Filhakika idarenin muhtelif senelerdeki büt-
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çeleri tetkik edildiği zaman, ilk bakışta daima 
gelir ve gideri arasında bir fark bulunduğu 
tesbit edilirse de görülen bu açık, bu işletme 
Bütçesinin tanzimindeki esasların, bu idare
nin taşımakta olduğu ticari karakterine uy
mamasından ve sabit kıymetlere yatırılan pa
raların bir sermaye tezyidi olmasına rağmen 
Bütçede masraf telâkki edilmesinden doğmak
tadır, Halbuki bu idarenin ticari bilançoları 
üzerinde yapılan incelemede açık olarak tesbit 
edilen senelerin kârla kapatılmış olduğu görü
lür. 

Katî bilançoları yazılmış olan 1944 senesin
de yuvarlak rakamla üç milyon, 1945 te üç 
milyon, 1946 da 2,5 milyon, 1947 de 7 milyon ve 
1948 senesinde de 5 milyon lira gibi bir kâr 
haddi elde edilmiştir. 

Denizyolları ve Limanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, 20 teşekkülden ibarettir. Kuruluş
ları itibariyle hepsinin deniz işleri ve ulaştır-
masiyle ilgili, âmme hizmeti gören ve aynı 
zamanda iktisadi karakter taşıyan ve vazifeleri 
itibariyle de yekdiğerini tamamlıyan bu teşek-
küllerin,rasyonel çalışmalarını temin maksadiyle 
bugünkü idare şeklinde bir değişikliğin zaru
reti bizim zamanımızda derpiş edilmişti. 

Halen İşletmeler Bakanı Sayın Muhlis Efce'-
nin de katıldığı mütehassıs bir heyetin tesbit 
ettiği esasları ihtiva eden ve bu suretle bu ida
renin bünyesine dâhil teşekküllere, sorumluluğu! 
yetkiye ve teşebbüse dayanan ve hizmetlerinin 
mahiyetine uyan bir hareket serbestisi Bağlı
yacak bir Kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna 
sunulmuştu. 

Yeni İktidarın, aynı mahiyette bir teşekkü
lün vücut bulması hususundaki teşebbüslerini 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu memnuniyetle kar
şılar ve bu işletmenin bir an evvel ticari karak
terine uygun bir anonim şirket olarak değil, 
iktisadi bir Devlet teşekkülü haline getirilece
ğini alâka ile beklediğimizi arzederim. 

Demiryalları: 
Sayın arkadaşlar; 
Devlet Demiryolları, âmme hizmeti gören bir 

idare olmakla beraber aynı zamanda ticari 
karakteri haiz bir işletme olduğuna şüphe yok
tur. Hatların açılmasında iktisadi mülâhaza
ların yanı başında memleketin hem müdafaası 
hem de bir bütün galine getirilmesi gibi hayati 
mülâhazalar hâkim olmuştur, Yolcu ve eşya, 
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nakliyatında ise âmme menfaati düşüncesiyle 
himayeli bir tarife tatbiki ve Devlet hesabına 
gördüğü nakliye hizmetlerinin para olarak 
Bütçesine tam intikal edememesi gibi hususi
yetler vardır. İşletmenin verdiği neticeler 
hakkında bir karara varabilmek için bunların 
bir arada mütalâa edilmesi zaruridir. 

Arzettiğimiz ve devamı lüzumlu görülebile
cek olan bu hususiyetler; bizi idarede ekonomik 
ve rasyonel bir çalışma aramak ve bunun tat
bikini istemekten alıkoyamaz. 

Ekonomik çalışma, her şeyden evvel hat
ların mütecanis oluşuna ve ağır lokomotiflerin 
ve bunun neticesi olarak çok yük taşrfaeak 
büyük vagonların geçmesine mütehammil hatla
ra malik almaya bağlıdır. 7700 kilometre uzun
lukta olan hatlarımızm muhtelif cihetlerinde 
«2300> kilometrelik kısmının yirmi dingil kuv
vetinden az oluşu, ekonomik bir çalışmaya 
mâni olmaktadır. Bu sebeple her şeyden evvel, 
zayıf olan bu 2300 kilometrelik hattat tamiri
nin ön plâna alınması iktiza eder. Evvelki sene
lerde tanzim edilip tatbikma geçilen programla 
bu zayıf hatlardan her sene 200 kilometrelik 
kısmının takviyesi suretiyle hatlarımızda mer
hale olarak ele alman 20 dingil sikuetine, müte
hammil ve bu suretle mütecanis bir hatta ka
vuşmak imkânı «ağlanmış olacaktı. Bu progra
mın tatbikatından olmak üzere demiryolu şebe
kesini âdeta ikiye bölen Kayseri - Irmak arası 
zayıf hattın takyiyesi için Amerika'dan , 300 
kilometrelik ray, küçük malzeme ve köprü mal
zemesi sipariş edilmiş ve bunlar öğrendiğimize 
göre altı ay evvel memleketimize gelmiştir. 

Bize verilen malûmata göre 1950 seiıesihde 
Irmak - Kayseri hattında ancak beş kilometre
lik bir kısım takviye edilebilmiştir. 

Huzurunuza gelen bütçede bu hatların ^ye
nileme ve takviyesi için geçen yıllara nazaran 
daha fazla ödenek konmuş bulunmaktadır. 
Bunu şükranla kaydetmek lâzımdır. -Ancak 
Hükümetin buna dair olan programını açık
lamasında fayda görüyoruz. 

Devlet Demiryolları her sene vasati olarak 
(800 000) ton kömür istihlâk etmektedir. Ge
çen sene Raırian ham petrolünün lokomotiflerde 
yakılması derpiş edilmişti. On, on bir lokomo
tifte lüzumlu tadiller yapılmak suretiyle ihza-
rata girişilmiş ve yapılan tecrübeler muvaffa
kiyetle neticelenmişti. Tecrübenin bu müspet 
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înetieefri sonunda* Hatay dâhil olmak üzere Ha
tay'dan Erzurum'a kadar demiryolu hattınnı 
cenubunda kalan demiryolundaki lokomotiflerde 
ham petrol yakılması «sası kabul edilmiş ve bu 
hatlardaki lokomotiflerin, geniş ölçüde petrolle 
igliyebitoesİ i^in lâzım olan enjektörler sipariş 
edilmişti. İktidarın devri sıralarında sekiz on 
lokomotif &ampetrolle işler bir halde idi. 

Teerübe muvaffak olduğuna göre hatlarımı-
zm işaret atiğimiz kısımlarında ham petrol kul
lanılmasının hem kömür tasarrufu ve hem de 
bir tasfiyehane kuruluncaya kadar istihsal edi
len Baman ham petrolünün değerlendirilmesi 
bakımlarından faydası büyük olacaktır. Bu hu
susta Hükümetin bizi tenvir etmesini bekliyo
ruz. 

Halen işletmede cari olan sisteme göre işçi
ler işe değil, maMnfcye bağlanmışlardır. Bir lo
komotif arıza gösterir de tamire çekilirse maki
nist ve ateşçi, bu tamir ne kadar uzarsa uzasın 
makinesine bağlı alarak âtıl kalmaktadır. Bu 
hal, rasyonel bir çalışma zihniyetiyle telif edi
lemez. Makinesi tamire alınan makinist ve ateş
çilerin aynı tip lokomotiflerde çalıştırılmalarını 
temenniye lâyık buluruz. 

1948 sftnesiaide Amerikalı mütehassıs Mr. 
Kork 'ün idameye verdiği raporda, bakım ve ida
relerin yüksek masrafı mucip eski framsız tipi 
vagonların îtebdili ve turnisin tanzimi halinde 
yemdien yolcu vagonlarına ihtiyaç olmıyacağı 
beîiHiliftektedir. 

Avusturya'dan alman 80 yolcu vagonu ile 
Haziran ayında-Almanya'ya sipariş edilen 105 
yolcu vagonu ve 16 motorlu tren bu tebdile kâfi 
döğil ntMirf Tasfiye edilen turnisin tanzimi ne 
dereceye* kadar mümkün olabilmiştir. 

1951 Bütçesinin 27 nci bölümünde 4 milyon 
24 bin ?70O lira fevkalâde tamirler karşılığı ola
rak ^konulmuştur. Geçende istihsal edilen ek 
Men«ek gerekçesinde 190 lokomotif, 120 yolcu 
vagonu ile, «988 yük vagonunun gare edilerek 
durduğu halbuki bunların tamiri hem vasıtala
rı yıpratmamak hem de bundan daha mühim 
Mauafe dfünyanın bugün içinde bulunduğu şart
ların muhtemel neticeleri bakımından ön 
plânda gelen' bir lâzimedir denilmiştir ve bu 
maksatla da 1950 yılına isabet eden tamir mas
rafları için -iki milyon liralık ödenek istihsal 
e#lmigti. 

• Bu suretle saydığım vasıtaların tamiri için 
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6 024 700 lira sarf edilecek demektir. 

1951 yılının sonunda bahis mevzuu olan 190 
lokomatif, 120 yolcu vagonu ve 988 yük vagonu 
tamamen tamir edilebilecek midir? Ve idarenin 
elindeki fabrika ve atelyelerin kapasitesi buna 
müsait midir? 

Kıymetli müdür, teknisiyen ve memurlarının 
çeşitli sebeplerle değiştirilmesi, fabrika ve atel-
yelerde çift ekip kullanılmasına rağmen ran
dımanı düşürmüştür. Randıman düşkünlüğünün 
hiç şüphe yok ki maliyetlerin fazla miktarda 
artmasına sebep olmaktadır. 

Gerek bütçe ve gerekse 1950 yılı aktarma ta
sarısının müzakeresi sırasında emekliler, tari
felerde revizyon yapılacağını ifade etmişlerdi. 
Böyle bir ayarlama yapılırken, bâzı maddelerin 
nakil ücretlerine zam yapılması tabiîdir. 

Hükümetten bunu sarih olarak öğrenmek 
ihtiyacındayız. Filhakika tarifelerde zamlar 
yapılacak mıdır Yapılacaksa hangi maddelere 
ve ne nispette zam yapılacaktır. Fiyatların yük
selme istikametinde olduğu bir zamanda böyle 
bir zammı muhtekirler elinde fiyatları kamçılayı
cı bir vasıta olarak kullanılacağını elbette hükü
met bilmektedir. Bu bakımdan ehemmiyetli bir 
vakıa karşısında bulunuyoruz. 

Hükümetin - şayet varsa - bu hususta yap
tırmış olduğu tetkik neticelerini Yüksek Huzu
runuzda açıklaması ve Yüksek Heyetinizin te
mayüllerini öğrenmesi lâzımdır. 

İdarede ve işletmede gece gündüz devam 
eden fedakârane hizmetleriyle bütün milletin 
takdirlerini toplıyan memur ve işçilerin ikra
miye ve tazminatını münasip bir hadde çıkara
cak olan tahsisatlar nizamnamesi, 14 Mayısa 
takaddüm eden günlerde bütün hazırlıkları ya
pılarak formalitesinin ikmali bugünkü iktidara 
bırakılmıştır. Bu mühim mevzuun halledilme
sini Hükümetten temenni ederiz. 

Bu müessesenin bünyesinde yapılacak deği
şiklik ve verilecek yeni idare şeklini tesbit et
mek üzere uzun zamandan beri çalışmalar ya
pılmaktadır. Bu çalışmaların ne netice verdiği 
henüz bizce malûm değildir. Buna intizareıı şim
dilik noktai nazarımızı ifade etmeye ihtiyaç 
görmüyoruz. Ancak bunların hususi bir ihtisas 
murakabesine tâbi olması lüzum ve zarureti, 
katî olarak anlaşılmıştır. Bugün sadece Sayışta-
yın murakabesine tâbidir. 
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nin açıkları üzerinde düşünmeye meeburuz. Bu 
idarelerin taşıdıkları karakter itibariyle Devlet 
yardımı olmadan idare etmek kolay değildir. 
Nitekim birçok memleketlerde de bu kabîl mü
esseselerin âmme hizmeti karakteri göz önünde 
tutularak açıkları Devletçe kapatılmaktadır. 

Filhakika birkaç yıldan beri bu katma bütçe 
açıklarının bono çıkarmak suretiyle kapatıl
ması yoluna gidilmiştir. Bu yıl da aynı yolda 
devam edildiğini görüyoruz. Bu seneki açık
lar, geçen yıllara nazaran daha kabarık oldu
ğuna göre, esasen doğru olmıyan bu usulün 
mahzurları daha bariz bir hale gelmiş olacaktır. 

Emisyona sebebiyet veren bu usul yerine, 
açığın ya doğrudan doğruya Devlet Bütçesinden 
yardım edilerek kapatılması ve yahut da uzun 
vadeli istikrazlar teminine çalışılması daha fay
dalı olur kanaatindeyiz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu. 
FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; müsait vakit az olduğu için ben yal
nız Devlet Demiryolları Bütçesi münasebetiyle 
birkaç noktaya işaret edeceğim. Evvelâ Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde arzetmiştim. Karışık ve te
ferruatlı bütçelerin teşriî ve icra'i murakabeyi >güç-
leştirdiğini söylemiştim. İşte Devlet Demiryolları 
Bütçesi elimizde, bu fikrimi tamamen ispat ede
cek mahiyettedir. Merkezin kadrosu ve masrafları 
nedir, bunu tam öğrenemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 
altıneı bölümler yekûnu 10 milyona yakındır, 
genel idare giderleridir. Yani Devlet Demiryol
ları Umum Müdürlüğünün bütün masrafları 
maaş ve idare masrafları bundan ibaret zanne
dilir. Halbuki böyle değildir arkadaşlar. Dev
let Demiryolları Umum Müdürlüğü hareket da
iresi, cer dairesi; yol dairesine ayrılmış olup 
istasyonlarla kısımların vagon; lokomotiflerin 
masrafları birbirine karışmıştır. 16, 17, 18 nei 
bölümlerde masraflar karışıktır. 25, 26 nei bö
lümler de merkeze aittir. 28, 29, 30 neu bölüm
ler de 4 ^milyondur. 35, 36 ncı bölümler de tren, 
lokomotif genel giderleri namı altında 8,5 mil
yon liradır. 

Bunların yekûnu arkadaşlar 30 milyon lira
yı bulmaktadır. Tetkik ettim, Devlet Demiryol
larında asıl hizmet görenler istasyon memurları, 
katar memurları, depo memurları, atelye me
murlarıdır. Bütün bunların masraf yekûnu da 
30; milyonu bir az geçmektedir. O halde sebep 
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meydana çıkıyor. Bu idare niçin yatırımlar! 
karşılıyacak varidat temin edemiyor? Trenler 
çok yolcu taşıdıkları ve mükemmel işledikleri 
halde bu müessese neden çok zarar ediyor . Çün
kü Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü ve 
Devlet Demiryollarına bağlı işletme müdürlük
leri kadroları ve masraflarını hakiki ihtiyacın' 
belki beş misline çıkarmışlardır. Teşkilâtta asıl 
hizmeti görenler mağdur olmuşlardır, onlara 
kâfi maaş verilmemiştir., Buna mukabil umum 
müdürlük ve işletme müdürlüğü masrafları 
çok fazladır. Bu hususta umum müdürlükten 
misal vereceğim. 

Arkadaşlar, yaptığım tahkikata göre - bütçe- , 
den anlaşılıyor, kadrolardan anlaşılmıyor kaç 
memur vardır - Umum Müdürlüğün üç bin me
muru vardır. Bu kadar memur ne demektir?. Ne 
hizmet görüyor?. 

Diğer bir mesele de : İstasyonlarda lojmanlar 
vardır. Ankara'daki lojmanlarda umum müdür, 
müdür muavinleri, Yol, Cer, Hareket daireleri 
reisleri. Merkez Hareket müfettişleri, gar şefleri, 
muavinleri, hareket memuru ve şakirtleri, maki
nistler, ateşçiler ve sairenin oturmak hakkı ol
duğu halde Ankara'da hakları olmyan birçok 
yüksek memur bu lojmanlarda oturmaktadırlar. 
İsim vereyim : Muhasebe Reis Muavini Alâattin 
Bey, Merkez Saymanlık Müdürü Zekeriya, Zatiş-
leri Başkanı Sadettin Bey, Umumi Kâtip Müm-
ta* Somer,. hususi kâtip, İkinci İşletme Kalem 
Âmiri, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve saire. 
Daha birçok isimler var. Benim tesbit edebildi
ğim bunlardır. 

Arkadaşlar, bir taraftan asıl hizmet gören me
murlar az maaşla çalışırken bu gibi hakları da 
ketmedilirse memurların nasıl iş göreceklerini 
düşünmeye dâhi lüzum yoktur. 

Sonra Umum Müdürlükte şöyle bir usul itti
haz edilmiş. Bu çalışma fişidir. Her memur bu 
fişi dolduruyor ve bunlarla iş yapıp yapmadığı 
kontrol ediliyormuş. Halbuki bâzı masalar var
dır ki, bir iş günlerce memuru oyalar. Bâzı ma
saların işi yalnız kâğıt kaydetmekten ibaret kalı
yor. Neyi kontrol, edecekler, anlıyamadım. Bu 
idarenin 3 bin memuru olduğuna göre yâlnız 
memurların seneİik iş kâğıt masrafı elli bin lira
yı bulur. Halbuki biz diğer taraftan Devlet ola
rak bürokrasi ile mücadele edeceğiz. Mücadele 
böyle mi olur?. Zaten bir dakikam kaldığına gö
re ben de sözlerime burada nihayet veriyorum. 
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HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; harbden evvel umumi değerine gö
re (800 milyon lira maddi değeri olan D. De
miryollarının umumi vaziyetine göre ben de beş 
dakika şöyle bir göz atmak istiyorum. Bu defa 
bütçemizden 170 milyon lira gibi büyük bir pa
rayı kendisine tahsis ettiğimiz D. Demiryolları 
işletmesi, bu memkelekette en evvel kurulan, en 
aşağı otuz küsur senelik maziye malik olan 
bir eski işletmedir. Memleket işletmeciliği ve 
ânım e hizmetini ilk defa ortaya koyan bu mües
sese hakikaten büyük bir azim ile ve büyük bir 
şevk ile millet hizmetine arzedilmiş o zaman bu 
teşkilâta dâhil personel mukadderatını bu mü
esseseye bağlamış şevk ve azimle çalışıyorlardı 
ve büyük mikyasta randıman almıyordu. Fakat 
maalesef son senelerde bilhassa bu müesseseye 
yükletilen büyük mikyasta âmme hizmetlerinin 
yükü altında zarara doğru yürümesi ve binne-
tice edevatı müteharrikenin, her şeyin eskime
ye yüz tutmuş olması âdeta personelde de bir 
eskime ve şevk kırıklığı, azim ve iman kırıklığı 
meydana getirmiştir. Şimdi ne yapmak lâzım
dır! Biz, umumi olarak demiryolu inşaatına ar
tık yeni inşaata devam etmemeyi prensip itiba
riyle karar altına aldıktan sonra hiç, olmazsa 
yedi bin küsur kilometre olan mevcut şebeke ve 
işletmeyi âzami randımanla çalıştırmak ve bu 
müesseseyi tehlikeye, tedenniye gitmekten kur
tarmak mecburiyetindeyiz. Bugün elimize veri
len bütçede 68 milyon kadar bir açık göze bat
maktadır. Bütçe insafla tetkik edilirse görülür-
ki, bu 08 milyon lira kati bir açık mahiyetinde 
değildir. Yıllardan beri yıpranan hat, lokomo
tif gibi demiryollarımızın mühim aksamının tec
didi karşılığıdır. 

Arkadaşlar, teknik bakımdan bir demiryo
lunun vasatrömrü ^bugüne kadar 60 yıl olarak 
kabul edilmişti. Fakat beynelmilel son rakam
lara göre demiryollarında süratin artmış olma
sı, trafiğin çoğalması gibi sebeplerle bu ömür 
40 - 50 seneye inmiş olduğu görülmektedir. Bu 
hesaba göre halen 7000 küsur kilometrelik de-
miryolumuzdan senede 200 kilometresinin tec
didi gerekmektedir. Bu tecdidi yapmadığımız 
takdirde bu müessesenin hayatı tehlikeye girmiş 
olacaktır. Binaenaleyh bu hususu göz önüne alan 
yeni iktidarımız, yeni Hükümetimiz bu sene en 
az 300 kilometrelik bir hattın değişmesi için lâ-
zımgelen tahsisatı koymuştur. Ayrıca 200 kilo-
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metrelik bir hattın tecdidi derpiş edilmektedir. 
Bu 300 kilometre hat, Irmak, Boğazköprü ara-

; smda 200 kilometrelik, hattın Afyon - Alaşehir 
1 arasında yapılacaktır. Bu müessesenin üzerine 

yüklenmiş olan kömür nakliyatı 175 kuruşa ya-
I pılmaktadır. Bu maliyetten daha aşağıdadır. Bir 
| de talebe ve öğretmeni tenzilâtla nakletmekte

dir, maden cevherlerini, hububatı asgari ücret
lerle nakletmektedir. Biz bu müesseseyi zarar-

! dan kurtarmak ve açıklarını kapatmak istiyor-
j sak Devlet tarafından icabeden şeyler yapılmak 
, suretiyle yükünü tahfif etmek ve normal şekle 
j götürmek lâzımdır. 

| Yalnız bir noktayı da rica edeceğim, bu ar-
j tısla Devlet yükünü hafifletirken âmme hizmet-
| 1 erin e tesir etmiyecek şekilde tarifelerin ayar

lanması lâzımdır. (Alkışlar). 
ALİ NACİ DUYDUK (Giresun) — Kara

deniz sahillerinde nüfusun kesafeti ve toprağın 
darlığı bu bölge halkını ziraatten fazla ticaretle 
iştigale sevketmiştir. 

1. Rusya ile evvelce aramızdaki geniş ti
cari münasebetler Birinci Cihan Harbinden bu 
tarafa kesilmiş bulunmaktadır. 

2. Haydarpaşa - Erzurum demiryolu, Kara
deniz iskelelerinin dâhil ile olan vâsi ticari ha
reketlerini mühim surette durdurmuştur. 

3. Cihan harblerinin anormal şartları bu 
bölgenin doğrudan doğruya ecnebi memleketler
le olan alışverişini İstanbul'a intikal ettirmiş
tir. 

A) Rusya ile ticari münasebetlerimizin tek
rar başlaması sadece bizim temennimizle müm
kün olamıyacağı malûmdur. 

B) Haydarpaşa - Erzurum demiryolu vata
nın menfaati icabıdır ve hepimiz memnunuz. 

C) HarMerin anormal şartlan düzelmiş 
bulunduğuna göre eskisi gibi iskelelerimizden 
doğrudan ecnebi iskele ve mahreçlere sevkıyat 
mümkündü?. 

İskelelerimizden doğrudan ecnebi iskelelere 
yapılan sevk masraf iyle, İstanbul'dan aynı iske
lelere yapılan sevk masrafları arasında bir fark 
gözükmemektedir. Bugün iskelelerimizden İstan
bul'a ve İstanbul'dan da ecnebi iskelelere yapı
lan sevk masrafı iki misli olarak tahakkuk et
mekte ve. bu tahakkuk eden miktar kiloda on ku
ruş hesaplanmaktadır. » ; ' 

İskelelerimizden İstanbul'a sevkedilen fındık-
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lanmjz'n beher kilosuna isabet . eden masrafın 
müfredatı şöyledir: -•,... 
iti 2,5i kuruş iskelelerimizden İstanbul'a navlun, 
4 kuruş iskelelerimizden İstanbul'a sigorta, 0,5 
İstanbul'da tellaliye, 3 kuruş, ecnebi vapurlara 
aktarma ki, ceman 10 kuruştur. 

Bu bölgenin fındık rekoltesi - Akçakoca ha
riç - senevi vasati olarak (60) milyon kilodur. 

Bunu iç olarak (30) milyon hesaplamak lâzım
dı*. 

Şu hale göre iskelelerimizren İstanbul'a ya
pılan şevklerde beher kiloya isabet eden (10) 
kuruş masrafın baliğ bulunduğu yekûn senevi 
yasati (3) milyon liradır. İşte bu muazzam meb
lâğ her sene halkımızın cebinden zaruri olarak 
çıkmaktadır, 

İş bukadarla da değildir. 
Vapurdan İstanbul'a çıkarılırken, İstanbul'

dan ecnebi vapurlara yüklenirken çuvallar iki 
defa sapana vurulmak yüzünden delinir ve yır
tıl v . 

İstanbul'da sa^puryalarda, anterepo ve ar-
diyelerde kalmakla kalite bozulur. Bunlar ve bu 
gibi haller alıcılara fındıklarımızı iyi ambalajlı 
ve iyi vasıflı olarak takdim edememize sebeb teş
kil ede?. 

Hükümetten ve Ulaştırma Bakanından rica
mız: Müstasdm zararına olarak devam eden 
fındıklarımız üzerinden fuzuli ve mükerrer ka
zançlara sebebiyet veren bu hale artık bir niha
yet verilmelidir. Bunun için de; ihraç mevsimle
rinde 15 günde bir, diğer mevsimlede de ayda 
bir iskelelerimizden ecnebi iskelelere sefer yapa
cak vapurların tahsis edilmesidir. 

Diğer bir dert de güverte yolcularının insan
ca ve rahatça yolculuk yapmalarının teminidir. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Muzaffer Ali Mühto. 
MUZAFFER ÂLİ MÜHTO (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, Posta, Telgraf ve Tele
fon Umum Müdürlüğü memurları ile hatbakı-
cı ve dağıtıcıları hakkında bâzı mâruzât ve te
mennilerde bulunacağım. 

Saym arkadaşlar, 4379 sayılı Kanun ve bu
nun bâzı maddelerini değiştiren 5585 s'ayılı 
Kanunun birinci maddesi (Asli bir vazifeye tâ-
yin edildikten sonara' muvazzaf askerlik hizme
tini ifa için silâh altına almanlar memuriyetle-

Myle alâkası kesilir) hükmü gereğince sırf va
tan ve mukaddes vazifesini ifa için askere 
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alınmaları dolayısiyle P. T. T. Utiıum Müdür
lüğünde 745 asil ve 103 ücretli memur olmak 
üzere ceman 848 memur açıktadır ve üç se
nedir vazifelerine tâyin edilmelerini bekliyen, 
bir müdürlüğü idare edecek kabiliyette arka
daşlar bilirim. P. T. T. Umum Müdürlüğünde 
iş bekliyen memurların bu kadar çok olması
nın sebebi İstanbul'da 1943 senesinde açılan 
P. T. T. Meslek Okuludur. Senede yüze yakın 
mezun veren bu okulun mezunları 5585 sayılı 
Kanun gereğince askere gittiklerinden memu
riyetle alâkası kesilen vatandaşlardan dönüşte 
Üç sene içinde memuriyet istiyenlerin memuri
yetlerine tercihan tâyini yazılı olduğu halde bu 
okul mezunlarının mecburî hizmetleri olduğun
dan evvelâ onlar tâyin edilmekte ve evvelce P. 
T. T. İdaresinde yıllarca çalışmış, ehliyet ve 
meslekî bilgisi olgunlaşmış arkadaşlar açıkta 
beklemektedirler. Bu okul mezunları okuldan 
meslekî bilgileri zayıf olarak çıkıyor. Daha 
ziyade nazarî bilgileri vardır. . Halbuki nev'a-
raa bir ticaret müessesesi olan bu umum mü
dürlükte nazariyattan ziyade ameliyat lâzım
dır. Bu mezunlar maniple dahi bilmemektedir
ler. Bu sebeple bu okulun devamına lüzum yok
tur, kaldırılması lâzımdır. 

788 sayılı Memurin Kanununun 4 neü mad
desinin (H) fıkrasına dayanarak memuriyete 
alman bu vatandaşlar çalışıyorlar, asil memur 
oluyorlar. Başka bir kanunla vatani vazifele
rini yapmak için askere alındıklarından memu
riyetten çıkarılıyorlar, bu suretle kanunlar 
arasında bir adaletsizlik vardır. Ya bu vatan
daşları evvelce memuriyete almamalı, yahut 
memuriyete alındıktan sonra kabahatleri yal
nız askere gitemek olarak tavsif ettiğim bu 
memur arkadaşlar memuriyetten atılmamalıdır
lar. Bir kanunla verilen bir hakkın diğer bir 
kanunla geri alınması bir hukuk devletinde hoş 
görülmiyecek ahvaldendir. 788 sayılı Kanun 
daha evvel olduğuna göre memur vatandaşla
rın hakkı mükteseplerinin aranması lâzımdır. 
Artık bu kanun tezatlarının kaldırılması zama
nı gelmiştir. 

2. Aziz arkadaşlarım, P. T. T. Umum Mü
dürlüğü teşkilâtında kar, kış, fırtına sağuk, 
sıcak, çamur demeden gece gündüz feragatle 
çalışan fruna mukabil pek az maaş olan hat 
bakıcıları ve dağıtıcılarının haklı bâzı istek ve 
şikâyetler vardır. Bu vatandaşlar Memurin Ka-

~~ım — 
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nununun bütün diğer haklarından istifade et
tikleri halde 44*54 sayılı P. T. T. Teşkilât Ka
nununun 41 nci'maddesi gereğince başhatbakıcı 
ve bakıcıları ile Başmüvezzi ve müvezzilerin 
3656 sayılı Barem Kanununa tâbi olmıyarak 
kadrolarının her sene bütçe ile tesbit edileceği 
yazılıdır. Bu suretle bunlar Bareme bağlı kad
roların dışında kalmıştır. Bu suretle diğer me
murlara tanınan iki üst derece terfi hakkından 
mahrumdurlar. Yine bu memur vatandaşlara 
3442 sayılı Kanun gereğince aile harcırahı ve
rilmiyor, yalnız zatî harcırahlarını alabiliyor
lar. Bunu da bağlı oldukları Başmüdürlük hu
dudu içinde alabiliyorlar. Başka bir başmüdür
lüğe tâyin edildiklerinde hudutları dışında 
kalan kısım için harcırah alamıyorlar. Bu da 
memurlar arasında bir fark doğuran antide
mokratik kanunlardan biridir. P. T. T, Umum 
Müdürlüğünde çalışan bu.posta hatbakıcı ve 
müvezzilerine tatbik edilen bu adaletsiz ka
nunların kaldırılması lâzımdır kanaatindeyim. 

Bu sahada feragatle çalışan 4713 hatbakıcı ve 
müvezziler bunu hasretle ve haklan olarak bek
lemektedirler. Sayın Bakanımızın bir teşkilât 
kanunu hazırlamakta olduğunu duymuş bu
lunuyorum. Bu kanunun bir an evvel Meclise 
gelmesini aldıkları maaşla zor geçindiklerini 
bildiğim bu hatbakıcı ve müvezzilerin 40 - 45 
sene çalıştıkları halde aynı maaşı aldıklarını 
görmek ve duymak artık bizleri üzmektedir. 

Arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden evvel her 
vekâlette olduğu gibi P. T. T. Genel Müdürlü
ğünde fazla kadrolar vardır. Bir memurun ya
pacağı iş üç dört memura dağılmıştır. Askere 
giden memurlar yerine kadın memur almıştır. 
Kadın memurlardan bâzı çalışan ve zaruri 
ihtiyaçlarını temin eden memur kadınlar ol
makla beraber yaln?z lüks ihtiyacını temin için 
çalışan memureler de vardır. Bu suretle bir iki 
memurun göreceği iş 4 - 5 memura dağılınca 
tabiatiyle bir gevşeme başlamıştır. Evvelce 
gözleri işlerinde olan memurlarımız şimdi saat
lere dikmişlerdir. Bu suretle meslekî ahlâk da 
bozulmuştur. Kadrolarda tasarruf yapılacak
tır. Tasfiye zor şeydir bilirim yalnız kadro
larda tasarruf yapılırken evvelâ lüks için ça
lışan ve çalışması yeter derecede verimli olmı-
yan kadın memurlardan başlanmasını temenni 
eder hepinizi saygı ile selâmlarım, 
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MEHMET ÖZBEY (Burdur) .— Sayın arka

daşlar ; fikirlerimi çok kısa, komprime halinde 
arzedeceğim. 

1. Ulaştırma Bakanlığıyla - Bayındırlık Ba
kanlığı mutlaka birleştirilmen ve tasarruf esa
sım', doğru gitmelidir. Bu da mümkündür. 

Demiryolları : 
800 bin kilometreye yaklaşan demiryolumuz 

üzerinde 900 e yakın lokomotif, 1100 yolcu va
gonu, 15000 de yük vagonu ve 341 furgon var
dır. 

Bu; 9 işletmeye ayrılmıştır. Her işletmeye 
vasati. 100 vagon düşer. Bu vagonlara gelince: 
Bir katarda bir iki mevki arabası var, birkaç-
da 3- neü mevki. Katardaki, bütün arabaların 
koridorları insan dolu. Ve pencereden çok defa 
girildiği vâkıdır. Biletiniz mevki ise, oturmak 
isterseniz kadınla erkek dolu. Bilet kontrolsüz, 
bunların içerisinden bir kaçı D. D. Y. memur 
ailesi, pa.solu ve kart sahibi; pasom yanmasın 
diye seyahat ediyor. Hasta abdesanede yatmak
tadır. 

Her tren de böyledir. Diğer kompartımanla
ra girmek isterseniz evvelce mebuslar yazılı olan 

. kapılar şimdi makinistler yazılıdır. Altı kişilik 
oda kilitlidir. Giremezsiniz, pasoları kaldıralım 
bu suiistimal edilmiştir. Makinistlere yatacak 
daha münasip bir yer bulalım, çünki: Para ve
rerek bilet alan halk koridorda gidiyor, helada 
seyahat ediyor. Pasolu beyler ve hanımlar otu
ruyor, bu" doğru değil demokrat zihniyetimize 
uymaz. 

Ana hatlar çok sıkışık, mevki arabalarına 
ekseriya bomboş gidip gelen banliyö hattından 
birer araba vererek ferahlatmak mümkün. 

Vagonlar pis ve helaları bozuk ve ekseriya 
su akar, birkaç istasyon sonra su da bulamaz
sınız, halbuki atelyelerde bunların sık sık ta
miri daima mümkündür. 

Aııadoluya işliyen trenleri v | kompartıman
ları İstanbul - 'Ankara arasında işliyen trenler 
kadar temiz tutmalıyız. 

Büyük bir feragat ve fedakârlıkla çalışan de
miryolu memurları ve teknisiyenlerine kilometre 
ücreti vermek ve zamanında terfi ettirmek lâ
zım, terfilerde esas büro: Memurlarından önce 
trende çalışan memurlar esas tutulmalı. 

Yük vagonlarına gelince : Yük dolu birçok 
vagonlar bâzı kör istasyonlarda günlerce bekler, 
büyük istasyonlarda da eşyalar yığınlar hajinde 
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sıra beklemektedir. 15 bine yakın yük vagonu 
çok iyi bir organizasyonla memleketin ihtiyacı
nı fazlasiyle görür. I^akat bu yapılamıyor. 

Trenlerde hayvan nakliyatı bir felâkettir. 
.Zamanında yetişmez hayvanlar etten ve masraf
tan ziyan ederler, tüccar da memnun değildir. 

Otomobil ve kamyonlar trene rekabet etmek
te, bu suretle millî sermaye ziyan etmektedir. 
İdarenin bu fiyat rekabetini ayarlaması lâzım. 

Trende bir yolcunuz veya bir eşyanız varsa: 
İstasyona telefon edersiniz tehir ne kadar; bu 
tehir bizim iktidarda olmasın bu kötü itiyadı 
Bakan kaldırsın. 

Denizyolları: 
Şimdiye kadar Devlete büyük zararlar veren 

ve asla rasyonel çalışmıyan Denizyollarını ve
rimli bir hale getirmenin zamanı gelmiştir. 

Her gün fuzuli birçok masrafı olan ve kan
grenleşen Savarona yatını mektep gemisi şekli
ne sokarak derhal faydalı hale koyalım, (Sa
talım sesleri) Satalım diye seneler geçiyor, mil
yonlar değerinde olan tersane ve havuzları da
ha verimli hale getirelim, burada lüzumundan 
fazla işçi ve memur vardır. Yüzlerce sporcu, 
memur ve işçi diye buradan ücret alır. Burası 
bir arpalık ve yemlik haline gelmiştir. 

Sonra yevmiyeler yüzlerce lirn masrafı olan 
büyük gemiler burada tamir için aylarca yatar 
bir haftalık tamir bir ayda yapılamaz, bu mües
sese kokmuştur. Islahı şarttır. Denizyollarında 
lüzumundan fazla büro memurları vardır. De
nizde çalışan mütehassıs teknisiyenlerimiz ve 
deniz subaylarımızın gelirini bu parazitler yer 
tüketirler, hedefimiz daima çalışan memurları 
takdir ve terfi ettirmeli ve çalışmıyanları der
hal tasfiye etmeli, buraya son iki sene içerisin
de 400 memur alınmıştır. Yazık millete, 

Arkadaşlar: Posta, Telgraf ve Telefon işine 
gelince: 

Türkiye'nin en fedakâr memur zümresine 
feragatli vatandaşlar dâhildir. Türkiye'de telg
raf işlerimiz çok iyidir, bu büyük kürsüden bu 
fedakâr memur arkadaşlara büyük milletim na
mına teşekkür ederim. 

Devletin en mağdur ve en çok ihmal edilen 
posta memurlarını ve müvezzilerini memnun ve 
tatmin edelim. 

Türk köylerinde posta işini daha süratli da
ha emniyetli bir hale getirelim, faal bir iki mo
torlu vasıta bu mühim ihtiyacı halledebilir. 
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Geceleri Türkiye 'de kazalarla muhabere im

kânsızdır. Yurdun her yerinde < 24 saat muhabe
re şartlarını hazırhyalım. 

Telefonla bütün vilâyetleri birbirine bağlı
yalım. Kazaları da bağlamak ilerisi için temiz 
dileğim olacaktır. 

Devlet Havayolları memlekette iyi bir rağ
bet görmüştür. Bâzı tayyareler tenha gidip ge
liyorlar. Her tayyarede: Bir kişilik olsun sarı 
kartı hâmil gazeteci arkadaşları % 20 tenzilâtla 
seferine müsaade etmelidir. Bu hareket çok dü
rüst olur. 

Sayın arkadaşlar: 
Türkiye'nin tek turfanda vilâyeti olan An

talya taze sebzelerini iç Anadoluya sevk için bir 
saat mesafede kalan trene ne zaman kavuşa
caktır! . 

İktidarımızın bu samimî va'dını tahakkuk 
ettirelim. 

2. Türkiye'nin Avrupaya ilk kapısı olan 
İzmir'e yakışacak bir liman ne zaman yapıla
caktır. 

Bunun izahını sayın bakandan rica ederim. 
İBRAHİM DUYGUN (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 
1951 yılı Bütçesi yüksek huzurunuza sunulduğu 
şu sırada, bu müessese hakkında, bâzı temen
nilerde bulunmama müsaadenizi istirham ede
rim. 

Bugün elimizde bulunan havai hat sistemin
deki telgraf ve telefon şebekemiz, gerek millî 
savunma ve gerekse iktisadi ve içtimai hayatın 
istediği emniyetli, süratli haberleşme ihtiyacını 
teminden çok uzaktır. Küçük bir fırtına veya 
hararet değişiminden sonra direkler devrilir, 
teller 'kopar ve memleketin büyük merkezleri 
arasındaki muhabere bazan günlerce inkitaa 
uğrar. Bu sebeple bir an önce yeraltı kablo sis
temine veya tercihan Herts kablosu sistemine 
geçmekte zaruret vardır. 

Şehirlerarası telefon şebekesinin süratle tev-
siinde, hem âmme hizmeti ve hem de idarenin 
gelir bütçesimn artması bakımından büyük fay
dalar olduğuna kaaniim. 

Teçhizat pek çok çeşitli ve çoğu da yıpran
mıştır. Bu vaziyet, yedek parça temininin zor
luğu dolayısiyle işletmeyi güçleştirmekte ve 
gerekli sürati temin edememektedir. 

P. T. T. İdaresi bugünkü şartlar altında ça-
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lışmaya devam ettiği takdirde memlekete gere
ken muhabere vasıtalarının temini uzun yılla
ra mütevakkıftır. Bu sebepten yabancı bir fir
ma ile iş birliği temini yolları aranmasında fay
da olduğuna kaaniim. 

Elimizdeki şebekenin, fevkalâde hallerde 
memleket ihtiyacını teminden çok uzak bulun
duğu, bilhassa harbin daha ilk saatlerinden iti
baren havai hatların kesilmek ve muhaberatın 
felce uğratılmak tehlikesi mevcut olduğuna gö
re, vilâyetlerde küçük takatli ve kısa dalgalı 
birer telsiz telgraf ve telefon postasının tesisin
de zaruret vardır, idarenin, teknik bir işletme 
olduğu daima göz önünde tutulur ve teşkilât ka
nunlarında bu cihet ihmal edilmezse istikbal için 
ümitlerimiz kuvvetlenecektir. Bir millî radyo 
elektrik lâboratuvarımn kurulmasında ve teknik 
üniversite ile işbirliği halinde çalışmasında, mem
leketin gerek sınai ve gerekse ilmî hayatının in
kişafı için mühim fa3rdalar olacağına inanıyorum. 
Elektrik sanayiinin ana maddeleri olan bakır, 
demir ve selülozun memleketimizde bol miktarda 
bulunduğuna ve bu hususta yetişkin teknisiye'n-
lere de malik olduğumuza göre, bu endüstrinin 
kurulmasında daha fazla gecikmemeliyiz. P. T. 
T. İdaresinin kalkınması, elektrik endüstrisine 
bağlıdır. 

Memleketimizde Posta, Telgraf, Devlet De
miryolları, Orman, Jandarma ve askerî birlikler.. 
ve saire gibi âmme müesseselerinin muhabere 
hatları ayrı ayrıdır. Ormanlarımızın korunmasi 
ve işletmede büyük ekonomi sağlamak bakımın
dan bu hatların mümkün olan yerlerde P. T. T. 
İdaresiyle tevhit olunması çok yerinde olacak
tır. 

Taşra teşkilâtında bazan tek bir memur, pos
ta, havale, muhabere, gibi muhtelif işleri yalnız 
başına yapmak zorunda bırakıldığı halde merkez
de memur bolluğu vardır. Bunların bir kısmı ile 
taşra teşkilâtının takviyesi yerinde olur sanırım. 

Prim sisteminin bir an önce ihya olunarak 
telgraf ve telefon servislerinde rasyonalizasyonun 
temini, idarenin varidatını mühim miktarda ar
tırabilir. Sayın Bakanımızın yeni hazrjamakta 
olduğunu duyduğumuz Teşkilât Kanunu ve yö
netmeliklerini bir an önce buraya getirmesini te
menni ederim. 

Seferberlik Müdürlüğü faydasız bir teşekküldür. 
İstanbul'daki P. T. T. Fabrikası bugünkü şekliy
le kendisinden beklenilen hizmetleri yapamamak-
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tadır. Liyakatli ellere tevdii ve ıslah edilmesi lâ
zımdır. 

Askerden gelen 800 den fazla P. T. T. memu
ru sıra beklerken meslek okulunda memur yetiş
tirmek için bütçeden mühim paralar ayırmak 
yerinde değildir, ek görev temininden başka bir 
faydası bulunmadığına kani olduğum posta tel-
raf kursu da lüzumsuzdur. 

İdarede geçici görev işi senelerden beri sui
istimal olmuştur. İstanbul'da senelik tatilin va
zife ile geçirilmesine, hizmet vasıtalarının özel 
otomobil şeklinde kullanılmasına muhterem ba
kanın bundan sonra mâni olacağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; belki dikkatinizi çek
miştir. 

BAŞ'KAN — Vaktiniz gelmiştir tamam. 
Kâzım Arar (Yok sesleri) Muhittin Öz-

kefeli (Vazgeçti sesleri) Müzakerenin kifayeti 
hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kâfi derecede tenevvür edilmiştir. Müzakere

nin kifayetini teklif ederiz. 
27 . I I . 1951 

Gümüşane Milletvekili 
Cevdet Baybora 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği ' 5 320 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Alıklar 1 471 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 298 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 İller geçici hizmetliler ücreti 2 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

— 1056 — 
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4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman me
murları ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.'.. Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve tazminler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

l-ğı 
— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Kira karşıl 
BAŞKAN 
miyenler... 
Giyecekler 
BAŞKAN 
miyenler... 
Yolluklar 
BAŞKAN 
miyenler... 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Lira 

64 301 

1 500 

97 300 

2 100 

15 000 

7 825 

18 900 

33 500 

11 000 

44 500 

12 200 

23 600 

63 200 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri, ve yol
lukları 
BAŞKAN ^~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul ed^miştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel 
* giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir. 

417 Liman ve kıyı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Liman idarelerinin deniz taşıt
ları işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rının her türlü yaptırma, satm
alına ve işletme giderleriyle si
gorta ücretleri için Devlet De
nizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

702 Limanlan temizleme, tarama ve 
mendirek giderleriyle şamandıra, 

Lira 

400 

3 500 

1 500 

108 600 

22 001 

12 000 

300 000 

4 000 

99 000 

4 000 

3 800 

3 000 
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B. Lira 

bakım ve onarma giderleri 126 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştif. 

721 Yüksek Denizcilik Okulu deniz 
taşıtlarının satınalma karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

722 Şamandıra yapürma ve yerine 
götürme giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

723 Limanlarda kıyılardan verilecek 
işaret ve malzeme ve vasıtalarını 
kurma, satınalma, onarma ve 
başka giderleri ' 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

724 Liman idarelerinin deniz taşıtla
rı satınalma ve yaptırma, onar
ma, bakım, kızağa çektirme gi
derleri ve kızak karşılıkları 15 000 
BAŞKAN '—.' Kabul «denler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

725 Resim, fen aletleri ve malzeme
leri fotoğraf makine ve malze
mesi satınalma ve onarma gider
i m 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları Bütçesi .* 

BAŞKAN — Devlet Demiryolları Bütçesine 
geçiyoruz: 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Demiryolları ve Limanları istetme 
Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İsletme Genel Müdürlüğünün 1951 
Bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (169 585 212) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (68 228 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Bölümlere ge
çilmiştir. 
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A / l - CETVELİ 

B. • Lira 
1 Ücretler, kesenekler ve ödenek

ler 6 654 948 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz Ulaştırma Bakanlığının en 
mühim parçası olan Devlet Demiryolları üze
rinde durmak istiyorum. Bu dairenin teknik 
durumundan ziyade fedakâr memurlarının va
ziyetleri hakikaten acıklıdır. 

Demiryolları camiasındaki insanlar rahat 
ve huzur bilmiyen, ayın yarısını yollarda sı
cakta, soğukta, karda, yağmurda geçiren insan
lardır. 

Kabul etmek lâzımdır ki, en meşakkatli mes
lek demiryolculuktur. Bu kadar güçlükler 
içinde fedakârca çalışan bu insanlar katlan
dıkları külfetlerin nimetlerine hiçbir zaman ka-
kavuşamıyorlar. Vagon tamponları arasında 
her saniye hayatı tehlikede olan bir manevra-
cı en çok 80 lira almaktadır. Bütün gününü 
yollarda geçiren katar personelinin en fazla-
sıron eline 160 lira geçmektedir. Bütün gün 
ocak karşısında kürek sallıyan ateşçi 87, 5 li
ra almaktadır. Makinistler, hareket memur
ları bu memlekette çok meşakkat çeken insan
lardır. 

Çok acıklı durumda bulunan demiryolu per
sonelinin geçen yıllarda vaziyetleri uzun boy
lu konuşulmuş, C. H. P. İktidarı bunlara umu
mi bir zam apmıştır. 

İşte bu zam yapıldıktan sonradır ki, demir
yolcuların derdi büsbütün artmıştır. Çünkü, 
ümitler bu zamdan sonra kırılmış, büyük mev-
ki'lerde bulunanlara yapılan yüzlerce liralık 
zamlar küçük memurlara inince ancak ayda 75 -
100 kuruş kalmıştır. Demiryolcular bütün Türk 
Milleti gibi yaşama ümitlerini Demokrat Hükü
mete, bağlamışlardır. 

1. Bunların hayat seviyelerini yükseltebil
mek için demiryolları bareminin kısa zamanda 
değişmesi lâzımdır. 

2. Gülünç denecek derecede az olan kilomet
re ücretlerinin en az 4 kuruşa çıkarılması lâzım
dır. 

3. Ateşçi ve makinistlere % 50 - katar per
soneline yüzde 40 - nöbet tutan hareket memur
larına ve müstakil istasyon şeflerine yüzde yir
mi beş yıpranma zammı verilmeli veyahut da te-
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kaüdiyelerinde bu nispetler tenzil edilmelidir. 

4. Bu idarenin işletme durumu nizama so
kulup rasyonel bir çalışma sistemi kurulduktan 
sonra demiryolları mensuplarına prim verilme
lidir. 

ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; Devlet Demiryolları İdaresinin 
en büyük hatası, fazla memur kullanmasıdır. 
Fransız Şirketi zamanında İzmir - Bandırma, 
İzmir - Kasaba ve Temdidi Hattında Fransızlar 
kaç memur kullanıyorlardı? Şimdi kaç memur 
vardır? Bir mukayese yapılırsa bire on düşer. 
Osmanlı Bankasına bakalım, numune alalım. Şir
ket zamanında İzmir'de bir umum müdür bir 
de muavini vardı. Bir vatandaşın şikâyeti olun
ca umum müdür işe el koyardı. Hareket memur
ları, istasyon şefleri sık sık tüccar yazıhaneleri
ni dolaşır, kahvelerini içer, hatırlarını sorar, 
mütemadiyen iş arardı. Halbuki o zaman iş de 
çoktu. Şimdiki gibi otobüs ve kamyon rekabeti 
de yoktu. Buna binaen yine iş temini için hal
kın ve tüccarın ayaklarına kadar giderlerdi. 
Halbuki şimdi daha fazla müşterilere itibar et
mek lâzımdır. Çünkü iki taraflı rekabet var
dır. Memurlarda tensikat yapmak lâzım
dır. Fakat fuzuli yere koltukları işgal eden
leri ve bedava evde oturanları azaltmalıdır, 
iş yapanları bırakmalıdır.. Fiyat tarifeleri yani 
bilet ücretleri pahalıdır. Bunun da bugünkü ve
sait bolluğunda rekabet sahasında kendini ayar
lamalıdır. 4 yaşındaki çocuklardan yarım bilet 
alınmaktadır. Bunun altı yaşına çıkarılması lâ
zımdır. Zira yedi yaşma kadar mektepler bile 
kabul etmiyor. 

Bu idareyi zarardan kurtarmak istersek Fran
sızlar zamanındaki memur kadrolarına bakalım 
ve onu tatbik edelim. Başka bir şey istemez. 

Bir de arkadaşlar, Bandırma hasılatından 
bahsedeyim. En işlek ayda, İzmir Fuarı za
manında, Eylül ayında 3 ncü mevki yolcu ade
di 2213, ikinci mevki yolcu 971, birinci mevki 
yolcu 71 olup mecmuu 3255 tir. Bunun bedeli 
de 19 218 lira 81 kuruştur. Yine bir ay zarfın
da hamule, eşya, madenler nakliye ücreti tu
tarı da 97 235 lira 54 kuruştur. Her ikisinin 
yekûnu 116 454 lira 35 kuruştur. Dört hat üze
rinde çalışan otobüs hasılatı aynı ayda 86 542 
liradır ve bu işte de 13 kişi çalışmaktadır. Bu
yurun, mukayese yapın ve hükmünüzü verin ar
kadaşlar. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte

rem arkadaşlar, Devlet Demiryolları memurla
rının bu millete yaptıkları hizmetleri saymak
la bitirilemez. Bilhassa idarelerde çalışan me
murlar, dağ başında vazife almış olan bu me
murların vaziyetlerini düşünürsek biz de vazi
femizi yapmış oluruz. 

Geçen sene Emekli Sandığı Kanunu müza
kere edilirken bunlar için bir yıpranma müd
detinin kabul edilmesi için çalışmışsak da, C. 
H. P. liler darılmasın, 10 kişi ile çıkarılan'bu 
Kanunda bunu bir türlü kabul ettiremedik. 

Şimdi görüyoruz ki, sabahtan akşama ka
dar trenlerde çalışan, trenlerin hareketlerini 
tanzim eden bu memurların aldıkları para 
cüzi olmakla beraber, bunların emekli vaziyet
leri de katî şekle bağlanmamış olduğu için 
çoluk ve çocukları da perişandırlar. 

Bu memurların adedleri fazla değildir, per
sonellerde fazlalık yoktur. Binaenaleyh bunla
rın terfih ettirilmeleri lâzımdır. Zaten bundan 
evvelki Bakan söz vermişti, evvelce yapılmış 
olan Teşkilât Kanunu küçük memurlar İçin 
bir fayda temin etmemekte olup ancak yüksek 
makamatı ihraz edenleri terfih etmiştir. Yi
ne Bakandan rica ediyorum. Demokratik bir 
sistemde yapıcı bir kanunu süratle Meclise 
getirerek bu insanların haklarını vermeyi te
min buyursunlar. Onların ıstıraplarını anla
mak için bir gece trenle gitmek kâfidir. Sa
bahlara kadar bir kuru ekmek, sırtında biçim-
siz bir elbise ki, vaktiyle iyisini veriyorlardı; 
şimdi eteklerini de kestiler, memurlara verilen 
muşambaları da kaldırdılar, bunlarla tasarruf 
olmaz. Bunlar millete kendilerini vakfetmiş 
kimselerdir. Bunlara verilecek paralara acı
mamak lâzımdır. Elbiseleri, ayakabıları veril
se çok iyi olur. Elbiselerini muntazam bir şek
le ifrağ etmek, maaşlarını terfih edecek bir 
şekle sokmak çok iyi olur. Kilometre ücretleri
ni de mâkul bir şekle soksunlar, Devlet De
miryollarında çalışan personellerin de diğer 
makinistler gibi hizmetlerini yarı yarıya saya
rak 15 senede 30 sene hizmet etmiş gibi tekaüt 
edilmelerini sağlasınlar, böyle bir kanun yap
sınlar-, bize getirsinler, biz de onların hakla
rını vermiş olalım. 

I BAŞKAN — EmruUah Nutku, 
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EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlarım; bizim işletmeciliğimizin bu hale düş
mesinin yegâne sebebi, bizim işletmecilik yapmak
taki hatamızdır. 

Arkadaşlar işletmeler ancak hukuk nosyonu 
olan iktisatçılar tarafından işletildiği gün iyi 
bir işletme haline gelebilir. Bu müesseselerin 
başına mühendis getirmekle bu iş halledilemez. 

Aıkadaşlarım; şunu da arzedeyim, hepiniz 
bilirsiniz, maalesef Ulaştırma Bakanlığı kurul
duktan sonra gerek Denizyolları ve gerece De
miryolları işletmelerimiz bozulmuştur. Bakan
lığın müdahaleciliğine de lüzum yoktur. .Yapı
lacak iş basittir, başına bir iktisatçı getirmek 
ve muhtelif, sayılarla anılan 9 - 10 işletmeyi lağv
etmek. Hedefe ulaşmak için bu lâzımdır, is
tasyonlar için de iyi müdürlerle onu yapabiliriz. 
Buna mütenazır olarak umum müdürlüğün bu is
tasyonlar dışında kalan kadroları fuzuli kadro
larla doldur. Bu çok mühim işleri istasyonlarla 
idare edilecek bir şekle koymak mümkündür. 

Bendeniz bakana tavsiye ederim Demiryol
larının başına bir iktisatçı getirsinler. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; istirham ederim 
daha evvel söz almakta arkadaşlar istical göster
sinler, yanlışlığa meydan verilmesin. 

HAYRI TOSUNOĞLU. (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Demiryolları Büt
çesinin bölüm 1; madde 1, ni tetkik edecek olur
sanız genel müdür, genel müdür muavini, şube 
müdürü; işletme müdürü gibi fuzuli kadrolar 
vardır. Madde 1, bölüm 1 in içerisinde mevcut 
olan memur addedi âdeta bakanlık merkez kadro
su muadili gibidir. 

Aynı maddenin diğer personellere ait olan 
kısımları tetkik edilirse her dairede mütaaddit 
müfettişler namı altında müfettişler görülmekte
dir. Bendeniz hepsini hesap ettim, Devlet De
miryollarında 183 müfettiş bulunmaktadır. Tek
nik kısımda bulunan kimselerin nihayet teknik 
işler dolayısiyle vazife görmeleri kabul edilse de, 
bunların 76 sı çıkacak olursa, geriye kalan 107 
müfettişin yalnız Devlet Demiryollarında istih
damı ne kadar büyük memuriyet kadroları ile 
bu idarenin yüklenmiş olduğuna açık bir misal 
olarak gösterebilir. Yine personele ait cetvel tet
kik buyurulacak olursa, her dairede bir başkan, 
iki tane başkan yardımcısı ve ondan sonra da bir 
dairenin mütaaddit 5 - 6 dairesinde müdür ve on
ların yanında da bir müdür yardımcısı gibi fuzuli 

!. 1951 0 : 2 
kadrolar ihdas edilmiş olduğu açıkça görülüyor. 
Tabiatiyle açıktan pek çok memur yığıntısı ile 
yükseltilmiş olan bu kadrolarda memur maaş, 
ödenek ve yollukları mühim bîr yekûn tutuyor. 
Sayın Bakandan rica ediyorum, yeni bir teşki
lât kanunu ile bu işe ehemmiyet versinler.' Bil
hassa bu hususta tasarruf edip, Demiryollarında 
yüksek feragatle çalışan ve maaşları az olan ve 
Demiryollarını bilhassa işleten işçilerin az üc
retlerini onların insanca yaşamalarını temin ede
cek şekilde lâyıkiyle yükseltsinler. 

Maruzatım budur. 
CEVDET TOPÇU (Amasya.) —- Muhterem 

arkadaşlar, demiryolları boyuna zarar eder. Ha
zine bir türlü ödenmiyen bonoları artık tecdit 
etmiyeceğim diye feryat eder. 

Bu, madalyanın bir tarafıdır, ö te tarafına 
bakarsanız ambarlar tıklım tıklım eşya dolu. 
Yolcu vagonlarında Erzincan'dan Ankara'ya 
25 lira nakil ücreti veren üçüncü mevki yolcu
su koridorda, affedersiniz helada güç yer bu
lur. 

Madalyanın bir tarafı hakikaten diğer tara
fına uymuyor. Dünyanın hiçbir tarafında bu 
kadar kesif bir nakliyat talebine mukabil bu 
kadar verimsiz yapılmış bir işletme görülme
mektedir. 

Âcizane bunun sebebini kendi kendime şöy
le izah etmek istiyorum: Demiryollarını idare 
edenler teknik muvaffakiyet peşindedirler. Eko
nomik verimi ihmal ederler. Düşünmezler ki, bu 
bir Devlet işletmesidir. Yatırılan her lira mu
hakkak bir verim sağlamalıdır. Vagonların lük
süne, gar binalarının şatafatına gitmek değil, 
nakliyat ihtiyacını fakir memleketimize yakışa
cak bir tevazu ile karşılamak onların hedefi ol
muyor. 

BAŞKAN — Bölüm hakkında konuşunuz 
lütfen. Ücretler, kesenekler, ödeneklerdir bölü
mümüz. Bunlar hakkında konuşunuz. 

CEVDET TOPÇU (Devamla) — Bitiyor za
ten efendim. 

Muhterem arkadaşlar, devir değişmiştir. Bu 
zihniyet değişmezse bu hizmette, bu işte mu
vaffakiyetli bir netice almaya imkân yoktur. 
Demiryolcu arkadaşlarıma tavsiye ederim; ilim
ler tasnifi içinde bir de ekonomi ilmi vardır. 
Mutlaka bunu bilenlerden istifade etsinler. De
miryollarının ticaret ve tarife dairesinin müdü-
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rü maalesef bu bilgilerden mahrumdur, bunu 
bilenler de bu müesseseden uzaklaştırılmıştır. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Bölüm hakkın
da kıs,a maruzatım var. 

, BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) -^- Efendim, kısa

ca bir iki noktayı arzedeceğim. 
Devlet Demiryolları deposunda kömür yok

tur. Fevkalâde bir ahvâl karşısında, Devlet De
miryolları personelinin gösterdiği endişeye iş
tirak ederek ve onlara tercüman olarak arzedi-
yorum. Hiç olmazsa altı aylık bir kömür stoku 
yapılması temenniye şayan. 

Bir de kadın memurlar şeftren, gardfren, 
makinist gibi unvanlarla bürolarda çalıştırıl
maktadırlar. Bir kadının makinistlikle alâkası 
nedir bilmiyorum, acaba hangi makineyi ça
lıştırıyor1? Bu da cayiteemmüldür. (Gülüşmeler) 

Bu itibarla bu komediyeye son gerilmesini 
sayın Ulaştırma Bakanından rica edeceğim. 
Sonra, Hayri Tosunoğlu arkadaşımın temas et
tiği gibi geceli gündüzlü, bayram ve seyran de
meden feragatle çalışan Devlet Demiryolları 
memur, müstahdem ve personellerinin vaziyet
leri ele alınıp Bakanlıkça kısmen olsun terfih 
edilecekler midir? Bunların da cevaplandırıl
masını rica ederek sözlerime son veririm. 

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

B. Lira 
2 Kanun, tüzük ve yönetmelikle

ri gereğince personele yapılacak 
diğer ödemeler 530 006 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 idare giderleri 1 776 038 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 Uluslararası demiryolu münase
betlerinden doğan giderler 259 680 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 Mahkeme giderleri 38 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 Yabancı uzmanlar 160 298 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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7 

8 

9 

Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenlerx ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 

Lira 
18 000 

336 000 

34 510 

BAŞKAN — Efendim, 9 ncu bölümün 27 
nci bölümle ilgisi vardır, onun için 27 nci bö
lümden sonra ayrıca bunu oya arzetmek lâzım-
geliyor, çünkü 27 nci bölümden indirme yapıl
ması hakkında bir önerge verilmiştir, o bölüm 
ne şekil alacaksa, o kabul edildikten sonra 9 
ncu bölüme geçeriz. 

B. 
10 

11 

12 

13 

Lira 

417 399 

513 900 

2 286 324 

14 

15 

Pansiyonlar ve ilkokullarla kurs
ların genel giderleri 
BAŞKAN. — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Meslekî öğretim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak 
diğer ödemeler 131 236 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İdare giderleri 53 800 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tedavi giderleri 2 250 000 

BAŞKAN — önerge vardır, okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Demiryolları Bütçesinin 15 nci bölü

münde tedavi giderleri ismi altında toplanan 
2 250 000 lira bu işlerde israf denecek mahiyet
tedir. Bu miktardan 250 000 liranın tasarruf 
edilmek üzere kaldırılmasını teklif ve^rica ede
rim. 

Çoruh Milletvekili 
Ali Rıza Sağlar 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA

KA Y (Kırklareli) — Muhterem arkadaşlar, Dev
let Demiryolu Personelinin sağlığını korumak için 
yapılmış olan teşkilât iki kısımdan mürekkeptir: 

1. Şebeke üzerinde ve işletme merkezlerinde 
bulunan doktorlar ve eczaneler. 

2. Hastaneler. 
işletmeler kısmı ve merkez hekimleri tarafın

dan bir sene zarfında yapılan poliklinik adedi 
137 320 si personelden ve 205 325 aile efradından 
olmak üzere ceman 342 465 kişiyi mütecavizdir. 

Hastanelerdeki, poliklinik adedinin 18 371 i 
personelden 27 128 i aile efradından olmak üzere 
45 859 u geçmektedir. 

Hastanelerde yapılan klinik tedavisi 3 266 sı 
personelden ve, 3758 i aile efradından olmak üze
re 7024 adeddir. 

İdarenin Ankara'da 150 ve Eskişehir'de 250 
yataklı olmak üzere iki hastanesi mevcut olup 
Ankara'dâki 180, Eskişehir'deki 300 yatağa çı
karılmaktadır. Buna göre bütçeye tahsisat konul
muştur. 

İzmir'deki hastane 1951 yılında açılacak, bu 
grupta çalışan personel adedi 1948 senesine nis
petle 66 aded artacaktır. İzmir'deki hastanenin 
açılması ve Ankara, Eskişehir hastanelerine ya
tak adedi ilâvesi dolayısiyle bu tahsisat da bizza-
rure artırılmıştır, onun için takririn reddini ko
misyon adına rica ederim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde konuşacaklara 
söz veriyorum, Buyurun Ali Riza Bey... 

ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlar; sunduğum önerge hakkında maruzat
ta bulunacağım. Devlet Demiryolları İdaresinin 
sağlık işinin tamamen zadegâne tahsis edilmiş 
bir ibzal mahiyetini alarak eski devrin ve eski 
zihniyetin mahsulü bulunmaktadır. Burada, An
kara'daki hastaneleri sivil, asker hattâ üniversite 
dâhil olduğu halde hiçbir hastanenin asla sahip 
olmadığı doktor sayısına mâliktir. Sayın rapor
tör hastanenin yatak adedinin artırılacağından 
bahsettiler. Ondan malûmatım yoktur. Ancak 
bugünkü Ankara hastanesinin mevcuduna göre 
sizlere şu personel listesini okuyacağım. Burada 
yüz yataklı bir hastane. Bir baştabip, iki ope
ratör ve bunların bir asistanı; 3 dahiliye müte
hassısı, onların iki asistanı; iki kulak mütehassısı 
ve bir asistanı, bir röntgen mütehassısı ve bir 
onun asistanı, bir kadın mütehassısı, bir asis
tanı ye İM çocuk mütehassısı var. 
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Muhterem arkadaşlar; en büyük askerî ve si

vil hastane] erde, 500 yataklı hastanelerde bile 
bu kadar mütehassıs yoktur. Bundan başka 
Umum Müdürlükte adına sıhhiye müfettişi deni
len 3 - 4 doktorları daha vardır ki, bunlar sene 
de bir defa olsun teftişe gitmezler. İkinci işlet
mede de yine sıhhiye müfettişi ve bir kaç dok
torları vardır. Bu 250 000 liranın, israf ve 
miras yedilik olduğu için tasarruf edilerek bütçe
den kaldırılmasını istirham ediyorum. Demin 
kabul ettiğiniz hastaneler masrafından hariç olup 
12 nci bölümdekine ait değildir. 12 nci bölümde 
2 280 324 lira şimdi Muhterem Meclisinizce ka
bul edilmiştir. Arzettiğim hastanelerin bu tah
sisatı ile birlikte 12 nci bölümün tutarı tanı 
4 721 360 lira tutmaktadır ki, bunun misli, me-
nendi yoktur. Onun için buradaki 250 000 lira
nın tasarrufunu istirham ediyorum. (Alkışlar). 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar;. Devlet Demiryolları hastanesinde 
bulunan personel adedinin hasta adedine nispeti 
tetkik edilmiştir. Mümasili Sağlık ve Millî Mü
dafaa Bakanlıkları hastaneleriyle mukayese edil
miştir'. Bu hastanelerde yirmi beş yatağa bir uz
man isabet ederken Demiryolları hastanesinde 
otuz yatağa bir uçman, 10 yatağa bir hemşireye 

mukabil yirmi yatağa bir hemşire, beş yatağa 
bir hastabakıcıya mukabil 10 yatağa bir hasta ba
kıcı ve iki yatağa bir müteferrik müstahdeme mu
kabil Devlet Demiryolları hastanesinde iki yatağa 
0,88 müteferrik müstahdem isabet ettiği ve has
tanelerin personel bakımından tasarruflu idare 
edildiği görülmüştür. 

Sağlık işleri giderleri yekûnu olan iki buçuk 
milyon liranın bir milyon altı yüz altmış bin 
lirasını personel ödemektedir. 

BAŞKAN —• önerge sahibi arkadaşım iki yüz 
elli bin liranın indirilmesini istiyor. (Gürültüler). 

önergeyi reye koyuyorum: Bu bölümden iki 
yüz elli bin liranın indirilmesini dikkate alan
lar lütfen işaret versinler... Kabul etmiyenler... 
Önerge nazarı dikkate alınmıştır ve Komisyona 
verilmiştir. 

Bölüm hakkında konuşmak istiyen Şükrü Ke-
rimzade buyurun. 

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; biraz evvel bir bölüm mü
nasebetiyle söz alan Sinan Tekelioğlu arkadaşı
mızın Devlet Demiryolları personelinin acıklı 
halinden bahsettiler, hepimiz müşahede ediyo-
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ruz. Bu feragatkâr memur arkadaşlarımız bugün 
büyük bir sıkıntı içinde çalışmaktadırlar mahru
miyet içinde hayatlarını geçirmektedirler. Bu 
meşakkatli hizmetleri yapanlar yorgun bedenle
riyle emekliye ayrılmaktadırlar. 

Bu feragatli memurların bir yardım dernek
leri vardır, geçenlerde bu dernekten bir mektup 
aldım, belki sizler de almışsınızdır. Bu mektupta: 
diğer memleketlerdeki demiryolu emeklilerine 
yapılan yardımlardan bahsederek misaller veri
yor ve diyor ki: Devlet bizi hiç tatmin etmiyen 
bir emekli maaşiyle yakamızdan tutup atıyor, 
Binaenaleyh madem ki personellere bakmak için, 
sıhhatleri ile alâkadar olmak için D. D. Yolla
rında bir teşkilât vardır. Bu teşkilâta ayrılmış 
tahsisat vardır. D. D. Y. memurları bu teşkilât-
tan' faydalanması için aylıklarından kesinti ya
pılıyor. Biz mütekaitler de bu kesintiyi vermeye 
bu tekaüdiyeden bu kadarcık fedakârlık etmeye 
amadeyiz, yeterki D. D. Yollarının sıhhi yardım 
elinin bize de uzandığını görelim. Bunun için 
önerge reye konacağı esnada konuşmak istedim. 
Madam ki, bu vadide israf vardır. Kessinler, fa
kat bu parayı zavallı emekli arkadaşlarımıza 
tahsis etsinler. Bu insani bir iş olacaktır. 

BAŞKAN — Bölüm kararınızla komisyona 
iade edilmiştir. Fakat bölüm hakkında bir arka
daşımız söz istemiştir, söz veriyorum. 

AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, Dev
let Demiryollarının sıhhi idaresinde çok adalet
sizlikler vardır. Şahıs kayırma burada âdeta 
tabiî bir şeydir. İlâcın küçük memurlara veril
memesi için âzami itina gösterilir. Lalettayin 
bir ilâç yerilir. Halbuki maaşı fazla, mevkii 
yüksek olan insanlar müstahzarat alabilir. Bu 
adaletsizlik daima devam etmektedir. Küçük 
memurlar bu suretle mağdur olmaktadır. Bu tah
sisatta nazarı dikkati calip bir şey daha vardır. 
Evvelce sözcü arkadaşımız buradan beyan etti
ler, dediler ki, bizim polikliniklerimize şu ka
dar hasta müracaat ediyor, hastanelerimize şu 
kadar hasta müracaat ediyor. 

Lâkin bu poliliniklere gelen hastalar, hakiki 
hastalar değildir. Bunlar her ay maaşlarından 
% 1 - 2 gibi bir miktar verirler sağlık işleri 
için böyle olduğundan kesilen bu paralarının 
karşlığma olmak için küçük istasyonlar
da, doktor bulunmıyan- yerlerde olanlar, 
aile.» efratları ile buradan geçerken; hay
di şuradan doktora uğrıyalım da azıcık 

. 1951 0 : 2 
tentürdüyot, biraz aspirin, biraz kinin alalım 
derler. Hakikaten bunlar hasta değildir. Onun 
için şurada nazarı dikkatinizi celbedecek bir 
nokta vardır. Eğer Devlet Demiryolları, bunu 
nazarı dikkata alırsa, hem kendi istifade eder 
hem de doktorları meşgul etmekten kurtarır. 

Buradaki tahsisat, kesilen para, sıhhi aidat; 
iki esas üzerinde alınırsa bu iş daha ehven olur, 
daha kolay olur: 

Birisi bakım ücreti, yani doktor ücreti, birisi 
de mualece ücreti olarak. 

Doktor ücreti, alınan miktarın üçte biri ol
malıdır. Diğeri de, yani mualece bedeli paralı 
olmalı,, maliyet fiyatı üzerinden ilâç verilmeli
dir. Maliyet fiyatı üzerinden ilâç verilince ilâç 
parası üçte bir nispetinde azalacaktır ve dok
torlar da bu külfetten kurtarılacaktır. Bu ciheti 
Devlet Demiryolları İdaresinin nazarı dikkatine 
arzederim. Sıhhiye hususatını bu şekilde tedvir 
ederlerse hem kendisi kâr eder, hem de Hazine 
fazla para vermekten kurtulur. 

BAŞKAN — 15 nci bölüm önerge ile Komis
yona verildi. 16 ncı bölümü okuyoruz. 

B. Lira 
16 Ücretler ve kesenekler 3 587 829 

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

17 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 2 495 203 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

18 İdare giderleri 471 091 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir., 

19 Bakım giderleri 24 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Ücretler ve kesenekler , 301 926 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

21 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 42 215 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

22 İdare giderleri 9 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler». Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
23 Fidan yetiştirme, ekim ve ba

kım giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

24 Ücretler ve kesenekler 1 333 645 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

25 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 166 992 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

26 İdare giderleri 29 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

27 Muharrik ve müteharrik edevat 
ile atölyeler alât ve edevatının 
bakımı 22 984 550 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğünün (27) nci bölümle istedi
ği 23 984 850 liralık ödeneğe ait miktar fazla 
olup geçen yılki hizmetlere ve atelyelerin kapa
sitesine göre gerekçede yazılı tamirlerin yapıl
masına maddeten imkân olmadığından sarf ma
da imkân olmıyacağı tabiîdir. Bu itibarla 23 
küsur milyonluk ödeneğin geçen yıl olduğu gi
bi (21) milyona indirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Giresun Milletvekili 
Adnan Tüfekcioğlu 

ADNAN TÜFEKCİOĞLU — İzah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Sa

yın arkadaşlar; Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe
sinde 27 nci bölümünde muharrik alât ve ede
vat ve atelye alât ve edevatı için masraf karşı
lığı olarak 22 984 550 liralık bir tahsisat kon
muştur. Gerekçesinde verilmiş olan müfredat 
rakamlarının tavzihini istemekteyim. 

Bölüm B. 650 lokomotif 17 300, senelik tamir 
masrafı 11 245 000 liradır. 17 300 fiks raka
mında ölçü nedir? 

113 adedinin hangi lokomotiflerden müteşek
kil olduğunu tavzih ile 25 000 fiks rakamının 

.im ö:â 
nelerden ibaret olduğunu, İdarenin kaç; lokomo
tifi vardır, bunların kaç adedi serviste ve kaç 
adedi tamirde ve vagon olarak yolcu hizmetleri
ne tahsis edilen vagon miktarı ile bunların kaç 
senede tamir edildiklerinin ve keşfi yapılmış ola
rak bu bölüm üzerindeki tasarrufun fiks rakam 
olarak sayın Bakan cevap verdikten sonra bunu 
rakamla ispata çalışacağım. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Hükü
met cevap versin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA
KA Y (Kırklareli) — Komisyon noktai nazarında 
ısrar ediyor. Muhterem arkadaşlar, bu yekûnun 
bu yıl bu kadar kabarık olması şimdiye kadar 
bu müteharrik alet ve edevatın tamir edilme
mesinden ileri gelmektedir. Dünyanın bugünkü 
tehlikeli durumu karşısında Devlet Demiryolları 
elindeki bu malzemeyi bir an evvel tamir ettir
mek mecburiyetindedir. Onun için eski yıllara 
nazaran mühim miktar tahsisat ilâvesi yapılmış
tır. Devlet Demiryollarının parkında 3-79 yaş 
arasında değişen 45 muhtelif tipten 898 lokomo
tifi vardır. Lokomotiflerin % 29 u lokomotifle
rin teknik ömrü olarak kabul edilen 30 yılı dol
durmuştur. Bu makinelerin iki tamir arasında 
yaptıkları kilometre yaşlarına, tiplerine ve tah
sis edildikleri servisin hususiyetlerine göre bü
yük bir tehalük göstermektedir. Eski makineler 
40-60 bin yeniler ise 100-150 bin kilometrede bir 
tamire girmektedirler. 1949-1950 yılının dokuz 
ayı vasatisine nazaran makineler ortalama ola
rak 72 bin kilometrede bir tamire girerek bü
yük veya orta tamir görmektedirler. Bundan 
maada motorlu vagonlar yolcu ve yük vagonla
rı ve vinçler de tamir edileceklerdir. Zamanın 
icabatı, bugünkü dünya durumu karşısında bu 
malzemeyi, bu lokomotifleri biran evvel tamir 
ettirmek mecburiyetindeyiz. Onun için önerge
nin reddini komisyon namına rica ediyorum. 

MECDET ALKİN (Kütahya) —Amerika'
dan alman fakat işletilemeyip iskartaya çıkarı
lan lokomotiflerin tamiri de bunlara dâhil mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA-
KAY (Devamla) — Hepsi dâhil. 

ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Bakandan fabrikaların kapasitesi bakımın
dan malûmat istemiştim fakat cevabını alama
dım. Bütçe Komisyonu sözcüsü cevapladıkları 
için tabiî bu işe vâkıf değildiler. Ben vereyim 
size: Eskişehir atelyesi ayda 15 lokomotif ta-
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mir edebilir. Sivas 12, Yedikule 4, Halkapmar 
5. Binaenaleyh budtibarla ayda 36 lokomotif 
tamij; edebilirler. Sene itibariyle de bunun yekû
nu 432 adeddir.. Şim^i sayın arkadaşımız elde 
mevcut 892 lokomotif bulunup bunların 20 - 30 
senelik olmasından bahsettiler. Hayır arkadaş
lar, 1870 senesinden kalma lokomotifler, 50 - 60 
yaşında olanlar da bunlara dâhildir. En son 
mubayaa edilen 80 kadar çelik kazanlı loko
motifler de mevcuttur. Şimdi bunları rakamlar
la ispat edeceğim. Şimdi burada, Demiryolları 
raporunda 650 aded lokomotifin karşısına be
heri şu kadardan 11 milyon denmiş. Ve bunları 
A. B, C. Diye maddelere ayırmışlar. Motorlu 
vagonlar tamiri denmiş. 

Sayın sözcü, vagon miktarı hakkında rakam 
vermemiştir. Bunların miktarı 14 bindir. Yine 
son olarak bunlardan büyük bir miktarı yeni 
alınmış vagonlardır. 

Şimdi burada bize verilen rakam muhtelif 
bölümlere ayrılarak, meselâ, ağır tamirler için 
113 tanesine 25 bin lira bir fiyat koymuşlar 
30 adedi için de 7 bin lira gibi bir meblâğ kon
muş. Bunların her ikisini bir araya getirdiğimiz 
zaman 143 aded eder. 650 daha 793- lokomotif 
eder. Eldeki lokomotiflerin hepsinin tamire 
muhtaç olmadığı aşikâr dır. Bunun doğru bir 
rakam olduğu kanaatinde değilim. Geçen sene-
ki bütçede 15 milyon lira konmuş. 10 ncu ayda, 
ek olarak tahsisat istemişler ve beş milyon lira 
almışlardır. Vagon ve lokomotif tamirlerine 
sarf edilmiştir bu da gösteriyor ki, yeni tamir 
görmüşlerdir. Bunun daha enteresanları vardır. 
Meselâ hizmet vagonları tamiri, 200 aded, be
heri 400 liradan 80 bin lira. Hesaba bakarsanız 
90 bin lira gözükür, on bin lira bir rakam ha
tası vardır. Fakat bu yekûnda gözükmektedir. 
Bütçeyi getirirken bunun üzerinde durmak ica-
betmez miydi"? 

Arkadaşlar; iki gün evvel Danıştay ve Sayış
tay Başkanlarının hizmet arabaları üzerinde 
durduk ve bunların tahsisatının kesilmesini iste
dik. Burada da bir saltanat vardır, o da 200 
aded hizmet vagonudur. Arkadaşlar, şebekede 
200 servis vagonu var. Bunun hepsi de birden 
tamire mi muhtaçtır? Sekiz işletmede, her bir 
işletmeye ikişer vagon versek 16 vagon eder, 
haydi 10 da ihtiyat için kabul edelim, hepsi 26 
eder. Binaenaleyh, 200 tanesinin bu sene tamiri 
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I cihetine gidilmesine neden zaruret hâsıl olmuş

tur? Bu fakir milletin parasına yazıktır. 
BAŞKAN — Valpt tamam. 
ULAŞTİRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar; bu tamir meslesi 
bugün Demiryolcuğumuzun karşılaştığı en mü
him meselelerden biridir, önümüzde yeni bir 
dünya harbi hazırlığı vardır. Bugün şimdi is
tesek ve paramız dahi olsa hariçten bir tane ha
zır lokomotif almaya imkân yoktur. Bu sebeple 
demiryol hareketini durdurmamak için yegâne 
başvuracağımız çare elimizdeki lokomotifleri âza
mi kapasitede çalıştırmaktır. Bunun İçin de bu 
sene bir tamir seferberliği yapmaya azmettik. 

Tamir kapasitemizi artırdık. Arkadaşımızın 
söyledikleri gibi tamir kapasitemiz hakikatta 
Sivas'ta 19 değil 26 dır, Eskişehir'de 17 değil 
26 dır. Halkapmar'da 9 diğeri de 7 dir. 

Yine arkadaşımız aylık tamir kapasitemizin 
36 olduğunu ifa ettiler, bu da yanlıştır. Biz bu 
sene geceli gündüzlü çalışmak suretiyle seferber 
bir hale geleceğiz ve demiryollarımızdaki bilû
mum malzemeyi işler hale getireceğiz ve bunu 
başarmaya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar, yine arkadaşımız iş 
arabaları ile diğer servis arabalarını karıştırıyor
lar. Bu hizmet arabaları daimî surette işler hal
de olması iktiza eder. Tamir için istediğimiz bu 
ödenekler bize büyük hamleler yapmak imkânını 
verecektir. Bunların kabulünü bilhassa rica 
ederim. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Muhferem 
arkadaşlar; bütçe müzakereleri dolayısiyle huzu
ru âlinizde söz söylemeyi arzu etmiyordum. Ama 
memleketin müdafaası gibi ehemmiyetli bir mev
zua intikal etmesi itibariyle Yüksek Meclisi tenvir 
etmek mecburiyeti viedaniyesi karşısındayım. 
Millî Müdafaa Bütçesini Bütçe Komisyonu adına 
tetkik ettiğim zaman gördüm ki, maalesef arka
daşlar huzunuzda açıkça söylemek mecburiyeti 
ve zarureti karşısındayım. Millî Müdafaa hiz
metlerinin icabı olan bir birliğin bir. taraftan di
ğer tarafa nakledilmesi zarureti karşısında müş-
kilâtla karşılaşıyoruz. Bu itibarla Münakalât 
Bakanlığını tenkid edeceğim. Daha kudretli bir 
kadro ile bize gelmesi lâzımgelirdî. Bir seferber
lik vukuu takdirinde bir birliğin bir yerden diğer 
bir yere nakledilmesinde müşkülât olur. Anı za
manda bu birliği iaşe etmek İâzımgelîr bunda da 
zorluk olabilir, ödeneğin indirilmemesini arz ve 
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teklif ederim. (Gürültüler, bakandan bu mevzuun 
tavzihini isteriz sesleri). 

REŞAT GÜÇLÜ (Seyhan) — Ordunun ulaş-
tırmasiyle Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi arasında 
ne münasebet vardır? 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bakan 
bize bu hususta izahat versin. 

BAŞKAN — Söz bakanındır. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar; demiryollarımız 
ve diğer ulaştırma vasıtalarımızın kendilerine 
düşecek mîllî savunma görevlerini yerine getir
mek için hazırlandıklarını ve eğer bu saat gelirse 
bu vazifeyi başaracaklarından emin olduğumu 
huzurunuzda arzederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanlığının bil
hassa Devlet Demiryollarına ait bölüm üzerine 
verilen önerge münasebetiyle ben de bir kaç 
söz söylemek istiyorum. Yurdumuzun bir kaç 
bölgesine muhtelif istikametlerde giden demir-
yollarımızm vaziyetini Yüksek Heyetiniz az çok 
biliyor. 

Muhterem arkadaşlar; yurdumuzun bugün
kü, hali hazırda en seri nakil vasıtalarından 
birinin Devlet Demiryolları olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bununla beraber senelerden beri iş
letilmiş, yıpranmış, artık istimalden bir çok 
vagonları ihraç edecek durumdadırlar. Size 
açık bir misalle izah edeyim : Evvelki sene 
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Ankara'
ya gelmekte olan ve Irmak istasyonunda devri
len ve pek çok vatandaşlarımızın ölümiyle neti
celenen vakıayı biliyorsunuz. Daha bir ka,ç gün 
evvel iki lokomotifin birbirine çarpmasiyle 
vagon zayiatı olmuştur. Bunlara ilâve, Er
zurum - Sivas arasında yoldan çıkan trenin 
binlerce askerlerimizin ölümüne sebebiyet ver
diği hatırdadır. 

Devlet Demiryolları bu çürük vagonları çı
kararak yerine yeni ve sağlamlarını koymak 
mecburiyetindedir. Yeni vagon temin etmek bel
ki de mümkün olmıyacaktır. Ticari sahada 
nakliyat yapan trenlerin, vagonların yollarda 
kalarak tüccar hayvanlarını 12 gün, 15 gün 
dağ başlarında beklettiklerini söylersem, bu acı
dır fakat hakikattir arkadaşlar. Onun için 
Devlet Demiryollarına bu tahsisat az değilse 
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de bunu Yüksek Heyetiniz normal durumda 
kabul ederek yerinde görmesi lâzımdır. Mad
denin aynen kabulünü Yüksek Meclisten rica 
ederim. (Alkışlar). 

SITKI PEKKÎP (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; böyle kritik bir anda bu rakam 
üzerinde durulmasını muvafık görmüyorum. 
Murakabe fonksiyonu vazifesini yapacaktır. 
Maksat murakabe etmektir. Bu para mahalline 
»sarf itibariyle Hükümetçe murakabe edilecek
tir. Biz de murakabe durumundayız. Münaka
şayı bırakalım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Adnan Tüfekeioğlu. 
ADNAN TÜFEKCÎOÖLU (Giresun) — Va

zıh değil, ben izah edeceğim. 
BAŞKAN — Sebeplerini izah buyurdunuz; 

karşılıklı suaı ve cevap âvrumu ortada yoktur. 
Buyurun tekrar söz veriyorum. 
ADNAN TÜFEKCÎOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşlar, iki gün e-vvel siz buradan üç bin li
ra için birbirinize girdiniz. 

Keyif için kullanılacak servis arbaları için 
hiç ağzınızı açmıyorsunuz. 90 bin lira var bey
ler.. Size misal de veriyorum. 

Şebekenin adudini bildiriyorum.. Bana ko
nuşma hakkı niçin verilmek istenmiyor anlamı
yorum.. Tenvir etmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Adnan Bey, size söz vermiş bu
lunuyorum. önergenizin sebebini evvelce izah 
etmiş olmanıza rağmen buyurun.. 

Başka mevzulara geçmeden, tahrike gitme
den, mucip, sebeplerinizi izah buyurun. Zaman
dan kazanalım. 

ADNAN TÜFEKCÎOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

Hizmet vagonlarına konulan 90 bin lira var
dır. Bunda bir kere 10 bin lira fark vardır, he
sap hatası olarak. Yani tanesi 200 aded, 400 li
radan 80 bin lira eder, 90 bin lira konmuşı. On 
bin lira bir kere maddi hata vardır. Şebeke 8 
tane olduğuna göre bunların her birine ikişer 
vagon tahsis edersek 16 eder. Mühendisler için 
iki yüz vagona bu paranın kıtlığında, nasıl tah
sis ederiz? 14 bin küsur vagonumuz var arka
daşlar. Bu vagonları dört senede bir tamir et
mek lâzımdır. Bunun hepsi birden tamir ©dile
mez. Kışım, kısım olur. Aşağıda ağır tamir diye 
başka bir rakam vardır. 14 bin vagonun tamire 
girmesine de aklım ermiyor. İnşallah sağ olur, 
seneye hesabını sorarım, 
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BAŞKAN — önerge bu bölümün 21 milyo

na indirilmesini tazammun ediyor. 
Nazarı dikkate alanlar.. Almayanlar.. Öner-

ge reddedilmiştir. 
Bu önergeye mütaallik bulunan 9 neu bölü

me rücu ediyoruz. Dokuzuncu bölümü okuyo
ruz. 

B. Lira 
9 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 

gereğince personele yapılacak 
diğer ödemeler 34 510 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Devlet Demiryollarının sipariş etmiş olduğu 

16 aded motorlu trenin montajında bulunup Al
man demiryollarının motorlu tren depolarında 
ve atelyelerinde staj görerek bu taşıtların ve 
motörlerinin işletilmesi» bakımı ve tamirinde, 

Vagon fabrikalarında tetkikatta bulunarak 
ve staj görerek vagon imali hususunda; 

Takım fabrikalarında muayyen mevzuları 
tetkik ederek takım imalâtı konusunda;» 

Dökümhanelerde tetkikatta bulunarak ve 
staj görerek çelik ve pik dökümünde ve; 

Su tasfiye tesislerinde tetkikatta bulunarak 
bu tesislerin daha verimli çalışması için gerekli 
metotlar üzerinde ihtisas kesbetmek üzere ecne
bi memleketlere gönderilecek mühendis, yüksek 
mühendis, ustabaşı ve ustaların yolluğunu kar
şılamak üzere mezkur idarenin 1951 Bütçesinin 
27 nci bölümünden tenzili ile 9 neu bölümünün 
4 ncü maddesine 95 bin lira ilâvesi ile bu mad
de tahsisatının 115 bin liraya iblâğını arz ve 
teklif ederiz. 

Gazianteb Niğde Mardin 
C. San A. Döğânay A. Bayar 
Antalya Ürfa Bursa 

P. Dalaman ö. Cevheri R. Aybar 
Tunceli Erzurum Zonguldak 

H. R. Kulu R. Topçuoğlü A. Boyacıgiller 
Ankara Bursa Çankırı 

C. Soydan S. Karacabey K. Arar 
Maraş Ürfa Samsun 

R. öksüz R. K. Timuroğlü N. Berkman 
Urfa Sivas Çorum 

N. Açanal t. Duygun A. Başıbüyük 
Antalya İzmir îzmir 

N. Ş. Nabel A. Tekön T. Gürerek 
Konya İstanbul îzmir 

K. Ataman t. Altınel N. İneekara 
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Maraş 

M. özsoy 
Seyhan 

S. Serçe 
Niğde 

F. Ecer 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Antalya 

t. Subaşı 
Antalya 

A. Tekelioğlu 

Erzurum 

Konya 
H. ölçmen 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Manisa 
N. Körez 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Gaziantep 
E. Cehani 

Konya 
U. N. Yiğiter 
Maraş 

A. Kadoğlu 
Kastamonu 

Niğde 
H. Ülkü 
Kayseri 
1. Berbok 

Kütahya» 
Y. Aysal 
Giresun 
T. înanç 
Antalya 

A. Tokuş 
Bolu 

K. Kozak 
Erzurum 

S. Erduman 
Bursa 

E*. Nutku M. Â Mühto S. Herkmen 
Seyhan Çankırı Ankara 

Z. Akçalı K. Çığman ö. Bilen 
Eskişehir Elâzığ Sinob 

A. F. Cebesey Ş. Yazman M. Tümerkan 
Manisa 

Ş. Ergin 

BAŞKAN — Himmet Ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, ben şahsan Avrupa yolluklarının ek
serisine aleyhtar olmakla beraber bu takririn is
tisnai olarak lehinde konuşacağım. 

Hepinizin malûmudur ki„ bundan bir müddet 
evvel Avrupa'ya 16 aded motorlu tren ısmarlan
mış bulunmaktadır. Bu trenler önümüzdeki Ağus
tos ayından itibaren her iki ayda bir olmak üze
re memleketimize teslim edilecektir. Her ne ka
dar memleketimizin bâzı hatları bugünkü durum
da bu motorlu trenlerin dingil tazyikine muta-
hammil değilse de, tedrici bir surette bu 16 mo
torlu trenin memleketimizin bütün hatlarında sey
rüsefer yapacak bir hale, bilhassa kısa zamanda, 
getirileceğini memnuniyetle salahiyetli ağızlar
dan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu motorlu trenlerde 
mühendis, teknisiyen, ustabaşılarm bilfiil fab
rikada çalışmalarına teknik zaruret görülmekte
dir. 

Keza Sivas Cer Atelyesinde ve döküm atelye-
sinde çalışacak işçilerin de bu fabrikada bilfiil 
dökümcü ve teknisiyen yetiştirilmesine zaruret 
vardır. 

Keza lokomotiflerin memleketimizde daha faz
la kullanlmasmı sağlamak için birtakım teknik 
usul tatbik edilmektedir. Bu da, lokomotiflerdeki 
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boruların kireçlerinin tahaccür etmemesi çin tas
fiye edilmiş su kullanılmasıdır. Bu suretle hem 
randıman çoğalacak ve hem de lokomotiflerin ta
miri azalmış olacaktır. Teknisiyen arkadaşımızın 
vermiş olduğu izahata kani olarak 95 bin liralık 
bir tahsisata lüzum görülmüştür. Bunu önergede 
arzedildiği gibi Yüksek Meclisin kabul buyur
masını ben de istirham ederim. 

BAŞKAN — önergenin mahiyeti anlaşılmak
tadır. 27 nci maddedeki indirmenin heyeti ali-
yenizin kabulü şartına muallâktır. Ona dair olan 
önerge ret buyruldu ama, bu defaki mucip sebep
ler ayrıdır. 9 ncu bölümün dördüncü maddesine 
95 bin liranın ilâvesi istenmektedir, 27 nci bölüm
den. Bu itibarla oyunuzu izhar buyururken her 
iki bölümü birlikte mütalâa ederek reylerinizi 
kullanmanızı rica ediyorum.. Komisyon İsrar edi
yor mu?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA
KA Y (Kırklareli) — Komisyon İsrar etmemek
tedir. 

BAŞKAN — Komisyon da bu talebe karşı mu
sir değildir. 

Dokuzuncu bölüme ait 52 arkadaşın imzası
nı taşıyan ve biraz evvel okunan önergeyi oyunu
za arzediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınmıştır ve 9 ncu bölümle 27 nci bö
lüm bu önerge ile komisyona verilmiştir. (Al
kışlar) . 

B. 
28 

29 

30 

31 

32 

Lira 
Ücretler ve kesenekler 1 520 797 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 185 431 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İdare giderleri 205 282 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 11 785 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak 
diğer ödemeler 1 971 245 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
33 

34 

35 

Lira 
567 450 İdare giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 1 945 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 6 168 271 

KEŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) •— Bakandan bir 
istirhamım var. Bütçe müzakereleri bittiği zaman 
heyeti umumiye hakkında izahat verirlerken lüt
fen beni şu hususlarda tenvir buyursunlar: Lo
komotiflerde vazife gören makinistlerin bugün 
aldıkları kilometre tazminatı ile altın para za
manında aldıkları kilometre tazminatının ne 
miktar olduğunu izah buyursunlar. 

İkinci sualim de: Son zamanlarda Amerika'
dan alman lokomotifler kaç tanedir, kaçı çalış
maktadır, kaçı yatmaktadır, bugün iskartaya 
çıkanlar, kaç kilometre yaptıktan sonra iskarta
ya ayrılmışlardır1? 

BAŞKAN — Bölümü oya arzediyomum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. Lira 
36 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 

gereğince personele yapılacak 
diğer ödemeler 2 220 274 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

37 Lokomotifler giderleri 31 843 870 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38 Ücretler ve kesenekler 8 165 695 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

39 Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 3 889 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

40 Trenler giderleri 963 337 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

41 Ücretler ve kesenekler 3 414 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Lira 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 1 362 828 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Manevra giderleri 2 5/>6 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 7 967 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 1 098 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îdare giderleri 284 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muharrik ve müteharrik edevatın 
bakımı ve servise hazırlama gi
derleri 3 627 789 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaza, hasar ve zıya 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücret ve kesenekler 340 544 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di
ğer ödemeler 38 713 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îdare giderleri 11 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme ve bakım giderleri 2 570 904 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 28 457 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
gereğince personele yapılacak di-

1951 
B. 

56 

57 

Ö : İ 

ğer ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
idare giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme ve bakma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 122 

1 065 

544 656 

A/2 - CETVELİ 

5,8 Genel yenileme giderleri 28 550 570 

CEVDET TOPÇU (Amasya) — Bu bölümde 
68 milyon liralık yatırım derpiş edilmiştir. Ev
velâ şunu öğrenmek istiyorum ki; Devlet Demir
yollarının bir kalkınma programı var mıdır? Bu 
kalkınma programı kaç sene vadeli ve kaç mil
yon lira portelidir. Bir senede neden 68 milyon 
lira ayrılmıştır. Kalkınma programının portesi 
bir milyar lira dahi olsa bunun uzun vâdelerle 
finansmanı imkânı her zaman bulunabilir. Bu 
imkân araştırılmış mıdır? Bize öyle geliyor ki, 
uzun vadeli ve müsait şartlı bir kredi temini sa
yesinde neticelerinden belki de müstakbel nesil
lerin faydalanacakları yatırımların mürettebatını 
bütçeleri daha hafifleterek intikal ettirmek müm
kün idi. 

Yenileme yatırımları geçen sene 6,5 milyon 
lira iken bu sene 28,5 milyon lira olmuştur. Bu 
hal programsızlığm sarih ispatıdır. 

Bîr de şu vardır: Üst yapının yenilenmesine 
20 milyon liranın tahsisi isteniyor. Finansmanı 
da bonolarla yapılacaktır. Üst yapı en aşağı 50 
sene dayanacak bir tesistir. Bunun mürettebatını 
bir senenin bütçesine yüklemek ekonomi kaide
lerine uymuyor. 

Biz isterdik ki, Demiryollarının umumi' bir 
kalkınma programı olsun, bunun için de yeni
leme yatırımları bütün teferruatiyle derpiş edil
miş bulunsun. 

Bu yatırım programına göre de, program vâ
desi itibariyle 1951 Bütçesine düşen kısım kâfi 
izahatla bize bildirilsin. Bunları bütçede göreme
dim. Hâlâ eski usul devam ediyor. Karanlık 
rakamlar arasından tahsisat çıkarmanın demir
yolu idarecileri içinde bir zihniyet değişikliği ol
ması iktiza eder. 
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BAŞKAN — 58 ncî bölümü kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
59 Satmalınan demiryol ye liman

ların senelik faiz ve itfa karşılık
ları ve başka giderleri 8 521 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

60 3525 sayılı Kanunla tasdik olu
nan krediden idarece kullanılan 
kısmın itfa ve faiz karşılığı 3 367 786 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61 Genel kıymet artışları 27 788 544 

EKRJÎM AIİCAN (Kocaeli) -~ Muhterem 
arkadaşlarım; kabul etmek üzere bulunduğu
muz hu 61 nci bölümün 3 ncü maddesinde bi
nalarda ve diğer gayrinıenkullerde genel kıy
met artışları tahsisatı olarak 8 058 178 lira
lık bir rakam mevcuttur. Bunun üç küsur mil
yon üçası Adapazarı'nda yapılmakta bulunan 
vagon atelyesjne aittir. 

Arkadaşlarım, 1947 yılında 400 iş gününde 
bitirilmek üzere temelleri atılan bu fabrika, 
bugün 1951 yılının ortalarırıa yaklaşmış bulun
duğumuz halde, maalesef hâlâ ikmal edileme
miştir^ Geçen yıl Demokrat Parti iktidara geç
tikten sonra, Kocaeli'nin bir milletvekili oldu
ğum için, Adapazarı Vagon Fabrikasında yapıl
makta ojan suistimale dair vâki Ibir ihbarı o zaman
ki Ulaştırma Bakanı Sayın Tevfik ileri'ye bildir
miş ve tahkikatı tahrik etmiştim. Temmuız,ayında 
yaptığım bu şikâyet ve ihbar tahakkuk etmiş 
bulunduğu ve bunlar delilleriyle ispat edilmiş 
olduğu halde maalesef bugüne kadar hakiki 
suçluları meydana çıkamamıştır. Vakıa Devlet 
Demiryolları daire başkan yardımcılarından 
birisi ve inşaat kontrol mühendisi işten mene-
dilmişse de bu hâdisenin esas müsebbibi olan 
kimseler henüz yerlerinde oturmaktadır. 

Arkadaşlarım, şikâyeti bizzat yaptığım için 
tahkikat seyrini taJbiatiyle yakından takip ettim. 
Burada üzüntü ile söylemek mecburiyetinde
yim, tahkikatın devamı müddetince, tahki
kat yapanlarla Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğünün başında bulunanlar arasında neti
celerin hakikata uygun şekilde tecelli etmeme
si ve hâdisenin mümkün olduğu kadar örtbas 
edilmesi için devamlı bir mücadele vâki olmuş-

2.1Ö5İ Ö : â 
tur. Nitekim bu hâdise, tahkikat seyri sonun
da nihayet gelmiş, Devlet Demiryollarının bu
gün başında bulunan şahsa dayanmıştır. Tah
kikat heyeti yaptığı tahkikat neticesinde Dev
let Demiryollarının bugün başında bulunan 
şahsın da ifadesine müracaat etmek, bu şahsı 
da tahkikata dâhil etmek lüzumunu hissetmiş
ler ve bu lüzumu Ulaştırma Bakanı burada bir 
iki ay evvel bildirmişti. Maalesef bugüne ka
dar bu hususta en ufak bir harekete geçildiği 
görülmemiştir. 

Sayın Bakan biraz evvel bir tamir seferber
liğinden bahsettiler. 

Arkadaşlarım; tamir seferberliğinin müm
kün olduğu kadar memleket hayrına netice 
vermesi için elimizde tamir atelyelerinin bu
lunmasını icabettirecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Adapazarı Vagon 
Tamir Atelyesi aşağı yukarı 10 milyon liralık 
bir iştir ve 400 iş gününde bitirilmek üzere 
1947 senesinde ihale edilmiş ve bugüne kadar 
bitmemiştir. Bugüne kadar bitmemiş olması 
âmillerinin başında arzettiğim husus bulunmak
tadır. Bu itibarla sayın Ulaştırma Bakanından 
bâzı istirhamlarda bulunacağım : 

1. Bu tahkikatın bugün aldığı sonuç ne
dir? 

2. Bu tahkikat dolayısiyle işten menedilen-
lef dışında tahkikat heyetinin ifadesine müra
caat lüzumunu hissettiği bugünkü Devlet De
miryolları Genel Müdür Vekilinin bugüne ka
dar işinin başında bırakılmasının sebebini izah 
etsinler. 

Bu noktalar hakkında Hükümetten rica edi
yorum. Bir de temennide bulunacağım. Biz za
man zaman bu kürsüden efendim şu yolsuzluk
lar oldu, filân bunu yaptı, diye söylüyoruz. 
Fakat delil göstermiyoruz. 

Bu şekilde delil gösterip de yapılan şikâyet
ler neticeye varmazsa, bizim buradaki konuş
malarım 'z boş konuşma demektir. 

Bu itibarla sayın Hükümetin dikkat nazarı
nı celbederim, delile müstenit bu şekilde yapı
lan isnat ve şikâyete gerekli ehemmiyeti ver
sinler ve iş memleket mukadderatı ile alâkalı 
olan bu hâdisede olduğu gibi aylarca sürünce
mede kalmasın ve hakkında tahkikat yapılması 
icabeden bir zatı iş başında bırakmakta devam 
etmesinler. 

BAŞKAN — Cevdet Topçu. 
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CEVDET TQPCU (Amasya) — Arkadaşlar; 

üçüncü defa huzurunuzu işgal ettiğim için affı-
nızı rica ederim. 

61 nci bölümde servet artışları: 27 milyon 
liralık bir sermaye tezyidi derpiş olunuyor. 
Bunların ekserisi uzun vâdelerle demiryolları
nın işletme kapasitesini artıracak yatırımlar
dır. Umumi kalkınma programı içinde (olup ol
madığını bilmiyorum) servet artışlarının vâde
si portesi nasıl hesaplanmıştır? Bütçede bu 
hususta bir açıklamaya rastlamadım. Demiryol
larının 385 milyon liralık bir yatırım yapma sa
lâhiyet programı vardır. Bu 385 milyon lira ile 
bütün işleri başarabilecek mi? Milletin artık 
ezbere çalışan işletmelerin zararını yalnız büt
çeden yapılan yardımlarla kapatmaya takati 
yoktur. Bu çok^yanlış anlaşılıyor. Tarifelere ve 
satış fiyatlarına yapılan zamlar dolayısiyle ek
meğinden ödemeğe artık takati kalmamıştır. 
İşletme, bilgisizlikten zarar eder. Halk bunu 
nafakasiyle öder. Bize, yüksek Meclisinize, bü
tün şümul ve ihatasiyle yenileme ve servet ar
tışı yatırımlarına ait umumi programın veril
mesini rica ve temenni ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyoırom. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Bölüm kabul 
edilmiştir. 

9 ve 27 nci bölümler komisyona iade edildi
ği için• 1 nci maddeyi şimdilik oyunuza arzetmi-
yeeeğim. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 Büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan giderlerine kar
şılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (170 176 859) lira tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Vacid Bey. 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Arkadaşlar, 

D. D. Y. ve limanları bütçesinin gelir kısmı da 
tamamen fasit daire içindedir. Malûmuâliniz-
dir ki bu müessesenin gelir hanesi her yıl açık 
vermekte ve bunun aleyhine ol arakta giderleri 
daima kabarmaktadır. Elimize tetkik için ve 
hattâ tasvip için sunulan bu bütçe tasarıları, 
vaziyeti açıkça beyan edememektedir. Bu mües
sese, filvaki Devlet teşkilâtı meyanında yer al
mıştır. Ancak işletmesi ve mahiyeti itibariyle 
ticari karekter taşımaktadır. Bu itibarla biz bu 
dairenin hakiki ve malî vaziyetini eHmize alıp 

.19*1 * : İ 
tetkik edebilmek için bir bilançoya raptı iâssın}-
dır. Maalesef gerek D. IX Y. gerek •©. iDz. Y. ol
sun banların yıllık bilançoları 4-5 şene geçtik
ten sonra ancak ve daha doğrusu bu hesaplar 
tamamiyle uykuya bırakıldıktan sonra eîimke 
verilmekte ve tetkik ve murakabe kıymetini 
kaybetmektedir. Bu itibarla benim saym Sa
kandan ısrarla üzerinde durarak rica ettiğim 
husus, mütaakıp senelerin bütçe hazırlıklarında 
bilançonun üzerinde ehemmiyetle ^öiHiteıası§*r. 
Meclisin hassasiyetle murakabesini yapabilmesi 
için biae bilanço versseleri lâzımdır. (Etoİğru 
seferi) 

Devlet Demiryolları, Devlet ılıimanl»**, de
nizyollarına posta, telgraf, telefonun da ithal 
edilmesini, velhasıl Bakanlığa bağlı olarak bü
tün müesseselerin nazara alınmasını rica ediyo
rum. 

Mâruzâtım budur arkadaşlar. 

B - CETVELt 

B. Lira 
1 Yolcu, ve bagaj taşımaları 46 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 Yük taşımaları 108 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

S Demiryolu taşımaları, ile ilgili 
diğer ge&ler 5 430 W0 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 Limanlar ve rıhtımlar gelişleri 6 §00 08© 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 İskeleler gelirleri 540 050 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 Trabzon - İran Transit yolu ge
lirleri 75-600 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 Satışlar İÖÎ GW 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul eâömlştir. 

8 Çeşitli gelirler 2 g51 899 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

CMfaİde 2. — tekrar c%ttwÜö) , 
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J3MRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar, bu gelir tahmininde bir esas olması ica-
beder. Geçen sene 173 milyon 800 bin lira olan 
gelir bu sene 170 milyon tahmin edilmiştir. Biz 
burada Devlet Demiryolları için bilâperva 
•ellerimizi kaldırdık, milyonları verdik, gitti. 
Acaba bu tahminde 3 milyon lira noksanı nasıl 
bulmuşlar? Demin arkadaşlarımın bilanço de
diğinin sebebi de budur. Niçin 3 milyon lira 
eksik tahmin ediyorlar. Bunu bize izah etsin
ler efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yatırımlar karşılığı olan 
(68 228 000) liranın işletme gelir fazlasiyle 
karşılanamayan kısmı 4516 sayılı Kanuna tev
fikan çıkarılacak bonolar hasıliyle temin olunur. 

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

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî 
memur ve işçileri, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
. BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADI3E 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün 17 . VII . 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
gereğince barem dışı görevlerde çalıştıracağı 
daimî hizmetlinin kadroları, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1951 Bütçe 
yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

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

MADDE 7. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek 

1951 Ö : â 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös-
gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Gider bölümlerinden ve cari 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Para işlerinin yürütülmesine 
ve (5 000 000) liraya kadar kömür, (22 000 000) 
liraya kadar malzeme stoku yapılması için Ge
nel Müdürlük (30 000 000) liraya kadar kısa 
süreli istikrazlar yapmma ve bankalarda he
saplar açtırmıya yetkilidir. 

NECİP BİLGEN (Niğde) ,— Efendim, bu 
maddenin ifade tarzında bir bozukluk vardır. 
Bunun düzeltilmesini rica edeceğim. 

Madde, şöyle başlıyor, para işlerinin yürü
tülmesine ve 50 milyon liraya kadar kömür, 22 
milyon liraya kadar malzeme istoku yapılması 
için, buradaki için her ikisine de matuftur. Bu 
bakımdan, para işlerinin yürütülmesi ibaresin
den sonra gelen fıkralar üzerinde tertip bakı
mından düzeltme yapılması lâzımgelmektedir. 
Bunun düzeltilmesini rica edeceğim. (Muvafık 
sesleri) 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Efendim; 
sırası gelmişken bir temennide bulunacağım. Kö
mür mevzuunun Devlet Demiryollarındaki mas
rafının ne demek olduğunu hepiniz takdir eder
siniz. Ve nihayet başka bir menfaat elde etmek 
bakımından göz önünde bulundurulması lâzım-
gelen bir meseledir. Bu bakımdan ucuz elektrikli 
tiren mevzuunun ele alınması için etüd yaptı
rılmasını rica edeceğim. Çünkü önümüzdeki 
seneden itibaren ehemmiyet kesbedecektir. 

BAŞKAN — Maddenin metni hakkında Ko
misyonun noktai nazarı nedir? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ŞEFİK BA-
KAY (Kırklareli) — İştirak ediyoruz. Eedaksi-
yon hatasıdır. «Para işlerinin idaresi» nden son
ra gelen, ne'nin kaldırılması, para işlerinin 
yürütülmesi suretinde madde devam ediyor. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 
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arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, 
Toprak Mahsulleri ve Petrol ofisleri gibi Devlet 
daire ve müesseseleri tarafından, iltisak hatları 

.ve tahmil, tahliye yolları, rampalar ve benzeri 
işlerle demiryol bina ve tesisleri yaptırılması 
maksadiyle Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme İdaresine yatırılacak paralar, bağlı (A-I) 
ve (B) işaretli cetvellerde açılacak özel bölüm
lere gelir ve Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. 

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

MADDE 11. — Katar üzerinde fiilen görevli 
memur ve işçilerle atelyeler, gar ve istasyon 
kadrolarına dâhil olup fiilen burada çalışmakta 
bulunan memur ve işçilerle bilfiil yol tamira
tında çalışanlara ehliyet ve gayret derecelerine 
ve tesbit edilecek diğer esaslara göre bir sene 
zarfında iki aylık ücret tutarını geçmemek üzere 
ikramiye verilebilir. 

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

Birinci madde kabul edilmediği için şimdilik 
son maddeleri okumuyoruz. 

1961 0 : 2 

Devlet DenizyoUan Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Denizyolları 
Genel Müdürlüğü Bütçesine geçiyoruz: 

İşletme 

Devlet DenizyoUan ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu» 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri bağlı, 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(79 065 947) lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(31 757 681) lira ödenek verilmiştir. 

B. 
201 

A/l - CETVELİ 

Memurlar ücreti 
BAŞKAN -* Kabul edenler. 

9 
Lira 

902 700 

B. 

202 

203 

204 

206 

209 

210 

211 

214 

220 

221 

223 

227 

301 

Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 10 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile tercümanlar ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 2 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN -^ Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Fazla mesai ve sair munzam üc
retlerle tazminatlar ve ikramiye
ler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îşçi Sigortası yardım ve tazmhv 
leri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yiyecek giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îşçi ücret ve tazminleri 13 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler . 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler . 

Lira 

867 360 

10 000 

264 000 

475 950 

100 055 

2 100 

380 000 

295 000 

4 442 000 

250 000 

219 000 

1 000 000 

235>q00 
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3ÖB 

304 

305 

307 

308 

401 

403 

407 

412 

416 

418 

419 

421 

Etıniyenlör ... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyönler ... Kabul edilmiştir. 
Posta; ̂ telgrafve tölefon Üeret ve 
giderleri 
BASKIN — Kabul edenler ... 
Etmiyenİer ... Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenİer ... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKİAîf — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edfimiştir. 
4598 sayılı Kanun ve İdare Tü-
k^ğü gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer». Kabul edilmiştir. 
Basımevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve kutlama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer.., Kabul edilmiştir. 
Muhaaebei Umumiye Kanununun 
48 nei maddesini ilgilendiren 

Lira 

50 000 

153 000 

84 100 

499 000 

B. 

451 

453 

50 000 

45 000 

25 000 

er 43 000 
Et-

Et-

Et-

I t -

Et-

250 000 

83 502 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenîeî\, Kabul edilmiştir. 
Hastftâe ve revir giderleri 
BAŞKAN ~- Kabul edenler.. 
miyenieî*,. Kabul edilmiştir. 
Okul ve tahMl giiâerleri 
BASIDAN — Kabul edenler,. 
miyenkr.. Kabul edilmiştir. 
Faiz, aeyö ve akça farkl&ri 50 000 
BAŞKiAN'— Klifetti edenler. 
miyenlfefc. Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
ÖAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kara, d^nir ve göl taşıtları iş
letme giderleri 28 672 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyetfİeK, Ka%ul edilmiştir. 
Etüd, proje, keşif, muayene^ ra
por ve bunlara ben«er hikmet gi-

62 030 

454 

456 

459 

476 

501 

502 

506 

509 

901 

Et-

Et-

kur-

© : t 

derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
A msterdam 'da uluslararası 
tarma ve kaza olduğunda ilk yar
dım kurulu bürosuna ortaklık 
payı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenİer ... Kabul edilmiştir. 
Sigorta ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmeyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nunu gereğince yapılacak işler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenİer... Kabul edilmiştir. 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenİer... Kabul edilmiştir. 
3633 ve 5074 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılmış ve çıkarılacak 
olan bonoların faiz acyo ve itfa 
ve sair giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenİer... Kabul edilmiştir. 

Lira 
55 000 

11 000 

150 

1 613 000 

6 000 

1 000 

45 000 

50 000 

225 000 

50 000 

500 000 

A/2 - CETVELİ 

Onarma ve satmalma giderleri 8 738 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
902 5074 sayılı Kanun gereğince gi-

rişilecek yüklenmeler karşılığı 8 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

903 Satmalman rıhtımların sözleşme
leri gereğince yıllık taksit ve ob-
ligasyon faizleriyle itfa karşılık 
ve giderleri 53 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 3023 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi "gereğince Hazineye ödenecek 
ardiye ücretleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

905 Marşal Yardımından sipariş edi
len deniz vasıtalarının 1951 yılma
da ödenmesi gereken taksitleri 
karşılığı 14 266 680 
BAŞKAN"— Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bera
ber oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı 
yatırımlar dışında kalan giderlerine karşılık olan 
gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (79 549 000) lira tahmin, edilmiş olup, faz
layı teşkil eden (483 053) lira yatırımlar karşı
lığını teşkil eder. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Sefer gelirleri 49 880 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Klavuzluk ve romorköreülük ge
lirleri 
BAŞKAN 
miyenler... 

— Kabul edenler.. Et-
Kabul edilmiştir. 

Gemi kurtarma gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yükleme, boşaltma ve aktarma 

750 000 

365 000 

B. 
gelirleri 9 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ambar, antrepo ve rıhtımlar ge-

Lira 
870 000 

13 670 000 
Et-

250 000 
Et-

1 000 000 
Et-

Et-

10 

11 

lirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Cankurtarma geliri. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fenerler geliri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İskeleler geliri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 1 769 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtları 
için Genel Bütçeden 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

170 000 

625, 000 

300 000 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu bölümde Cumhurbaşkanlığı de
niz taşıtları için Genel Bütçeye 300 bin lira 
ödenek vaz'ediyoruz. Zannederim ki, bunun 
içerisinde Savarona Yatı da var. Geçenlerde 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Büt
çesi müzakere edilirken bugüne kadar hiçbir 
faydası olmıyan bu gemiyi Turizm Genel Mü
dürlüğüne bütün hukuk ve vecaibiyle devrede
cek olursak bunu daha faydalı bir hale getirmiş 
olacağız. Gemiyi alacak olan Turizm Müdürlü
ğü bu gemi ile sahillerimizde mevcut turistik 
yerlere gezmeler tertip ederek para temin etmiş 
olur. Bendeniz müsaadenizle bir takrir veriyo
rum, burada kalacağına o bütçeye naklederiz, 
icabeden şekle ifrağ edilir, faydalı bir hale ge
tirilir. 

HÜSNÜ YAMAN (İstanbul) — Doğru de
ğil, bunun bakım işi vardır, burada kalsın,, ay
rıca düşünürüz. Şimdilik bu bütçede kalması 
doğru olur. 
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SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bü

tün hukuk ve vecaibiyle diyorum. Takdir sizle
rindir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; Savarona Yatının artık Dev
let Başkanının yatı olmaktan çıktığı şu bütçe
den bile anlaşılmamış bulunuyor. Devlet Baş
kanının yatı yoktur. Bu memlekette bir Sava
rona yatı vardır. Savarona Yatı İktisadi bir 
İşletme olan Devlet Denizyollarına bırakılamaz. 
Savarona İktisadi işlerde kullanılacak bir gemi 
değildir. 

Yalnız şunu arzedeyim arkadaşlar, öyle atı
lacak, satılacak bir gemi de değildir. (Niye niye 
sesleri). Savarona bir defa mânevi kıymet ta
şıyan bir gemidir. Maddi krymetleri ihtiva 
eden bir araçtır da. (Gürültüler). Arkadaşlar, 
ciddî bir mevzu konuşuyorum. Benimle mutabık 
olmıyan arkadaşlar, gelirler cevabını verirler. 

Bizim fakir milletimizin turizm dâvasına 
girdiği şu zamanda bir transatlantik veya sey
yah gemisi yapmamıza imkân bulunmadığına 
göre, Savarona bu millet için fevkalâde elverişli 
bir seyyah gemisidir. Biz bunu pekâlâ Türkiyeye 
turist celbetmek için organize edebiliriz. Bu
nun için benim etüdüm var, hattâ radyoda bu 
hususta konuşma da yapmış bulunuyorum. Bu 
gemi, bütçesiyle birlikte, Turizm Genel Müdür
lüğüne verilirse, bu müdürlük ilerde seyyah cel
bi için yapacağı bir organizasyonla bu gemi bir 
şirket veya teşekkül tarafından idare edilebi
lir. (Gürültüler). 

Arkadaşlar; Savaronayı bana veriniz, İstan
bul'un 500 ncü yıl dönümünde 15 balo vermek 
suretiyle parasını çıkarayım. (Gülüşmeler, reye 
reye sesleri). 

BAŞKAN — Ümran Nazif Yiğiter. 
ÜMRAN NAZİF YİĞİTER (Konya) — 

Muhterem arkadaşlar; Savarona Yatının bir 
umum müdürlüğe tahsisi meselesi elbetteki bir 
kanun mevzuudur. Arkadaşlarımız bâzı işleri, 
kanun mevzuu olan işleri bir önerge ile hallet
mek istiyorlar. Buna imkân olmadığı için söz 
aldım. Bu itibarla önergenin reddi bir zaru
rettir. 

AZİZ KOKSAL (İçel) — Arkadaşlar, biz 
dört sene muhalefette bulunduğumuz zaman bu 
gemi için mütemadiyen mücadele ettik, şimdiye 
kadar bu milletin hazinesinden verilen para 
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j kâfidir dedik. Şimdiye kadar hesap edilecek 
I olursa bu yata milletin kesesinden 10 milyon 

lira sarfedilmiştir, günahtır. *Biz buna bir şekil 
vermeliyiz. Madem ki Devlet reisi istifade etmi
yor, o halde bir şekil vermek zamanı gelmiştir. 
Artık bütçeden bu meblâğı tayyedelim. (Reye 
reye sesleri) 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar bu, kanun mevzuu değildir. Çünkü bu
raya bir kanunla verilmiş değildir; muhafaza 
edilsin diye verilmiştir. Orada kalacağına bu 
Umum Müdürlükte kalsın. Arada ne fark var? 
Bundan ne çıkar? (Red red sesleri) Bu da bir 
Devlet müessesesidir. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 

(Ankara) — Arkadaşlar; sayın Devlet Başkanı 
Savaronayı millet için en faydalı şekilde kul
lanılmak üzere lâzımgelen emir ve müsaadeyi 
vermişlerdir. Bunun Turizm Umum Müdürlü
ğüne verilmesi mümkün değildir, zira bu umum 
müdürlük bunu kullanabilecek durumda değil
dir. 

Biz millet için en faydalı şekilde kullanma
ya çalışıyoruz. Bir arkadaşımız da satılsın bu
yurdular. Değerini ödiyecek bir alıcı çıkarsa 
satılabilir. Fakat henüz talip yoktur. İçine ka
mara ilâvesile yolcu gemisi haline sokmak için 
de bâzı etüdler yapılmıştır. Henüz bir karar ve
rilmiş değildir. 

Bunların üzerinde çalışıyoruz. İntaç edilin
ceye kadar bütçede gösterdiğimiz şekilde kabul 
buyurmanızı rica edeceğim. (Reye sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi oya koymak imkânın
dan mahrum olduğumuza göre bölümü kabul 
buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

B. Lira 
12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar

tıkları 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. Tekrar okutu
yorum.. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçe 

I yılı yatırımlar giderlerinin 2 nci madde ile kar-
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şılanan kısmından bakiye kalan (31 274 628) 
lira açığı 3633 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
ye 5074 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak 
yapılacak borçlanmalarla kapatılır. 

Mevcut bonolarla 1951 yılında çıkarılacak 
bonolardan vâdeleri gelenler yenilenebilir. 

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

MADDE 4. — Devlet Denİ2yolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce 1951 Bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirle
rin tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yılında da de-
var olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün 1951 Büt
çe yılı kadrolariyle bunlardan uzmanlık yerleri 
olanlar bağlı (Ç) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Li
manlan işletme Genel Müdürlüğünün 30 Hazi
ran 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileri, bağl1. (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında pa
rasız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar bağ
lı, (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Devlet Denizyolları ve Liman

ları işletme Genel Müdürlüğünce gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1933 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-5 
inci kısım bölümleriyle yatıran bölümleri ar
aklarından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktanlaeak ödeneklerden ödenir. 

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

MADDE 10. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum: Kabul edenler.:. Etmiyen
ler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Yabancı sulara sefer yapan 
bütün gemilerin ayrıldıkları son Türk limanın
dan dönüşte varacakları ilk Türk limanına ka
dar geçecek her gün için kalkış ve varış gün
leri dâhil bu gemilerde bilfiil hizmet gören ge-
• m adamlarından : 

A) Yolcu vapurlarında çalışanlara aylık
larının bir güne isabet eden miktarının en çok 
yarısı; 

B) Yük gemilerinde çalışanlara aylıkları
nın bir güne isabet eden miktannm en çok bir 
misli; 

C) Akaryakıt ve parlayıcı veya patlayıcı 
eşya nakleden gemilerle yabancı limanlar ara
sında veya yabancı limanlarla Türk limanları 
arasında yapılan seferlerde çalışanlara seferin 
yapıldığı yabancı liman veya limanla Akdeniz 
veya Karadeniz havzasında ise aylıklarının bir 
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güne isabet eden miktarının en çok bir misli 
Cebelüttarık veya Süveyş dışında ise en çok 
bir buçuk misli ikramiye olarak verilebilir. 

Bu ikramiye hamulesinde tamamiyle akar
yakıt, parlayıcı veya patlayıcı eşya olan gemi
lere muhtas olup karışık eşya taşıyan gemi
lerde kısmen bu maddelerin taşınmış olması 
ikramiyeyi gerektirmez. 

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

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 13."— Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

MAHMUT GOLOÖLU (Trabzon) — Efen
dim; yepyeni bir rejimle, girdiğimiz bir devir
de Sayın Ulaştırma Bakanından bu kanunu 
yürütürken bir içtimai kalkınma zaruretine 
inanarak vapurlarda insanlarla hayvanların 
bir arada seyahatlarma bir son vermesini rica 
ediyorum. (Alkışlar) 

ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Ben de 
Sayın Bakandan şunu öğrenmek isliyorum: De
niz ticareti, deniz işleri yalnız Devlet elinde mi 
kalacak? Yoksa tamamen serbest mi olacak?. 
Müsaade ederseniz ben kendi notumu söyliye-
c-eğim: 

Arkadaşlar; deniz ticareti kadar dünyada 
kârlı bir iş yoktur, (Gürültüler, konuşamazsın 
sesleri) 

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

D. Dz. Y. ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü Bütçesini açık oyunuza arzed/yorum. 

Devlet Havayolları Bütçesi : 

BAŞKAN — Devlet Havayolları Bütçe Ka
nunu tasarısına geçiyoruz. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (8 160 096) lira ve yatının gider-. 
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leri için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (3 400 000) lira ödenek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B. 
201 Aylıklar 

Lira 
225 100 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Havayolları hakkında, matbuatta ara
sım bâzı şikâyetler görüyoruz. Hattâ geçenlerde 
15, 17 tarihli Zafer Gazetesinde de buna ait bit 
neşriyat gördük. Acaba Sayın .Bakan bu.neşriya
tı nazarı itibara alarak bu işletmede lâzımgelen 
tahkikatı yapmış mıdır?. 

Eavayollarnın hava meydanına gitmişsiniz-
dir. Orada birçok uçakların yatalakta olduğunu 
görürsünüz. Bunların birçokları işe yarar olduğu 
halde bunların birisinin sökülerek diğerine.ilâve 
edildiği de şikâyetler arasındadır. Bundan başka 
son zamanda adedi 85 bin liradan tayyare alın
mıştır. Halbuki bu tayyareler daha ucuz fiyatla 
verilmek üzere bir f'rma tarafından bir zata tek
lifte vardır. Teklifi bendeniz de görmüş bulunu
yorum. Bakandan yine ayni şeyi rica ediyorum. 

Yaralılarımızı Kore'den nakletmek üzere ecnebi 
şirketlerden bâzı tayyareler kiralıyoruz. Acaba ken
di tayyarelerimizle yaralılarımızı getirsek daha 
iyi olmaz mı?. Yoksa neden Marshall Yardımın
dan bu tayyareleri temin etmiyoruz?. 

Sonra Havayolları hakkında, matbuata düşen 
bir dedikodu vardır. Bunun hakkında tahkikat 
yaparak Meclisi tenvir etmelerini de ayrıca ri 
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Bölümü kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
202 Ücretliler 2 463 000 

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

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanları ücreti 157 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-

. miyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178, 4598 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 17 300 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miy eni er... Kabul edilmiştir, 
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3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre yabancı dil mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5213 sayılı Kanun gereğince öde
necek ueuş parası tazminat ve 
başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak arızasında 
ölenlerin ailelerine verilecek taz
minat 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-' 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
in iy enler., Kabul edilmiştir. 

27.2 

Lira 

1 500 

40 000 

233 704 

1 800 

256 372 

20 000 

3 000 

49 000 

112 000 

19 000 

81 000 

46 000 

130 000 

1951 
B. 

307 

O : 2 
Ljra 

80 001 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

309 iîava, Deniz ve yer taşıtları gi
derleri 3 767 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenlei*.. Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar ve' bilet 
satış konıüsyonu 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme komisyonları
na iştirak edecek üyelerin hu
zur hakkı 500 
BAŞKAN - - Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

412 Ecza ve sıhhi gereçler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
mi^eııler.. Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler karşılığı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

418 Faiz ve acyo para taşıma gider
leri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 7' 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve propaganda giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

452 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek uçak personelleri 
ile teknisiyenlerin yolluk ve baş
ka giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Sigorta 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenleî,. Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerde toplana
cak havacılık konferansına işti
rak edeceklerin yollukları her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenleı.. Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

901 Meydanlar ve istasyon binaları, 
hangar ve atelye onarması 1 045 493 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

902 Hava, deniz ve yer taşıtları ve 
telsiz cihazları satmalma gi
derleri 2 102 507 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

903 Meydanlar için satmalmacak ma
kine ve araçlar ile yedek parça 
karşılığı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

904 Pasif korunma giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

905 Döner sermaye 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Madde - 1 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göstedildiği 
üzere (11 560 096) lira olarak tahmin edilmiştir. 

1951 

B. 

2 
B CETVELİ 

Lira 
320 000 1 tşletme geliri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Haz&eden yardım 6 328 431 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Geçen yıldan devrolunan paralar 681 665 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Cetvelle birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünce 1951 Bütçe yılı içinde elde edilecek 
gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Bü
yük Millet Meclisine sunulur ve bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Cetvelle birlikte maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içerisinde ücretlerinin 
iki aylık tutarını geçmemek üzere idarece tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ikramiye verilebilir, 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksan
ları gerektikçe Millî Savunma Bakanlığının 
uygun bulması üzerine bu Bakanlıkça temin 
olunur. Bu suretle geçici olarak Havayolları 
İdaresinde çalıştırılacakların aylık' ve uçuş zam
ları Millî Savunma Bütçesinden ve tahakkuk 
edecek yolluk, kilometre uçuş paraları ile ikra
miyeleri Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulu
nan borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerin
den bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1951 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 3 ve 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu Kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

2.195İ 0 : 2 ' 
Posta, Telgraf ve Telefon 6. M. Bütçesi: 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (51 261 008) lira 
ve yatırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (14 134 400) lira öde
nek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B. Lira 
201 Aylıklar 27 226 200 

BAŞKAN — Bölüm hakkında söz istiyen var 
mı? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seylan) — Sayın 
arkadaşlar; Posta Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğünün gerek posta ve gerek telgraf ve tele
fon memurları Türk Milletinin her sıkıntılı za
manlarında yapmış oldukları fedakârlıkların de
recesini ölçmeye mikyas yoktur. Fakat bu mem
lekette en çok mağdur olanlar da bu memurlar
dır. Bu biçarelerdir. 15 - 16 sene bir derecede 
kalanları çoktur. Bundan eve! bu idarenin bir 
teşkilât kanunu yapıldı. O Jcanunla Ulaştırma 
Bakanlığı yeniden bölge başmüdürlüklerini ihya 
etmek oldu. Aşağı derecede maaş alan memurla
ra bu kanunla hiçbir hak tanımadı. Bunlar çok 
inuzferip durumdadır. Bunlar hakkında Ulaştır
ma Bakanlığının diğer memurlar derecesine ge
tirilmesi hususunda bir kanun tasarısı getirmesi
ni rica edeceğim. 

Bilhassa dağıtıcı dediğimiz, müvezziler D 
cetveline dâhil oldukları için 15 lira maaş alır
lar bunlar diğer memurlar gibi üç senede bir 
terfi etmek hakkını haiz değildirler. 

Ulaştırma Bakanlığından rica ediyorum, bun
ları da Devlet teşkilâtına alsınlar. Bunları da 
diğer memurlar gibi her üç senede bir terfi et
tirsinler. Bunlar için hiçbir zaman dinlenmek 
yoktur. Hiç olmazsa haftada bir gün istirahat 
vererek hayatlarını tanzim edebilmeleri için 
avans vermelerini Ulaştırma Bakanlığından rica 
ediyorum, yapmış olduğu hizmetlere mukabil 

.; 'bunların terfihleri cihetine gidilecek olursa 
i memlekete hizmet etmiş olurlar. 

— 1081 — 



BAŞKAN 
B : 53 27.2 

Ali Rıza Sağlar (Vazgeçti ses
leri) 

REMZİ KOÇAK (Kütahya) — Sayın a rka 
daşlarım, P. T. T. Umum Müdürlüğü teşkilâtın
da çalışan memurların feci durumu hepinizin 
malûmudur. Bu arkadaşlar bir buçuk gün haf
talık, tatiline dahi malik değillerdir. Bunların ne 
bayramları, ne de resmî tatil günleri vardır. 
Hiçbirinden istifade edememektedirler. Bu resmî 
günlerdeki faaliyeti diğer günlerden daha çok 
artmakta ve yorgun düşmektedirler. Her memu
ra kanunen tanınmış olan yıllık mezuniyetten 
dahi mahrum olmuşlardır. Hastalandıkları za
man uzun müddet istirahat alır diye şefleri dok
tor dahi göndermekten çekiniyorlar. 

Hastalıkları münasebetiyle başka yerlerde
ki mütehassıslara muayene ettirmeyi arzu et
tikleri zaman mezuniyet istediklerinde kendile
rine bir gün dahi mezuniyet verilmemektedir. 
Bu hakikatları arzederken bu teşkilâtın başın
da müdür ve şef olan arkadaşları da haklı gör
mek lâzımdır. Çünkü bu arkadaşlar mecburi
yet ve zaruret karşısında vicdanları sızlaya sız-
laya arkadaşlarına yardım edemiyorlar. 

işte arkadaşlarım, feragat ve ve fedakârlık
la çalışan bu arkadaşların her bakımdan terfih 
etirilmesini ve bunları hiç olmazsa diğer me
murlar gibi senelik mezuniyet verilmesini Sa
yın Bakandan bilhassa rica ederim. 

YUSUF KÂMÎL AKTUĞ (Diyarbakır) — 
Arkadaşlarım; muhterem kardeşlerim, çok mağ
dur bir sınıfın terfihi mevzuu üzerindeyiz. Hat 
tamiri için katlandıklarını gözümle gördüğüm 
bir vakayı arzedeeeğim. Hat tamir edeceğim 
diye bacağından telgraf direğine 24 saat başaşa-
ğı asılı kaldığını gördüğüm bu fedakâr sınıfm 
gece gündüz ayazda vazife için katlanmış ol
dukları fedakârlığı göz önüne getirince, yap
tıkları işe nazaran maaşlarının ne kadar çok az 
olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

Yağmurda, soğukta üzerinde bir muşamba
sı olmadan her yerde dolaşıp vazifesini ifaya 
çalışan, bir müvezziin mektup tevziinde taşıdığı 
büyük yükü ile sırtında kapı kapı dolaştıran, 
tevzi eden müvezzi, hat bakıcıları bu fedakâr 
insanların, bugün almakta oldukları maaş maal
esef çok azdır. Her türlü müşkülâta rağmen 
vazifesini fedakârane yapan bu sınıfın maaşla
rının r artırılmasını bilhassa Bakandan bendeniz 
de rica ediyorum. 

1051 0 : 2 
BAŞKAN — 201 nci bölümü kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
202 Ücretler 4 315 980 

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

203 Geçici hizmetliler ücreti 193 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 400 000 

BAŞKAN — Bu bölümde bir önerge vardır 
efendim. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
P. T. T. Bütçesinin. 204 ncü bölümündeki 400 

bin liralık yabancı uzmanlar ve tercümanları 
ödeneği çoktur. Bunun 100 bin liraya indirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
ibrahim Duygun 

İBRAHİM DUYGUN (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek müsaadenizle ' Sayın Baka
nımızdan birkaç sual sormak istiyorum. 

1. Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin, tek
nik personelinin bilgi hudutları dışına çıkan 
meseleleri var mıdır? 

Bu yabancı uzmanların celbi için, idarenin 
fen dairesinden bir lüzum raporu verilmiş mi
dir? 

2. Celbolunacak yabancı uzmanlar arasın
da telekomünikasyon sahasında tanınmış beynel
milel şöhretler var mıdır? 

3. Bunların ilmî hüviyetleri hakkında is
tanbul Teknik Ünjversitesinvdeki uzmanlarımı
zın mütalâası sorulacak mıdır? intihaplarında 
hangi esasa istinat olunacaktır? 

Başka bir nokta; 204 ncü bölümde Hükü
met teklifi 300 bin lira olduğu halde Komisyo
nun bunu 400 bin liraya çıkarmasındaki sebebi 
anlamak zordur. Bizim bildijğimize göre hiz
meti yapacak Hükümettir. Hükümet, ben 300 
bin lira ile bu işi yaparım diyor, halbuki ko
misyon hayır, ancak 400 binle yaparsın diyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl KURTBEK 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Hükümet tek
lifi ile Komisyon teklifi arasındaki fazlalık, 
Hükümetçe bütçe hazırlandıktan sonra burada
ki Amerikan Yardım Birliğinden ayrıca bize 
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mq^eh|t$8is bir grupun gönderilmesi teklif edil
miş oİEBasmdandır. Bizi yalnız bunlara yol parası 
ve yevmiyelerini vereceğiz. Bu mütehassıslar 
bizim için çok faydalı olduğundan bu teklifi 
şükranla kabul ettik. 

Arkadaşlarımın mütehassıslar hakkındaki 
bâzı sualleri vardır. Bölüm iğinde olduğu için 
arzedeyim. Arkalaşlar, her telefonu olan; her 
telefonla konuşan memleketimizdeki muhabere 
servisinin ne şekilde işlediği hakkında tam bir 
kanaate varmıştır. Şimdiye kadar celbettiği-
miz ecnebi mütehassısların raporlarını tetkik 
ettim, ayrıca kendilerine vazifeler vererek hu
susi etüdler yaptırdım. Netice şudur: Teknik 
teşkilâtımız asla kâfi değildir. Kıymetli ve isti
datlı gençlerimiz vardır. Bu arkadaşlar akade
mik formasyonlarına rağmen henüz büyük mü
esseselerde çalışmış ve tecrübe edinmiş değil
lerdir. Bir Amerikalı mütehassıs satmalınmış 
olan birçak malzemenin hatalı olduğunu ve bun
dan dolayı da memleketin büyük zararlara uğ
radığını bildirmiştir. 

Teknik servislerimizi kuvvetlendirmek için 
yabancı mütehassıslara şiddetle ihtiyacımız var
dır. Ayrıca istidatlı gençlerimizi büyük firma
larda ikişer sene ihtisas yapmak üzere Ameri
ka'ya göndereceğiz. 

Şimdiye kadar getirtilmiş olan mütehassıs
ların istenilen ehliyette bulundukları tesbit edil
miştir. Elimizde bulunan şebekeden tam mâ
nası ile randıman alamıyoruz. Bugünkü darlık 
malzememizin ve teşkilâtın azlığından daha 
fazla bunu tamamiyle kullanamamaktan müte
vellittir. Bunun için elimizdeki personeli for-
me etmek yetiştirmek ve yeni teşkilât yap
mak için daha bir müddet mütehassıslara ihti
yaç vardır. Bunun için bu ödeneğin kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Önerge 204 ncü bölümdeki 400 
bin liranın 100 bin liraya indirilmesi mahiye
tindedir. Oyunuza arzediyorum. Önergeyi na
zarı dikkate alanlar işaret etsinler. Kabul et
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

Bölümü oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Bölüm kabul edilmiştir. 

Denkyolları Bütçesine oy vermemiş olan 
arkadaşların oylarını kullanmalarını rica ede
rim. Oy toplama muamelesi hitama ermiştir. 

1951 
B. 
206 

Ö : â 
Lira 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 2 926 000 i 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gepeğinee ödenecek yabancı 
dil para mükafatı 5 000 . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler kar
şılığı 4 159 868 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 4454 sayılı Kanunun 51 nci ve 
5584 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi gereğince yapılacak ödeme
ler 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 2 021 039 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 44 000?1 

BAŞKAN — Kabul edenler Ek 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 680,000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 440 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Haberleşme ücret ve giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 275 000 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; P. T. T. Gtenel Müdürlüğünün 
Bütçesindeki, bilhassa kirayı karşılıyacak olan 
275 bîn lira çok az görünmektedir. Sebebine ge
lince : Muhterem arkadaşlar, bir kalkınma dava
sıdır ele almış durmuşuz, bu kalkınma yalnız 
maarif kalkınması değildir, yalnız tarım, yalnız 
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ticaret kalkınması değildir. Köylerimizin kal
kınmasını teşkil edecek olan maddelerden biri de 
ulaştırma yani posta, telgraf ve telefon işleri
dir. Köylerimizden vaz geçtik nahiye merkezle
rimizde - hemen hepsinde desem yerinde olur -
telgraf ve telefon merkezi yoktur, köy halinde
dir. 

Temennimiz şudur : Halkımızın daha kolay
lıkla muhaberatını temin edebilmesi için nahiye 
merkezlerinde posta ve telgraf merkezlerinin 
açılması gerekmektedir. Sayın Ulaştırma Bakanı 
bu dâvayı ele alsın ve behemehal posta ve telgraf 
merkezlerinin kurulması cihetine gitsin. Bu ya
pıldığı takdirde kalkınmanın bir kolu tamamlan
mış olur. Çünkü halkımızı hakikaten mağdur 
perişan, tabanıyarık çarıklarla bir mektubu as
kerdeki evlâdına göndermek için karla, yağmurla, 
fırtına ile mücadele ederek saatlerce yol katede-
rek kazadaki veya vilâyetteki postaneye gider bu 
kadar zahmeti, tek bir mektup atmak içindir. Bu 
esaslı, büyük bir dâva olmakla beraber nahiye 
merkezlerine birer postane açarlarsa gayet ye
rinde hareket etmiş olur. 

Bunu Sayın Bakandan rica ediyorum, nazarı 
itibara alsınlar. Bucaklarda postane açtırsınlar. 

BAŞKAN — Bu bir temenni mahiyetindedir. 
Bölümü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
306 

301 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 

Et-

Lira 
633 500 

559 000 

i HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Efendim; bu 
P. T. T. İdaresinin eski ve kötü bir zihniyetin 
mahsulü olan hastalığı elan üzerindedir, sansür
cülük. Bütün mektuplar sansüre tâbidir, bu elan. 
devam etmektedir arkadaşlar. (Şidetli gürültü
ler). 

Millî Eğitim Bakanlığına bizim Demokrat 
Parti idaresinden bir mektup gönderildi. Bu 
mektup açıldı. Hâdise aynen vuku buluyor. 

BAŞKAN — Bölüm yolluklara aittir Hasan 
Bey. 

HASAN ÜÇÖZ (Devamla) — Umum Mü
dürlüğe arzettik, buradan müfettiş gönderdiler. 
Rica ettik. Tahkik ettik, 3 milletvekili arka

daşımız gitti. Tekrar Umum Müdürlüğe rica et
tik. Bakana rica ettik, yine olmadı. (Şiddetli 
gürültüler). 

Efendim, teftiş için yolluklar için 19 bin lira 
vardır. Bu eski durumun devamıdır. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzedîyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. tıira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde

necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 125 0Ö0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Atlı dağıtıcılar hayvan yem be
deli karşılığı 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nei maddesini ilgilendiren gi
derler 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

408 Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştitak edecek üyelerin hu
zur hakkı 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

412 Ecza ve sağlık gereçleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

413 tş Kanunu gereğince İçti Sigor
taları Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 2 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her 
türlü giderleri 145 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
418 Faiz ve acîyo 900 000 
, r BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 Mahkeme giderleri 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

RİFAT ŞÎVlŞOĞLU (Zonguldak) — 416 ncı 
bölüm hakkında söz istiyorum. (Olmaz, olmaz ka
bul edildi sesleri). Daha evvel söz istemiştim. Ar
kadaşlarım... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, biraz sakin olursak 
ben de söz istiyen arkadaşların taleplerini arzu
larını yerine getirmek imkânını bulurum. Affı-
nızı rica ederim, sükûneti muhafaza edelim. 

B. Lira 
421 Posta hizmetleri 662 000 

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

422 Telli, telsiz telgraf ve telefon iş
letmesi 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 P. T. T. Fabrikası her türlü gi
derleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın işleri 6 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Posta ve telekomünikasyon bir
liklerinin tahakkuk etmiş ve ede
cek katılma payı 31 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

455 Sanatoryum her türlü giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

41$ 3530 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak beden terbiyesi hizmetleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Havayolları bütçeleri hakkında 
oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansın
lar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, 

B. 
461 öğrenci ödeneği 

Lira 
150 000 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — 416 ncı 
bölüm hakkında.. (Gürültüler). Af buyurun, lüt
fen dinleyin. Sabrınızı suiistimal etmiş olmıya-
yım. 

İtimat buyurun ki, 416 ncı bölüm hakkın
da söz istemiştim. (Geçti, geçti sesleri). Bu ara
da bu sözlerim 461 ve 476 ncı bölümlere de şâ
mildi. 

461 de öğrenci ödeneği, 476 da kurs, 416 da 
yatılı meslek okulları.... 

'Takdir buyurursunuz ki, her millet ihraç 
maddesi îmal eden fabrikalar tesis eylerken bizim 
P. T. T. Umum Müdürlüğü âdeta israfı millî 
için bir fabrika kurmuştur, bu da meslek oku
ludur. Yani memur yetiştiren bir fabrika. Sanki 
memlekette memur kıtlığı varmış gibi, memle
ketin içinde bine yakın P. T. T. memurları sefa
let ve zaruret içinde yıllardan beri iş istiyor. Mü
racaatlarına münhal yok deniyor. Bir taraftan 
da münhallere kadın memurlar, meslek okulu 
fabrikalarından çıkanlar tâyin ediliyor. Yüzler
ce mektuplar çantamda duruyor. 

Onlar ki, yetişmelerinde Devlete zerre kadar 
yük olmamışlardır, kendi kendine yetiştikten 
sonra imtihanla memur olmuşlardır. Askerlikleri 
bir müddet tecil edilmişse de bilâhara askere de 
gidüp gelmişlerdir. Bunlar ekmek istiyorlar, iş 
istiyorlar, vazife istiyorlar. Cevaben; hayır, 
Devlete yüz binlerle memur yetiştirdik, size beş 
kuruş sarfetmedik, kendi kendinize kendi zekâ
larınızla yetiştiniz, binaenaleyh size vazife vere
meyiz der gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. 

BAŞKAN — Bölümle alâkası yoktur. 
RİFAT SİVÎŞOĞLU (Devamla) — Geliyo

rum. Makamı Riyasetten çok istirham ediyorum, 
bunun için en mühim mevzuda söz istedim (Gü
rültüler). Fakat Başkan görmemişler. 

Sözlerim bundan ibarettir. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Sa

yın arkadaşlarım, bu sene müstesna bir senedir. 
RİFAT SİVİŞOĞLU (Devamla) — Çok is

tirham ederim, Makamı Riyasetten, teenni bu
yursunlar, söz istiyenlere atfı nazar etsinler. 

SAFFET GÜROL (Konya) — İtham etme
yiniz Makamı Riyaseti. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum, 
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Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B. Lira 
476 Kurs giderleri 13 000 

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

501 (jeçen yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

901 3054 sayılı Kanun gereğince kal
dırılmış İstanbul Telefon Şirke
tine ödenecek taksit bedeli 319 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

903 3375 sayılı Kanun gereğince kal
dırılmış îzmir Telefon Şirketine 
ödenecek taksit bedeli 94 700 
BAŞKAN. — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

905 Yapı, onarma işleri 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

907 Taşıt satmalma karşılığı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

909 Telli, telsiz telgraf ve telefon 
onarma ve diğer giderler karşı
lığı 2 200 000 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlarım; millet malını şahsi malı gibi be-
nimsiyen ve buna and için bir zihniyetin yol
cusu olarak memleketin bu fakir bütçesinden 
büyük bir varlık olarak «dediğimiz telgraf di
rekleri mevzuunu arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketin çev
resi içerisinde ortalama 50 metrede bir dikilen 
telgraf direkleri 730 bin adeddir; Bunların bir 
tanesi asgari 15, âzami 25 liraya mal olmakta
dır. Bunların tutarı asgari (11) milyon âzami 
18 milyon 250 bin liraya mal olmaktadır. Muh-

.1951 0 : 2 
terem arkadaşlarım; telgraf direklerimizi ı**k-
•kat etmişinizdir, vâzıı kanun bu işe lüsittmlu 
olan talimatında bu direkleri muayyen bir 
ölçüde kabul ve vâsiflandırmıştır, ayrıca bun
ların mikrop ve haşereden korunması için kreo
zotla enjekte edilerek ömürleri artırılmaktadır. 
Bunların da vasfını arzedeceğim. Çam ağacın
dan yapılan direkler üç yıl dayandığı halde 
kreozatla enjekte 'edilen direkler 10-15 yıl hattâ 
yirmi yıl dayanmaktadır. Kestane ve ardıç 
ağaçlarının ömrü de 10 - 15 yıldır. 

HÜSNÜ YAMAN (istanbul) — Bunları bili
yoruz. 

ALI RIZA SAĞLAR (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, bundan otuz sene evvel Al
manya'dan getirilmiş olan <enjekte telgraf di
reklerinin bu memlekette bugün hâlâ iş ve 
hizmette sağlam olarak kullanıldığını görü
yoruz. Bundan 4 - 5 sene evvel Demiryolları Tra
vers Fabrikasında enjekte edilmekteydi. Çe
koslovakya'dan bir miktar enjekte edilmiş di
rek satmalmdığmı öğreniyoruz. Burada Yük
sek huzurunuzda Sayın Bakandan şunu temen
ni ediyorum; enjekte edilmiş direğin ömrü 
10 - 15 sene uzamaktadır. Bütün telgraf direk
leri üzerinde bu işin tatbik edilmesini temin 
etsinler. Şunu da arzedeyim ki, muayyen ku
turda, muayyen uzunlukta olması gereken tel
graf direklerimiz memleket çevresinde asla böy
le değildir. Meselâ Ankara - istanbul arasın
daki telgraf direklerinin kutur ve uzunlukları 
muntazamdır. Hattâ yağmurlardan bozulma
ması için üstüne kreozot yapılmıştır, ayrıca 
üzeri saçla kaplanmıştır. Fakat Ankara - Sam
sun yoluna giderseniz ne kreozotu vardır ne de 
saçla kaplanmıştır. Anadolu içerisine gider
seniz kutur ve uzunluğa asla dikkat edilmedi
ğini görürsünüz hattâ bir çokları eğri büğrü-
dür. Kanun demiyor ki, ucuz alınız, muayyen 
ölçüde alınmasını söyliyor. Bunda titiz davra* 
nılmasını Sayın Bakandan rica ederim. 

BAŞKAN — Bölümü kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
911 1941 - 1946 Bütçe kanunlarının 

5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdi
ği yetkiler gereğince mevcut
lara ilâveten alınacak makine
ler, malzeme ve yapılacak te-
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LGB. Ldra 

- sisler için girişilen yüklenmeler 
karşılığı 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyerler... K-tî.»ul ••düpvîrtir. 

, 912 4892 ve, 5169 sayılı kanunlar ge
reğince girişilen ve girişilecek 
olan yüklenmeler karşılığı 10 Q00 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

.Etmiyenler... Kabil vdilınisair. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN.— Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... .Etmiyenler;.. 

: Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı gider
lerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (46 180 157) lira 
tahmin edilmiştir. 

B - OBTVBLÎ 

B. Lira 
1 Posta telekomünikasyon . gelir

leri 39 232.500 
» BAŞKAN — Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul, edilmiştir. 
-....• 2 -JBpesmî dairelerden alınacak pos

ta ve telgraf ücretleri 5 550.000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

•3 Resmî dairelerin eski yıllara ait 
posta, telgraf ve telefon ücret
lerinden tahakkuk eden alacak
lar 488 500 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelir 659 157 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 -Radyo keseneği 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

- Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

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

.1051 0 ^ 2 
MADDE 3. — Açık olan (19 215 251) Ura 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü r Teşkilât. ve Vazifeleri ve Memurları 
hakkındaki 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı 
Kanunun, 40 ncı maddesi gereğince çıkarıla
cak bonolar hâsılı ile kapatılır. 

. Mevcut bonalarla 1951 yılında çıkarılacak 
bonolardan vadeleri gelenler yenilenebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. .Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
-.eçleftler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme.. Genel Müdürlüğünce 1951 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yılında da devanı 

..edilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz.iaii&en 

yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne . dair Kanunun 19 
neu maddesine giren hizmetlileriyle bu, Kanu
nun konusu dışında kalan memurlarının kad
roları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için, Bakan
lar KuruM karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine sunulur ve bunlarnr eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel .Müdürlüğünce.gelecek yulara ge
çici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde M hakkında söz istiyen 
I yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve 
Memurları hakkındaki 5 . VII . 1943 tarihli ve 
4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1951 bütçe yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul; edil
miştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için bankalardan (4 000 000) liraya kadar kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Pos
ta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1949 yıllarına ait olup da Genel Mu
hasebe Kanununun 93 neü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 bütçesinin il
gili hizmet tertiplerinden veya 3 - 5 nci kısım 
bölümleriyle yatırım bölümleri artıklarından es- ' 
ki yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oya sunuyorum. 
Efendim, Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe Kanunu 
tasarısına (257) oy verilmiş (240) kabul (17) 
ret vardır, muamele tamamdır. Tasarının ka-
nunluğu 240 oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları 1951 Bütçe Kanunu tasa
rısına (248) oy verilmiş (229) kabul, (18) ret 
ve (1) çekinser vardır. Muamele tamamdır. Ta
sarının kanuriluğu 229 oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları Bütçesinin iki bölümü 
komisyona verilmişti, gelmiştir, tasvip buyurur
sanız bunu da görüşelim. Bakanın konuşması da 
beş on dakika devam edeceğinden bu işi tama
men bitirmiş oluruz. (Muvafık, devam sesleri) 

Bu bakanlık bütçesinin ikmalinden sonra ta
til yapılmasını reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
nin ikmalinden sonra tatil yapılması kabul edil
miştir. 

Devlet Demiryolları Bütçesinin Komisyon* 
havale edilen ve formüle edilip gelen bölümleri 
hakkındaki Komisyon raporunu okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gazianteb Milletvekili Cevdet San ve 53 ar

kadaşının Yüksek Kamutaya sundukları ve Der
let Demiryollarının sipariş etmiş olduğu 16 aded 
motorlu trenin montajında bulunup Alman de
miryollarının motorlu tren depolarında ve atel-
yelerinde staj görerek bu taşıtların ve motörlerin 
işletilmesini, bakımını ve. tamirini öğrenmek ve 
sair fabrika ve dökümhanelerde staj görmek üze
re gönderilecek mühendis, ustabaşı ve ustaların 
yolluklarım karşılamak üzere ihtiyaç bulunan 
95 000 liranın 1951 yılı Devlet Demiryolları 
Bütçesinin 27. bölümünden indirilerek ayni büt
çenin 9 ncu bölümünün dördüncü maddesine 
ilâvesi hakkındaki önerge Kamutayca dikkat 
nazara alınarak Komisyonumuza verilmekle gö
rüşüldü. : 

Komisyonumuz Yüksek Kamutayca dikkat 
nazarına alınan önergedeki isteği yerinde gör-
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mü§ ve bu tenzil ve ilâvenin yapılmasını uygun 
bularak Kamutayın tasvibine arza karar vermiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili 
istanbul Burdur 

Fethi Çelikbaş 
Sözcü Kâtip 

Çanakkale Bursa 
Emin Kalafat Halûk Şaman 

İstanbul Kırklareli 
F. Sayımer Ş. Bakay 

istanbul Mardin 
C. Türkgeldi K. Türkoğlu 

Balıkesir Ordu 
E. Budakoğlu B. Aksoy 

Tofcad Konya 
S. Atanç * Murad Ali Ülgen 

Aydın Sivas 
E. Menderes H. Imre 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

BAŞKAN — Müsamahanıza güvenerek tav
zih edeyim. Komisyon, talep dairesinde, 27 nci 
bölümden indirme yapmak suretiyle 9 ncu bölü
me 95 bin lira ilâvesini muvafık görmüş ve ilâve 
«tmiştir. Bu itibarla 9 ncu bölüm reyinize arze-
dilirken 27 nci bölümde yapılan indirmeyi de re
yinize arzetmiş oluyorum. Rapor tasdikınıza ik
tiran ettiği takdirde tenzil ve zam birlikte kabul 
edilmiş olacaktır. Komisyon raporunu bu şekil
de nazara alanlar.. Almıyanlar.. Rapor kabul 
«dilmiştir. 

9 ncu bölüme 95 000 lira ilâvesiyle yekûn : 
129 510 lira olmuştur. 9 ncu bölümü bu suretle 
oyunuza arzediyorum : Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde, 27 nci bölümdeki 22 984 550 li
radan 95 000 lira indirilmek suretiyle toplamı 
22 889 550 lira olmuştur. Bu suretle 27 nci bö
lümü oyunuza arzediyorum.: Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 15 nci bölüm de komisyona verilmiş
ti, bunun hakkında komisyondan gelen raporu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1951 yılı Devlet Demiryolları Bütçesinin 15 

nei bölümündeki tedavi giderleri ödeneği olarak 
m*veut 2 250 000 liradan 250 000 liranın tasar-
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ruf edilmesi hakkında Çoruh Milletvekili Dok-̂  
tor Ali Rıza Sağlar tarafından verilen ve Ka
mutayca dikkate alınarak Komisyonumuza hava
le buyurulan önerge görüşüldü. 

Alman bilgiye göre bu bölümde mevcut öde
neğin 1 676 000 lirası, doğrudan doğruya per
sonelin aylık ve ücretlerinden kesilmek suretiyle 
elde edilen para olup bölümdeki ödenekten çıkın
ca geriye 824 000 lira kalmaktadır. Miktarı 
32 000 i bulan memur, müstahdem ve bilcümle 
işletme personeline idarenin, sağlık işleri için 
yaptığı yardımın ancak 824- 000 liradan ibaret 
olduğu göz önünde bulunursa bundan birşey in
dirmeye imkân görülmemektedir. Bu sebeple Ko
misyonumuz vâki indirme talebinin reddini Yük
sek Kamutayın tasvibine arza karar vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur... 
Başkan Başkan V. 

istanbul Burdur 
Fethi Çelikbaş 

Sözcü Kâtip 
Çanakkale Bursa 

Emin Kalafat Halûk Şaman 
Ordu istanbul 

R. Aksoy F. Sayımer 
Kırklareli Sivas 
Ş. Bakay Halil Imre 
Tokad Konya 

S. Atanç * Ali Ülgen 
istanbul Mrdin 

C. Türkgeldi Dr. Kemal Türkoğlu 
Balıkesir Trabzon 

E. Budakoğlu S. F. Kalaycıoğlu 

(Mesele anlaşıldı sesleri, oya oya sesleri). 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Efendim, Ali 

Rıza Sağlar arkadaşımızın izahatı üzerine gerçi 
15 nci bölüm komisyona iade edilmişti, fakat 
ortada bir yanlışlık vardır. Ali Rıza arkadaşı
mızın teklifleri doktor kadroları fazla bulun
duğu içindir ki Kamutayın tasvibine iktiran et
miştir. Fakat üzerinde tadil yapılması istenilen 
madde, doktorlara verilen maaş ve ödenekler 
faslı olmayıp; hastalara verilecek olan ilâç, bez, 
sargı bezi gibi mevad olup, arkadaşımızın tek
lifleri 12 nci bölüme mütaalliktir, o da evvelce 
Yüksek Kamutayın tasvibine iktiran ettiği için 
üzerinde bir değişiklik yapılması imkânı yok
tur. Bunun için komisyondan gelen karar yerin
dedir, indirme yapılması yoluna gidildiği tak-
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dirde zavallı hastalar ilâçsız kalacaklardır, 
Yüksek Kamutayın dikkatini çekerim ve sayın 
Bakandan rica ederim, Kamutayın bu husustaki 
temayülünü nazara alarak doktorlar için veri
len maaş ve ödenek kadrolarından tasarruf ya
parak Kamutayın bu temayüllerini yerine getir
sinler. 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlar, cidden komisyonun mütalâası yerin
dedir. Bendeniz burada yazılışına göre sizlere 
arzettim. Sağlık işlerindeki israfa karşı çok 
yakın alâka ve sempati gösterdiniz. Ancak 15 
nci bölümün yazılış şekli (îdare hastanelerinin 
giderleriyle beraber) tarzındadır. Hakikaten 
bunlar şeftrenlerin ve diğer mensupların kendi 
mesaileriyle kazandıkları paranın yüzde biri ola
rak verdikleri meblâğlardan ibaret olduklarını 
öğrendikten sonra cidden üzüldüm. 12 nci bö
lümdeki giderlerde (Hastane) kelimesi yoktur. 
(Daimî memurların ücreti) diyor. 

Haklı ve zaruri olarak önergemi geri alaca
ğım. Bakandan rica ediyorum, eski devrin ma-, 
lûm israf saltanatını rasyonel bir çalışmaya teb
dil etsinler. 1952 yılında tasarrufa riayet eden 
bir bütçe getirsinler. 

BAŞKAN — 15 nci bölüm hakkındaki Bütçe 
Komisyonu raporunu oylarınıza arzediyorum. 
(Önerge geri alındı sesleri) 

O halde 15 nci bölümü oyunuza arzediyorum : 
Aynen kabul edenler.. Btmiyenler.. Aynen ka
bul edilmiştir. 

(Birinci madde okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza arzediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe, girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza arzediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş-
trrma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum; 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Madde kabul edil
mişti?. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
BAŞKAN — Söz Ulaştırma Bakanmmdır. 
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ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURT. 

BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar; suallere 
kısaca cevap arzedeceğim: 

Sayın Hüsnü Akyol arkadaşımız Denizyol
larının teşkilâtını değiştirip değiştirmiyeeeğimiz 
hakkında sual sordular, ve zarar olarak göste
rilen giderlerin de yatırımlar olduğunu söyledi
ler. Denizyollarının açığı olarak gösterilen gider
lerin bir kısmının yatırımlar karşılığı olduğu 
doğrudur. Fakat, mühim bir kısmı da işletme
nin zararlarıdır. Teşkilâtın bünyesinin bozuk
luğu, karışıklığı ve birçok yolsuzlukların oldu
ğu muhakkaktır. Nitekim bu hususta mahke
melere sevkedilenler vardır. Teşkilâtın yenilen
mesi için yeni bir proje pek yakında huzurunu
za gelecektir. 

D. D. Yollarının yenilenmesi işi: D. D. Y. nın 
yenilenmesi hakkındaki kararımız tatbik edile
cektir. 300 kilometrelik hat değiştirilecektir. 

Arkadaşımız petrol meselesine temas ettiler. 
Cenup ve Şark bölgelerimizde petrol kullanılır
sa kömürden tasarruf edilecektir dediler, bu doğ
rudur. Demiryollarında petrol kullanma mesele
si etüd ve hazırlık halindedir. 

Makinist ve ateşçilerin makine tamir edilir
ken boş durdukları hususu doğru değildir. Bir 
makine üzerinde yapılan tamirat uzun sürerse 
personeli diğer makinelerde çalışırlar. 

Demin de arzettiğim gibi bir tamir seferber
liğine girişmiş bulunuyoruz. Bunları bu sene 
muhakkak intaç edeceğiz. 

Tarifelerde ayarlama yapılıp yapılmıyacağı-
nı sordular. İşletmelerde tarife ayarlamaları 
devamlıdır. Mütemadiyen umumi konjonktürü 
takibederek bunlar üzerinde indirme veya artır
ma yapılabilir. Biz de tarifeler üzerinde mü
temadiyen etüdler yapmaktayız. Fakat bu ta
rifeler üzerindeki etüdler yalnız bir Bakanlığa 
inhisar etmez. Biz bilhassa Ekonomi Bakanlığı 
ile iş birliği yaparak etüdde bulunmakta ve ha
yat pahalılığı yaratmıyacak ve halkımıza yük 
olmryacak şekilde ayarlama yoluna gitmekte
yiz. Esasen ayarlama mutlak yükseltme de
mek değildir. Bâzılarında indirilir, bâzılarında 
yükseltilir. 

Arzettiğim gibi, bu iş, diğer Bakanlıklarla 
birlikte tanzim edilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 
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Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 

Bütçesine verilen oyların toplama , muamelesi 
bitmiştir. 

Af buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl KURT-

BEK (Devamla) — Arkadaşımız, 14 Mayıstean 
sonra atelyelerde randımanın düştüğünü söyle
diler. Randıman filhakika o zaman düşmüştür. 
Fakat hemen arzedeyim ki, bugün atelyeleri-
mizdeki randıman seçimlerden evvelkinin çok 
üstündedir. 

Fahri Ağaoğlu arkadaşımız lojmanlara te
mas ettiler. Bir sözlü soru münasebetiyle de 
ârzetiğim gibi bu lojmanlarda 43 kişinin hak
sız olarak oturduğunu tesbit etmiş bulunmakta
yız. Fakat kış zamanı çıkarmayı doğru bulma
dığımız için bahara kadar mühlet verilmiştir. 
Binaenaleyh bu iş tasfiye yolundadır. 

Muzaffer Bey, Posta, Telgraf memurların
dan, askerden dönen 800 küsur hizmetlinin hiz
met beklemekte olduğunu söylediler. Hakika
ten bu, müşkül meselelerimizden biridir. 800 
memuru birden almanın imkânı yoktur. Fakat 
şu kaideyi koyduk: Bir memur alınacağı zaman 
askerden gelenler tercih edilmektedir. Asker
den gelenler mevcut oldukça dışardan kimseyi 
almamaktayız. Bu arada birçok tavsiyelerle 
müracaatlara rağmen askerden dönüş sırasını 
katiyen bozmamaktayız. (Bravo sesleri). Bun
ları mümkün mertebe süratle yerleştirmek için 
çalışacağız. 

Hayri Bey arkadaşımız Demiryolu kadrola
rında fuzuli müfettişler bulunduğundan bah
settiler. Arkadaşlar, Demiryolları .müfettişle
rini diğer devair müfettişleriyle karıştırıyoruz. 
Bunlar, demiryolu personelini teknik bakım
dan murakabe vazifesiyle mükelleftirler. Bu 
bakımdan mütalâa edilirse bir fazlalık olmadığı 

' anlaşılacaktır. 
Kâzım Arar arkadaşımız kadınlardan ateşçi 

ve makinist tâyin edildiğinden bahsettiler. 
Böyle bir şey mevzuubahis değildir arkadaşlar. 

Reşad Güçlü arkadaşımız, katar personelinin 
kilometre tazminatının fcafayetsiz olduğunu 
söylediler. Doğrudur, fakat biz bunu değiştir
dik ve yeni yaptığımız tasanda bunlar 2,5 - 4 
misli artırılmıştır. 

Amerika'dan aldığımız 88 lokomotiften 54 ü 
faal bir vaziyettedir. Geri kalan 34 tanesi ise 
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tamire intizar etmektedir. Bunların 25 nin ka
zanında arıza vardır. 

Cevdet Bey arkadaşımız, demiryolları uzun 
vadeli krediler temin etmek suretiyle daha 
müsait bir bütçenin getirilmesinin doğru ola
cağını ileri sürdüler. 

Zaten demiryollarının finansmanının uzun 
vadeli bir programa sokulması düşünülmekte 
ve bu yolda çalışılmaktadır. 

Bir kalkınma programının mevcut olup ol
madığını sordular. 385 milyon liralık bir pro
gram mevcuttur ve mühim bir kısmı sarfedil-
miştir. Kalan kısmını sarf etmeden önce progra
mı yeniden bir tetkika tâbi tutuyoruz. 

Kocaeli Milletvekili arkadaşımız Adapazar'm-
daki Vagon Atelyesinde vukubulan suiistimal
den bahsettiler, bu suiistimali ondan önce ve 
sonra da ihbar etmişlerdir. Bu ihbarların hepsi 
dikkate alınmıştır. Ve lâzımgelen kanuni taki
bata başlanmıştır. Bunun için bâzı teknik hesap
lar yapılması lâzımdır. Bunun üzerinde hassasi
yetle durduğumuzdan emin olabilirsiniz tşin se
lâmetle yürüyebilmesi bakımından tahkikat safa
hatını arz edemiyeceğim. 

Emrullah Nutku arkadaşımız gelirlerin ne
den geçen yıldan az tahmin edilmiş olduğunu 
söylediler. Geçen seneki tahminler kabartılmış 
olduğu için biz de tahakkuk eden neticelere gö
re hesap ettik. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın havayolları 
hakkındaki temennilerini dikkate alıyoruz, lâ
zımgelen tahkikatı yapmaktayız. P. T. T. Me
murlarının durumlarının ıslâha muhtaç olduğu 
hakkındaki şikâyetler haklıdır. Bu arkadaşlar 
muhtelif kategorilere taksim edilmişlerdir fa-. 
kat hakkaniyet ve adalet dairesinde bir statü
ye bağlanmamışlardır. Biz teşkil ettiğimiz bir 
personel komitesinde bunların vaziyetlerini in
ceden inceye tetkik ettirmekteyiz ve hakkaniyet 
ve adalet dairesinde bir statüye bağlıyacalız. Bu 
suretle bundan sonra mağduriyetleri ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Bir arkadaşımız P. T. T. de mektupların 
açıldığından bahsettiler. Böyle birşey mevcut 
değildir ve asla varit olamaz. Eğer bir mektup 
açılmışsa takibat yapılır ve bunu yapanlar şid
detle tecziye edilirler. 

Sayın arkadaşlar,-kabul buyurduğunuz bu 
bütçelerle ulaştırma camiasına bu sene kuvvetli 
bir hamle yapma ve kalkınma ve çalışmak için 
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imkân vermiş t bulundunuz. Ulaştırma Bakanlığı 
yüksek direktifleriniz dâhilinde bu bütçeleri mil
letin hayrına ve faydasına kullanacak ve kalkın
mayı tahakkuk ettirecektir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son tasarıya oy vermiyen var 
mil 

Oy toplama işi bitmiştir. (Bir sual sesler^ 
gürültüler). > 

Efendim müsaade -buyurun, eğer hepiniz bir
den ayağa kalkar ve suali birden sormaya kal
karsanız benim işim güçleşir ve sonunda yine 
sizin tarizinize uğrarım. 

Buyurun Şevki Eeevit. 
ŞEVKÎ ECfEVlT (Sivas) — Efendim, vilâ-

: yetler,; nahiyeler, kaymakamlıklar elinde ve jan
darmada telefonlar bulunmaktadır. Banlar muh
telif ellerde işletilmektedir. Acaba bunların 
P. T. T. elinde toplanarak bunları birleştirmek 
ve gerek işletmeden gerekse israfta bir tasarruf 
yapmak mümkün müdür, böyle bir teşebbüs var-
mıdırl 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Devamla) — Bu hususta tasarrufu temin için 
çalışmaktayız; bu iş üzerinde çalışılmaktadır. 

HÜSlYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
lEfe&dim bu? kürsüden paso imtiyazına son veril
mesi için mütaaddit defa konuştuk. Buna rağ
men halen reislerin, müdürlerin kendilerine ve 
ailelerine paso verilmektedir. Bu- hususta isim 
de verebiliriz. Tevfik ileri bu kürsüden paso im
tiyazına son verileceğini vazetmişti. O zaman
dan bugüne kadar ne yapılmıştır. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Devamla) — Devlet Demiryolları mensupları 
ve müdür aileleri paso ile gidebilir. Gardfren 
gidebilir. Senede bir defeya mahsus olmak üze
re permi verilir. Bu bütün dünya demiryolla
rında böyledir. 

lîÖİMET ÖLÇMEN (Konya) —Beyaz tire
min servisten kaldırılması için ne düşünüyorsu
nuz? 

ULAŞTIRMA BAKANI S E Y F L K U R T B E K 
^Devamla) —Bu Devlet Başkanlağma ait bir 
şeydir. " 

İBBAlHÎMi DUYGUN (Sivas)'.— İstanbul 
>ye -îAfifea.ışarda tahsil edilmemiş telefon abone 
bedelleri vardır. Doğru 4se bunun tahsili için 
d$vav#§ılftMyaniabone yarrmıdır? ¥arşa 1901 sa
yılı rKan^nun S neü maddesi hübaıünü yerine 
rgetiçmiyenler vhakk^adarne gibi bir muamele ya-
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pılmıştır? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Devamla) — Arkalaşımız, borçları birikmiş 
abonelerden tahsilat yapılıp yapılmadığını so
ruyorlar. Bunların birikmesi- geçmiş bir dev--
rin mahsulüdür. Bunu biriktirmemek lâzımdı. 
Fakat şunu da bildirmek lâzımdır ki, idarenin 
tahsil sistemi de bozuktur. Telefon parasını 
ödemek için vatandaşın merkeze gelmesi iktiza 
etmektedir ki, bu hatalı bir sistemdir. Telefon
ları kapatarak vatandaşlara bir zorluk çıkar
mak da istemiyoruz. Tahsil sistemini düzeltece
ğiz ve bu borçlarını da tahsil edeceğiz. 

NURÎ SERTOÖLU (Sinob) — Efendim, 
gelirler bütçesinde şehir içi telefon için bir mik
tar varidat tahmini vardır. Kanaatimce telefon 
ücretlerinde bir ucuzlama olursa bu varidat azal
maz, bilâkis daha fazla olur. Bu hususta bir 
düşünceniz var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Devamla) — Telefon ücretlerinin hesabında 
ücret hesap edilirken tesis hesaplarının da göz 
önünde5 tutulması lâzımdır. Hakikaten buyur-
luğunuz nokta ele alınmış bulunmakta ve tesis 
masrafları ve diğer bâzı masraflar hesap edil
mektedir. Elbette ücret tarifesi indirildiği tak
dirde kazanç daha çok olacaktır. Esasen bu hu
sus üzerindeyiz, çalışıyoruz, müesseseye bir ikti
sadi işletme vasfını vermek istiyoruz. Ümit ede
rim ki, iyi bir neticeye varacağız. 

ALÎ NACÎ DUYDUK (Giresun) — Bende
niz bir temennide bulunmuştum, Karadeniz sa
hillerine ihracat zamanları 15 günde bir, diğer 
zamanlarla ayda bir olmak üzere gemilerin sey
rüsefer etmesi Hususunda. Bu hususta düşünce
lerinizi lütfeder misiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Devamla.) — Efendim biraz evvel temenni de
diniz, şimdi de sual diyorsunuz, biz temenni ma
hiyetindeki dileği not etmiştik, mademki şimdi 
sual şeklinde soruyonsunuz söyliyeyim: 

Bugünkü vaziyet, Karadeniz'in bünyesine 
uygun bir işletme şekli değildir, biz bunların 
pepsini tegbit ettik, tanzim edeceğiz v^ dedikleri
nizi de nazarı itibara alacağız. (Sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim; Posta, Telgraf ve Te
lefon Genel Müdürlüğü Bütçe tasarısına (255) 
oy verilmiştir, (232) kabul, 23 red vardır, tasa-
rı:(232) oyla kanuniyet kesbetmiştir. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Mü
dürlüğü 1951 yılı Bütçe tasarısına (247) oy ve
rilmiş (225) kabul, 22 red vardır, muamele ta
mamdır, tasarının kanunluğu (225) oyla kabul 
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edilmiştir. 
Saat 21 de toplanılmak üzere oturumu kapa

tıyorum. 
Kapanma saati : 19,25 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,10 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Maliye Bakanminduv 
MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim yıl sonundan önce çık
ması; deabeden beş kanun tasarısı vardır. Bu ta
sarıların öncelik ve ivedilikle müzakeresini rica 
edeceğim. 

8. — Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşki
lâtı hakkındaki 5412 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/113) [1] 

BAŞKAN — Gündemin beşinci bölümünün 
iki defa görüşülecek işler faslının birinci madde
sindeki tasarının öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hak
kındaki 5412 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 31 . V . 1949 tarihli ve 5412 
sayılı Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesine bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırıl
mış ve- yerine ilişik cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Cetveli ile birlikte oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edilmiştir. Cetveli ile birlikte. 

MADDE 2. — Bu kanun 28. Şubat 1951 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi re
yi âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
Her.. Kabul edilmiştir. 

Tümünü reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kanun kabul edilmiştir. 

9. — Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlan ve A§ 
Evleri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek 'Kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/123) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarının öncelikle müzake
resini kabul edenler... Etmiyenler.... 

^Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Etmi

yenler... Tasarının öncelikle ve ivedilikle müzake
resi kabul edilmiştir. 

[1] 94 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1 ] 110 sayılı basmay0$ tutanağın sonundadır. 
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A) Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının, 
B) Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler Mü

şavir ve ateşeleri ve öğrenci müfettişleriyle bun
ların yardımcı ve memurlarının, 

Aylıkları, derecelerine ait aylık aslının memle
ket içindeki tutarlarının 2 - 7 misli üzerinden 
ödenir. Uygulanacak emsaller bu hadler dâhi
linde 0,10 farkla kademelendirilir. 

Sovyet Rusya'da vazife gören memurların 
aylıkları, yukardakj ödeme misilleriyle mukay
yet olmaksızın tesbit edilecek„misillerle ödenebi
lir. 

3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 7 nci maddesi gereğince müktesep hak
larının üstıinde en çok iki derece yukarıki me
muriyetlere tâyin edilip aradaki farkı tazminat 
olarak alan Dışişleri Bakanlığı meslek memurla
rından Büyükelçi ve elçilerin aylıklarına tatbik 
edilen emsal tazminatlarına da şâmildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul 
edilmiştir. 

Yükseköğrenim Öğreaci Yurtlan ve Aş Evleri 
hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek Kanun < 

MADD3B 1. ~-r Üniversiteler ve fakülteler, 
kendileri taraf mâan işletilmesi şartına bağlı ola
rak hibe veya vasiyet edilen öğrenci yurtlarını 
işletebilirler. Bu takdirde ilk tesis giderleri 
13. VI .1946 tarihli ve 4936 sayılı Kanunun 58 
nci maddesi gereğince verilen döner sermayeden 
karşılanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2.-—Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler,, Etmiyejıler,. Madde 
kabul edilmiştir; 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmyenler.. Kabul edilmiştir, kanu-
niyet iktisap etmiştir. 

10. ~— Sürekli görevle yabana memleketlerde 
bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı m Maliye ve -
Bütçe Komisyonları raporu (1/151) [l]*1 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle müzakeresi
ni kabul edenler... Etmiyenler... 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler4,. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
İvedilikle müzakeresini kabul edenler.. Etmi

yenler... Tasarının öncelikle ve ivedilikle müzake
resi kabul edilmiştir. 

Sürekli görevle yabanoı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkındaki Kanunnda de

ğişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDİ! 1. —. 28 . XI I . 1946 tarihli ve 4991 
sayılı Kaninuh birinci maddesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir : 

Yabancı memleketlerde sürekli görevle bulu-

[1] 111 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

MADDE 2. — 23. I I I . 1950 tarihli ve 5624 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1951 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler.., Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Tasarı kanun halini 
almıştır. 

11. — Muhasebei Umumiye Kanununun 43 
ncü maddesinin kaldırılması hakkında Kanun ta-
sarısk ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları. 
(1/148) [13/ 

[ 11112 sayılı hasmayazı tutanağın sonundadır. 



BAŞKAN — Bunun da öncelikle müzakere
sini kabul edenler... Etmiyenler.*. öncelikle mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?. Yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
İvedilikle müzakeresini kaljral edenler.. Etmi

yenler... ivedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Muhsebei Umumiye Kanununun 43 ncü madde
sinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 26 . V. 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebe! Umumiye Kanununun 43 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. 

•Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 2. — Bu Kanun 1. I I I . 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN *— Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu MADDE 3 
yürütür. 

BAŞKAN -
tur. Maddeyi reVi 

Maddeyi kalul 
aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının tününü 
* Kabul edeni îr 

yet halini almıştır. 

Madde hakkında söz istiyen yok-
âlinize arzediyorum. 
edenler... Etmiyenler.. Madde 

reyi âlinize arzediyorum. 
Etmiyenler... Tasarı kanuni-

1$. — 4353 sayılı Kanunun geçici birinci mad
desiyle tanınan ve 5530 sayılı Kanunla uzatılan 
yetkinin altı ay uzatılması hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/137) [1] 

BAŞKAN—Bu tasarının öncelikle konuşul
masını kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

&** [1] 105 saydı basmayazı tutmağın sonunda-
â%f. 

İvedilikle müzakeresini kabul edenler.. Etmi
yenler,. İvedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle 
tanınan ve 5530 sayılı kanunla uzatılan yetki

nin altı ay uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4353 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesiyle tanınan ve 5530 sayılı Ka
nunla 1 Mart 1951 tarihine kadar uzatılan yet
ki; mezkûr tarihten itibaren altı ay uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —'Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. 

Maddeyi aynen reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş

ti]'. Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 

13, -—Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 4 ar
kadaşı ile Çoruh Milletvekili Mecit Bumin ve 
3 arkadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklif
leri ve Tarım ve Bütçe Komisyonları' raporları 
(2/76,77) [1] 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 13 ncü mad
desindeki kanun teklifinin, Bütçe. Komisyonu, 
ivedilikle görüşülmesini kabul etmiştir. Binaen
aleyh bu sebebe dayanarak evvelâ öncelikle gö
rüşülmesini ve sonra da ivedilikle müzakeresini 
kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 

[1] 113 sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Maddelere geçilmesini kabul; edenleri. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Çay hakkındaki 3788 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren Ka-nun 

MADDE 1. — 27 . III . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Kanunun 4 neü maddesinin (b) fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

«Çay bahçesinin beher dekarı veya 1000 ağa-
cı için birer sene arayla 3 defada 100 liraya 
kadar faizsiz para ikraz ettirir. Bu paranın ik
raz şekli, şartları, zaman ve miktarı Bakanlık
ça tesbit olunur.» 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Meyeut çay bahçelerine ilâveten 35 000 de
kar yeni çay bahçesi kuruluncaya kadar bahçe 
kuracaklara 4 neü maddenin (b) fıkrası gere
ğince vukubulacak ikrazat Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankasınca yapılır. Bu ikrazat 3,5 
milyon lirayı geçemez. Her bütçe yılı içinde ik
raz edilen para Tarım Bakanlığının mütaakıp 
yıl bütçesine konulacak olan ödenekten Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına faizi ile bir
likte ödenir.» 

-BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Madeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Madeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Adalet, içişleri, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Ekonomi ve Ticaret 
ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Madeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kanuniyet iktisap etmiştir. 
Efendim, Sağlık Bütçesinin-müzakeresinde 

yatırımlar kısmına iki yüz elli bin liranın; ilâ
vesi hakkında elli arkadaş imzasiyle bir öner

ge verilmişti, bu önerge Komisyona havale 
edilmişti. Gelmiştir. Komisyonun raporu okun
duktan sonra reyi âlinize arzedeceğim. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
26 . II . 1951 

Adalet Bakanlığının Bütçesi müzakere edi
lirken «veremli mahkûmlar dâvası» mevzuuba-
his edilerek bunlara bir hastane inşası talebe-
dilmiş ise de bu sene Sağlık Bakanlığının Büt
çesine iki bin verem yatağı tesisi için tahsi
sat konulmuş olduğu nazarı itibara alınarak 
bu husustaki karar Sağlık Bütçesinin müzake
resine talik edilmişti. 

Sağlık Bütçesinin müzakeresinde ortaya 
konulan bu mesele karşısında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanının Adalet Bakanlığı ile 
temasa geçerek iki bin yataktan 100 yatağının 
bu hususa ayrılacağını ifade eylemiş olması ve 
ayrıca günlerden beri Yüksek Meclisin 1951 
Bütçesi üzerindeki tasarufa müteveccih dikkat 
ve hassasiyet Komisyonumuzca göz önüne alı
narak, esasen tesis, inşa ve teçhizatla kaMro 
masraflarına asla kâfi gelemiyecek olan bu 
ödeneğin verilmesi Bütçemizin imkânları dâhi
linde muvafık görülmemiştir. 

Keyfiyet saygılarımızla arzolunur. 
Bütçe Kom. Başkanı Başkanvekili 

istanbul Burdur 
E. Adakan Fethi Çelikbaş 

Sözcü • v -
Çanakkale Seyhan 

Emin Kalafat Sedat Barı % 
Ankara Eskişehir 

Muhlis Bayramoğlu A. Potuoğlu 
Sivas Çanakkale 

Halil Imre K. Akmanlar 
Konya Konya 

Remzi Birand M. A. Ülgen 
Tokad İstanbul 

Sıtkı Atanç Celâl Türkgeldi 
Trabzon Gümüşane 

' S. F. Kalaycıoğlu Kemal Yörükoğlu 
Kırklareli Aydın 
Ş. Bakay Etem Menderes-

BAŞKAN — Komisyon raporunu reyi âli
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştik Bu suretle önerge rödedibniş 
oluyor. 
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.•O- —r> Çla&ışma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığının, 1951 yı
lı Bütçesinin tümü hakkında söz istiyen var mı! 

BÜTÇE Ko, ADINA HALİL ÎMRE (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar; tetkikma başla
dığımız bu küçük bütçenin büyük meseleleri 
vardır. Bakanlık da daha geniş mânada sosyal 
meseleleri ihtiva etmek istidadındadır. Fakat, 
bütçe tetkik raporumuz noksandır. Bu noksan
lığı tamamlamak isterim. İş ve İşçi Bulma Ku
rumu ile İşçi Sigortaları Kurumuna bu bütçe
nin tetkikmda tesadüf etmiyeceksiniz. Zira bu 
iki teşekkül hususi kanunlariyle Genel Kurul-
lariyle yönetim kurullariyle muhtar bir idari 
bünyeye ve dolayısiyle malî bünyeye sahip, bir 
bakıma İktisadi Devlet Teşekküllerine benzer. * 
Fakat,3460 sayılı Kanun hüküm ve şümulüne 
girmez, birer genel müdürlüktür. Merkez ve 
taşra kuruluşları vardır. İş ve İşçi Bulma Ku
rumu adından da anlaşıldığı gibi işe işçi, işçiye 
iş bulma .iddiasındadır. Eğer-iş-ve işçi birbirle
rini bulamazlarsa, 

îşçi ^müessesesinin, kendi kayıtlarına göre : 
1950 yılının 12 ayında 54 170 müracaat ol

muş ve 20 410 işe yerleştirme olmuştur. İşe yer
leştirme nispeti •% 37 dir. , Kurs açmak suretiy
le kalifiye işçi yetiştirme nispetleri vardır. İş 
arıyanları barındırma yurdu açmak da bu ku
rumun -. faaliyet sahasmdadır. Mevcut yurtlar
da dokuz, ay zarimda 4470 işçi 16 565 gece yat
malardır. 

1,5 »milyon liralık.kadar bir bütçesi vardır. 
İşçi Sigortaları Kurumu daha geniş bir te-

jşebbüatür. « iş hayatında türlü hallere karşı il
gili sigorta1kanunları hükümlerini uygulamak» la 
vazifeli bir kurulun bugünkü sigorta mevzuu iş 
kazaları ve meslek hastalıkları ve analık sigorta
larıdır. İşçi hayatına mütaallik yeni sigorta 
mevzuları mütalâa edilmektedir. Sigorta mev
zuu daha teferruatlı ve teknik muhasebe niza
mı : içindedir. Yalnız hulasaten bu teşekkülün 
daha;§âmdidenj32 milyon liralık geliri, 7 milyon. 
liralık tediyatı olduğu ve her sene artacak olan 
nakdî mevcudunun idare ve temniye usulü ve 
prensipleri yenide^ gözden geçirilmeye değer. 
•Bütün bu konular tetkik buyurmakta olduğunuz 

• bütçe i rakamları dışındadır. Teşriî murakabeye 
tâbiüolmadığı gibi iktisadi ve malî murakabesi de 
yoktur. Yalnız Bakanlığın malî ve iktisadi 
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murakabesindedir. Gelecek-yıllarda bu mevzu
ların teşriî murakabeye intikali tedbirlerinin 
alınmasa temenni edilir. 

Bu Bakanlığın foksiyommu ve bünyesine 
ve iş mevzuuna mütaallik maruzatımı da taham
müllerinize sığınarak arzetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; ^Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığı raporumuzda bu Bakanlığın, eko
nomik hayatwmzm istihsal sektörüyle alâkalan-
mıyarak yalnız mübadele ve tedavülü ile meşgul 
olduğunu bu yüzden Millî ekonomimize müessir 
tedbirler almak iktidarında olmadığına işaret 
etmiştik. 

Çalışma Bakanlığı da az çok buna benzer. 
Mevzuu sosyal iktisadın iş ve işçi mevzuundan 
ibarettir. Fakat bizim sosyal iktisat ve hattâ 
sadece sosyal meselelerimiz amele meselesinden 
ibaret değildir. 

Arkadaşlar; dünya, bu amele, iş ve iş veren; 
şümullü tabiriyle işçi -• patron münasebetlerini 
bira an evvel kendi geleneklerinin örf ve âdet
lerinden, takip ve şahadetlerinden mülhem ol
dukları tedbirlerle tanzime sây etmişlerdir. Zira 
iktisadi hayatlarının sıhhi inkişafları yalnız ik
tisatta değil, cemiyette de dikkati çeken bu te-
mevvüçler tevlit etmiştir. Bir makina on işçiye, 
yüz işçiye iş ve çalîşma imkânı bırakmıyacağı 
zannedilen makina devri amele devri olmuştur. 
Hayat.geliştikçe kendi mantıkini, kendi nizamını 
değişik .görüşlerin doktrinini takip etmiş bir ma
mulün, bir masriuun kıymetinin ideolojik hisse
darları arasında paylaşılamadığı görülmüştür. 
Bu mamul kıymetin ve hattâ alelıtlak kıymetin 

, paylaşma kavgaları insanlığı iki ayrı cephenin 
muharipleri haline koymuştur. 

Böyle memleketlerde âmme nizam ve intiza
mının koruyucusu Devletlere, menfaatları telif 
edici ve her halde ahlâkın ilerleme ve inkişafını 
mâni tedbirler almaya sevketmiştir. Bu tedbir 
en kısa ifadesi ile sınai inkılâpların bir nevi 
sosyal mamulü ve mevzuu olan sosyal sınıfların 
tezatları menfaatlarını telif etmektir. Bu su
retle gaye bir içtimai nizamın tarihi gelişmesini 
temin etmek ve nizamın altüst olmamasına mey
dan vermemektir. 

Bizde böyle bir sınai inkişaf, bu vaziyette 
bîr iş, bu ehemmiyette işçi hayatı var mıdır? 
Bizim için, sınai hayat, iş hayatı, umumi 
fakru halimizin takatsiz adımları ile dünyayı bir 
asır geriden takip etmekte iken, dünyanın kendi 

—-İ0İ7 — 
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sınai hayat ve istihsalinin icap ve imkânlarına 
göre ittihaz ettiği tedbirlerin^ sanki aynı ha
yat ve ihtiyaç içinde imiş gibi adapte etflftek suni
dir, ihtiyaçtan doğma sayılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; İkinci Cihan Har
bini takiben iş hayatının seyri ile ilgili olmaktan 
tedvin edilen kanunlara rağmen iş sahamızı bir 
bakanlığın hizmet ve teşkilât sahasını bihakkin 
dolduracak nispette genişletememiştir. 

îş Kanunu on kişiden az işçi çalıştıran iş 
•yerlerini şümulüne alamamış zirai işçi ve zirai 
iş veren bu kanun dışında kalmıştır. Esasen sa
nayi işçisinin problemleri ile ziraat işçisinin prob
lemleri'de ayrı aynidir. 

Bugün kalifiye olan ve -olmıyan işçi tefriki 
yapılmaksızın ve iş yerlerinin Devlet ve Devlet. 
müeseseleri olan ve olmıyan ayırt edilmeksizin 
tutulan istatistiklere göre bütün bu bir seri kâ  
nunlarıhıızın bu bakanlık kurumlar teşkilâtımı
zın hizmet sahası mevzuu 8421 iş yerine 362 548 
işçiden ibarettir. 

Arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı bu hizmet 
darlığı içinde varlığını ve devamının lüzum ve 
meşruiyeti sebeplerini asla bulamıyacaktır. İşçi 
meseleleri toptan bir sosyal ekonomi meselesidir. 
Fakat sosyal ekonomi işçi meselesinden ibaret 
değildir... (Komisyon adına mı konuşuyor ses
leri, gürültüler). 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Sözleri komis
yonun fikirleri değildir, nasıl konuşuyorlar? 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — O bakanlığın 
lağvını-istiyorlar, ohalde niçin bütçesini getirdi
ler? 

BAŞKAN — Halil Bey, komisyon sözcüsü 
olarak söz aldınız, eğer komisyon sözcüsü, değil
seniz sözünüzü keseceğim. Evvelâ bu meseleyi 
halledelim. • 

Koıiisyon sözcüsü müsünüz! 
HALİL İMRE (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım; müsaade ederseniz tavzih edeyim. 
Birkere komisyonun raportörüyüm. Yani 

her bütçenin raportörü var, kendisine taallûk 
eden bütçelerin sözcüsü adına müdafaa etmek
tedir. Bu itibarla bütçe raporunun... 

BAŞKAN — Halil Bey muhalefet şerhiniz 
yoktur;size söz vermiyorum. 

; REfET AKSOY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. ' 

BAŞKAN— Buyurun. 
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REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka-

faşlar; bütçe müzakereleri başladığı günden 
beri elde olmıyan bir bid'ata girdik. Bütçe 
Komisyonunda arkadaşlar temenni mahiyetinde 
diye kalkıp gelip konuşuyorlar, bu İçtüzüğe 
muhaliftir. Bütçe Komisyonunda bulunan bir 
arkadaş. Bütçe Komisyonunun raporu tanzim 
edildiği zaman eğer muhalefet şerhi varsa ve
yahut umumi görüşmede söz hakkını muhafaza 
ediyorum dedi ise burada konuşabilir. Olmadığı 
takdirde hiçbir surette gelip burada konuşması 
doğru değildir. Filhakika burada konuşan 
Halil Bey arkadaşımız Çalışma Bakanlığı Büt
çesinin raportörüdür. Biz Bütçe Komisyonunda 
karar verdik; her Bakanlık bütçesinin rapor
törü olan arkadaş bütçe müzakere edilirken 
Bütçe Komisyonu namına o bütçenin sözcüsü
dür. Halil Bey arkadaşımız sonradan düşündü
ğü şeyleri söyledi ki; bu da doğru değildir. Bu 
bir bid'attir. Buna imkân verilmesin. 

BAŞKAN — Başkanlık Makamı komisyon 
namına söz istiyen arkadaşlara derhal söz 
vermek zorundadır. Komisyon sözcüsü söz al
mak istediği zaman elbette söz alacaktır. Ama 
komisyonun sözcüsü o mu değil mi, Başkanlık 
bunu bilemez. Sözcüsüyüm diyor, söz verdik. 
Bunu sizler kendi aranızda haledin. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi adına Halil 
Sezai Erkut konuşacaktır. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Dün 
gece Mecliste Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken O. H. P. adma söz alan Kırşehir Milletve
kili Halil Sezai Erkut çalışmaları mevzuları hak
kında dikkate değer bir konuşma yapmıştır. İş 
hayatımızın bütün safhalanna ve meselelerine 
temas eden Kırşehir Milletvekili demiştir ki: 

«Muhterem arkadaşlar, bugün bu anda büt
çesini konuştuğumuz Bakanlık, Yüksek malûmla
rı olduğu üzere, beş senelik, nihayet altıncı yılı 
bütçesine basan yeni, bir Bakanlıktır. Binaen
aleyh tenkidlerimizi ve temennilerimizi arzMer-
ken bunun kısa mazisini ve kısa devreye inhisar 
eden hizmet yıllarını hesaba katarak daha insaf-
lı ve tarafsız olmak amacı ile konuşacağımı peşi
nen arzederim. (Bravo sesleri)^ 

Sayın arkadaşlarım, bu kısa mazisine rağmen 
Çalışma Bakanlığımız Kemalist Türkiye'nin ve 
millet olarak hepimizin kısa mazisine rağmen, 
başarmış olduğu işlerle, göğsümüzü kabartacak, 
dünyaya bugünün ve yarının karşısında gelecek 
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nes-üelrin yüzünü ağartacak mahiyette olduğunu 
tebarüz ettirmeyi bir vazife bilirim. 

Şaym arkadaşlarım, bu sözlerimi arzederken 
yalnız kendi düşüncemi arzetmiyorum ve edebi
yat yapmıyorum. Şu elimdeki kitabı, hepinizin 
sevinçlerini mucip olacağını bildiğim için, bu ifa
deme şahit olarak gösteriyorum. 

Bu rapor, Mileltlerarası Çalışma Kurulundan 
beş kişilik bir heyetin 1949 yılında Türkiye'ye 
gelerek birkaç ay memleketimizin iş hayatını, alı
nan tedbirleri ve yapılan işleri muhtelif iş yer
lerinde tetkik ettikten sonra kendi memleketle
rinde yazıp Milletlerarası teşekküle verdikleri 
raporun tercümesidi»; 

Arkadaşlarım; bu raporda hülâsa olarak 
«Türkiye'de bu iş çok iyi kavranılmış, şartların 
müşkülâtına ve memleketin hususi durumuna 
rağmen, alınan kararlar ve varılan neticeler öğ-
meğe değer bir mahiyet taşımaktadır» şeklinde 
ifadeler vardır ve bilhassa burada vazife alan 
memur arkadaşların, hakikaten dar imkânlar içe
risinde başarılı çalıştıkları memnuniyetle tesbit 
etmekte ve diğer bâzı memleketlere nazaran hiç 
de geri olmadığını ifade etmektedirler. 

-Binaenaleyh burada şu veya bu partinin, şu 
veya bu-şahsın muvaffakiyetidir, diye söylemiyo
rum. Türk Milletinin malıdır, bu muvaffakiyet
le hepimiz öğünebiliriz. Başarının C. H. P. ikti
darı zamanına rastladığını da unutmamak gere
kir. 

Muhterem arkadaşlar; hakikaten kısa zaman
da, bu Bakanlık hamleli çalışmalar yapmıştır. 
Bu mevzuatın hazırlanmasında çok demokratik 
hareket edilmiş, ileri esaslara dayanılmıştır. 
Bütün işçiler ve işveıen teşekkülleri hazırlanan 
kanunlara geniş ölçüde mütalâa, vermek imkâ
nını bulmuşlar, bilhassa memleketin üniversi
te camiası ve fikir adamları, ilim adamları bu 
hazırlıklara baştan sonuna kadar iştirak etmiş
lerdir. Binaenaleyh mevcut eserlerde ve varılan 
neticelerde Türk işçisinin ve işverenin ve ilim 
adamlarımızın büyük ölçüde yardımları vardır. 
Yani kanun millî bünyede, millî ihtiyaçlardan 
faydalanılarak çıkarılmıştır. Bu zihniyet için
de inkılâpçı bir görüşle ve iyi niyetlerle baş
lanılan bu işte şu veya bu partinin değişmesi 
müessir olmadan, yurtta aynı istikamette ve
rimli neticelere bizi götürmelerini candan te
menni etmek vazifemizdir. 

Sayın arkadaşlarım; bu şekilde hazırlanan 
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mevzuatın, Türk iş âlemine çok büyük faydalar 
ve verimli neticeler sağladığı ve sağlıyacağı 
hepinizin malûmudur. 

Kısa zaman zarfında sosyal sigortalardari 
iş kazası, meslek hastalığı, analık, emeklilik ve 
hastalık sigortaları çıkartılmıştır, iş âleminin 
hizmetinde senelerden beri bulunmaktadır; Siz
ce malûm olan meseleleri uzatmamak için kısa 
malûmat arzedeyim. Meslek hastalığı, analık 
ve iş kazalarından 1947, 1948 ve 1949 yıllarında 
Türk işçisine ölüm halinde geri kalan, bakıma 
muhtaç ailelerine 24 milyon 822 000 lira yardım 
yapılmıştır. Bu yardım 3 yıllık çalişma hayatı
mızda küçümsenemiyecek derecededir. Bihak
kın iftihar edilecek bir neticedir. Sayın arka
daşlarım, diğer iş mevzuu ve îş Kanununun 
sağladığı iş akdi, işin tanzimi, iş ihtilasları, 
iş teftişi gibi mevzularda işçinin sağlığını ve 
emniyetini temin edecek yerinde tedbirler alın
mış ve yürütülmiye koyulmuştu. Mevzuat ve 
zihniyet bu merkezde iken bir parçacık olsun, 
Yüksek Müsaadenize güvenerek yeni iktidarın 
Muhterem Bakanının, bu şartlar içinde .devral
dıkları vazifeye geçtikleri zamanki görüşlerini 
izah etmek isterim. Bir Saym Bakan henüz işe 
başlar başlamaz, demiştir k i : Mevzuat, baştan 
sona kadar tâdile muhtaçtır. (Soldan doğru 
sesleri) Diğer bir bakan arkadaşımız da mev
zuatın millî ihtiyaçlardan mülhem olmadığını, 
politik mülâhazalarla meydana getirildiğini ifa
de etmişlerdir. (Soldan doğru sesleri) Şunu ar
zedeyim ki, ve hepinizin yüksek, malûmlarıdır 
ki, sosyal meseleler hiç şüphesiz içtimai bün
yedeki değişikliği takibeder ve ona göre yeni 
hükümlere, yeni ihtiyaçlara ve mevzuata ihti
yaç gösterir. Fakat sayın arkadaşlar, biz de
ğiştirilmesin demiyoruz, ileri her şey kimin ta
rafından gelirse gelsin, Türk işçi ve iş verenine 
feydalı olan her şeyi hüsnü niyetle karşılamak 
mevkiinde olarak arzederiz ki, mevcut mevzu
atı titizlikle tatbikte bulunmadan önce, işe 
henüz başlar başlamaz, işe nüfuz ve vukuf pey
da etmeden söylenen bu sözlerde biraz olsun si
yasi koku sezerek bizi hoş görün. 

Arkadaşlar; mevzuat, iş Kanunu, îş bulma ve 
Sigorta kanunları 1950 yılının son aylarmcla, 
yani 8 nci Büyük Millet Meclisince esaslı olarak 
ele alınıp İslaha mazhar kılınmış, bu İslâhat 3, 5 
defa işçi Sigortaları Genel Kurulu, Çalışma 
Meclisi ve î§ Bulma, Danışma Kurullarında, işçi, 
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iş veren, ve ilim adamlarının müzakere, müna
kaşa ve tetkiklerinden geçirilecek Büyük Millet 
Meclisinin kabulü ile yeni hükümler halinde ka
nunlara eklenmiştir. Bu yeni hükümlerin tatbiki 
her şeyden evvel Türk işçisinin asgari geçimi 
düşünülerek, Türk işçisine iyi bir geçim temini 
esas alınarak İş Kanununa bir hüküm konmuş 
ve tş Kanununun 32 nci maddesinin uzun tatbi
kat ve tecrübelere dayanılarak ihtiyaçlarımıza 
uygun bir şekilde mahallî asgari ücret komis
yonları kurulması hakkında hükümler konul
muştu. 

Aradan 9 - 10 ay geçtiği halde Sayın Bakan
lar, mevzuat baştan aşağı tadile muhtaçtır, 
diye acele ve peşin hükümler verecekleri, poli
tika yapacakları yerde bu kanunu tatbik etse
lerdi herhalde daha iyi olurdu. Filvaki bu 
kanunun bahsettiği talimatname sayın bakanlık 
tarafından çıkarılmıştır. Daha çok evvel hazır
lanmaya başlanmış olan bu talimatname iki sa-
hifeden ibarettir. Talimatnamenin çıkması mak
sadı ifade ve temin etmez. îş âlemimizin ihti
yacı olan asgaM ücret tarifesinin tatbiki şayanı 
arzudur. İşçilerimiz bunu beklemektedirler. 
Henüz hiçbir yerde veya hiçbir iş kolunda tatbi
kata geçilmemiştir. 

Sonra diğer mühim bir tadil de şudur : Ma-
lûmualileri iş Kanunumuz işçi adedi on ve daha 
aşağı yerlerde tatbik edilmekte, ondan daha 
aşağı işçi çalıştıran yerlerde, büyük müessese
lerimizin bulunduğu Ankara, izmir ve Adana 
gibi merkezlerimizde gayrisıhhi şartlar içinde 
çalışan işçi sosyal sigorta kurumlarının bahşet
tiği hiçbir haktan faydalanamamakta ve mahru
miyetler içinde saatlerce müddet çalışıyorlar. 
Ama iktisadi sebepler, içtimai düşünce ve niha
yet bakanlığın yeni olması dolayısiyle, sayıları 
40 - 50 bini bulan bu gibi iş yerlerini birden bire 
kanunun şümulü içine almak zorluğudur ki, iş 
Kanununda Bakanlar Kuruluna bâzı yetkiler 
verilmiştir. Yani İş Kanunu ile İşçi Sigortala
rını ilgilendiren bâzı sosyal sigorta kanunları
nın uygulanması hususunda Bakanlar Kurulu
na yetki vermiştir» Fakat bu salâhiyet şimdiye 
kadar ele alınmış değildir. Birçok yerlerde işçi 
vatandaşların durumlarının derhal ele alınması 
lâzımdır. Meselâ Mahmutpaşa semtindeki kü
çük iş yerlerinde günde 18 - 20 saat çalışan va
tandaşların vaziyetleri hepinizin malûmudur. 
İşçi âlemimizin duasını almak için bakanlık 
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parti politikasından evvel bunların tatbiklerine 
geçmiş olsaydı hepimizi daha çok memnun 
ederdi. 

Bunun dışında, tadilât gören tş ve Sosyal 
Kanunlar, hakikaten millî bünyemize uyan bir
çok hükümleri ihtiva etmektedir. Meselâ, İş tef
tişi, Çalışma Bakanlığının en esaslı fonksiyonu
nu teşkil eder. 

Bugün Bakanlığın elinde, iş Müfettişliğinin 
elinde hangi mevzuların nasıl ve ne şekilde mu
rakabe edileceğine dair bir rehber yoktur. Teftiş 
Tüzüğü son tâdillerle neleri ihtiva ereceği, iş 
müfettişlerinin ne gibi işleri yapacağı ve sair 
hususlar çerçevelenmiş olduğu halde bu tüzük 
hâlen çıkmış değildir. Yüksek Meclisin bir müd
det evvel kabul buyurduğu bir kanunla Millet
lerarası Teftiş Sözleşmesini kabul etmiş bulunu
yoruz ve her yıl Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tına iş teftişlerinin nasıl gittiği, ilerisi için nasıl 
olacağı ve sair hususlar hakkında raporlar ver
mek mevkiindeyiz. Onun için bu arzettiğim tef
tiş tüzüğünün bir an evvel çıkarılması katî su
rette lâzımdır. 

Bunun dışında arkadaşlar; zaman zaman şi
kâyetle karşılanan bir mevzu var. iş yerlerimiz 
ileri maksatlarla yapılmış olan kanunlarımızın 
ağır mükellefiyetinden daima şikâyet ederler. 
Onun için işyerleri dahilî talimatnamesine ihti
yaç vardır. Bunun işyerlerinde hazırlanmasında 
müşkülât çıkıyor. Çalışma Bakanlığı işyerlerinin 
hususiyet ve nevilerine göre tip talimatnameler 
hazırlanmak suretiyle işverenlere kolaylık yap
mayı vazife olarak üzerine almıştır. Böyle oldu
ğu halde bu da çıkmamıştır. 

Gene mühim olan bir nokta, memlekette iş
sizlik günbegün artmakta, bunun için de 1950 yı
lında çıkarılan 5518 sayılı Kanun yeni hüküm
leri ihtiva ettiğinden bakanlığın süratle ve zar 
manmda tedbirler alması için işyerleri toplu ola
rak veya toplu sayılacak şekilde işçi çıkarmak 
zorunda kalırsa kendiliğinden bakanlığa bildir
mek mükellefiyeti konuldu. 

Son aylarda birçok yerlerde işçilerin çıkarıl
dığı hepinizin malûmudur, öyle haller oldu ki, 

• önceden tedbir almak mümkün iken vukufsuz
luk yüzünden ve bu maddenin önemle ele alınma
masından tedbir almak imkânı kalmamıştır. 

Sayın arkadaşlar, affınıza.mağruren çok söy
lenmiş olmasına rağmen işçi cephesine taallûk 
etmesi bakımından arzedeyim ki dünyanın her 
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tarafında çalışma bakanlıkları statik olmaktan 
ziyade, dinamik vazife görmek mecburiyetinde
dirler. Yalnız kendi başlarına yetmezler ama di
ğer bakanlıklarla sıkıdan sıkıya işbirliği yaparak 
alınacak karar ve tedbirlerin memlekette içtimai, 
bünyemiz üzerinde ne gibi akisler bırakacağını 
görerek Hükümeti kararlarında ikaz etmek mev
kiindedir. Meslekî tedrisatla alâkalı olmıyan bir 
çalışma bakanlığı hangi işi göreceğini bilmiyen, 
hangi teknik sahada eleman yetiştireceğini tak
dir edemiyen bir bakanlık demektir. Bir ithalât 
rejimi hazırlıyan, bir ihracat rejimi tanzim eden 
Hükümetin safları arasında bulunan Çalışma 
Bakanlığı ithaline müsaade edilen bir malın 
memleket sanayii üzerinde ne tesir yapacağı 
hususunda esaslı bir bilgi sahibi olması lâ
zımdır. Bu vadide ilgili Bakanlıkla temasa geçe
rek bu tedbirin iş sahasındaki tesirlerini ölçme
si lâzımdır. Aksi takdirde işte sayın genç Bakan
lığın mesai hanelerine bu seneki Bakan arkadaş
larımız bu bakımdan vebal yazdırmışlardır. 

Son pamuk ihracı meselesinin samimî olarak 
söylüyorum, bu hepinizin bildiği hakikatlerdir, 
yarattığı tesirler meydandadır. İstanbul'da Ada
let mensucat, Bahariye mensucat,. Nuri Abdür-
rahman, Harun, Eriş ve emsali... İzmir'de Şark 
Pamuk Mensucat sanayii, Çukurova'da Rasim 
Dokur, Uşak ve saire gibi fabrikalar iptidai 
madde yoksulluğundan işleri ya kısmen veya 
tamamen tatil etmek mecburiyetiyle karşı kar
şıya kalmışlardır. (Soldan, bunlar düşünüldü 
sesleri). 

Arkadaşlar, arzım şudur, ben buna pamu
ğun ihracı doğru mudur, değil midir noktasın
dan temas etmiyorum. Benim durmak istediğim 
yalnız bunun memlekette bir işsizlik mevzuu-
bahis olursa Bakanlığın ne düşündüğü ve Hü
kümetin ne düşünmesi icabettiğidir, yani bun
ların evvelden hesaba katılması lâzımgeldiğini 
arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlarım yalnız İstanbul'daki işsiz ade
dinin beş bini bulduğunu gazetelerde okuyoruz, 
hattâ gelen heyetler bütün devlet büyüklerini 
ziyaret etmişler ve dertlerini açık açık söylemiş
lerdir. Bu, bir hakikattir. 

Binaenaleyh tedbir almak önceden lâzım ol
duğu gibi bugün de tedbir almak mecburiyetin
deyiz. Eski iktidar birçok memleketlerde olduğu 
gibi, iş bulma mevzuunu âmme müessesesi ola
rak ele almış ve bu vazifeyi özel bir kuruma 
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vermiştir. Yeni Hükümetçe kurum kâfi şekilde 
takviye edilmemiştir. Hattâ kurumun yeni ikti
darın sayın Bakanları tarafından lüzumu bile 
kâfi derecede kavranmamıştır. Kanaatimce 
sebep şudur: 350 bin liralık ufak bir tahsisat 
bütçeye konulmuştu. Bu da Bütçe Komisyonunca 
bütçeden çıkarıldı. Komisyonda bu önemli mev
zuu takibedecek bir arkadaşın bulunmaması, 
Çalışma Bakanmn siyasi nutuklar çekmek için 
seyahatte olması bu yardımı dahi çıkarmayı 
imkânsız kıldı. Arkadaşlarım, İş Bulma Ku
rumu, üzerinde ehemmiyetle durmamız lâzım-
gelen bir mevzudur. Bir defa milletlerarası bir 
sözleşmeyi onamış olmamız dolayısiyle bu kuru
mu yaşatmak mevkiindeyiz. Sonra bugünkü ha
yat ve işsizlik manzarası buna ayrıca ehemmiyet 
verdiriyor. Geçen sene 33 ncü Çalışma Konse
yinde yalnız fabrikalarda çalışan işçilerin işsiz
liğinde olduğu gibi esasında işsiz olan vatandaş
ların da Çalışma Bakanlıkları tarafından ele 
alınması lâzımgeldiği ehemmiyetle konuşulmuş ve 
bir tavsiye olarak kabul edilmiştir. Yani mem
leketimizde işten çıkanlarla, esasen işe muhtaç 
olan vatandaşlar üzerinde ehemmiyetli olarak 
uğraşmak mevkiindeyiz. Bakanlığın bu işe ge
reken önemi vermediğini arz ve ifade ederken 
bir misal daha vermek istiyorum. Geçen sene 
yapılan tadilâtta İş Bulma Kurumunun, ma
hallî iş verenlerle birleşik halde, iş bulmayı 
kolaylaştırmak için mahallî bir danışma ko
misyonu kurulması hakkında kanuna hüküm
ler konmuştur. Bu meselenin de bugüne kadar 
ele alınmamış olduğunu kaydederim. Temen
ni ederim ki bir an evvel bu mevzular da ele 
alınsın. 

Arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı ve bunun 
faaliyetleri ve tenkidleri konusunda görüşür
ken, bütçesi doğrudan doğruya Yüksek Mec
lisinizden geçen ve Çalışma Bakanlığının bizati
hi bünyesi ile, ona bağlı ve özel hukuk hüküm
lerine tâbi İşçi Sigortaları ve İş Bulma Kuru
munun da mesaisini birlikte mütalâa ettiğimi
zi bilerek karşılamak lâzımdır. 

Hemen memnuniyetle kayıt ve ifade ede
yim ki, İşçi Sigortaları Kurumu kuruluşun-
danberi müspet hizmetlerine devam etmektedir. 
Yalnız bu Kurumdan da bir iki temennide bu
lunmak yerinde olacaktır. Birisi, sayın arka
daşlar, 1 Martta tatbikma başlanacak olan has
talık sigortasıdır. İmkânsızlık ve kanunun ver-
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diği salâhiyete dayanarak ilk defa ve yalnız İs
tanbul *da uygulanmaya başlıyorlar. Türkiye'nin 
muhtelif bölgelerinde çalışan aynı hastalıklar
la, aynı âfetlerle karşı karşıya bulunanların 
bir kısmında bu sigortayı tatbik etmek, bir kıs
mında etmemek şüphesiz mahzurludur. Ku
rumdan da hemen bir senede bunun hepsine 
tatbikini istemek insafsızlık olur. Ricam, bir an 
evvel eksiklikleri tamamlamak ve mümkün ol
duğu kadar geniş işçi ve teşekküllerin fayda
lanmalarını sağlamalarıdır. 

Sonra, ihtiyarlık Sigortası Kanununda ga
yet önemli bir hüküm vardır. Bu da artacak 
tahsisattan, fondan işçileri meskene kavuştur
mak için müsait şartlarla Kurumun kredi te
min etmesi idi. Bilirsiniz ki kalifiye işçi yetiş
tirmek ve işe bağlı teknik işçilerin daima çoğal
masını sağlamak için sanayi bölgelerinde ra
hat ve ucuz sıhhi meskenlerin bulunmasının 
büyük tesiri vardır. Bunu sağlamak için bu 
işçi meskenlerinin inşasına kıymet ve önem 
vermelerini bu faal Kurumdan istemek yerin
de bir temenni olur. 

Arkadaşlarım, bunun dışında Çalışma Ba
kanlığı, çalışma mevzuatımızı tamamlamak yo
luna girmelidir. Bu öyle bir şeydir ki, sosyal 
mevzuattan birisinin eksikliği, diğerinin tatbi
katta verimini azaltabilir. Altı koldan müte
şekkil olan sosyal sigorta mevzuatında yalnız 
işsizlik sigortası eksiktir. Arkadaşlar, hakika
ten memleketimiz için gün begün önem kesbe-
den bu sigorta kolunun da bünyemize uygun 
şekilde bir an evvel tahakkukunu bu iktidar
dan bir muvaffakiyet eseri olarak işçilerimize 
armağan etmelerini temenni ederiz. Onun dı
şında sayın arkadaşlarım, bilhassa işçilerimi
zin yevmiye ve ücret azlığı malûm bir keyfi
yettir. Bugün Türk işçisi bir taraftan ücretli 
hafta tatili, başka memleketlerde tatbik edil
mekte olan yıllık ücretli mezuniyet ve hattâ ras-
mî, dinî tatillerde ücret mevzularını, başka mem
leketler ele almışlar ve tatbik etmektedirler. 
Sayın Bakan Ücretli Hafta Tatili Kanununun 
Hükümette tetkik edilmekte olduğunu birkaç 
defa tekrar etmişti. Bu tasarının hâlâ Büyük 
Meclise geldiğini zannetmiyorum. 

Arkadaşlarım; bunun dışında memleketin 
münevver kütlesi bulunan fikir işçilerimiz var- ! 

dır. Gazetecilerimiz, hususi müesseselerde kâ
tip, muhasip olarak çalışanlar, müzisyen, artist-
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ler ve saire. Bu kabîl fikir mesaisi bedenî mesa
isine galip kimselerdir. Arkadaşlar, memur 
ve Devlet müstahdemleri birçok haklara maz-
haz olmuşlardır. Bu meyanda işçilerimiz hak
kında da İş Kanunu ve Sosyal Sigorta kanun
ları. ile birçok koruyucu hükümler bulunduğu 
halde fikir işçileri bu türlü haklardan, mahrum
durlar. Eski idare zamanında bu tasarı hazır
lanmış, Büyük Millet Meclisine sunulmuş, ko
misyonlarda görüşülmekte iken Meclisin yeni
lenme kararı vermesi üzerine kadük olmuştu. 
Hükümet on aydan beri bunu ele aldı mı, almas 
dımı bilmiyorum. Bu kanun tasarısının her hal
de Meclise bir an evvel getirilmesini temenni et
mek yerinde bir talep olur. 

Arkadaşlarım bunun dışında dâvanın büyük 
olduğunu, Bakanlığın yeni ve küçük meseleler 
rimizin, çok olduğunu önceden arz ve kaydetmiş
tim. Nüfusunun yüzde 80 - 82 si ziraatle işti
gal eden bir memlekette tarım işçilerinin de ko
runmaya muhtaç olduğunu takdir buyurursu
nuz. Son senelerde tarım işlerinde makinelen-
menin geliştiği hesaba katılırsa bu sahada çalı
şan işçileri korumak zarureti baş göstermiştir. 
Tarım işçileri hakkında eski iktidar bir tasarı 
yapmıştı, deniz işçileri için, de hazırlık vardı. 
Hava seyrüseferlerimiz de tekâmül yolunda ol
duğundan. hava işçileri diye yeni bir mevzu da 
karşımıza çıkmaktadır. Bu eksik mevzuatı da 
Hükümetin biran evvel ele alarak, bu eksklik-
liklerin giderilmesi ve bu zümre vatandaşları 
koruma imkânlarını sağlamasını bilhassa rica 
ederim. Türk işçisi Yüksek Meclisinizin her tür
lü himayesine lâyıktır. Çünkü o işçi ki, Türki
ye'de millî sanayii kuran ve millî ekonomiyi bu 
seviyeye getiren fedakâr, vefakâr, faziletli 
insanlardır. 

Onlara faydalı olmak, eksik mevzuatı ta
mamlamak, eksik hakları temin etmek hangi par
tiden, kimden gelirse gelsin hepimizin ve Türk 
Milletinin, Türk işçisinin haklı sevincini, rahat 
ve huzurunu sağlamış olacaktır. Biz, 5 - 6 sene 
zarfında geniş mevzuatla bu kadar iyi işler yap
mış olan eski iktidarın, yeni iktidara örnek ol
masını değil, onun hizmetlerini geride bıraka
cak derecede başarılı neticeler getirmesini mil
let adına, Türk işçisi adına canü gönülden te
menni ederiz. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, temiz ve millî hislerle alında ter, 
elinde nasır gayrimüsait şartlar içinde vukufla, 
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vefakârlık ve millî şuur içinde çalışan Türk iş
çisinin hayat ve refahı şart ve seviyesini yük
seltmek, eksik mevzuatı ikmale çalışmak bizim 
için şerefli bir vazifedir. Memleketi bu seviye
ye yükselten Türk işçisini yüksek huzurunuzda 
sevgi ve saygı ile anmayı ve selamlamayı vazife 
bilirim ve cümlenizi selâmlarım. (Alkışlar). 

ABÎDÎN TEKÖN (izmir) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi do-
layısiyle bendeniz de 25 sene işçiliğin bütün ıs
tıraplarını bilfiil nefsinde,tecrübe etmiş bir ar
kadaşınız olarak bâzı temennilerde bulunmak 
istiyorum. 

Arkadaşlarım, bugün hakiki bir işçi sıfatiy
le Milletvekili olarak, huzurunuzda bu mukad
des kürsüden konuşmak fırsatını elde ettiğim
den dolayı derin bir bahtiyarlık duymakta ve 
milletin hak ve hürriyetinin tanınması demek 
olan bu neticenin temininde Demokrat Partinin 
sarfetmiş olduğu emeklerinin bu bütçe ile deva
mını görerek istikbale de ümitle bakmaktayım. 

Arkadaşlar, Halk Partisi iktidarları, işçiye 
değil söz hakkı, yaşamak hakkı dahi tanımamış
tır. Ancak geçen gün bu kürsüden Celâl Yardım
cı arkadaşımız da ifade buyurdukları gibi, son 
senelerde bunu kendi iktidarlarının devamını 
temin etmek maksadiyle bir tâviz olarak işçi 
mevzulariyle alâkadar görünmek istemişlerdir. 

Arkadaşlarım, gözlerimizi dünün karanlıkla
rından çekerek bugünün ve yarının aydınlıkları
na döndürmek suretiyle bu vatanda işçi diye 
anılan namuslu, feragatli, fedakâr ve hiçbir za
man yabancı ideolojilere âlet olmamış ve olmı-
yacak olan ve fakat yalnız emeğinin karşılığını 
tam olarak almakla şerefli bir insan gibi yaşa
mak kaygusundan başkaca bir düşüncesi bu-
lunnlıyan Türk işçilerinin refah ve saadetlerine 
yarıyacak bâzı hususları nazarı dikkatinize ar-
zeylemek istiyorum. 

1. Aziz arkadaşlarım, eski iktidarın işçiler 
hakkında takip ettiğ yanlış politika yüzünden 
bugün Garp memleketleri işçilerine nazaran 
Türk işçilerinin emeği en düşük bir ücretle is
tismar edilmektedir. îşte bu sebepledir ki sefa
letin pençesinden kurtulamıyan işçiler, mütema
diyen sızlanmakta ve zaman zaman iş veren
lerle ihtilâflara düşmektedirler. 

Arkadaşlar, şayanı şükrandır ki, milletin 
nabzım elinde tutan Demokrat Parti iktidarı-
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mızm, isabetli görüşleri seyesinde alınan bir 
kararla bu mühim yaraya elkonmuş ve asgari 
ücret talimatını tatbik eylemek suretiyle işçi 
kardeşlerimin dâvalarından biri hal yoluna gir
miştir. 

2. Muhterem arkadaşlar, yine eski iktida
rın birkaç seneden beri bir türlü cesaret edip 
de Büyük Meclise getiremediği ücretli hafta ta
tili ve senelik ücretli tatil Kanununu memnuni
yetle öğrendiğimize göre Hükümetimiz yakın 
günlerde Meclisi âlinize arzedecektir. Arkadaş
lar büyük milletimizin bağrından kopup gelen 
ve milletin bütün ıstıraplarım yakinen bilen ve 
her meşru hakkı teslim etmesini bir vicdan bor
cu sayan siz muhterem mücadele arkadaşlarımın,. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
ABÎDÎN TEKÖN (Devamla) — Muhterem 

Başkanımız 25 senede bir imkân buldum. 
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim; al

dığınız kararlara ittiba mecburiyetindeyiz. Bu 
müddet beş dakikadır, bir dakikanız kaldı. De
vam buyurun? 

ABÎDÎN TEKÖN (Devamla) — Bugüne ka
dar daima mağdur olmuş cefakâr işçi kütlesinin 
refahına medar olacağına inandığım bu kanunu 
bir an evvel kabul buyurmanızı, bütün Türk iş
çileri adına, rica ve istirham ederim. 

Aziz arkadaşlar; malûmu âliniz Çalışma Ba
kanlığına bağlı bir de îş ve îşçi Bulma Kurumu 
vardır. Fakat bunun vazifesi mevcut olan işlere 
işçiyi yerleştirmekten ibarettir. İşsizlere yeni iş 
mevzuu bulmakla uğraşmamaktadır. Vakaa bu, 
başka memleketlerde de böyledir. Fakat bizim 
memleketimizde işsizlere yeni iş bulmak mevzuu 
da vardır. Sayın Çalışma Bakanımızdan soruyo
rum. Bu sahada hazırlanmış bir plânları veya 
tasavvurları var mıdır? Şayet yoksa bu çok mü
him olan ve memleketimizde içtimai huzursuz
luklar husule getirmesi melhuz bulunan - her 
memlekette olduğu gibi - bu dâva üzerinde has
sasiyetle durmalarını bilhassa temenni- ederim. 
Çünkü muhterem Meclisinizin de malûm olduğu 
veçhile, işsizlik ve açlık insanları gayriahlâki ve 
tehlikeli yollara ve karanlık mecralara sürükle
meye en müsait vasıtadır. 

Değerli arkadaşlarım, son bir temennim de 
şudur: Bugün elimizde bulunan iş mevzuu ile 
Demokrat iktidar olarak gaye ve maksadımıza 
ulaşmamıza imkân yoktur. îş hayatımızı düzen-
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liyecek geniş bir hamle ve hareket sistemine şid
detle lüzum vardır. 

BAŞKAN — Müddet doldu. Himmet ölç
men. 

HÎMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, beş küsur senelik mazisi olan Çalış
ma Bakanlığının bilhassa eski iktidar zamanın
daki çalışmalarına bir türlü akıl erdiremiyen re
aliteler içinde bulunan bir arkadaşınızım. 

Zira, ben Türk işçisinin, şu veya bu zümre
den, şu veya bu sınıftan şu veya bu meslekten, şu 
veya bu sanattan olan işçilerin hakkının korun
masını en az sizler kadar arzu eden bir arkada
şınızım. Fakat benim aklımın ermediği cihet şu
dur; bugüne kadar Çalışma Bakanlığı elli, yüz 
bin nihayet son günlerde 362 000 e baliğ olan 
mahdut bir zümrenin hakları ile meşgul olmak
tadır. Bu memlekette hakkı korunacak adamlar 
362 bin kişi değil belki üç milyon 660 bin belki 
altı milyon 666 bin dir. Binaenaleyh benim mem
leketimin bozkırlarında meşe kabuğundan ek
mek yiyen, 40 kişilik vagonlar içinde izmir'e ka
dar gidip pamuk tarlalarında iş bulmak için, 
günlerce dolaşan insanların derdi dururken, iş 
dâvası, istihsal dâvası; iktisat dâvasının hallin
den bahsedilemez. 

Arkadaşlar iş sendikaları kuruldu, kursun
lar, kuranlar arzu ettiklerinin haklarını koru
sunlar. Ben üç milyon, beş milyonluk bir işsiz
ler sendikası kurup Çalışma Bakanlığının karşı
sına çıkarsam bana ne cevap vereceklerdir. 

Binaenaleyh arkadaşlarım; bu dâva muayyen 
ve mahdut bir zümrenin dâvası değildir. Topye-
kûn himayeye muhtaç Türk Milletinin, Türk 
köylüsünün topyekûn kalkınma dâvası olarak 
telâkki ediyorum bizim iktidarımız sosyal bir 
sigorta dâvasını Halil Sezai Beyin ifade ettiği 
gibi bir işsizler isgortası dâvasını mutlaka hal
letmek lâzımdır. Ozaman açık alınla Türk Mil
letinin karşısına çıkabiliriz. Dünün iktidarı da 
bunu yapamadığı için üzülmüş olacaktır. 

Benim bu mevzuda, iş ve işçi mevzuunda 
düşündüğüm şey işin önce gelmesi meselesidir. 
tşçi ve iş veren niçin vardır? Muayyen bir iş 
yapmak için.. Dünkü iktidar işi düşünmemiş
tir. Ne kalifiye işçi, nede iş vahitleri düşün
müştür. Muayyen bir zümreye sen haklısın, 
sen haksızsın demek için elde mutlaka bir ölçü, 
bir ıs vahidi kıyasisi olmak lâzımdır. Meselâ 
kaç kuruş ücretle, muayyen zamanda, şu işte 
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bir işçi ne kadar iş verebilir? Bu mevzu tesbit 
edilmiş değildir, eski iktidar zamanında bu ya
pılmamıştır, benim iktidarımdan bunu rica edi
yorum. Bunları tesbit etmek suretiyle memle
kette randıman yükselmeye ve çok verim elde 
etmeye çalışmak başta gelen bir vazifemizdir. 

Sonra arkadaşlar; gerek dünkü iktidar, ge
rek bugünkü iktidardan ve işçilerden istirham 
ediyorum, bu memlekette az çalışmak yoluna 
gidilmesin. Bizde, bu memlekette Türk köy
lüsü sabahleyin çok erken saatlerden gece yarı
sına kadar çalışır, en az çalışanlar günde 10 -
Ll saat çalışıyor. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Sen kaç 
saat çalışıyorsun? 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Bu mem
lekette az çalışma mevzuu yoktur, çok çalışıp 
çok kazanma yoluna gidilmek lâzımdır. Çok 
çalışan işçiyi memnun etmek için elimizden ge
len gayreti sarfedelim. Çünkü bu memleketin 
yüzde 80 halkı işçidir. 

Ben bu memleketin bir yüksek mühendisi 
olarak günde 11 saat çalışmaktayım. Sözlerimi 
hulâsa edersem iş verenlerle iş alanlar arasın
daki hukuki münasebetleri halletmek lâzımdır. 
Bugünkü gibi sadece bir gösterişle Çalışma Ba
kanlığının muayyen sınıfları hedef ittihaz ede
rek mahdut ölçüde değil işle uğraşan işçiye has
retmesi lâzımdır. Filân yerde 500 kişi iş için 
müracaat etti, diye istatistikleri kabartmak için 
şu kadar işçiye iş verdik demek zamanı, hayal
lerle uğraşmak zamanı geçmiştir. Bu memleke
tin su yollarını, köy yollarını yapmak suretiyle 
işçi dâvasını bu suretle işçilere iş sahası bularak 
halledelim ve memleketi topyekûn kalkındıra
nın. 

BAŞKAN — Eendim, Ahmet Kavuncu arka
daşımızdan Yüksek Huzurunuzda özür dilerim. 
Zira ondan evvel Himmet Beyi yanlışlıkla çağır
mış bulundum. 

AHMET KAVUNCU (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, Çalışma Bakanlığı bütçesi üze
rinde konuşulurken bir iş mıntakası Milletvekili 
bulunduğumdan, bana yapılan aşağıda yazılı şi
kâyet ve dilekleri, huzurunuzda kısaca Sayın Ça
lışma Bakanımıza arzetmeyi faydalı buldum. 

Bu mevzuların ıslahı ve gereken kanunların 
tadili ve yeniden çıkarılması icabedenlerin bir an 
evvelele alınmasını istirham edeceğim, 
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1. İşçi vatandaşların en gok ve haklı buldu

ğum şikâyetleri 4772've 5019 sayılı îş Kazaları 
ve Meslek Hastalıkları Kanununun kifayetsizli
ğindendir. Bunun acı bir misalini müsaadenizle 
sizlere arzedeyim. Dört nüfuslu bir ailenin reisi 
olan bir vatandaş sağ bacağından bir iş kaza
sına uğruyor. Tedavi altına almıyor, tam teda--
vi edilmediğinden sağ bacağı sakat kalıyor. Bu va
tandaşın çalışma imkânı olmadığı gibi bin bir müş
külâtla yürüyebiliyor. Bu dört nüfuslu aile reisi
ne bu kanunlarla ayda kaç kuruş tekaüt maaşı 
bağlanmış biliyor musunuz? Tam ayda 770 ku
ruş, üç ayda 23 lira küsur kuruş eline geçiyor. 
Bu aldığı üç aylık para ile bu vatandaş hangi 
ihtiyacını alsın? Yalnız günlük ekmek parasının 
yarısını bile temin etmiyen bu para ile bu va
tandaşı dilenmeye ve sokak ortasına atmaya sebep, 
yukarda arzettiğim mevzuatın kifayetsizliğidir. 
Buna benzer daha kaç misal verebilirim. 

2. işçilerimizin bir an evvel içtimaî adale
te kavuşması için gereken tedbidlerin alınması 
zamanı çoktan gelmiştir. 

3. 5018 sayılı îşçi ve İşveren Sendika ile. 
Birlikleri Kanununa göre kurulan işçi sendika
larına Sayın Bakanlığın lüzumlu müzahereti 
göstererek işçilerimizin hukukunun korunması 
ve bilhassa işçilerimizin mesken dâvalarının 
halli için, yapı kooperatifleri kurmasına yar
dım etmek ve lâzımgelen kredinin temin edil
mesinde kolaylıklar sağlanması. 

4. İşçilerimizin dört gözle beklediği ücretli 
hafta tatili ile, senelik 14 günlük mezuniyet 
verilmesi hususunda hazırlanmakta olan kanun 
tasarılarının tezelden Meclise sevkı. 

5. Halen Bakanlığın 20 vilâyette Çalışma 
Müdürlükleri mevcut olduğuna göne bu teşki
lâtın müfettişleri iş yerlerinde sık sık kontrol 
yapması. Ve bilhassa yeraltında çalışan işçile
rimizin sıhhi durumları üzerinde çok ciddî ve 
hassasiyetle durmalarını rica ve temenni ede
rek sözlerime son veriyorum. (Sağdan, soldan 
bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Mehmet Üzbey. (Vazgeçti ses
leri)'. 

Nazlı Tlaber. 
NAZLI TLABAR (İstanbul) — Muhterem 

milletvekilleri; işçi dâvasına kalben çok bağlı 
bir arkadaşınızım. Fakat samimiyetle itiraf 
edeyim ki bu zannedildiğinden ıçok şümullü olan 
dâva derin etüde muhtaçtır. Ben sizleri yarım 
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yamalak bilgi ile yoracak değilim. Fakat bu 
vesile ile çok mühim addettiğim bir hususa da 
temas etmeden geçemiyeceğim. O da çocuk 
kreşleri ve çocuk bakım evleridir. 1946 sene
sinde tesis edilmiş bulunan Çalışma Bakanlığı
nın îşçi Sigortaları Kurumunda; bu mevzuu; 
umumi heyet toplantılarında mütaaddit defalar 
ileri sürülmüş olduğu halde bugüne kadar; 
maalesef hiçbir harekete geçilmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri; kreş ve çocuk ba
kım evlerinin, bir milletin âtisi üzerinde oyna
dığı büyük rol inkâr edilmez. Bilhassa çok 
ağır şartlar altında çalışan, kadın ve erkek 
işçimize, hakları olan daha müreffeh bir haya
tı temin edebilinceye kadar, hiç olmazsa, ruh
larına bir nebze dahi olsun huzur verebilecek 
çocuk gailesinden onları bir an evvel kurtar
mak için teşebbüse geçelim. Bugüne kadar han
gi işçi ile konuştumsa hep aynı şeyi duy
dum: «Ekmek mücadelesi ile pençeleşirken ço
cuklarımızın ihmal edildiğini görüyor, ıstırap 
içinde yaşıyoruz.» 

Kötü şartlar içinde yaşıyaıı insanlar mu
hakkak ki asabi olurlar ve gayrikabili içti
nap olan geçimsizliklerden çocuk zarar görür. 
Bu halin çocuk ruhiyatı üzerinde yaptığı tah
ripkâr tesirlerden onu vikaye etmek mecburi
yetindeyiz, kanaatindeyim. Âtiye karşı itimat
sızlık ve hayata karşı emniyetsizlik duygusu
nun kötü neticeleri, bugün bütün dünyayı bu 
mühim mevzu ile ciddiyetle mücadeleye sevket-
miştir. Yine bütün dünyaca kabul edilen bir 
husus gayrisıhhi barfnma şartları içinde yaşı-
yan yavrularda bilhassa sık tesadüf edilen göz 
ve cilt rahatsızlıklarının başgösterdiği keyfi
yetidir. Bundan başka, bence çok mühim olan 
bir nokta, müreffeh ailelerin elde edebildikleri 
her türlü imkândan bu evlâtların mahrum ol
maları ve dplayısiyle kendilerini diğer çocuk
lardan farklı hissetmeleriyle, ruhlarında do
ğan komplekslerin bâzı bir ömür boyunca tah
ripkâr tesirini gösterdiği hakikatidir. Bir 
Memleketin müstakbel kabiliyetlerini kemiren 
tam verimli vatandaşlar yetişmelerine mâni 
olan, bu büyük sosyal dâvaya artık dört elle 
sarılmanın zamanı gelmiştir. 

Bu vesile ile, İsrail Devletinin verdiği bâzı 
rakamlara kısaca bir göz atacak olursak, me
selenin ehemmiyetine biraz daha çok kani olu
ruz, zanederim. İşçi çocuklarının durumu üze-
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rinde İsrail'in yaptığı bir etüd neticesinde, ça
lışan ailelerde anne veya babadan birinin ölü
mü, yüzde 37 gayrimeşru doğum, yüzde 4 - 10 
boşanma, yüzde 1 - 1/2 terk vakaları ki bu
nun mecmuu yüzde 52 tutuyor. Buna bir de 
hastalık yüzünden evlâdına bakamıyacak hal
de olan annelerin yekûnunu ilâve edecek olur
sak ; işçi çocuklarının bakımı devletçe ele alın
madığı takdirde küçüklerin nasıl perişan bir 
durumda kalabileceklerini anlarız, itiraf ede
lim ki bizde işçi hayat şartları İsrail'den aşa
ğıdır. İşte bunun içindir ki bu kürsüden, sa
yın Çalışma Bakanına bir an evvel kreş ve ba
kım evi mevzuuna lâyık olduğu ehemmiyetin 
verilmesini rica etmek ihtiyacını duydum. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

İHSAN ALTUNEL (İstanbul) —Muhterem 
arkadaşlar, Çalışma Bakanlığının 1951 yılı Büt
çesi beni tatmin etmedi. Çünkü Bakanlığın 
bütçesini çok az buldum. Mademki bu memle
kette bir işçi dâvası vardır, işçiye hizmet etme 
dâvası vardır, bu bütçe ile Çalışma Bakanlığı
nın işçiye karşı hiçbir iş yapamıyacağı kana
atine vâsıl olmuşumdur. Çünkü arkadaşlar, 
27 seneden beri Türk işçisi hakikaten inim inim 
inlemiştir. Bunun acısını duyan işçiler, ben de 
dâhil olmak üzere bir işçi olmam hasebiyle, an
cak 1946 da Demokrat Partinin meydana çık-
masiyle beraber papucu elimizden kaybedeceğiz 
diye düşünen Halk Partisi hemen işçiye bir kıy
met vererek işçi için bir Bakanlık kurma yoluna 
gitmiş ve kurmuştur. (Soldan doğru sesleri) Ar
kadaşlar, hakikaten 1946 senesinden bugüne ka
dar işçiye ehemmiyet verilmiştir birçok, demin 
Halk Partili arkadaşımızın dediği gibi, kanun
lar çıkmıştır ama bu kanunlar işçiye ne bileyim 
ben., yem olarak çıkmıştır. Fakat biz Demokrat 
Parti olarak bunu bir yem gibi değil, işçiye iş 
sahası açacak, onu refaha götürecek kanunlar 
haline getireceğiz. 

Sözlerime başlarken arzettiğim gibi, gönül 
arzu ederdi ki Çalışma Bakanlığının bütçesi 3 
milyonun çok üstünde olsun.. Fakat Sayın Ça
lışma Bakanımız iş başına yeni gelmiştir, bunu 
tetkik edecek gelecek yıl daha iyi ve yüksek bir 
bütçe ile gelecektir, biz bunu temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kapanan fabrika
lardan bahsediyorlar. Bu memlekette kapanan 
fabrikalar fabrikatörün samimiyetsizliğinden 
kapanmaktadır. Demin Halk Partili arkadaşı-
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mız Süreyya Paşa Fabrikasından bahsetti. Ar
kadaşlar, memleketimizde mensucat fabrikaları, 
mensucatçılarm, iş verenlerin içinde Hüküme
timize samimî olmıyan bir Atıf Bey vardır, Sü
reyya Paşanın oğlu. Bu değil bu sene 2 - 3 sene
den beri işçiye ıstırap çektiren bir fabrikatör
dür. Şimdi ise Muamele Vergisi kaçakçılığı es
ki Çalışma Bakanı Hasan Polatkan ile fabrikaya 
gittiğimiz zaman fabrikayı tezgâhları boş bul
duk. Halbuki bu fabrika boşaltılarak Mahmut-
paşada tek çalışan tezgâhlara dönmüştür. Buz 
gibi Muamele Vergisi kaçakçılığı yapmaktadır. 

BAŞKAN — Şahsiyet yapmayın. 
İHSAN ALTUNEL (Devamla) — Ben haki

kati söylüyorum. İşte kapanan ve çalışmıyoruz 
denen fabrikalarımız. 

Binaenaleyh bâzılarının kapanması samimi
yetsizlikten ileri geliyor. Bu hal işçilerimize 
büyük bir ıstırap vermektedir. Gazetelerde İş
letmeler Bakanının bir beyanatı var; pamuk-
suzluk yüzünden kapanma vaziyetinde bulunan 
fabrikalar gelsin bizimle temas etsin diyorlar. 
Böyle bir durumda iseler, fabrikayı kapatacak
larına gelip hükümete baş vursunlar. Bunların 
birçoğu ellerindeki pamukları satmaktadır ve 
satmışlardır. (Bravo sesleri) Sonra şunu da 
söylemek isterim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
İHSAN ALTUNEL (Devamla) — Pekâlâ. 

Adana'da bir fabrika kapandı, bin işçi arkada
şımız işsiz kaldı. Çalışma Bakanımız gittiği zaman 
bu arkadaşlarımızı görmüştür. Gönül isterdi ki, 
bütçede biraz fazlalık olsaydı da bu mağdur ar-
kadaşlarlarımıza bir himmette bulunsaydı. * 

Mâruzâtım bu kadardır. 
KÂZIM ARAR (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlar; Çalışma Bakanlığı kurulduğu tarih
ten itibaren eski iktidar zamanında ve hattâ yeni 
iktidarın yeni bütçesi ile işe başbyaeağı 1 Mart 
tarihine kadar emekledi dersek ne eski iktidara, 
ne de yeni iktidara bir tariz ve ne de bir paye 
vermemiş oluruz. Hakikaten yepyeni bir teşek
kül ve kurulduğu tarihten itibaren ve daima 
emekliyen bu müessesenin, inşallah işçi dâva
sını kökünden halledecek şekilde bir neticeye 
isalini, Demokrat Partiye ve onun genç, zinde 
Hükümetine nasip olduğunu görmekle bahtiyar 
olacağız. 

Bendeniz bu meyanda Çalışma Bakanlığı iş 
ve İşçi Bulma Kurumunun bir eksik tarafını, 
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kısa zaman içinde, daha fazla konuşmamak için, 
bir ifade tasarrufu içinde; bonservis mevzuuna 
ilişmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bir ahlâk reformu 
yapmak ihtiyacını duyduğumuz şu son zaman
larda iş ahlâkının da memlekette teessüs edebil
mesi için Çalışma Bakanlığından getirilecek ka
nunların, iş kanunları arasında Almanya'da 
bizzat tetkik*ve müşahede bonservis teatisi, bon
servisi olmıyan işçilere iş verilmemesi hususunu 
sağlamak üzere ahlâki şeylerin de yer almasını 
temennilerim arasında belirtmek istiyorum. 

Her hangi bir iş verenin yine mevzuat dai
resinde işçi haklarına riayeti bonservis münase
betiyle ihlâl edilmemesi hususunun mevzuatla 
ayarlanmasını istiyorum. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
bendeniz hakikaten çok uzun bir mevzu ile söze 
başlamak isterdim. Fakat bütçe müzakereleri
nin bu dar mesaisi içinde söz aldığım halde ko
nuşmamaya karar vermiştim. Fakat şu bon
servis mevzuuna temas etmek için mecburen 
söz aldım. Saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Ahmet Topçu. (Vazgeçti ses
leri). 

Efendim, iki tane kifayeti müzakere öner
gesi vardır. 21 arkadaş da söz aldı.. On arka
daşa söz verdik, konuştular. Geriye 11 arka
daş kaldı. Bu arkadaşlar şunlardır : Cemal 
Kıpçak, Şevki Hasırcı, Salamon Adato, Abdür-
rahman Boyacıgiller, Bekir Oynaganlı, Salâ-
haddin Âdil, Celâl Yardımcı, Halil îmre (kâfi 
sesleri). 

Şimdi yeterlik önergelerini okutup reyinize 
arzedeceğim. Reyi âliniz nasıl tecelli ederse o 
yolda hareket ederiz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Meclis kâfi derecede tenevvür etmiştir. Mü

zakerenin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Afyon karahisar 

Andre Vahram Bayar Salih Torfillî 
Ağrı Bursa 

Kasım Küfrevi Selim Ragıp Emeç 
Afyon karahisar Diyarbakır 

Ahmet Veziroğlu M. Remzi Bucak 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Baaknlığı Bütçesinin umumi müza

keresini kâfi görüyoruz. Kifayeti müzakerenin re-
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ye konmasını arzederiz. 

Siird 
Bakî Erden 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

Siird 
Cemil Yardım 

Kayseri 
İsmail Berkok 

SUAT BAŞOL (Zonguldak)^ — Takrir 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlarım, beni seveceğinizi tahmin ederek ri
ca ediyorum. Yarın Zonguldak'a gidiyoruz, mem
lekette yüz bin tane işçi vardır. Bize Zonguldak 
Milletvekili olarak Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 
niye konuşmadınız diyecekler. Bize acıyarak, biz 
konuştuktan sonra bu önergeleri kabul etmenizi 
rica ediyorum. (Gülüşmeler, alkışlar). 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, bu 
şirin arkadaşımız konuşsun, söz hakkını ona bah
şedin, ondan sonra kifayeti müzakere takririnin 
reye konmasını rîca ederim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğine dair 
önergeleri reyi âlinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz almakta ısrar eden arkadaşımıza da so
nunda söz veririm. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edil
miştir. 

B. 
101 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 

Lira 
5 320 

937 202 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Azis arkadaş
larım, aylıklar bahsinde 333 600 lira merkez ve 
600 751 lira, iller aylıkları olarak teklif edilmek
tedir. 

Arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı çok mühim 
bir Bakanlıiktır. Büyük kütleler halinde yurdun 
muhtelif köşesine dağılmış olan vatanperver 
Türk işçileri gözlerini D. P. Hükümetine, Ça
lışma Bakanlığına dikmiştir. 

Merkez teşkilâtı ve Çalışma Bakanlığı aşağı
daki hususları tahakkuk ettirirse Türk işçisi me
sut ve bahtiyar olacaktır. 

Arkadaşlarım Türk işçisi bütçeden ayrılan bu 
paraların karşısında şunları istiyor; 

1. Ücretli hafta tatili; 
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2. Senelik ücretli çalışma günü. Bu çalışma 

günü 300 yerine 270 olarak kabul edilmelidir. 
3. Asgari ücret esası. 
BAŞKAN — Memurlar bahsindeyiz, çok is

tirham. ederim. Siz işçilerden bahsediyorsunuz. 
Merkez memurları bölümleri. 
ŞEVKİ* HASIRCI (Devamla) — Merkez ve 

il memurları aylığının yerinde olarak sarf edile
bilmesi için, doğum tazminatlarında kolaylık gös
terilmesi, ikramiyelerden işçilere verilmesi lâzım-
gelmektedir. Sayın Çalışma Bakanımız da bunu 
muhtelif ifadelerinde beyan etmişler ve işçiyi 
Ibüyük memnuniyetlere garketaıişlerdir. 

BAŞKAN — 201 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. 
202 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Merkez büro giderleri 

.BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
iller büro .giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
131 220 

37 350 

15 000 

58 791 

2 100 

•16 650 

28 000 
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303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kİbul edenler... 
Etmiyenler... Kabjıl edilmiştir. 

307 Yolluklar 

Lira 
10 450 

27 500 

25 500 

6 000 

117 002 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar, kemali samiyetle arzediyorum ki, 
Türkiye'de bu memleketin iktisadi bünyesini 
teşkil eden Türk işçilerinin bugün hâlâ hak ve 
hukukları bir nizam ve kanun içerisine sokula-
mamıştır. Bu gibi ihtilâfları halletmek için sa
yın Bakanın emrinde toplanan müfettişler, ki 
o nokta için buraya çıktım, kâfi değildir. Bugün 
merkezde müfettişler vardır. Halbuki iş ihtilâf
larını ve iş verenlerle işçiler arasındaki ihtilâf
ları halletmek için mevcut elemanlar kâfi gel
memektedir. Bakanlıkta muhtelif vesilelerle be
lirttiğimiz bir hakikati Yüksek Meclisinize ar-
zetmekten kendimi alamıyacağım. Çalışma Ba
kanlığı, bizim Bakanlığımızdır. Onun muvaffa
kiyetini istemek, dilemek ve görmek bizim mu-
vaffakiyetimizdir. Bugün illerde Türk işçisinin 
hak ve hukukunu muhafaza ediyor gibi görünen 
teşkilât, yetersizlik yüzünden, iş verenlere bir 
mesuliyet verememektedir. Bölge Çalışma Mü
dürleri muayyen formüller içinde kalmaya mec
burdurlar. Hariçte çalışan müfettişler de böy
ledir. Çalışma Bakanlığından rica ediyoruz, ica-
bederse buraya kanun tasarısı getirsinler, işçi
lerin hak ve hukukunu arayabilecek nizam ve 
kanunları müfettişlere versinler. Her hangi bir 
iş veren, vatandaşı işten atıyor, senin kadronu 
lâğvettim; sen bana yaramazsın, diyor. Bölge 
çalışma müdürlüğünün işçi mümessilleri gidiyor
lar, ne yapalım iş veren seni istemiyor, diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet devrin
de, Demokrat Partinin memlekete bu demokra
siyi getirdiği bir devirde insan enerjisinin istis-
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mârına biz gözümüzü asla yumamayız. (Bravo 
sesleri) 

Arkadaşlar, sen o adamı 10 sene çalıştırdın 
ve onun enerjisini istismar ettin, günün birinde 
de kolundan tut, at. Başına böyle bir hal gelen 
vatandaş, nereye gidecektir? îş Mahkemesine. 
îş mahkemesi de her yerde yoktur. îşçi kesafe
tinin en çok olduğu yerlerde, Zonguldak, İzmir 
Adana gibi yerlerde vardır. Adana 'daki işçiler 
de ziraat işçileridir ve henüz bu kanunun içine 
girmiş değildirler. Bu îş mahkemelerinin az çok 
organize edildiği yerlfi?-; İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bünyesinde çalışan işçilerdir. îşçi mü
messili müdahale edemez, İş mafikemeleri delâ-
il ister. İş mahkemesi huzuruna bir mesele git
tiği zaman ne ile ispat edecektir? Binaenaleyh 
her şeyden evvel işçinin gönlünü ferahlandıracak 
tek çare, bölge çalışma müdürlükleri ve onların 
emrinde çalışan müfettişler olmalıdır. Bugün 
Zonguldak ve ne Karabük ve ne de Ereğli işletme
si ve Filyos ateş fabrikası ve ne de Çatalağzı 
elektrik santrali bölge çalışma müdürünün em
rini isaf edemeyiz, demesine göre bu müfettiş
ler konusuna fazla ehemmiyet vermesini bilhas
sa çok sevimli ve çalışkan Bakandan rica etmek
teyim. (Alkışlar) 

MUHARREM TUNCAY (Balkesir) — Muh
terem arkadaşlar; bu bölümle ilgili müfettiş ko
nusu üzerinde konuşacağım. Bu Kış devresinde 
mensubu bulunduğum Balıkesir Vilâyetinde dola
şırken, bilhassa Balıkesir'in çukuru denilen Ed
remit Körfezine uğradım. Burası malûmuâliniz 
zeytin mmtâkasıdır. Orada yağ istihsal eden bir
çok fabrikalar vardır. Vazifem icabı işçilerle te
mas ettim ve ihtiyaçlarını sordum, Birçok top
lantılarında gördüm ki; bakanlıktan gelen müfet
tişler, tam mânasiyle vazifelerini yapamamakta
dır, diyorlar. 

Bakanlıktan her hangi bir vazife ile mükellef 
olarak buraya gelen müfettişler, bizimle temas
tan ziyade fabrikatörlerle bir odaya kapanarak 
konuştuktan sonra bizimle temas etmeden çekilip 
gidiyorlar, diyorlar. Diyorlar ki, fabrikanın ka
pısında nazarlık muskası gibi asılı orada bizim 
yevmiyeler yazılıdır. Orada çalışma saatleri görü
lebilir. Bizim vaziyetimizi göz önünde tutacak 
olursanız, saat mefhumundan istifade etmek şöy
le dursun, aşağı derecede yevmiye almaktayız. 
Vazifeli olarak buraya gelen müfettişler bizimle 
temas etmezse vazifesini yapmış kanaati sizde te-
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şekkül edebilir mi?. Ben huzurunuzda işçi dâva
sına büyük alâka gösteren bir kimse olmaklığım 
dolay isiyle yüksek huzurunuzda Sayın Bakandan 
istirham ediyorum. Eğer böyle vaziyet varsa ina
nıyorum, kendileri büyük bir hassasiyetle bu me
sele üzerinde duracaklar ve bizi buradan işiten 
bu ıstıraplı kıymetli işçi vatandaşlarımız da bi
zim vazifemizi yaptığımıza inanarak bize güven 
getireceklerdir. 

BAŞKAN — 307 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde

necek tedavi gidereri ve yolluk
ları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

408 İş ihtilâfları hakem kurullarına 
katılacaklara ödenecek huzur 
hakları , 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi gereğince iş mahkemelerine 
katılacak iş veren ve işçi temsil
cilerine verilecek ödenekler 15 000 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem 
arkadaşlar, ihtisasımız mevzuuna girmiyen hâ
diselerde imsak ile huzurunuza çıktığımı, 3 gün
den beri cereyan etmekte olan bütçe müzakere
leri sırasında sizleri tasdi etmemekle ispat et
miş oluyorum. 

Arkadaşlar, 420 nci bölümde, müşahede bu
yurduğunuz veçhile, iş mahkemelerine katıla
cak işçi mümessillerine ait tahsisattan bahse
dilmektedir. Takdir buyurursunuz ki, iş mah
kemeleri işçi hukukunun korunmasına matuf bir 
niyettir. 

Arkadaşlar, Türk işçisi sıhhat ve selâmette 
bulundukça, çalışmaktan kaçınmaz, çalışır, kazanır 
ve çoluk çocuğunu emeğiyle geçindirir. Onun ça
lışmadığı, hastalık ve bir kazaya uğrama zaman
larında, hukukukunu korumak icabeder. Fil-

— 1109 — 



hakika kendi bünyesi icabı olarak hastalanan iş
çiler vardır veya bir ameliye neticesinde kazaya 
uğrıyan işçiler vardır. Ama işinin icabı olarak has
talanan işçiden başka patronun dikkatsizliği yü
zünden kazaya uğrıyan namütenahi işçiler de 
vardır. Bunların ekseriyetini teşkil eden za
vallı köylüleri patron bir müddet oyalar, oya
ladıktan sonra eline ufak bir para vererek mak
buz alır. Böyle yüz binlere tekabül eden işçi 
hak ve hukuktan mahrum edilir. Ve yahut da 
oyalar, oyalar dâva müruru zamana uğradıktan 
sonra onu, kapı dışarı atar. Böyle yüzlerce 
dosya elimden geçmiştir. 

îşte Çalışma Bakanından bilhassa rica edi
yorum. işçi mümessilleri işçinin hakkını korumak
la mükelleftir. Çalışma Bakanlığı kazaya uğ
ramış veya işi icabı olarak hastalanmış işçilerin 
bu gibi mağduriyetlere duçar olmamaları için 
bunu sık sık teftiş etmeli, yahut mümkünse Hü
kümet bir kanunla gelerek işçinin düşünemediği 
hususları da derpiş ederek işçi mümessillerinin 
patrona karşı dâva etmek imkânını sağlamalı. 
Bu, işçinin sıhhat ve istikbali için bir teminat
tır kanaatindeyim. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞÎTER (Konya) — Aziz 
arkadaşlarım; bugün işçi mahkemeleri mev
zuuna giren ve'onların mesaileri arasında bu
lunan, onlar tarafından tatbik olunan bir ka
nun vardır. Bu kanun hakkında Çalışma Ba
kanlığından bir ricada bulunacağım. Bu ka
nunun adı «Ereğli Havzai Fahmiyesinde Yaşı-
yan Amelenin Hukuku Mütekabilesine dair Ka
nun» dur. Her tarafta 151 sayılı Amele Kanunu 
diye nam alan bir kanundur bu. Bu kanun, hu
kukun umumiyet prensiplerine uygun olmaksı- -
zm mahallî işçilere ait bir kanundur ve bu hu
sus esasen onun sernamesinde ifade edilmek
tedir ve bizim ilk îş Kanunumuzdur. Ancak 
çıktığı zaman havzanın hususi teşebbüsler tara
fından idare edilmesi dolayısiyle ihmali fennî 
dâvalarını derpiş etmekte idi. Yani ocaklarda 
vukubulan ihmali fennîden mütevellit kazalar
da işletme aleyhine, hem Ceza Kanununa gö
re, tedbirsizlikten dolayı bir kabahati varsa ce
za dâvası açılır, hem de hukuk mahkemesine; 
fennî ihmal dâvası açılır ve neticede Hazineye 
karşı sorumlu tutulurdu. 

Şimdi işletme tamamen devlet müessesesi
dir, Binaenaleyh, kanunun tatbikma yer kal
mamıştır. Ekonomi müdürlüğü de kalkmıştır. 

Esasen bir taraftan Hazine davacıdır, diğer ta
raftan yine Hazine davalı mevkiindedir. 3008 
sayılı Kanun yürürlüğe girmesinden itibaren 
ortadan kalkmış birçok lüzumsuz kanunlar ve 
nizamnameler de vardır. Hattâ bunlarda o ka
dar garip ve gülünç hükümler vardır ki, bir 
misal verelim: Havzada çalışan hasta işçilerin 
mekkâre hayvanları ile köylerine kadar gön
derileceğine dari Kurunu Vustaî hükümleri 
ihtiva etmektedirler. 

Binaenaleyh Çalışma Bakanlığı genç ve ener
jik elemanları bu kanunu ele alarak bir etüd 
mevzuu yaparak tadili, hattâ kısmen ilgası ci
hetine gitıadnaiııi istirham, etmekteyim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlarım; bendeniz 
iş mahkemelerinden bahsedeceğim: 

Arkadaşlarım; işçinin iş ve çalışma mevzu
atı karşısında hakkı, i§ mahkemelerince istihsal 
edilmekte ve iş mahkemelerine intikal eden dâ
vanın ispatı ile mümkün olmaktadır. 

Bugüne kadar işçilerin iş verenler arasında 
bir mukavele tanzimi usulü vardır ki, bu, tat
bik edilmemektedir. 

Ereğli kömürleri İşletmesinin bu hususta 
tanzim ettiği fahmi hayvaniye dayanan bir ta
limatnamesi vardır. Bu talimatname hükümleri 
iş mukavelesi hükümleri demektir. Ve yalnız iş 
vereni himaye edecek kirçok hükümler taşımak
tadır. Bu gibi iş mevzuatında bu hususu sağlı-
yacak bir hüküm bulamaması işçileri, iş mah
kemelerine müracaat halinde dâvayı kaybetmek 
gibi bir tehlike ile karşı karşıya sokacaktır ve 
bu vâkıdır. 

Sayın Çalışma Bakanımızın İzmir'deki nu
tuklarında kolektif mukavele sisteminin mem
leketimizde tatbiki için Sendikalar Kanununda 
tadilât yapılacağına temas edilmektedir. Yal
nız mukavele yapacak olan işçi, serbest olursa 
ne olacaktır? Yalnız işçi sendikalarına katılan
lar üzerinde durursak, sendikaya girmemiş olan
ların hakkını nasıl sıyanet edeceğiz? Bu itibarla 
bendenizin temennim; bütün iş verenlerle işçi
ler arasında iş, çalışma mukavelesinin tanzimini 
mecburi kılan bir sistemin ihdas edilmesidir. 

İkinci istirhamım; memleketimizde işçi ke
safeti olan yerlerde - ki, muhterem arkadaşım 
Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyumcu arkada
şımız Adalet bütçesinde söylediler, ben de şimdi 
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burası yeridir diye arzediyorum - müstakil iş 
mahkemelerinin kurulması mecburiyeti vardır. 

Malûmuâliniz, halen iş yerlerindeki iş mah
kemeleri, asliye, hukuk, ticaret gibi dâvalara da 
bakması dolayısiyle iş muhakemelerini süratle 
intaç edecek vaziyette değildir. Çünkü bu mah
kemeler bunlara ilâveten matbuat dâvaları ve 
saireye de bakmakta olduklarından, talik dola
yısiyle, hakkın tecellisi gecikmekte ve işçiler te
dirgin olmaktadır. 

Sonra, kanun işçilerin mahkemeye intikal 
eden dâvalarının masraftan âri olmasını da 
emretmektedir. Halbuki birçok mahkemelerde 
masraf istenilmektedir arkadaşlar. 

Bilhassa iş mahkemeleri kaza ve belediye 
hudutlariyle çevrili olması itibariyle belki hâ
kimlerimiz de bunu tefrik edemiyorlar ve mah
keme masrafı vermeleri için başkâtibe gönderi
yorlar; işçi parasız ve harçsız olması lâzımgelen 
bu işte masraf isteğiyle karşılaşmaktadır, dâva
sını takip etmemektedir. Bu hususu Çalışma 
Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının teşriki mesai 
ederek bir hal yoluna koyarsa işçilerimizi mem
nun edecektir. 

BAŞKAN — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim 

iş mahkemeleri için mahkemelere gidecek işçi
lere, işçi mümessillerine ödenek vermek üzere 
bir tahsisat ayrılıyor, işçi bir iş yerinde fiilen 
çalışmakta olan işçilerden mürekkep olacaktır. 
Mümesiller iş yerinde emniyet altında değildir. 
Mahkemeye gidecek mümessilin bütün tezyik-
lerden azade, emniyetle; işçi hukukunu müda
faa edecek salâhiyet ve hürriyete sahip olması 
lâzımdır. Bugün iş mevzuatında bu emniyet ve 
salâhiyeti garanti eden teminat zayıftır. îşçi ile 
iş veren arasında bugün dahi vukuagelen ihti
lâflarda işçi mutazarrır olmaktadır. Zira işçi 
çok; iş yeri azdır. Arz ve talep kanunu 
içerisinde işçi aleyhine tecelli eden bu sahada 
bütün işçilerin ıstırap çektikleri filen müşahe
de ettğimiz hâdiselerdendir. 5 - 10 günlük 
yevmiyesini iş yerinin icaplarına tamamen 
uygun olmıyan teminatı karşısında yalnız bu 
teminattan istifade imkânı ile karşı karşıya 
kalan işçi iş âmirinin bazan gaddarlığa varan 
hareketleri ile de karşılaşmaktadır. Binaenaleyh 
bilhassa Çalışma Bakanlığından bu mahkemeler 
kurulurken işçi hukukunun müdafaasında bu 
mümessillerin tam mânasiyle işçi hakkını mü-
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dafaa edecek hürriyete sahip olmalarını sağlı-
yacak mevzuat maddelerini, hükümlerini de na
zarı itibara alarak ona göre kanun tadilâtının 
buraya getirilmesini temenni ederim. 

İkinci bir mesele de iş verenle işçi arasında 
ihtilâf mevzularından mühim bir tanesi de iş 
yeri emniyeti meselesidir. 

Bilhassa madenlerde çok büyük bir mâna 
taşıyan bu iş yeri emniyeti meselesinin esaslı 
bir kanun halinde hazırlanarak buraya ge
tirilmesinde mutlak bir zaruret vardır, iş yerin
de vukuagelen kazalarda bugün işçimizin hu
kuku tamamen teminatsız bulunuyor. Bilhassa 
Zonguldak'da, yeraltı kazalarında murakabe 
yoktur. Murakabe fiilen işletmenin kendisi ta
rafından yapılmaktadır. Bu şekildeki muraka
be, murakabe değildir. Yeraltmın fennî esaslara 
göre emniyeti sağlıyacak tertibatı haiz olup olma
dığını fiilî olanak işçi hakkını koruyan bu âmme 
otoritemizin nigehban olması, müzahir olması 
ve elindeki mevzuatla bu hakkını kullanması 
şarttır. Yeraltında grizo olur, yeraltında gö
çük olur, gaz boğulmaları olur. Bunlar fennî 
ihmalin sebebiyet verdiği hâdiseler olabilir. 
Bugün buna mütedair olan mevzuat noksan
dır, müeyyidesizdir. Bunu da, Çalışma Bakan
lığının nazarı dikkate alarak buna müteferri 
mevzuatı buraya getirmesini temenni ederim. 
efendim. 

BAŞKAN — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, gittiğim zaman hepimizin, selâm ve 
muhabbetlerini Türk işçisini sıyanet ettiğinizi, 
Zonguldak'ta izah edeceğim. (Bravo sesleri). 

Demokrat Parti her yerde işçileri sıyanet et
mektedir. Celâl Bayar bunu şöyle ifade etmiş
tir: « Arkadaşlar; biz, işçinin candan ve sami
mî dostuyuz » demiştir. Bu Meclisin işçilerin 
candan ve samiî dostu olduğunu gideceğim kon
grelerde, ocak içtimalarında ifade edeceğim. 
(Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; huzurunuzu bir daha 
selbetmemek üzere bana müsamaha etmenizi is
tirham edeceğim. Efendim, Zonguldak'ta Hav-
zai Fahmiye denilen ve Devlet namına ocakları 
murakabe eden bir teşkilât vardır. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bölüm hak
kında konuşunuz. 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Zaten bölüm 
hakkında konuşuyorum. Şimdi iş mahkemele-
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rine geleceğim. Yalnız Ekonomi Bütçesinde ki- •; 
fayeti müzakere takriri verildiği için bunları 
konuşamadık. 

Arkadaşlar; iş veren Ereğli Kömürleri İşlet
mesi Devletin elinde çalışan işçilerin hak ve hu
kukunu daima salbetmekte ve onu düşünme
mektedir. İşletmeler bütçesinde eğer bendenize 
müsaade ederseniz bunları teker teker burada 
açıklıyayım. İşte bu işletme, işçileri köyünden 
getiriyor, paviyona, etüve sokuyor. Paviyon el
bisesi veriyor. Sonra da €00 metrelik dehlizler 
sokuyor. Bir saat senra da çıkarıyor, sana iş 
yok diyor. O zavallı köylü seçim zamanında 
sırtında dağarcıkla vagonların üstünde 'köyüne 
giden bu zavallı elleri nasırlı kahraman, reyini 
vermeye, gider, ve tekrar iş yerine gelir, iş ve
rene der ki, beyefendi biz köy dem ayrıldığımıza 
gam yemeyiz, bizi buraya getirdiler fakat ana
lık sigortasından istifade ettirmiyorlar. Hangi 
delile ve hangi esasa güvenerek mahkemeye gi
deceğiz* Mademki, iş verenler A grupu ve B gru-
pudur. Bu iş verenler bu işçiye, 120 liralık ik
ramiyesini almak üzere ta ocakla köy arasında 
110 kilometreden gelen işçiye, analık sigortası 
ikramiyesini vermemiştir, 

Arkadaşlar; senede bir kere eğer çocuğu var
sa bu zaıvallı işçi 120 liradan mahrum edilme
melidir. Binaenaleyh, işçinin derdi analık si
gortası ve ihtiyarlık sigortasıdır. 

Maden ocakları ay başlarında tertip yapılır. 
Prevü fazlası diye lâalettayin vatandaşlar köy
lerine iade edilirse Çalışma Bakanı arkadaşı
mız buradadır. İşçilerin hakkını ve hukukunu 
sıyanet edecek makam da yanıamzdadır. Koor-
dine çalışmalı 110 kilometreden getirildikten son
ra geri gitmemelidir. Bunlara prevü fazlası 
diye vesika vermelidir ki, işçi sigartalarmdan 
parasını alabilsin. Cemal ^Kıpçak arkadaşımı
zın arzettiği gibi maden ocaklarında çok kaza 
olur. Göçük altında galerilerde can veren va
tandaşlarımızın adedi 38 dir. Bunu kim müda
faa edecektir? Mühendisin tedbirsizliğinden 
midir, iş emniyetinin sağlanamadığından dola
yı mıdır? Ticaret Bakanı arkadaşımız hangi dü
şüncelerle Zonguldak Bölge Müdürlüğünü lâğ
vetti rmişlerdir. Bu, muazzam bir hatadır. Ma
den Umum Müdürlüğü kadrosunu çoğaltmalı-
dır. Zonguldak Ereğlisi, Karabük Demir ve Çe
lik Fabrikasını, Ateş Tuğlası Fabrikasını Ça-
takğsz-b 'Elektrik Santralini Devlet namına-
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Hükümet namına, Büyük Millet Meclisi namı
na Devletin ve Hükümetin mümessilleri kont
rol etmelidir. Evde oturmak için, su içmekdçin, 
kömür yakmak için ihmali fennî yoktur diye 
rapor vermiyecek adamların Havzaya gelme
sini istiyoruz arkadaşlar. Benim temennim bu
dur (Alkışlar). 

BAŞKAN — 420 nci bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
451 

452 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 

Lira 
20 000 

5 000 

Efen-HAYRETTİN EBKMEN (Giresun) 
dim, bu para yabancı memlekete gönderilecek
lerin yolluklara hakkındadır. Kürsüye gelir
ken bir arkadaşım^ zaten beş bin liradır, nesi
ni konuşacaksın dedi. Ben de zaten bunun için 
konuşacağım. Bu bütçe içerisinde beş bin lira 
ne azdır, ne de çoktur, fakat gelecek sene teş
kilâtın genişlemesi, vazifesini daha iyi görme
sini arzu arttiğimiz bakanlığın, kadrosu içeri
sinde yabancı memleketler iş hukuku üzerinde 
bilgisini artıran elemanların yer almasını te
min için bu miktarın gelecek yıl artırılmasını te
min için bu kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

İş hayatı inkişaf etmiş, memleketlerde mev
zuat ve tatbikatını mahallen görecek eleman
ların bu memleketlere gönderilmesindeM fay
da aşikârdır. Esasen: bu bakanlığımız çok genç 
ve yenidir, memleketimizde de yeni bir mevzu
dur. Yetişmiş elemanlara ihtiyacımız vardır. 
Bunun teminine matuf olmak üzere mi temen
nimi i ifade için huzurunuza gelmiş bulunuyor 
rum affmızı dilerim. 

ÇALIŞMA-BAKANI HÜLÛSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Sayın arkadaşlar, bu beş bin lira 
üzerindeki anlayışı tashih etmek isterim. Bu beş 
bin lira malûmunuz olduğu üzere Birleşmiş Mil
letler teşkilâtının veya Milletlerarası Çalışma 
Bürosunun yetiştirmekte olduğu elemanlar me*-
yanına bizim de gönderdiğimiz vatandaşların 
yalnız gitme ve gelme masraflarına taallûk et
mektedir. Oradaki masrafları ise muayyen ve kâ
fi derecede olmak üzere kend-ilerine milletlerarası 
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teşkilât tarafından ödenmekte ve bu suretle ora
da ikamet imkânlarına sahip kılınmış bulunmak
tadırlar. Onun için bu sene de dört memur gide
cektir. Onların gidiş geliş parası olarak bu beş 
bin lira konulmuştur. 

BAŞKAN — 452 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
453 Miletlerarası kurum ve dernekler 

giderleri 243 501 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim, bu 453 numaralı bölümün birinci maddesin
de 210 bin liralık bir tahsisat isteniyor. Milletler
arası kurum ve derneklere katılmak payı karşı
lığı, diyor. Gerekçeyi tetkik ettim, bu dernekle
rin hangilerine bu para ne olarak verilmektedir'? 
Bunu Komisyon Sözcüsünün veya sayın Bakanın 
izah etmelerini rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Arkadaşlar, çalışma ve çalıştırma 
mevzuatında milletlerarası iş birliği yapan bir 
devlet olmamız haysiyetiyle Milletlerarası Çalış
ma Tteşkilâtma üye bulunuyoruz. Her sene ya
bancı memleketlerde toplanan konferanslara ve 
komisyonlara bizim iştirak etmemiz zarureti ka
bul edilmiş ve bu iştirak «dolâyısiyle de oralara 
gidecek delegasyonların masrafları tarafımızdan 
ödenmesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Gidecekler üçlü delegasyon grupudur. Bun
lardan birisi* Hükümeti temsilen, biri iş vereni 
ve biri de işçi olarak gitmektedir. Bunlar icabı ha
le göre yanlarına müşavir arkadaşlar da alırlar. 
Komisyonda da üye olmamız itibariyle orada da
imî bir üyemiz mevcütur. Bu, bu sene Hazirana 
kadar ifayı vazife edecektir. Haziranda bizim 
üyelik müddetimiz hitam buluyor. Yeni seçimde 
belki bir başka devlet üye olacaktır. 

Bu konulan masraflar, arzettiğim gibi, her 
sene konferans ve komisyonlara bizim iştirakimiz 
dolayısiyle sarfı icabeden mebaliği karşılamak
tadır. Bunu arzetmek için huzurunuza geldim. 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Bu tahsisat ge
çen sene yoktu. 

Ç. BAKANI HULUSİ KÖYMEN (Devam
la) — Vardı, Ek bütçede yer almıştı. 
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BAŞKAN — 453 ncü bölümü kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
457 İç kongreler giderleri 1 

HALİL SEZAİ-ERKUT (Kırşehir) — Efen
dim, sayın Bakandan bir şey rica edeceğim. Bu 
bölüme, iç kongreler diye bir lira konmuştur. 
Bizim îş Kanununun bir maddesinde, zannedi
yorum ki 17 nci maddesinde, Çalışma Meclisi 
toplanması hakkında bir hüküm vardır. Geçen 
sene bu çalışma meclisi tahsisatsızlık yüzünden 
toplanamamıştır; bendeniz nüfuz edemedim. Bir 
lira konulan bu iç kongreler denen bu kongre 
arzettiğim çalışma meclisi midir? Eğer çalışma 
meclisi ise demek ki bu sene de toplanamıyaeak-
tır. Bu cihetin izahını rica. ediyorum. (Sonra 
cevap versin sesleri) 

BAŞKAN — 457 nci bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
476 Kurs giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 630 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

502 1946-1949 yılları borçları 730 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler., Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığının Bütçesinin müzakeresi 
bitmiştir. 

Söz Çalışma Bakamnındır, buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 

(Bursa) —• Sayın arkadaşlarım; Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde 
sayın milletvekillerimiz arasında birinci olarak 
söz alan Halil Sezai arkadaşımızın beyanatına 
cevap vermekle sözlerime başlıyorum. 

Halil Sezai arkadaşımız Çalışma Bakanlığı
nın Çalışma Genel Müdürlüğünü yapmış değerli 
bir zattır. Oradaki mesaisinin hâsılası ile övün
mesini kendisinin hakkı olarak karşılamak ge
rekir. Mevzuat üzerinde emeği geçmiş bir arkadaş 
olinak üzere kendisine şükranda bulunmak yerin
de olur. Mevzuatı el dokunulmaz ve asla bir nok
tası değiştirilmez bir halde mazinin mukaddes 
bir emaneti gibi Bakanlığın her hangi bir hüc
resinde sakhyaeak değiliz, Elbefcteki bunu ten-
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kidî bir nazarla ele alacak, bugünün ihtiyaçları
na cevap vermiyen kısımlarını cevap verecek 
bir şekilde tadil ve ikmal edeceğiz. Bu da Ba
kanlıkta vazife alanların kendi mesuliyetlerinin 
bir icabıdır. Bu itibarla eğer mevzuatın değiş
tirileceği sözünden müteessir oldularsa kendi
lerine bu hakkı vermekte imsak ediyorum. 

Konulan eserlerin olduğu gibi kalması, bu
nun statik bir durumda muhafaza edilmesi, mem
leketin bulunduğu merhaleden bir adım ileri git-
miyeceğini ifade eden bir cihet olur ki bu da 
medeniyette bir adım ileri gitmemek demektir. 
Bugün de hiç şüphesiz kanunlar muhtacı tâdil 
ise elbette ki tâdil edilecektir. Biz vazife al
dıktan birkaç zaman sonra çalışma mevzuatın
da yaptığımız incelemelerde hakikaten kanun
ların bugünkü ihtiyaçlara asla kifayet- eder 
mahiyette olmadığını gördük ve bunu kemali 
samimiyetle ifade ettik. Bu ifadelerde kendile
rine tariz ve tecavüzü tazammun eden bir kı
sım yoktu. Bu noktai nazardan, eğer böyle 
mahsûs bir kanaat varsa kendilerinin bu ka
naati tashih etmelerini rica edeceğim. 

Teşkilât Kanununun; muhakkak baştan aşa
ğı, yeniden tadil edilmesi ve Bakanlığı ilgilen
diren mevzular üzerinde yeni bir ruhu ihtiva 
eden, bir Teşkilât Kanununun getirilmesi ilk 
gördüğümüz zaruret olmuştur. Bu Teşkilât 
Kanununu vücuda getirdikten sonra diğer iş 
mevzuatında da bu Kanuna muvazi olarak ta
diller yapmak yolundayız. 

Sayın arkadaşımız beyanatını gayet güzel 
ve hepimizi hakikaten mütehassis eden bir üs
lûpla Heyeti Muhteremenize arzederken kusu
rumu yüzüme vururcasma ifadede bulunmala
rı, her şeyden evvel vicdani bir muhasebe ile 
düşünmeye beni şevketti. 

İzmir ve havalisine işçi teşekküllerini ve iş 
yerlerini görmeye gittiğim zaman, orada bir 
siyasi nutuk vermiş olduğumu ve orada bulun
duğumdan dolayı Bütçe Komisyonunda bulu
namadığımı ve bu yüzden 350 bin lira gibi meb
lâğı kaçırmış olduğumu beyan ettiler, (öyle . 
bir şey yok sesleri). 

Arkadaşlar; ben hakikaten bu havaliye git
tim, ve vazifemi yaptım. Bakanlığın vazife sa
hasında olan müesseseleri gezdim. Hem iş ve
renlerle, hem de işçilerle görüştüm. Bu görüş
melerden edindiğim intibalarla yeni bir şevkle 
döndüm. Bu seyahatim sırasında Halk ve D. 
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P. ye nezaket ziyaretiyle gidip kendilerini gör
mek vazifesini ihmal etmedim. D. P. ye yaptı
ğım ziyarette filvaki siyasi bir görüşme yap
tım. Bu görüşme zannediyorum ki iktidar 
partisinin, hattâ iktidarda bulunan Halk Par
tisinin zamanındaki emsal ve teamüle nazaran 
hiçbir zaman kusur ve hata olarak izahı müm
kün olan bir hâdise sayılamaz. Ben orada ger
çi siyasi bir görüşme yaptımsa da, benim yap
tığım görüşme, benim Bakanlığımın hizmetine 
tahsis edilen otomobilin secini propagandası için 
Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar gidip 
taşlardan atlıyarak, yolsuz yerlerde yol açma
ğa çalışarak harap ve hurda bir hale getiril
mesine kadar Devlet malını israfa varan bir pa
haya malolmuş değildir. (Bravo sesleri). 

Ben bu siyesi nutku yalnız vazifeten tren
le gittiğim yerde bilmünasebe partililerimle bir 
hasbihal suretinde ifade etmiş bulunuyorum, 
Devlete pahalıya malolmuş bulunducğuna asla 
kani değilim. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Ben 
böyle bir şey söylemedim. 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Devamla) — Ben, bu noktaya işaret ettikten 
sonra sayın arkadaşımın el- koyduğu ve temas 
ettiği mevzulara birer birer cevap vermeye ça
lışacağım. 

Halil Sezai arkadaşım, İş Teftiş Tüzüğünün 
hazırlanmadığından şikâyet ettiler. 

Arkadaşlar; İş Teftiş Tüzüğü üzerinde ba
kanlık durmuştur ve bunun için ihzaratı ilerlet
miştir. Ancak teşkilât kanunu ile beraber yü
rütmek mecburiyetini göz önüne alarak her iki
sini birlikte tedvin etmek ve birlikte tatbik et
mek mecburiyetini kabul etmiştir. 

Birçok yerlerde toptan işçi çıkarmak hâdisesi 
vâki değildir. Toptan işçi çıkarmak mevcut mevzu
ata göre mutlaka bakanlığa malûmat verilmek 
suretiyle ve çıkarılan işçilerin İş Kanununun 13 
neü maddesine göre gerekli tazminatı vermek 
şartiyle yapılabilir. Kanunun işçiye sağladığı hak 
ve menfaatlerin zerresinin bile feda edilmesine ba
kanlık müsamahalı olmamıştır. Bunu Heyeti 
Muhteremenize temin ederim. (Bravo sesleri). 

İstanbul'da işsizlerin 5 bine baliğ olduğunu 
ifade ettiler. Belki bu beş bin işsiz vardır, ama 
bu işsizliğin nereden ve nasıl doğduğunu Abi-
din Tekön ve İhsan Altmel arkadaşlarım izah 
ettiler ve bunda kimlerin mesul olduğunu da 
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gayet güzel ifade buyurdular. Malî mevzuatı
mızın bugün iş verenleri kanuni bâzı mecburi
yetlerden kaçınmaya sevkedecek mahiyette bir 
külfet tesis ettiği kabul ediliyorsa, burada ba
kanlığın yegâne işi mevcut mevzuatta işsizliğe 
yol açan kanunların ıslâhı suretiyle alâkadar 
bakanlıklarla görüş ve anlayış beraberliği yap
maktan ibarettir. Biz de bunu yapıyoruz ve 
yapacağız. 

Mesken meselesi üzerinde haklı olarak dur
dular. Biz de işçilere mesken temini için İşlet
meler ve Çalışma Bakanlığı ve Emlâk Kredi 
Bankası ve bir de îşçi Sigortaları Kurumu ile 
müştereken bir komisyon tesis ettik. Bu ko
misyon faaliyetini ilerletmiş ve işçi sigortaları 
da bu mevzu üzerinde 2 milyon lira kadar ehem
miyetli bir meblâğı bu maksada tahsis eylemiştir. 

Ücretli hafta tatili kanunu : Birkaç yerde 
bilmünasebe arzetmiş olduğum, veçhile ve hattâ 
zannediyorum ki; Heyeti Celilenize söylediğim 
veçhile, tasarı halinde hazırlanmış, ancak bütçe 
müzakerelerinin haylûleti dolayısiyle bu tasa
rının Yüksek Heyetinize şevki geciktirilmiştir. 

Fikir işçileri kanun ise; bakanlığımız üze
rinde çalışmış ve meşgul olmakta devam ediyor. 
Fikir işçileri hakkındaki kadük olan kanun; 
bütün fikir işçilerini aynı hükümlere tâbi tut
mak prensibi ile hazırlanmış olduğunu görmek
teyiz. Bu kanun tasarısı içtimai bünyemizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyette olmadığına 
ve her fikir işçisinin kendi camia ve bünyesine 
göre ayrı hükümlere tâbi ayrı kanunlarla hakları
nın tesbit ve vecibelerinin tâyini gerektiğine inan
mış bulunuyoruz. Bu inanışladır ki,'artislere, ti
yatro sanatkârlarına, matbuatta çalışan fikir işçi
lerinin hepsine ayrı ayrı birer kanun mevzuu 
yapmak suretiyle Heyeti Muhteremenize getire
ceğiz ve bu tasarı ile bunların hayatlarının 
emniyet ve çalışmalarının teminata bağlanması 
yolunu tutmuş bulunacağız. 

Tarım İşçileri Kanununun tatbik meselesine 
gelince; arkadaşlar tarım işçilerinin İş Kanunu 
mevzuuna girmesinin bugünkü İş Kanunu ge
reğince mümkün olmadığını hepiniz bilirsiniz. 
Biz tarım işçileri mevzuunda çalıştıranla çalışan 
arasında vukuagelen ihtilâflarda her iki tara
fın hukukunu siyanet için bâzı kanunlara ihti
yaç olduğunu kabul ettik ve buna ait tasarı 
yi da ikmal etmiş bulunuyoruz. Yakında He
yeti Aliyenize sunacağız. (Bravo sesleri). 
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Arkadaşlar; diğer milletvekilleri arkadaşla

rımın temas ettikleri noktalara kısaca, ben de 
cevap vermek suretiyle kıymetli vakitlerinizi sui
istimal etmekten çekinmeye çalışacağım. 

Suat Başol arkadaşımız, teşkilâtın kifayet
sizliğini ileri sürdü. Bu nokta doğrudur, teşkilâ
tımızın kifayetsiz olduğunu gerek bendeniz ge
rekse selefim Sayın Polatkan muhtelif zamanlar
da kabul ve ifade etmişizdir. Biz bu itibarla yeni 
bir teşkilât kanunu hazırlaması üzerinde mesa
imizi teksif etmiş bulunmaktayız;. Bu bakımdan 
diğer milletvekili arkadaşlarımdan iş müfettişle
rinden şikâyete mütedair olan beyanlarını nazarı 
dikkate alacağız. Teşkilât Kanunu, iş müfettişle
rinin ne kifayette ve vasıflı kimseler olacağını 
ihtiva edecektir. Çalıştırılacak müfettişler de bu
na göre vasıfları haiz kimseler olarak seçilecek
tir. Yakın mazide çok elim hâdiselerle karşüaş-
tğımız teftiş noksanlığından -mütevellit vakaların 
önüne sureti kafiyede geçileceğini temin edebili
rim. 

Doktor Muharrem Tuncay arkadaşımız, Ed
remit'te, bir iş müfettişinin iş verenle görüştük
ten sonra işçierle görüşmeksizin avdet ettiklerin
den bahis buyurdular. Biz esasen müfettişlerimi
ze, hem işçi ve hemde iş verenlerle karşılıklı gö
rüşüp, iddialarını dinlemek ve bu* iddialardan 
haklı olanlarını tebarüz ettirmek mevkiinde ol
duklarını bir tamimle bildirmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, Bakanlık yalnız işçleri mücerret 
olarak ele almayıp iş verenleri de içtimai adalet 
bakımından işçilerle karşılıklı hak ve vecibelere 
sahip bulunduğunu daima göz önünde tutmak
tadır. Biz bunu göz önünde bulundurduğumuza 
göre müfettişler de hem iş verenler hem de işçi
lerle temas etmek mecburiyetindedirler. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Bu sözünüzü 
senet ittihaz ediyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Devamla) — Evet... Celâl Yardımcı arkadaşı
mız kazaya uğrayan işçilerin mahkemeleri takip 
edememeleri dolayısiyle haklarının zaman aşımı
na uğradığı ve mağdur olduklarını işaret ettiler. 
Bu, dikkatimizi çekti; not aldık. Gereğini düşü
neceğiz. 

Ümran Nafiz arkadaşımız kömür havzasında, 
151 sayılı Amele Birliği Kanunundan bahsettiler 
ve bâzı şikâyetlerde bulundular, 151 sayılı Amele 
Birliği Kanunundan ziyade Dilâver Paşa Taa-
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mülnamesi denen ve çok kadim bir statü mahi
yetinde olan ve bugüne kadar yaşadığı anlaşılan 
bir mevzudan bahsettiler. Biz bunun üzerinde 
durduk, meşgul olacağız. 

Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızın te
mennileri dikkate lâyıktır, iş dâvalarının mas
raftan muaf olarak takip edilmesi hakkında ka
nunun verdiği teminatın bâzı anlaşmamazlıklar 
yüzünden tatbik edilmediği vâkıdır. Bu hususta 
Adalet Bakanlığı ile hali temastayız. 

Cemal Kıpçak arkadaşımızın, mahkemelerde-
ki işçi mümessillerinin fikir ve vicdan hürriye
tine sahip olmaları temennisi yerindedir. Mah
kemelerin esasen istiklâli fikre sahip, dış tesir-, 
den azade ve masun, verecekleri kararlara da 
her veçhile itimat edilebilir bir müessese olması 
lâzımgeldiğinde şüphe yoktur. Bu müesesenin 
eğer bu vasıflardan mahrumiyeti icabettiren 
bâzı noksanlıkları varsa derhal »bunu gidermek 
bakanlığın vazifesi olacaktır. Mümessillerin te
sirden masun olarak mahkemelerde vazife gör
meleri için gereken tedbirleri bakanlık düşüne
cektir. 

îş yeri emniyeti için kanun çıkarılması tekli
finde bulunuldu. Sayın arkadaşlarım, iş yeri em
niyeti için kanuna ihtiyaç yoktur. Bu, bir tüzük 
mevzuudur. Esasen milletlerarası çalışma büro
sunun hazırlamış olduğu böyle bir tüzük metni 
elimizde, tercüme edilmiş bir baldedir.Bunu en 
tehlikeli iş yerlerinde tatbik hususunda biz ha
rekete geçmiş bulunuyoruz. Maden ocaklarında 
prevü fazlasından olan işçilerin doğurmuş zevce
lerine doğum tazminatı ödenmemesi husu'sunda 

vâki olan şikâyet dikatiımizi çekmiştir. İşletmeler 
Bakanı ile şimdi görüştüm, bu prevü fazlasının 
binde 60 nispetinde olduğunu ifade ettiler. Ve 
bundan sonra bu gibi haksızlıkların tahaddüsüne 
imkân vermemek için kendilerinin de âzami dik
kat sarfetmeleri hususunda işletmelere emir ver
diklerini söylediler. Aynı zamanda bu işle bizim 
sigorta müeseselerimiz de alâkalıdır, ayrıca meş
gul olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, Kâzım Arar arkadaşımız 
îş ve îşçi Bulma Kurumunda tekâmülü temin 
edecek bâzı tedbirlerden bahsetmişlerdir. 

Bu tavsiyeleri şüphesizki kıymetlidir, üze
rinde durulacaktır. 

Nazlı Tlabar arkadaşımız Kreşler hususunda 
şayanı istifade beyanatta bulundular. Ne gibi iş 
yerlerinde ne vâsıfta kreşler açılması icabedece-
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ği hakkında îş Kanununun 61 nci maddesine da
yanılarak Bakanlık bir tüzük ihzar etmiş ve ta
mamlamıştır. Bu tüzükte; çocuk emzirme mües
sesesi nazara alınmış bulunmaktadır. 

Asgari ücret yönetmeliği üzerinde konuşan 
arkadaşımız bu yönetmeliğin henüz tatbik edil
mediğini söylediler. 

Sayın arkadaşlarım asgari ücret talimatna
mesi resmen ilân edilmiştir. Bugün vilâyetlerde 
kurulacak komisyonlar içtimai, iktisadi şeraiti 
göz önünde tutarak tetkiklerinin neticesini bir 
raporla Bakanlığa bildireceklerdir. Bu rapor
ları Bakanlığa geldikçe, Bakanlık bu raporla
ra istinaden tüzüğün hangi yerlerde, ne gi
bi iş kollarına tatbik edileceğini de tesbit ede
cektir. Yani bu husustaki faaliyet, o yönet
meliğin ilânı gününden itibaren inkıtasız iler
lemektedir. (Geç kalıyoruz sesleri). 

Bir arkadaşımız, ayağmı kaybetmiş bir iş
çinin vaziyetinden bahsetti. Bu işçinin 7,5 lira 
aylık aldığını söyledi. Çok elimdir. Bu hâdi
se aynı zamanda sigorta mevzuatına da aykırı
dır. Vakayı tesbit edip, zaman ve mekân tâ
yin ettiğine göre hâdisenin arkasından Sigor
talar Genel Müdürlüğü meşgul olacaktır. Eğer 
ihmal edilmiş bir .hak varsa onu ihkak ede
cektir. Kendisinin gadre uğramasını nazarı 
itibare alarak gadrinin tazmini yoluna gidile
cektir arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, mahallî îş ve İşçi Bfulma Danış
ma kurulları hakkındaki, bir arkadaşımızın 
işaretine teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki bu 
sene merkezde bir danışma kurulu toplandı. 
Bu toplantıda alman karar gereğince bir tüzük 
tasarısı hazırlanacaktır. Bu tüzük Danıştaydan 
geçirildikten sonra tekemmül edecek ve tatbika 
konulacaktır. 

İş ve işçi bulma müessesesinin çalışmasının 
tatmin edici mahiyette olmadığı hakkındaki 
beyanatlarında kısmen haklıdırlar. 

İktidar vazife aldığı günden beri bu meka
nizmanın hiç te memnuniyet verici surette iş
lemediğine ilk nazarda şahit olmuş, işçi hak
larını sağlayacak şekilde ve işçinin verimli bir 
tarzda çalışabilmesini mümkün kılacak sürekli 
gayretlerden Bakanlık kendisini vareste tut
mamıştır. Bu meyanda Marshall Plânından bu 
gibi ahvalde kendi camiası içinde teknik ça
lışmalardan istifadeyi mümkün kılmak için ec-
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nebi mütehassıs celbine de tevessül etmiş bulun
maktayız. 

Avrupa'da olduğu gibi bu müesseselerin 
bizde iyi işliyememesinin sebeplerini tahlil 
etmek ve iyi işleme istikametine sevketme 
zaviyesinden bu yardımdan istifade edeceğimiz
den çok ümitli bulunmaktayız. (Kâfi kâfi ses
leri) . 

Sayın arkadaşlarım; vaktinizi fazla işgal et
memek için yalnız Çalışma Bakanlığının vazi
feleri üzerinde gösterdiğiniz derin alâka ve has
sasiyete karşı minnet ve şükranlarımı arz ile 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

BAŞKAN — Bir sual .tevcih olunuyor 
efendim. 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Zirai 
işçiler üzerindeki görüşleriniz nedir? İş Kanu
nu ne zaman gelecektir.? 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Zirai işçiler üzerindeki görüşlerimiz 
şudur; ziraat işçilerinin emeğinin adalet ölçü
leri dışında istismarına imkân vermemektir. 
Bu nokta bilhassa son günlerde Adana ve ha
valisinde yaptığım tetkik hakikaten bizi ikaza 
vesile olmuştur. Pek yakında hulul edecek zi-
raat mevsiminde asgari ücret talimatnamesinin 
Adana'da tatbiki çarelerini bugünden ikmal et
mek yolundayız. Mevsim hulul edip işçiler 
Adana'ya geldikleri zaman asgari ücret tari-

DÖRDÜNCÜ 
Açılma saa 

BAŞKAN — Başkanvı 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kay 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 23,55 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

D — İşletmeler Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanlığının 1951 
Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Efendim, bütçenin tümü üzerinde söz istiyen 
>var mı? 

fesinin himayesine girecekler ve bu suretle 
memnun ve müsterih olarak çalışma imkânını 
kazanmış olacaklardır. 

MİTHAT SAN (Bursa) — İşçi sigartalarına 
yatırılan senelik aidat miktarı? Bu aidatın ne 
miktarının teşkilâta sarfedildiği ve ne miktarl

ının işçilere dağıtıldığı? 
ÇALIŞBA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 

(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, bizim sigor
talarımızın idare masrafı ile asıl gayesine tah
sis edilen miktar arasındaki nispeti, dakik bir 
hesapla, kurum şu şekilde tesbit etmiş bulun
maktadır : Toplanan paralardan % 9, 06 sı ida
re masraflarına tekabül etmektedir ve müteba
ki kısmı doğrudan doğruya yardım olarak 
sigortalının emrine tahsis edilmektedir. Avru
pa'ela bu gibi sosyal sigortalar masraflarının 
% 12 ye kadar yükseldiğini de gelen bülten
lerden öğrenmiş bulunuyoruz. Bununla iddia 
etmiyoruz ki, bizdeki Sigorta Kurumu Avru
pa'daki kurumlardan daha mütekâmil bir tarz
da çalışmaktadır. Belki ilerde iş hacmi büyü
yecek, bizde de bu nispet aynı seviyeye ulaşa
bilecektir. Yalnız bugün için bu nisbetin mu

cibi memnuniyet olduğunu iddia edebilirim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veril
miştir. 

Kapanma saati : 23, 45 

İ l— I I 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Server So-
muncuoğlu. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Sa
yın arkadaşlar; İşletme Bakanlığına ait bütçe 
üzerindeki görüşlerimizi Bütçe Komisyonu ra
porunda yer almış bulunan iki ayrı esastan ha
reket ederek arzedeceğiz. 

Bunlardan birincisi İşletmeler Bakanlığının bi-
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zatihi kendisine tevcih edilen mütalâa, ikincisi de 
Devlet İşletmelerine dair bâzı sanayiin, işletme 
şekilleri ne olursa olsun, şahsi teşebbüse devre
dilmesi yolundaki mülâhazadır. 

Evvelâ, İşletmeler Bakanlığının memleket için
deki şahsi teşebbüs elinde bulunan sanayiin dü
zenlenmesi vazifesini de üstüne alacak bir ba
kanlıkta birleştirilmesi mânasında aldığımız 
mütalâa üzerinde duracağız. 

Esas itibariyle böyle bir görüşle mutabık ol
madığımızı arzetmek isteriz : 

Geçmişte yapılmış tecrübelerin birleştirmeyi 
değil; bilâkis ayırmayı gerektirdiğine işaret et
mek lâzımdır. Zira; Türkiye'de sanayiin lâ
zım olduğu derecede düzenlenmesi, gelişmesi 
şahsi teşebbüsü elinde bulunan sanayii Devlet 
elinde bulunan işletmelerle bir hizada tutacak 
objektif ve tarafsız bir zihniyetle mütalâa edil
mesi mecburiyetinde bulunduğumuzu görüyo
ruz. 

Eğer, yurda şâmil bir sanayi politikasının 
tatbikmda vazife alan merci, aynı zamanda 
Devlet elinde bulunan işletmelerin teknik ve ti
cari inkişaflarından da mesul duruma sokulursa 
tarafsızlık anlayışı, Devlet işletmeleri lehine 
bir eğilme göstermekte ve bu kolun bâzı istis
nai muamelelere mazhar kılındığı göze çarp
maktadır. Şahsi teşebbüs elindeki sanayiin ar-
zettiği müteferrik manzaranın yanı başında, ge
niş bir müstehlik kitlesine hitabeden Devlet iş
letmesi ile karşı karşıya kalan siyasi merciin bu 
meylini de tabiî görmek icabeder. 

Şahsi teşebbüs sahasını Devlet sektörleriyle 
aynı seviyede tutmak için onları aynı ölçülerle 
ele almak için, elbette ki, hiçbirinin işleme
lerinden mütevellit neticenin, doğrudan doğru
ya tanzim eden makama mesuliyet tevcih etme
mesi gerekir. Bu sebepledir ki ; Türkiye'de sa
nayi işlerini Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında 
yer alan Sanayi Umum Müdürlüğünün elinden 
alıp müstakil bir sanayi bakanlığına verilmesi 
fikri tecviz edilse dahi Devlet işletmelerinin tah
sisen teknik ve ticari işletmeleri neticesinden 
mesul olacak otonom bir siyasi mercie ihtiyaç 
vardır. 

Bu izahatımızdan anlaşıldığı üzere sanayi iş
leri ister Devlet tarafından bugünkü şekilde dü
zenlensin ve isterse müstakil bir sanayi bakan
lığı tarafından tedvir edilsin. Devlet elindeki 
işletmeleri idare ve murakabe edecek bir îşlet-

. 1951 O : 4 
meler Bakanlığına ihtiyaç aşikârdır. Bunun için, 
İşletmeler Bakanlığının yaşamasında musir bulu
nuyoruz. 

İkinci nokta : Devlet elindeki işletmelerin 
rapordaki tâbire göre, işletme şekilleri ne olur
sa olsun bir kısmının şahsi teşebbüse devredil
mesi meselesidir. 

Bu noktaya matuf görüşümüzü açıklamadan 
evvel, iktidar partisi ile, partimiz arasındaki 
Devletçilik telâkkisinin ayrılıklarına işaret et
meyi faydalı sayarız. 

Filhakika, birkaç sene evvel başlıyan ve 
14 Mayıs seçimlerinden sonra had devreye va
ran mücadele, Devletçiliği yerden yere vurmuş 
Halk Partisi Devletçiliğini, Devlet kapitalizmi 
ve inhisarcı bir zihniyetle itham etmiştir. 

Bu telâkkilerin iktisadi realite ile olan ilgi
sini tesbit edip huzurunuza sermeden evvel, bu 
menfi havanın saikleri üzerinde durmak isteriz : 

İktidar partisi bizimle, programındaki ifa
de tarzından anladığımıza nazaran, Devletçili
ğin Türkiye'deki doğuşunda mutabıktır. Yani 
Türkiye'de Devletçilik, başka memleketlerde 
olduğu gibi çobanlıktan ziraate, ziraatten sa
nayie ve nihayet sanayinin gelişmesiyle had bir 
kapitalizme varılmış olmasından dolayı içtimai 
adalet bakımından Devletin müdahalesi şeklin
de tecelli etmemiştir. Bilâkis, Cumhuriyetin 
kuruluşunda iktisadi bünyemizin sanayi bakı
mından arzettiğim büyük boşluğu Millî serma
yenin yokluğu karşısında, behemehal doldurmak 
ve sanayi yaratmak kudretinden doğmuştur. 

Şahsi teşebbüsün gerek teknik, gerek işlet
mecilik bakımından arzettiği imkânsızlığın tabiî 
neticesi olarak memleketimiz teknik eleman ve 
işletmeci bakımından da en zayıf bir duru
munda işe başlamıştır. 

Bu suretle, Türk mühendisi, Türk işçisi ve 
Türk işletmecisi ister istemez tecrübelerine tek 
kaynak ve tek saha olan Devlet işletmeciliğin
de yapmaya mecbur kalmışlardır. 

İleri tekniğe ulaşmış memleketlerde bile Dev
let işletmeciliği, şahsi teşebbüse nazaran düşük 
randımanla çalışır. Teknik kifayeti eksik ele
manla işe girişmiş Türkiye Devletçiliğindeki 
aksaklıkları tabiî olarak karşılamamaya imkân 
yoktur. 

Yüksek maliyet, eksik randıman Türk mü
hendisinin, Türk işletmecisinin tahsisen kötü 
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niyetinden değil, fakat tarihi bir zaruretle mah
rum bulunduğu tecrübe noksanlığmdandır. Bu 
şartlar altında, Devlet elindeki sanayiin işletil
mesinde sadece kasti esas tutan menfi bir görü
şü reddetmek insaflı bir hareket olur. 

Şurasını kaydetmeden geçemiyeceğiz ki, 27 
yıl evveline nispetle bugün memlekette ve şah
si teşebbüs sahasında geniş varlık gösteren Türk 
unsurlarının ve bizzat Yüksek Mecliste yer alan 
kıymetli müteşebbislerin mevcudiyeti, yerden 
yere çalınmak istenen Devletçiliğin ve millî ik
tisat politikasının ferah verici mesut neticeleri
dir. 

Bu sebeple telâkkilerimizde ısrar etmeyi borç 
biliyor ve memleket kalkınmasında rolü olan 
Devletçiliği, de müdafaada devam ediyoruz. 

Kapitalist Devletçi telâkkisine gelince; as
lında ve doktoriner mânada Devlet kapitalizmi
nin büyük bir şey ifade ettiğini bilmiyoruz. Şa
yet, tarihi bir zaruretle Devletin doğrudan doğ
ruya işletmeciliğe girişmesi tasvip ediliyorsa 
istihsalin yine zaruri bir neticesi olarak Devlete 
muayyen sahalarda sermayedarlık sıfatının ve
rilmesi tabiîdir. 

Sermayesiz istihsal yapılamayacağına ve 
şahsi sermayenin kifayetsizliği karşısında Dev
letin bâzı sanayi kollarında işletmeciliğe giriş
mesi kabul edilince onun aynı zamanda serma
yeye tesahup etmesini kabul etmek kadar tabiî 
bir anlayış olamaz. 

Bugün, yine Devletçi olduğunu iddia eden 
iktidar, kendisinin tâyin ettiği hudutlar içinde 
Devlet işletmeciliğine devam edeceğine göre, 
Devlet kapitalistliğini terkedemiyeceği açık bir 
hakikattir. 

Görülüyor ki, Devlet kapitalistliği- her iki 
parti için de mukadder ve zaruri bir vasıftır. Ve 
devletçilik anlayışlarının iddia edildiği gibi ayrı
lış ölçüleri değildir. 

Bize göre, Demokrat Parti Devletçiliği ile 
Cumhuriyet Halk Partisi Devletçiliğini ayıran 
sarih ölçü şuradadır: 

İktidar, Devlet işletmeciliğine, ancak iktisadi 
zaruretlerle gitmeyi kabul etiği ve şahsi teşebbü
sü esas, devletçiliği bir istisna telâkki eylediği 
halde bizim devletçiliğimiz, iktisadi ve aynı za
manda içtimai zaruretlerle gidilecek bir yol ve 
şahsi teşebbüs sektörünün yanı başında tabiî ola
rak yer alan ve içtimai zaruretler karşısında is
tisna teşkil etmiyen iktisadi bir icabı ifadedir. 
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Sırası gelmişken şu noktayı tasrifa etmek is

teriz : Esası malî kaynaklar tesis etmekten ibaret 
olan Devlet inhisarcılığının, bir zamanlar gazoz, 
kolonya ve domates suyu imalâtçılığına, kadar 
götürülen anlayışı ile bizim Devletçilik telâkki
mizin hiçbir münasebeti yoktur. (Soldan, ya o 
zaman kim yaptı sesleri) Kim yaptı ise yaptı. 
Biz, samimî olarak devletçilik anlayışımızı ifade 
e&yoruz. Binaenaleyh geride kalmış hâdiseler 
bunun dışındadır. Bu, bugüne hesap edilecek, 
bugüne mal edilecek bir telâkkidir. 

Sayın arkadaşlarım şimdi işaret ettiğimiz ra
porun ikinci noktasına temas edebiliriz: 

işletme şekli ne olursa olsun, Devlet elindeki 
sanayiin, şahsi teşebbüse devredilmesi'prensibini 
mutlak olarak kaibul etmeye imkân yoktur. 

Devlet elinde kalmasında menfaat olmıyan ve 
biraz evvel arzettiğimiz İnhisarlar İdaresi çerçe
vesine giren imalâthanelerin şahsi teşebbüse dev
rinde her hangi bir mahzur mütalâa etmeyiz. Fa
kat bu hududu aşan Devlet işletmelerinin ne şe
kil verilirse verilsin behemehal Devlet elinde 
kalmasında israr ederiz. 

Şahsi teşebbüsün sanayileşmemizde ve ikttea*. 
di kalkınmamızda rol almasını istiyen müşterek 

" arzumuz da bunu âmirdir. Zira, memlekette he
nüz girişilmemiş istihsal sahalarına yönetilecek 
millî sermaye devlet elindeki işletmelerin devri 
dolayısiyle angaje edilecek duruma sokulursa 
kendisi tabiî olarak yeni inkişaflara yetmez hale 
getirilecektir. 

Devlet elinden çıkarılacak işletmelerin mahi
yet ve bünyesi ve devir ve şartları henüz tefcbit 
edilmiş değildir. Bunlar ortaya konulduğu za
man bu noktaya matuf görüşlerimizi elbetteki 
arzedeceğiz. Ancak şurasını şimdiden söylemek 
isteriz ki, Devlet elinden şahsi teşebbüse intikal 
ederken işletmelerin, değeri devlete peşin olarak 
ödenmelidir. Çünkü bu hareket millî bir serma
yenin mevcudiyetini ifade eden bir faraziyeye 
dayanmaktadır. Bu suretledir ki sermayesini teh
likeye koyacak ve o tesislerden ciddî şekilde fay
dalanmayı tasarlıyacak müteşebbisler bulunabi
lir ve intikalde, işletmenin para olarak değeri 
ne olursa olsun envestisman imkânsızlıkları için
de kıvranan bütçeye payanda olması sağlanabi
lir. 

Sayın arkadaşlar; şimdi de işletmeler Ba
kanlığının geride bıraktığımız günlerdeki faa> 
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liyet ve kararları üzerindeki mütalâalarımızı 
arzedeceğiz. 

Memleketteki petrolün aranması işinde, Sa
yın Bakanın hassasiyetle durduklarını ve bil
hassa petrolün bâzı şekiller altında ve Devlet 
sermayesi ile işletileceğini ifade eden sözlerini 
takdirle karşılıyoruz. Görüşlerimize uygun ol
duğu için bu politikayı samimiyetle destekliye-
ceğiz. * 

Kok ve maden kömürünün memleket içi ihti
yaçlar linyitle karşılandıktan, sonra ihraç mad
desi olarak ele alınmaları yolundaki görüşlerini 
ve bu yoldaki çalışmaları teşvik ederiz. 

- Yabancı sermayenin, iktisadi kalkınmamız 
yolunda müspet rol almasına taraftarız. Ancak 
yabancı sermayenin, gelecek nesillerin de üs
tünde hak iddia edecekleri maden ve benzeri 
işletmelerde münhasıran yardımcı olarak çalın
malarını sağlamak lüzumuna kaniiz. 

Bundan başka tarih boyunca çektiğimiz acı
ları gözönünde tutarak gelecek yabancı sermaye
nin kendisiyle beraber yabancı nüfuzunun mem
leketimize yerleştirmemesine dikkat etmenin 
hepimiz için millî bir borç olduğuna bilhassa 
işaret etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, işletmeler Bakanlığı
nın bâzı faaliyetleri üzerinde de birkaç kelime 
söylemeden geçemiyeceğiz. 

Hepinizin, çok iyi bildiği gibi siyasi bir bor
cun edası olarak yerine getirilen pamuklu ve 
yünlü maddeleri üstündeki fiyat indirmeleri; 
1951 yılı içinde yapılan yükseltmelerle fiilen 
iptal edilmiştir. 

Pamuk fiyatlarında hâsıl olan yükselişin 
tesiri altında gidilen bu yolun çaresiz alarak tav
sif edildiğini görüyoruz. Burada pamuk fiyat
larını ve onun. iktisadi tesirlerini ölçmeye kal
kacak değiliz. Fakat Devlet elindeki sanayiin 
hammaddesi olarak mütalâa edildiği için bâzı 
düşüncelerimizi arza mecburuz. 

Bütçe Komisyonunda, sayın İşletmeler Ba
kanının verdiği izahlardan anlıyoruz ki Hükü
met, mesuliyeti devraldığı zaman Sümerbank 
elinde 140 milyonluk bir stok mevcuttu. Ve 
yine anlıyoruz ki kanuni limitetleri dolduğu 
ve paraları bulunmadığı için stokların eritil
mesine karar verilmiş, bu arada Kore konjonk
türü meydana geldiği için bu kararın icrası 
durdurulmuş ve yeniden stok yapmaya başla
nılmıştır. Diğer taraftan pamuk fiyatlarında 
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ayarlayıcı bir politika takip edilmemiştir. Bu
gün kanuni limitetleri değişmemiş olduğu hal
de stokları eritmekten vazgeçilmeliyle tahak
kuk eden imkân karşısında 1950 Haziran ve 
Temuz aylarında stokları eski fiyatlarla elden 
çıkarma kararını tasvip etmemize imkân yok
tur. Çünkü devlet işletmeleri aynı zamanda 
iktisadi müesseselerdir. İdarelerinde ve ma
mullerinin Türk müstehliklerine devredilmesin
de iktisadi konjonktürü ve ticari imkânları 
daima göz önünde bulundurmak mecburiyeti 
münakaşa götürmez bir hakikattir. 

Kore çatışması başlamadan evvel, dünya 
pamuk rekoltesinin bu yıl 4,5 milyon balya 
noksan olacağı yolundaki tahminler elimize gel
miş ve tahsisen bu malûmat Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına bağlı Konjonktür ve Yayın 
Müdürlüğü tarafından neşredilmişti. 

İşletmecinin kendi imalâtına yarıyan ham
maddelerin fiyat seviyelerini takip ve kontrol 
etme vazifesi en basit ve en zaruri işlerinden
dir'. Dünya üstünde istihlâki her yıl artan ve 
bu yıl 4,5 milyon balyalık bir* rekolte noksanlı
ğına uğriyan pamuğun fiyatlarında artına ola
cağını evvelden görmek iktisadi basiretin bir 
icabıdır. 

Sayın arkadaşlar; Kore harbi çıkmamış ol
saydı dahi, pamuk fiyatları sırf bu rekolte nok
sanlığı yüzünden bir yükseliş kaydedecek ve 
pamuk müstahsili olan Türkiye 'de pamuk fi
yatları elbette ki yükselecekti. Bu durum kar
şısında düşük maliyetli stokları elden çıkar
mak ve ancak hâdiseler geriye dönmeyi imkân
sız hale koyduğu zaman bunu durdurmak gibi 
bir çalışma zihniyetinin ne kadar yanlış oldu
ğuna hükmetmek hakkımızdır. 

Zamanında karar alınmadığı için bugün 
Türk müstehliki beynelmilel piyasalarda yapıl
maya başlanan pamuk ihtikârının ezici tesir
lerine sürüklenmiştir. 

Sümerbankm, yine sayın Bakanın beyanla
rına göre, dörtte bir ihtiyacına tekabül eden 
5000 tonluk noksanı bugünkü yüksek piyasa fi-
yatlariyle karşılanacaktır. Bugüne kadar va
sati mubayaa fiyatı 360 kuruş olduğuna, bun
dan böyle 650 - 750 kuruştan aşağı satmalma-
nın da imkânsız bulunduğuna ve nihayet elde
ki stoklar erimiş ve paçal yaparak mehmaem-
ken maliyeti düşürmek fırsatı da kaçırılmış ol
duğuna nazaran Türk müstehliki, köylüsü ve 
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şehirlisi bunun ıstırabını haksız yere çekmeğe 
mahkûm, edilmiş bulunuyor. 

Arkadaşlarım, bu fiyat artışının bir başka 
neticesi de devlet işletmelerinin yeni sermaye
ye karşı duyacakları ihtiyaçlarıdır. Sayın Ba
kan Bütçede bu işletmelere sermaye ayrılma
dığı için, ister istemez bono çıkarmak suretiy
le sermaye elde edileceğini ifade buyurdular. 
Bu yol açık ifadesi ile, emisyona gitmektir. İs
tihsal ve ithalât yolu ile memleket piyasasın
da yer alacak servet mukabilinde emisyon yap
mak, yani iş ve mübadele hacmi ile mütenasip 
bir emisyon jjolitikası takip etmek, çok dik
katli tatbik edildiği takdirde para hacminin 
bu suretle artmasına rağmen para kıymetini 
yerinde tutabilir. Fakat, istihsalât aynı kaldığı 
halde piyasada mal talebinin artması neticesini 
verecek ilâve bir emisyon para kıymetine dai
ma menfi tesirler icra eder. Bu bakımdan Hü
kümeti bu tehlikeli yolda ikaz etmeyi vazife 
telâkki ediyoruz. 

Diğer bir nokta da yine sayın Bakanın 
izahlarından anladığımıza göre, Sümerbank 
mamullerinin, toptancılar vasıtasiyle, satışı
na son verildiğidir. Hususi teşebbüsün imalât
çı ile müstehlik arasına girmesi kadar tabiî bir 
şey yoktur. Bunun sebepleri Yüksek Heyeti
nizce malûmdur. Bu şekildeki hareket, hususi 
teşebbüsü desteklemek prensibinin de tatbika
tçıdandır. 

Bu yolun dedikodulara yol açtığı için kapa
tıldığını sayın Bakan açıklamışlardır. 

Arkadaşlarım, dedikodu beşerin ezelden ha
muruna katılmış bir mikroptur. İnsanlık tari
hinde de daima tezvir ve iftiralarla beslen
miştir. Fakat mesuliyet yüklenen, ciddî iş adam
larının ister Devlet adamı olsun, ister şahsi mü
teşebbis olsun, bu hastalığın korkusuna kendile
rini kaptırmaları mazur görülseydi, değil Tür
kiye'de, dünya üstünde bile medeniyetler kuru
lamazdı; biz, Hükümetin bu vehimden sıyrılma
sını hakikat ifade ettikleri için, iktisadi zaru
retlere uydukları için bu prensiplere tekrar dön
mesini temenni edeceğiz. 

Elimizi koymak istediğimiz bir başka nokta: 
İzmit Kâğıt Fabrikasının istihsalâtı ile alâka

lıdır. Gayriiktisadi tesis edildiğinde zaman za
man ısrar edilen bu müessese bugün Türk mat
buatının muhtaç olduğu kâğıdı temin edecek bel
li başlı kaynaklardan biri olmuştur. 
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Harb konjonktürünün yeniden hâkim olmaya 

başladığı dünya piyasalarından ve tahsisen Av
rupa İktisadi İş Birliğine giren 18 memleketten 
gazete kâğıdı ithalâtımız, anlaşmaların sağladığı 
bütün haklara rağmen fiilen imkânsız hale gel
miştir. Bu durum karşısında Türkiye'de matbu
atın dayanacağı hemen hemen tek kaynak İzmit 
Kâğıt Fabrikası istihsalâtıdır. Nazari olarak 10 000 
ton olan. ve fakat fire ve diğer teknik sebepler do
lay isiyle y,1lık kapasitesi 6 000 ton olarak kabul 
edilen bu istihsalin tevzii, matbuat hürriyetini 
demokrasi nizamının vazgeçilmez bir şartı sayan 
Hükümet için esaslı bir mesele halindedir. Bu
gün çıkmakta olan gazete ve onların tirajı, esas 
alınarak tevzie gidildiği takdirde, birçok gaze
telerin ihtiyaçları açıkta kalmakta ve hele Türk 
umumi efkârına yeni bir ses ve yeni bir anlayış 
getirecek olan gazetelerin çıkması fiilen imkân
sızlaşmaktadır. 

Hükümetin matbuat hüriyetine âzami kıymet 
ve ehemmiyet atfettiğini göz önüne alarak ve bu
nu genç demokrasimizin bir zarureti sayarak hâ
diseleri ve bu mevzuda güçlüğü evvelden görme
sini ve şayet bâzı tahditler yapmak yoluna gidi
lecekse başka milletler gibi sahife kısıntılarını 
şimdiden derpiş etmesini lüzumlu addediyoruz. 
Alîsi halde hukuki mevcudiyet ifade eden mat
buat hürriyeti fiilen kaldırılmış ve muayyen el
lere inhisar ettirilmiş olacaktır. 

Bundan doğacak neticeler hepimizin güttüğü 
hedefe ve Türk Milletinin yöneldiği gayeye za
rar verir. 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE (An
kara) — Muhterem arkadaşlarım, muhalefet par
tisi adına konuşan arkadaşım Server Somuneuoğ-
lu'na Bakanlığımız hakkında söylediği tenkitkâr 
ve tasvipkâr sözlerinden dolayı teşekkür ede
rim. Kendilerinin sözlerini bilhassa üç noktada 
toplayarak, derhal, tazesi tazesine, cevap ver
mekte isabet olacağını düşünerek söz almış bu
lunuyorum. 

Arkadaşımın üzerinde durduğu birinci nok
ta C. H. Partisi ile Demokrat Partinin Devlet
çilik üzerindeki görüş farkıdır. Eğer iyi duy
dum ise, C. H. P. Devletçilikte, daha doğrusu 
Devlet fabrikacılığmda hususi teşebbüs ile yan-
yana çalışmada bir mahzur görmemektedir. Bi
ze göre iktisadın sahibi aslisi ferttir, Devlet ik
tisadın içinde değil üzerinde vazife almalıdır. 
Partimizin bu husustaki görüşlerini parti prog-
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ramından ve Hükümet beyannamesinden mül
hem olarak" bir kaç noktada toplıyarak bu mü
nasebetle bir kere daha arzetmeyi faydalı gö
rürüm. Bilim bu hususta koyduğumuz esaslar 
şunlardır: 

1. Devlet müdahaleciliğini asgari hadde 
indirmek, 

2. Devlet işletmeciliğini tabiatı ve mahiyeti 
icabı olarak yalnız ve yalnız hususi teşebbüsün 
ve sermayenin hiçbir surette ele alamıyacağı iş
lerle âmme hizmeti mahiyetinde olan iktisadi iş
lere hasretmek. 

3. İktisadi sahada emniyet ve istikrar tesis 
etmek suretiyle, hususi iktisat sahasının genişle
mesi imkânlarını arttırmak, 

4. inhisarcı zihniyete nihayet vermek Dev-
let işletmeleriyle hususi işletmeler arasında eşit 
şartlar tesis etmek, 

5. Fevkalâde suretler icaJbettirmedikçe yeni 
Devlet işletmesi kurmamak, mevcutları işletme 
tekniğine uygun olarak çalıştırmak, rasyonel ted
birler alarak, işletmelerden âzami randıman 
sağlamak, 

6. Devlet elinde çalışan işletmeleri, âmme 
hizmeti gören ve ana sanayie taalûk edenler ha
riç, muayyen bir plân dâhilinde elverişli şartlar
la, herkesin iştirak edebileceği şirketlere peyder
pey devretmeğe çalışmaktır. 

Server ~ Somuncuğolu arkadaşım, ikinci nok
tada Hükümetimizce bir kısım Devlet işletmele
rinin hususi teşebbüse devredilmesine taraftar 
olmadıklarını söylediler. 

Arkadaşlar, sevgili arkadaşımın bu beyanla-
riiye bir, tezade düştüklerini zannederim, çünki 
ÎMsadi Devlet Teşekküllerinin idare ve mura
kabeleri hakkında çıkarılmış 3460 sayılı Kanunu 
1939 dan itibaren tatbik eden kendileridir. Bu 
kanunun 39 ncu maddesi, müesseseler haline if
rağ edilen bir kısım işletmelerin anonim ve limi-
ted şirket haline konularak devredilmesini âmir
dir. Yalnız C. H. P. Hükümetleri kanunun bu 
hükmüne riayet etmemişlerdir. Biz ise telâkki 
mize uygun olarak bu hükmü harekete getiriyo
ruz. (Gülüşmeler), Mahaza Halk Parais'ine men
sup arkadaşlar endişe etmesinler, 25 senede ku
rulan bu tesislerin 25 günde, 25 haftada veya 25 
ayda hususi teşebbüse devri kolay olmıyacaktır. 
Şurasını da tebarüz etirmek isterim ki, çok ke
re muhalif gazetelerde yazıldığı veçhile biz bu 
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işletmeleri birkaç kişiye tahsisi düşünmüyor, bil
âkis işletmeleri devredeceğimiz şirketlere bütün 
vatandaşların iştirakini arzu ediyoruz. Devir hu
susunda tetkiklerimiz bitmiş ve projeler Hükü
mete takdim edilmiş bulunuyor. Arkadaşımın 
üzerinde durduğu üçüncü bir noktada Sümer
bank Mensucat fabrikalarının pamuk satışları
dır. 

Filhakika son zamanlarda üzerinde fazlaca 
durulan işin esası şudur: 

Memleket ihtiyacının takriben % 40 ni imal 
eden Sümerbank 1950 yılma 62 milyon metre 
pamuklu stoku ile girmiştir. Bu miktar mem
leket ihtiyacının '% 25 ne tekabül etmektedir. 
Banka topluluğunun 9 milyon metre civarında
ki, aylık istihsalâtmm satılamıyan kısmı da 
mevcut stoka eklenmek istidadını gösterdi
ğinden bir taraftan bunun önlenmesi diğer ta
raftan esasen mevcut stokun bir miktar indi
rilmesi maksadiyle banka kendi salâhiyeti dâ
hilinde ticari usul ve kaidelere göre bâzı im
kânlara başvurmuştur. 

Bu arada; pamuklu mamullerde tevzi fonk
siyonunu yapan küçük esnafın doğrudan doğ
ruya imalâtçıdan ve toptancıdan kredi ile mal 
almak suretiyle muamele yaptığı keyfiyeti göz 
önünde tutularak piyasanın bu teamülünden 
faydalanmak gayesiyle Sümerbank 'da büyük 
toptancılara satış yapmayı ve satışı teşvik 
maksadiyle çok ciro yapanlara prim vermeyi 
kararlaştırmıştır. Bu primli satışlardan uzun 
vadeli bağlantılı satışlar önem taşıdığından 
bu satış şeklinin ana hatlarına kısaca temasta 
fayda vardır. 

Evvelâ, şunu ifade edeyim ki, bağlantı ya
pılmakla beraber mal bedeli teslim zamanında
ki cari fiyattan ödenecektir. Siparişin arkası 
takvim yılı sonunda nihayete erecek yani 1951 
yılma intikal etmiyecektir. Siparişin % 5 i 
nispetinde teminat yatırılacaktır. Bu şartlar 
dâhilinde 2 milyon lira ile 9 milyon lira arasın
da siparişte bulunanlara teslim zamanındaki 
fiyattan % 3,5 - 5,5 nispetinde kademeli bir 
tenzilât yapılacaktır. 

Bu şekilde münferiden veya grup halinde 
birleşmiş olarak 6 firma ile 1950 yılının ilk 
altı ayı içinde, fiyatların düştüğü tarihlerde, 
anlaşma yapılmıştır. Mukavelelerde, firmaların 
her ay çekecekleri mal miktarı peşinen tesbit 
edilmiş olduğundan fiyatlara zam yapılacağı 
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sıralarda fazla mal almd'ğı iddiası varit ola
maz. Kaldı ki, bu firmalardan bâzıları da ken
dilerine tanınmış olan limitleri dahi doldur
muş değildirler. Burada yukarda da işaret etti
ğim gibi firmalarla 1950 yılının ilk ayı için
de anlaşma yapıldığı halde türlü zaruretlerle 
Sümerbank pamuklu mamullerinin-Eylül son
larında zam gördüğünü de ifade edersem, anlaş
malarla fiyatlara zam yapılması keyfiyetinin il-
gilendirilemiyeceği daha açıkça anlaşılmış olur. 

Server Somuncuoğlu arkadaşım, Bütçe Ko
misyonunda temas edilen bir ciheti de göz 
önünde tutarak bizim İktisadı Devlet Teşek
küllerinin finasmanı için, Merkez Bankası 
•emisyonuna gidip gitmiyeceğimizden endişeli 
görünüyorlar. 

Arkadaşlar biz iktidarı ele aldığımız vakit 
lkvsadi Devlet Teşekküllerini bilhassa Sümer
bank ve Etibankı karşılığını temin etmeden 
birçok tesislere ve bununla ilgili taahhütlere 
girmiş olarak bulduk. Eski iktidar bize 100 
; îilyinlarca lira borç bıraktı. Biz işe başlarken 
emisyona gitmektense, 140 milyonluk bir mik
tara çıkan stokların bir an evvel tasfiyesini daha 
yerinde bulduk. Zannediyorum ki, böyle hare
ketle kanunun bizden istediği basiretli bir tüc
car gibi hareket etmiş olduk. Bu tasfiyeyi daha 
yukarda zikrettiğimiz şekilde yaptık. Bilâhara 
Kore konjonktürü başladı. Dünya fiyatları yük
seldi, bizim pamuklar yükseldi. Biz de mu
ayyen hadlerde kalmak şartiyle artırdık, nis
peten az tezyit edebilmemize sebep : Eskiden eli
mizde biraz stokun bulunması randımanlarda 
artış temin edebilmemiz ve bir de az kârla ik
tifa etmiş olmamızdan ileri gelir. Bunu biz bir 
hata değil, bir muvaffakiyet addediyoruz. 

Nihayet Server Bey arkadaşım, İzmit Kâ
ğıt Fabrikasından daima gayriiktisadi bir te
sis olarak bahsediyorlar. Halbuki, bu fabrika 
buhranlı durumlarda memleketin bilhassa 
matbuatın mühim bir kısım kâğıdını temin edi
yor. Bunda bir suitefehhüm olacak, bizim kâğıt 
fabrikası mevzuunda bilhassa tenkid ettiğimiz i 
cihet, eski iktidar zamanında resmî teşkilât 
olarak tenkid ettiğimiz ve inşasına bir türlü i 
razı olmadığımız üçüncü kâğıt fabrikası ve •{ 
lüzumsuz Addettiğimiz ikinci iskeledir. Bun
lardan üçüncü kâğıt fabrikası 23 milyon liraya 
ikinci iskele 2,5 milyona mal olmuştur. Bun- I 
lar günahtır, arkadaşlar. 
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kinesi senede 6 000 ton gazete kâğıdı imal et
mekle, matbuatın bir kısım ihtiyacını karşıla
maktadır. 

Arkadaşım bir de kâğıt tahdidinden bahset
t i l e r .Hükümetimizin siyaseti malûmdur, katî 
bir lüzum hissetmedikçe, tahditten, tahsisten, 
müdahaleden çekiniriz. (Alkışlar) 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; İşletmeler Bakanlığının Bütçesinin 
münakaşası ve müzakeresi sırasında bu mevzu
lara ait düşüncelerimi arzetmeden önce muha
lefet partisi sözcüsü Server Somuncu arkadaşı
mın kanaati hilâfına bu bakanlığın vücut bul-
masındaki mucip sebep ve zaruretleri anlıyama-
dığımı itirafla söze başlıyacağım. 

Başlıca faaliyet sahası kendisine bağlı İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin murakabesi olan 
İşletmeler Bakanlığı için 900 000 liraya yakla
şan tahsisatın kabulünü içinde bulunduğumuz 
tasarruf kaideleriyle kabili telif görememekte
yim. 

Bugün için kabul edilen bir hakikattir ki, bir 
memleketin iktisadi faaliyetleri daima kül olarak 
mütalâa edilir. Bu faaliyet sahaları ister sa
nayi, ister ticaçet, ziraat, ulaştırma veya ban
kacılık olsun birbirleriyle sıkı bir irtibat ve iş
tiraki olup hepsi bîr memleketin Millî ekonomi
sini teşkil ederler. Başka bir tâbirle birbirle
rinin lâzımı gayrimüfarıkı bulunan bu unsurla-
ıın ayrı görüşler altında idaresinden ziyade top
lu bir politikanın ışığı altında idareleri gerekmek
tedir. 

Ticaret politikası olmıyan bir sanayi tasav
vur ve tahmin olunamaz. Hal böyle iken mazide 
işlerin iyi organize edilmemesi yüzünden iktisadi 
kaidelere muhalif olarak, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı bünyesinden doğan İşletmeler Bakan
lığının Demokrat Parti iktidarı zamanındaki 
devamını anlamak güç oluyor. 

İşletmeler Bakanlığı memleketteki bütün sa
nayi işlerini üzerine almamıştır. Ayrıca Ticaret 
Bakanlığına hususi teşebbüsün sanayi işlerini gö
ren bir Sanayi Umum Müdürlüğü mevcuttur. 
Devlet sanayii ile hususi sanayiin müşterek vasıf
ları buulunduğunu ve hepsinin aynı rejime ve 
politikaya tâbi tutulmasının doğru olacağı müna-
kaşasız kabul edilecek bir hakikattir, sanırız. 

Şu noktayı istitraden arzetmek isterim ki, İş
letmeler Bakanlığının salâhiyet ve vazifelerinin 
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âna hatlarını 3460 sayılı Kanun tâyin ve tahdit 
etmiştir. Biliyorsunuz ki, İktisadi Devlet Te
şekkülleri hükmi şahsiyeti haiz, muhtar.müesse
selerdir. Bakanlıkların ticaret ve sanayi işlet
melerine müdahale edemiyecekleri çok kereler 
Büyük Millet Meclisi hususi komisyonlarında 
müzakere ve münakaşa edilmiş ve bakanlığın mü
dahale etmemesi prensip halinde kararlaştırıl
mıştır, 

Şu halde İşletmeler Bakanlığının görevi an
cak murakabeye inhisar etmektedir. Unutmamak 
lâzımdır ki, 3460 sayılı Kanunla kurulmuş, büt
çesi milyonu aşan Başbakanlığa bağlı Umumi 
Murakabe Heyeti İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
murakabesini temin için vücut bulmuştur, ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin ve işletmelerinin 
tâbi tutulduğu teftiş ve murakabe sistemini şu 
şekilde sıralamak mümkündür : 

1. Teşekkülün teftiş heyetleri; 
2. Bakanlık teftiş heyetleri; 
3. Maliye teftiş heyetleri; 
4. Umumi Murakabe Heyeti; 
5. İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi He

yeti. 
Bütün bu düğüm üzerine düğümlerin iş

leri nasıl aksattığını içimizde en iyi bilen zanne
dersem Sayın İşletmeler Bakanıdır. 

Ticaret ve Devlet sanayiinin ayrı bakanlık
lar halinde yürütülmesi, yukarda da arzettiğim 
gibi, istihsal unsurlarından hiç olmazsa ticaret, 
sanayii gibi iktisadi faaliyetlerin aynı bakan
lıkta toplanmaması bu mevzularda koordinas
yon noksanlığı doğmaktadır. 1951 yılı 'Bütçesi
nin Ticaret ve İşletmeler Bakanlığı bütçelerinin 
müzakere ve münakaşalarım komisyonda takip 
eden arkadaşlarınız, bu koordinasyon noksan1 a-
rını yakînen görmüşlerdir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
(Devam, devam sesleri) Efendim kar arınız var
dır. Kararı tatbik etmek mecburiyetindeyim. 
Ahmet'e, Mehmet'e ayrı muamele yapamam. 
(Beye koy sesleri) O halde devamını reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Buyurun konuşun efendim. 

ENVER GÜRELİ (Devamla) — Unutmamak 
lâzımdır ki, bugün Devlet sanayii geniş bir kır
tasiyeciliğin içinde bocalayıp hamle yapamıyor
sa bu Devletin güya suiistimalleri önleme endi
şesiyle düğüm üzerine düğüm vurmasından ile
ri gelmiştir. Aldanılan nokta şudur ki, Devlet 
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kanunen muhtar ve fakat hakikatta asla muh
tar olmıyan bu müesseselerin her isine müdaha
le etmek suretiyle bu müessese erkânının ^mesu
liyetini işlerin başlangıcında ortadan kaldırmak
tadır. Maziden müdevver bu Bakanlığın zaman
la yeni bir şekil alacağına katiyen inanıyorum. 

Arkadaşlarım, söz bu mecraya intikal edince 
yurdumuz iktisadi hayatında çok mühim mevkii 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında bâzı 
düşüncelerimizi açıklamak bizim için bir zaru
ret olmuştur. Ancak bu noktaya işaret etmek 
isterim ki bu tevcih ettiğimiz tenkidler müesse
selerin hepsine şâmildir. 

Devlet İktisadi Teşekküllerinin durumlarını 
şvı şekilde rakamlandırmak mümkündürı: 

1. İtibari sermayeleri 1 152 330 000 
2. Ödenmiş sermayeleri 427 376 478 
3. Çalışan memur adedi 16 202 
4. İşçi adedi 77 411 
5. 1949 yılında yapılan kâr 39 320 865 
6. 1949 yılında yapılan zarar 2 937 036 
7. İlk kıymetler 581 983 311 
8. Ödedikleri vergi 193 310 000 
9. Mubayaaları 464 512 000 

10. Satışları 962 517 000 
Görülüyor ki, bugünkü kıymetlerle en aşağı 

2,5 milyar liralık varlığa sahip teşekküllerin 
iş hacımları mühim miktarlara ulaşmaktadır. 
Her şeyden evvel bu ciheti itiraf edelim ki İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyetini asla 
tatminkâr görmemekteyiz. Bunun muhtelif se
bep ve âmillerini şöylece hulâsa edebiliriz: 

Sanayi ve ticaret gibi geniş bir bilgi, kültür 
ve tecrübe istiyen ve bekliyen iktisadi faaliyet 
sahasında çok yeni olduğumuz, bunlar için muk-
tazi elemanların kuruluşu yıllarında bulunma
dığı bir hakikat ise de; Devletin kuracağı sana
yi nevi ve yerlerinin intihabında iktisadi ve ti
cari prensiplere riayet gerekirken bâzı indî ve 
politik mülâhazalara saplanmak suretiyle yapı
lan hatalar bugün işletme ve maliyet hesapla
rında bütün çıplaklığı ile kendisini göstermek
tedir. 

Kuruluş hatalarını giderebileceğine ve bu gi
bi işletmelerin tam bir rantabilite kazanacağına 
maalesef inanmamaktayız. 

Bu gibi müesseselerin nihai ve ciddî bir £et~ 
kika tâbi tutularak hesap neticeleri yine menfi 
tezahür ettiği takdirde faaliyetlerinde ısrar 
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olunmamasının doğru olacağım sanmaktayız. 

Bütün iktisadi Devlet Teşekkülleri sermaye 
bakımından sıkmtı içindedir. Kendi öz kaynak
ları fâaliyetlerini idameye kifayet etmediğin
den uzun ve kısa vadeli kredilerle işlerini gör
mekte ve hepsinin bir yıl içinde ödedikleri faiz 
yekûnu 15 milyon liraya yaklaşmaktadır. Bun
ların maliyet hesaplarındaki inikasını göz önün
den uzak tutamayız. 

Yukarda arzettiğim rakamlardan bir tanesi
ni burada şerhetmek isterim. Ziraat Bankası ha
riç, bütün iktisadi Devlet Teşekküllerinde ikti
sap olunan gayrimenkuller ödenmiş sermayele
rini aşmaktadır. Bunların içinde öylelerine 
rastlamak mümkündür ki, elindeki gâyrimen-
kullerin İktisap bedeli ödenmiş sermayelerinin 
3- 4 misline çıkmaktadır. Zaman zaman bu 
kürsüden söylenen köşk ve saraylar yaptırıldı
ğı iddiasını, rakamlaşmış bir kere de ben teyit 
ederken bunların mesuliyet ve vebalini müesse
se erkânında değil, bâzı zevatın politikayı ve 
emirlerini bu müesseselere sokmalarında ara
mak lâzım geleceği kanaatindeyim. 

Zaman zaman malî sıkıntı içinde bulunan 
bu müesseseler hayatlarını devam ettirmek için 
Merkez Bankasının reiskont operasyonuna baş
vurmak zaruretinde kalmaktadırlar. İstihsale 
matuf, kısa vadeli emisyonların dahi zararlı 
olabileceği iddiası mevcut iken, emisyon karşı
lıklarının gayrimenkullere harcanmasını haya
tı pahalandırmak bakımından terviçte mazur ol
duğumu sanırım. 

3460 sayılı Kanunla hükmi şahsiyeti haiz 
muhtar birer müessese olarak mevcut olan bu 
teşekküller, esefle itiraf edeyim ki, çalışmaları 
itibariyle hiçbir zaman Devlet dairesi manzara
sını aşmamışlardır. Bütün işler Bakanlıkların 
idari görüşü altında cereyan etmesi ve mesuli
yet, yukarda da arzettiğim gibi, bidayette or
tadan kaldırılmıştır. Kanunlarındaki basiretli 
bir tüccar gibi hareket tâbiri tatbikatta süslü 
ve alaylı bir cümle olmaktan ileri gidememiştir. 

Bu teşekküllerin kanunen en yüksek mercii 
idare meclisleridir. İdare meclislerine tâyin olu
nacak zevat hakkında 15 nci madde şu tarifi ve 
tavsifi yapmaktadır. 

« İdare Meclislerinin reis ve azasının teşek
küllerin hususi kanunlarında yazılı vasıfların
dan başka yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini 
muvaffakiyetle başarmak için muktazi meslekî, 
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hukuki, malî; iktisadi ve teknik bilgiyi haiz ve 
tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Kanunun bu açık hükmüne rağmen tatbikatta 
görülen manzara bütün idare meclisi âzalarının 
emekli generallerle emekli vali ve politikacıların 
bu makamları işgal ettiğini (bravo sesleri ve 
alkışlar). Başka bir tâbirle çalışamadığından do
layı Devlet hizmetinden ayrılan bu zevatın asla 
anlamadığı ve bilmediği bir işe yani milyon ve 
milyonların idaresine memur edilmesi keyfiyeti
dir. 

Bütün İktisadi Teşekküller geniş bir memur 
bolluğuna mazhardır. Bunun içtimai ve psikolo
jik sebeplerini kabul etmekle beraber, müessese 
başında bulunanların kâr ve zarar hesaplariyle 
ilgilendirilmemesinde ve Barem Kanunu ile ti
caret ve sanayi yapılamıyacağmda aramak lâzım-
gelir. 
• Arkadaşlarım, sanayi faaliyetlerinde en mü

him unsurlardan birisi işçidir. Kalifiye işçi ye
tiştirmek zaman ve emeğe mütevakkıftır. An
cak bu mevzuda tebellür etmesini uzun vadeli bir 
politika takip edilmesi lüzum ve zarureti aşi
kârdır. Şunu hatırlamak gerekir ki, iktisadi ka
rakteri itibariyle zirai bir manzara arzeden yur
dumuzda devşirme suretiyle işçi tedarik ede
rek veya mükellefiyet kanunlariyle toprak üs
tünde çalışan vatandaşı madenlere indirerek 
bu sahada randıman almayı ummak tahakkuku 
imkânsız bir hayalden ibaret olur. İşçi iş saha
sında mesken ve toprağa bağlandırılmalıdır. Eğer 
bir gün yurdun her hangi bir yerinden gelip bir 
iş yerinde yerleşen işçilerimizi meskene ve top
rağa bağlandığını görürsek o zaman sanayide 
hamle yaptığımıza inanmış olacağız. 

Arkadaşlarım, Devlet Teşekkülleri, yukar
dan beri arzettiğim sebeplerden dolayı geniş bir 
kırtasiyeciliğe dalmıştır. Ticaret ki süratli ka
rar bekliyen ve tatbik edilmesine ihtiyaç göste
ren iktisadi faaliyetlerin Devlet idaresindeki 
usullere hiç tahammülleri yoktur. Merkezden 
mektuplarla, telefon ve telgraflarla işletmelerin 
idaresine çalışmak umduğumuz ve beklediğimiz 
neticeleri almak bakımından boş bir hayalden 
ileri gidemez. 

Bu mevzuda Hükümetin dikkat nazarına bir 
noktayı arzetmek isterim. 14 Mayıs inkilâbmdan 
sonra bütün teşekkül idarecileri, muhtelif se
bepler tesiriyle, her işi Hükümete aksettirip di
rektif istemek yolunu tuttuklarını acı bir haki-
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kat olarak müşahede etmekteyim. Bunun ikti-
?da#dfeı̂ ul«**an partimiz jgin* ne kadar tehlikeli 
'Oİd*̂ *Mu -izaha lüzum görmüyorum. 

Arftâ$£$larım, şu e^eiti arşedeyimki, biz ik
tidar partisi olarak tarihî bir vazife ile mükelle
fiz. iletmelere kadar sokulan ye memleket is-
tihs»ti!fi tehlikeye düşüa^n politikayı buradan 
kovmak zorundayız. Eskiden olduğu gibi bu iş. 
ietnteleH hiçbir zaman politikaya âlet etmemeli
yiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu müesese erkânına vereceğimiz direktif ik-
fös&di prensSplerlmMn ışığı altında istifaflali ve 
randımanı aTPtörmâları yolunda olmalıdır. 

Sîemleket iktisadi teş'ekküllermin 'bugünkü 
işleme tarzında bir zihniyet inkilâbına şiddetle 
muhtacız. 12 senelik teertfbelerin verdiği ders
leri göz önünde tutarak ileri bir zihniyet Ve gö
rüşün yer alması zamanı gelmiştir. 

Eğer işletmeler Bakanlığının devamı arzu 
olunursa hiç olmazsa memlekette mevöut müesse
selerde hepsi hususî sanayi ve maadini Devlet De
niz, Öemir, Havayolları ve Posta, Telgrafı da 
iştigal sahasına alacak bir işletmele!* 'manzumesi 
kurmak ve onların iktisadi prensiplere bağlı 
bir şekilde çalışmasını sağlamak yolu tercih edil
melidir. 

Bir memleketin her bakımdan kalkınması 
kültürün artması sağlık işlerinin istenilen seviye
ye yükselmesi bir kelime ile vatandaşa refah 
yurda felah gelmesi ancak ve ancak iktisadî şart
ların düzelmesi Millî gelirin artması iktisadi 
ve malî kaynakların çoğalmasiyle mümkündür. 

iktisadi kalkınmanın pilânlaşması bir parti; 
Hükümet ve Meclis işi değildir. Bu bilginin, tec
rübenin, ihtisasın elele vererek iktidar parti
sinin iktisadi prensiplerinin ışığı altında, mem
leket rearlitelerinin tetkikiyle mümkündür. Bu 
ise malî ve iktisadi bir şûranın vücut bulması ile 
mümkündür, ikinci Dünya Harbinden sonra 
bâzı Batı Avrupa devletlerinin takip ettikleri bu 
usul sayesinde Millî ekonomilerinde hâsıl olan 
inkişafı Yüksek Meclis benden çok daha iyi bilir. 

Çok kıymetli Başbakandan çalışmalarında 
rbu noktayı göz-önünde bulundurmasını istemek 
benim için cidden zevkli bir vazifedir. (Bravo 
sesleri; .şiddetli ve sürekli alkışlar). 

İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 
(Ankara) — Umumi Murakabe Heyetinde çalış
maktan zevk duyduğum Enver Güreli arkada-
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şma teşekkür ed«rim. Teşekküllerimiz hak
kında tenvir.edici güzel izahlarda bulunduktan 
sonra işletmeler Bakanlığının ayrı bir Bakan
lık olarak kalmasında zaruret görmediğinden, 
hususi ve Devlet sanayiinin aynı Bakanlıkta 
toplanmasının koordinasyonunu temin bakımın
dan daha zaruri gördüklerini söylediler. 

Arkadaşım, koordinasyonsuzluktan endişe 
duyduklarından bahsettiler. Bilâkis işletmeler 
Bakanlığı vasıtasiyle yalnız aynı camia arasında 
dağil, muhtelif Bakanlıklar arasında daha esaslı 
bir koordinasyon temin edilmektedir. . 

Bakanlığımıza bağlı işletmelerin gerek ken
di aralarında ve gerek diğer Bakanlıklar ve bun
lara bağlı müesseselerle koordinasyon temin ey
lemeleri hususuna büyük önem vermekteyiz. 

Bu arada Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
müessesesi arasında malzeme tedariki bakı-' 
mmdan sıkı bir iş birliğine girişilmiş olduğu 
gibi Kurum, Devlet Demiryolları, Devlet De
nizyolları, Devlet Karayolları ve Devlet Hava-
yollariyle de sıkı temaslara geçmiştir. Aynı şe
kilde Petrol Ofisi ile de temaslar yapılmakta ve 
ziraat makina ve aletlerinin de yurt içinde imali 
hususunda Tarım Bakanlığı teşkilâtı ile ahenkli 
bir çalışma imkânları üzerinde durulmaktadır. 

Bu daimî temasların ve sağlanan ahenkli ça
lışmanın vereceği müspet neticelerin başında, 
kendi imkânlarımızın elverdiği malzeme ve te
sislerin yurt içinde imali ve böylece bir döviz 
tasarrufu imkânının elde edilmesi gelmektedir. 

Gayemiz, gerek mahiyetleri ve gerek birbirini 
tamamlamak bakımından yekdiğeriyle yakın alâ
ka ve münasebeti olan, biri istihsal ve diğeri is
tihlâk yeri bulunan Devlet işletmeleri arasında 
muhtelif yönlerden en sıkı bir iş birliğini sağla
mak ve bunun neticelerinden faydalanmakta
dır. Enver Güreli arkadaşım bir de Bakanlığın 
işletmelere müdahalesinden bahsettiler. 'Bütün 
arkadaşlarım emin olabilir ki, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin 10 senedir, murakabesini yapmış 
bir arkadaşınız sıfatiyle, teşekküllerimize müda
haleden kaçınırım. Bakanlık, vazifesini bu te
şekküller arasındaki koordinasyonda ve endirekt 
murakabede görür. Bu teşekküllerde vazife alan 

• arkadaşlarım teslim ederler ki, bizim zamanı
mızda müdahale asgari hadlere inmiştir. 

işletmeler Bakanı üçüncü bir. kere ete kür
süye geldiğinde, Raman'da kurulacak rafinen 
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tesisleri hakkında verilen 10 milyon tahsisatın 
üç misline çıkarılması hakkında bir önerge ve
ren Dr. Kâmil Tayşı ve arkadaşlarına şu cevabı 
vermiştir: Arkadaşlar, Petrol mevzuuna karşı 
arkadaşlarımın gösterdikleri hassasiyete candan 
teşekkür ederim. Gerçekten yurdumuzda bulun
muş ve bulunacak olan petrol bu milletin yü
zünü güldürecektir. Raman'da ve Adana'da tet
kiklerimiz ilerlemiş, Raman'da günde 600 - 700 
ton petrol verebilecek havzamızın sondajları ik
mal olduğundan sipariş etmek üzere olduğumuz 
tasfiyehaneler gelir ve kurulursa pek yakında 
millî petrole kavuşacağız. Bize etüd masrafların
da Amerikan îş Birliği İdaresi de yardım ede
cektir. Biz mütevazı bütçemizden bu sene 10 
milyon lira artırabildik. Bu bir sene içindir. 
Tasfiyehane 2 senede ikmal olunacağına göre 
gelecek sene de yeni ödenek isteğinde buluna
cağız. Bugünkü havadan Yüksek Heyetinizin 
gereken ödenekleri vereceklerini hissediyor ve 
size şimdiden teşekkür ediyorum. 

Bunu mütaakip işletmeler Bakanı, muhtelif 
mevzular hakkında sorulan suallere de cevap 
verdikten sonra alkışlanarak kürsüden inmiştir. 
(Alkışlar). 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Sayın arka
daşlarım; bilhassa İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin her türlü iktisadi faaliyetleri ile teknik, ma
lî ve idari işlerini tetkik, teftiş ve murakabe ile 
vazifeli İşletmeler Bakanlığının ifa edeceği va
zifeler ve oynıyacağı müspet ve hayati rol doğ
rudan doğruya esas bünyemizle alâkalı bulun
maktadır. 

1. Milyonların yarış yaptığı bu müessese
lerin her şeyden evvel basiretli ve müdebbir bir 
tüccar gibi hareket etme zihniyetini iktisap edin
ceye kadar gayret ve faaliyete hattâ mücadele
ye devam olunmasını lüzumlu saymaktayım. 

2. Giriştiği teşebbüsler sırasında husule ge
tirilen pürüzler ve pislikler yüzünden içimizi bur-
kulayan hazin olayların 14 Mayıs inkilâbmdan 
sonra artık tekerrür etmemesini görmek başlıca 
arzumuzdur. 

3. İktisadi Devlet Teşekküllerinin iştigal 
mevzularına giren işlerin her şeyden evvel bir 
plân ve programa bağlanması lüzumuna kaani 

»'bulunmaktayım. Vazife ve "salâhiyet duyguları
nın yanında mesuliyet mefhumunun da yer al-

1?; masını candan arzulamaktayım. Bâzı teşekküller
de geçmişte vâki olan ve dillere destan olmak: 
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suretiyle umumi efkârda pek haklı bir teessür 
ve infial uyandıran yolsuz, kanunsuz işlerle sui
istimallere son verme devresinin başlamış bulun
duğuna inanmış bulunuyorum. Bu teşekküllerin 
tanzim edilen bütçelerinin tasdiki sırasında Ba
kanlığın hassasiyetle durması en mühim vazife
leri arasında olmalıdır. 

4. Yine bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir 
mirasyedi zihniyetiyle hareket etmemelerini sağ
layacak amelî tedbir ve çarelerin bulunmasını ve 
gerektikçe kanuni müeyyideye bağlanmasını lü
zumlu ve faydalı saymaktayım. Bu teşekküllerin 
teftiş ve murakabelerinin nazari olmaktan ziyade 
amelî bir sahaya intikâl ettirilmesi lüzumuna ka
ilim. Devlet fabrikalarnm hammadde ve mal
zeme ihtiyacı düşünülürken hususi teşebbüslerin 
de ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin teftiş ve mu
rakabelerine ait 3460 sayılı Kanunun değişen 
şartlara ve elde edilen tecrübelere göre bu teşek
küllerin bünyelerine uygun tarzda tadili lüzu
muna inanıyorum. 

Hususi sermaye ile çalışan sanayi grupmanları 
ile, Devlet sermayesi arasında koordinasyon im
kânın sağlandığını görmek bizler için derin bir 
bahtiyarlık'olacak ve gerçekten bir merhale sağ-
lıyacaktır. Mâruzât mı bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) -^ Muhte

rem arkadaşlar, İşletmeler Bakanlığının ikti
sadi politikası hususunda arkadaşlar uzunboy-
lu konuştular. Konuşan arkadaşlarımızdan ge
rek sayın Bakan, gerek muhalefet partisine 
mensup arkadaşımız ve gerekse Enver Bey mü-
tedebbir bir tüccar gibi, basiretli bir tüccar gi
bi çalışmanın neye vabeste ise onu yapmak lâ-
zımgeldiğini hiçbir zaman göz önünde bülun-
duramıyoruz ve bulunduranlayız. Muhterem ar
kadaşlar, iktisadi devlet teşekküllerinin aşağı 
yukarı yarısından fazla sayılacak derecedeki 
müesseseler Zonguldak'tadır. Bunlar da Kara
bük işletmesi, Zonguldak Kömür Havzası ve 
Filyos 'tur. Bu işletmelerin bütçelerini tetkik 
ettik, bunda hiçbir tahavvülât görmedik. Bu 
işletmelerin bugüne kadar gidişi hakkında bir 
şey göremiyoruz, t3jç ayda bir temsil masrafı 
olmak üzere 54 bin lira verilmiştir. Kaç gün
dür Bütçeyi arkadaşlar tetkik ettiler, itiraz ve 
tenkid ettiler. Her Balşanlık Bütçesinde 3 - 4 
bin liralık bir temsil masrafı görüyoruz. 54 000 
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lira yalnız Zonguldak işletmesinde vardır. Üç 
aylıktır. Demek ki yine eski usul üzere gidi
yoruz. Yalnız söylemekle, , yalnız yapacağız, 
edeceğiz demekle olmuyor, v.Epey zaman geçti, 
bunlar için yeni bir sistem bulmak lâzımdır. 
Temenni ederiz ki sayın Bakan getireceği ta
sarıda iyi bir sistemle gelecekler ve bunu ıslah 
için yol açacaklardır. 

Zonguldak'a henüz umum müdür gitme
miştir. Bu, 250 - 300 milyonluk bir müessese
dir, bugün başsız çalışıyor. Yine saym Bakan 
bilirler ki, sözümün başında bir şey rica ede
cektim ; onu şimdi arzediyorum: Bizini heVs şe
yimiz kâfidir, fikir bakımından, teknik ' ba
kımdan, fen bakımından, belki kanun bakı
mından, belki sisteme bakımından. Eğer ya
pılan tenkidler ve konuşulan sözler samimi ola
rak kabul edilirse ve iyi telâkki edilirse biz 
kurtarırız kendimizi. 

İstanbul'da bir çimento fabrikasına yardım 
edildi. Sayın Bakan konuşmalarında 3 - 5 ki
şinin kalkınmasına sebebiyet vermiyeceğız, bu 
devlet malları hususi teşebbüse intikal ettiri-

, lirken birkaç kişi kalkmdırmıyacağız, dediler. 
7,5 milyon liralık bir yardım yine yapıldı. 

Saym Bakan sizi tebrik ederim, sizin çi
mento fabrikası işinde mutabıkız, iç finans
man için paranızı hazırlayın, dediler. Kalkıp 
gittik, adamların arasına girmiş bulundum. 
Lütfen bu iş hakkında fikirlerini açıklasınlar 
ve beni de aradan çıkarsınlar. Biz arada kal
dık. Açılacak kredi ile aradaki farkı biz temin 
ettik, yani iç finansmanı temin ettik, parayı tes-
bit ettik, geldik. Biz de bu suretle orada kal
dık. Bunu izah etsinler. 

Bir de kendilerinden bir temennim var. Zon
guldak Vilâyetinde Amasra'da Havzai Fahmi-
ye dahilinde 2 - 3 ocağımız vardır. İşletilme
sine müsaade edilmemiştir. Bunun için Ekono
mi Bakanlığı ile temas edilerek bu işletmeler 
hususi teşebbüse bırakılsın. 

Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikaları var
dır. Demir - Çelik Fabrikalarının münakalâtı 
Filyos üzerinden yapılıyor. Bu uzun münakale 
için para veriyor. 60 - 80 bin lira kadar para 
verdi. Eğer bunu Kokarsu'dan veya Amasra'
dan yaparlarsa çok mahmul olan Karabük ve 
Zonguldak hattının yükü azalır. 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır. 
Müzakerenm kifayetin» dairdir. (Kâfi, kâfi 
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sesleri). Müsaade buyurursanız bunları okuta
lım. 

Yüksek Başkanlığa 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesi üzerinde ko

nuşmalar çok etraflı ve kâfi görülmüştür. 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Milletvekili Denizli Milletvekili 
Şevki Hasırcı Fikret Karabudak 

Yüksek Başkanlığa 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin tümü hak

kındaki müzakereler kâfidir. Maddelere geçil
mesini teklif ediyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

BAŞKAN —• Önergeler aynı mealdedir. Bu 
önergeleri kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiş ve müzakere kâfi görülmüştür. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

B. 
101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri. 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enle*.. Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 

Lira 
5 320 

548 077 

112 201 

22 403 

500 
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210 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

451 

452 
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39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN —' Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
vo giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklâriyle başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

M. 
Lira 

36 315 

2 100 

37 800 

2 500 

17 502 

1 201 

5 000 

52 502 
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2 001 

3 002 

1 500 

10 500 

1 000 

B. 
457 

501 

601 
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îç kongreler ' 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
2804 sayılı Kanun gereğince Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü
ne yardım 8 362 000 

Lira 

1 000 

REMZÎ KOÇAK (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlarım bu bölümle alâkalı madenlerimiz 
ve kömürlerimiz için 'bâzı temennilerde buluna
cağım. 

Sayın Cumhuıibaşkanımıızm İktisat Bakan
lığı zamanında Şeydi Ömer mınakasında Ara
ma Enstitüsü tarafından sondajlar yapılan kı
sımda milyonlarca ton olduğu tesfoit edilen lin
yit halindeki kömürden o zaman istifade yolla
rı aranmış ve İstanbul'a kadar enerji vererek 
bir elektrik santralinin Kütahya'da kurulma
sı umumi kalkınma pilâmna alınmış, hattâ 
etüdleri de ikmal edilmişti. 400 sene ömrü ola
cak olan bu santral rahmetli Atatürk'ün ebedi
yete intikalinden sonra bu teşebüs de malûm 
sebepler dolay isiyle yüzüstü kaldı. Hemen he
men toprak üstünde bulunan ve kırk metreden 
60 metreye kadar damar kalınlığı ihtiva eden 
ve yaktığımız zaman kok gibi dumandan ve is
ten âri olan ve memleketin mahrukat ihtiyacı
nı fevkalâde karşılıyabilecek vasıfta bulunan bu 
muazzam yeraltı serveti ile buna benzer Altıntaş, 
Gediz, Simav, Emet ve sair kazalarımızdaki ser
vet kaynaklarımız için Bakanlığımız ne düşün
mektedir? 

Kütahya - Balıkesir hattı inşasında bir ma
den mıntakası olduğu mevcut muhtelif madenle-
riyle, kömürleri ile anlaşılan Kütahya'da keşfe
dilmiş ve edilecek olan madenlerin arama ekip
lerine bir kolaylık olmak üzere Kütahya'da bir 
fek yüksek kimyagerin çalışma sahası içinde bir 
tahlil laboratuarı kurulması hususu; çok kıy
metli ve belki de dünyada emsali pek az bulunan 
madenlerin cins ve nevilerinin tâyini bakımın
dan çok yardımı dokunacaktır. Masrafının kıs
mı âfcaam maden sahipleri tarafından ödenmek 
üzere bu müesesenin kurulmasını, aynı zaman
da ticari ve zirai sahada bankalardan yardım 
gören tüccar ve çiftçilerimiz gibi maden müstah-
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sıllarının faaliyetlerini arttırmak bu suretle yer
altı servetlerini döviz matahı haline getirmek 
üzere madenlerimize yardım elini uzatacak bir 
müessese kurulup kurulmayacağı hususunda ne 
dügünıülmektedir? Bu hususların belirtilmesini 
sayın Bakandan rica ederim. 

BAKI ERDEN (Siirt) — Reis Bey müsaade 
buyurun usul hakında konuşacağım. 

BAŞKAN—Buyurun . 
BAKÎ ERDEN (Siirt) — Muhterem arka% 

daşlar; kifayet takriri verildikten ve yüksek tas-
viMîrifce arzolunduktan sonra bölümler hakkında 
konuşulurken sadece rakamların konuşturulması 
lâzımdır. Temenni, ancak kifayeten evvel, kifa
yet takriri kabul edildikten evvel yapılabilir. 

Binaenaleyh Riyaset Makamından rica ediyo
rum ,böliü»3b için SÖK -istiyenler sadece bölümler 
üzerimde k^aıupaatorına müsaade etsinler, Yani 
böyi« temenni şeklindeki konuşmalara müsade 
etH»mel««mi rica. ediyorum. 

BALKAN — Bölümler üzerinde Milletvekil
leri am alabilirler ve bu meyanda bakandan sual 
sokabilirler. 

Söz Cemal Kıpçakın 'dır. 
CEMAL KİPÇAK (Zonguldak) — Saym ar

kadaşlar ; bu 60.1 nci bölümdeki rakamlarla 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne bir tahsi
sat verilmektedir. Ayrıca, yatırımlar kısmın
da da mühimce bir para yatırılıyor, petrol işi 
olduğu İQİn tabiatiyle yerindedir, büyük kıy
met ifad-e eder. 

• Geçen* -senelerde Umumi Heyette Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünün faaliyetinin Umu
mi Heyet tarafından terviç edilmesi için t e 
menniler vardı, bunlar yerine getirilmiş midir'! 
Eğer bu temenniler fiiliyata geçmemişse mut
lak surette filiyata geçirmesini Sayın Bakandan 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Suat Başol. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Şevki Yazman. 
ŞEV.Kİ YAZMAN (Elâzığ) — Ben bu Ma< 

den Tetkik Aramadan kısa bir şey soracağım. 
Bu idarenin eskiden kalma çok kötü bir huyu 
vardır.. îyi bir maden buldu mu hemen kapar 
feneri, gider Etibank kimseleri oraya baktır
maz. Bizim bölgede maden çoktur arkadaşlar. 
Fakat bundan muztaribiz. Şimdilik kaydı ile 
bizim bölgede krom işletmek . yasaktır. Ümit 
ediyorum ki, bu huylarından vazgeçeceklerdir. 

1951 O : 4 
Hem temennim hem de bunun burada böyl# 
olacağına dair işaret verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN —• îzzet Akçal. (Rize) 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, kısa bir 

sual soracak ve bir temennide bulunacağım. 
Petrol dâvası memleketimizin ele aldığı 

dâvaların hemen hemen en mühimlerinden biri
sidir. Rize İlinin Çayh Kazasının beş mil açı
ğında deniz içinde petrol kaynamaktadır. Aca
ba Bakanlık bundan haberdar mıdır? Karadan 
bu petrolün çıkarılması için bir teşebbüse geç
meleri ihtimali var mıdır? Bu ciheti Bakandan 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — 601 nci bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
901 Bakanlık onarma giderleri 1 000 

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

902 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne 38 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

90-3 Batman'da yeni kurulacak rafi
neri ve müştemilâtı için Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsüne 10 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm hakkında 
bir önerge vardır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet programında, iktisadi cihanlarımı

zı süratlendirmek, bu maksatla bütçe envestisman 
mahiyetinde olan kısmı mümkün olduğu kadar 
genişletmek, bunun dışındaki bütün imkânları
mızı yalnız ve yalnız istihsale matuf mevzulara 
tevcih edeceğimiz hakkında Başbakanımızın be
yanı ile Hükümetimiz millete karşı bir taahhüde 
girmiştir. 

Millî servetimizi artıracak ve iktisadi, duru
mumuzu yükseltecek gelir membalarımızın m mü
himini petrol olduğu halde bütçe tasarımızın 903 
ncü bölümüne İşletmeler Bakanlığı Bütçesinde 
Batman'da yeni kurulacak rafineri ve müştemi
lâtı için Maden Tetkik Arama Enstitüsüne on 
milyon lira konmuştur. Buna (20) milyon daha 
ilâvesiyle otuz milyona iblâğı memleketimizde 
1949 senesi istihlâkimizle sabit olan 60 milyon 
Türk lirası mukabilinde dövizimizin harice git-
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meşini önliyeceği kanaatiyle bu yirmi milyon lira 
ilâveyi teklif ve Mecliste tafsilâtiyle açıklıyabil-
mek ve mevzuübahs tahsisatı koydurmak imkânı
nı bulabilmek için bu teklifimizin Büyük Millet 
Meclisine iblâğına yüksek müsaadenizi rica ede
rim. 

Antalya Kayseri Diyarbakır 
N. Ş. Nabel I. Kirazoğlu K. Tayşı 

Niğde Kayseri Konya 
F . Köşkeroğlu A. R. Kılıçkale H. ölçmen 

Diyarbakır Bursa Kayseri 
Y. Azizoğlu N. Yılmaz F. Apaydın 

Bursa Bursa Edirne 
S. Herkmen M. San M. Enginün 

Çoruh Bursa Sivas 
Dr. A. R. Sağlar S. Karacabey N. Ertürk 

Afyon Kocaeli îçel 
A. Tan M. Yılmaz C. Ramazanoğlu. 
Sivas Balıkesir Bursa 

R. öçten S. Yırcalı N. Açana] 
Aydın Tekirdağ Muş 

Dr. B. ökten Dr. Z. Erataman F. Kılıçlar 
Bolu Kayseri Aydın 

V. Yöntem M. özdemir Ş. Hasırcı 
Diyarbakır Antalya îzimr 

Y. K. Aktuğ A. Tekelioğlu M. Erener 
Çorum îzmir Urfa 

S. Baran V. Menteş C. Öncel 
Diyarbakır Elâzığ Tunceli 

M. R. Bucak H. A. Yöney H. R. Kulu 
Ağrı tsparta İstanbul 

K. Küfrevi K. Demiralay N. Tlabar 
Bitlis Balıkesir Elâzığ 

S. İnan M. Tuncay S. Ergene 
Afyon Balıkesir Afyon 

S. Torfilli M. Erkuyumcu B. Oynaganlı 
Elâzığ Urfa Gümüşane 

A. Demirtaş R. K. Timuroğlu H. Tokdemir 
Tokad Ankara Kastamonu 

A. Gürkan ö. Bilen F. Keçecioğlu 
Urfa Bolu Antalya 

ö. Cevheri M. Dayıoğlu Dr. B. Onat 
Kocaeli Trabzon Trabzon 

H, Türkand M. Goloğlu S. E. Alperen 
Bolu Antalya Niğde 

Z. Danışman t. Subaşı H. Ülkü 

KÂMtL TAYŞI (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlarım, Millî servet ve gelir kaynağımı
zın en önemlisi yeraltı servetlerinden petrolü-
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müzdür. 1925 senesinde başlıyan petrol ara
maları: 1. Trakya bölgesinde, S. Van böl
gesinde, 3. İskenderun bölgesinde, 4. Po
latlı bölgesinde, 5 Adana bölgesinde, 6. Gazi-
anteb bölgesinde, 7. Güney - Doğu'da, Gör-
cüz'dedir. Bu mıntakalardaki aramalar deneme 
ve tecrübeden ileri gitmemiştir. 2084 numaralı 
Kanunla Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurul
muştur. İlmî ve Akademik mesaile 1937 ve 
1938 yıllarında detay etüdleri Ve jeolojik tetki-
kata girişmiş ve 1929 da birinci kuyu açılmaya 
başlamıştır. 

Arkadaşlarım, bugün için Raman Türkiye'
de yegâne ve biricik petrol mıntakamızdır. Bu 
mıntakanın genisıliği 200 kilometre sahadır. Bu 
sahada 7 aded havza mevcuttur. Bu 7 aded hav
zadan birinci havzada bugüne kadar 16 kuyu 
açılmıştır. Bu açılan kuyulardan 8, 9, 10, 11, 
12, ve 14 numaralı kuyular faal bir durumda
dır. Bu kuyulardan her birinin 24 saatteki va
sati verimi 50 tondur. Bu 50 tondan daha yu
karı çıkan 120 ton veren kuyularımız da mev
cuttur. 14 numaralı kuyu şimdi 1646 metrede 
tesadüf ettiği 72 metre sihanindeki petrol ta
bakasını geçtikten sonra 3000 metre derinliğe 
gitmektedir. Bunda yapılan tetkikatta ve çıkan 
toprakların tahlilinde Amerikalı jeolokların da 
kanaatine göre bu sondaj 3000 metre derinliğe 
vâsıl olduğu anda çıkacak petrol miktarı yev
miye beş bin ton olarak tahmin edilmektedir. 

Şimdi bu miktar, memleketimizin tamamiy-
le istihlâkini karşılıyacak ve diğer kuyulardan 
alman 480 ton, ham petrol elde edilecek. Ve 
mayii mahrukat dışarıya gidecektir. 

Arkadaşlar petrollerimizin, ve bu havzanın 
zenginliklerini sizlere rakamla göstermek için 
biraz müsaadenizi rica edeceğim. 

Dünya petrolleri ve Türk petrolü adlı esere 
bir göz atacak olursanız, Kuzey Amerika'da 
428 860 kuyu mevcut olup beher kuyunun ver
diği hampetrol miktarı yani bir kuyu bir gün
de hampetrol olarak verimi bir ton 640 kilodur. 

Birleşik Amerika'da 425 650 kuyu mevcut 
beher kuyunun bir gündeki verimi bir ton 600 
kilodur. Güney Amerika'da 15 750 kuyu mev
cuttur, beher kuyunun bir gündeki verimi 88 
tondur. Venezüella'da 4 925 kuyu mevcuttur. 
Beher kuyunun bir gündeki verimi 31 buçuk 
tondur. Avrupa'da 5 203 kuyu mevcuttur, be
her kuyunun bir gündeki verimi iki tondur. 
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Afrika'da 195 kuyu mevcuttur, beher kuyunun 
bir gündeki verimi 17 ton 400 kilodur. Uzak 
Doğuda 6 780 kuyu mevcuttur. Bir gündeki ve
rimi bir ton 400 gramdır. Şimdi şu gösteriyor 
ki bütün dünyada yalnız civarımızdaki müslü-
man memleketler hariç, diğer devletlerin elde 
ettiği kuyulara nispetle bizim ki kuvvetli ve en 
verimli bir durumdadır. Arkadaşlar, bugün son
dajı yapılan birinci havzada, bir numaralı hav
zada 15 kuyu açılmıştır. Şimdi bu havza keşfe
dilmiş bir durumdadır. Bu birinci havzanın tu
lü 7, arzı 1 kilometredir. 7 milyon metrekare 
sahadır. Bu yedi milyon metrekare saha, arama 
işi bitmiş işletmeye hazır ve amade bir durum
dadır. Arama işi biten bu birinci havzamızın 
bugün için vasati verimi 480 - 750 ton hampet-
roldür. Bu torinci havzamızın işletmeye açıla
bilmesi için 15 kuyu daha açmak lâzımdır. Mü
saade ederseniz şu mikrofonu misal olarak ala
lım, bu mikrofonun şu cidarı üzerinde şurada, 
şurada ve bir iki de merkezinde olmak üzere 
kuyu açılmıştır. Fakat tamamen verimli olabil
mesi için de yani bu havzadan tam petrol elde 
edebilmek içinse 15 kuyunun daha açılması lâ
zımdır. 

Gelelim yedi havzadan birisine daha .İkin
cisinin biraz daha Şimalinde ve Karzan Kaza
sına Hüseynik denilen Köyün yanındaki sırtta
dır. Burada sondaja başlanılmış kuyu ilk 300 
metre derinliğe inildiği zaman birinci havzada 
olduğu gibi 1480 veya 1664 değil 300 metrede 
petrole tesadüf edilmiştir. Bu birinci tabakadır. 
Şimdi bu ikinci havzada beş günde bir kuyu 
kazanılmaktadır. Bu kuyular tesbit edilip rezer
vi tâyin edilince, 2 nci tabakaya yani 1084, 1460 
metreye inince, mutlaka ikinci tabakaya, üç bin 
metreye inince 3 ncü tabaka petrola rasgeline-
cektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz, bitmiştir. (Kâfi, kâfi 
sesleri, gürültüler). 

KÂMİL TAYŞI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz arkadaşlar, bu memleketin iktisadi der
didir. Kalkınma için membaı varidat arıyoruz. 
(Devam, devam sesleri) yeraltı serveti bizi kal
kındıracaktır. Konuyu izah edeyim: 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Konuş
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul elil-
miştir. 

KÂMİL TAYŞI (Devamla) — Arkadaşlar, 
burada kuyu kazan sondaj aletlerimiz vardır. 
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İlk zamanlarda kötü, iptidai idi. Aynı zamanda 
ecnebi mütehassıslar çalışırdı, ecnebi işçiler ça
lışırdı. Onun için bir metre derinliğindeki kuyu 
400 liraya mal oluyordu. Bir kuyunun mali
yeti ise 500 bin ile bir milyon lira arasındaydı. 
Simli ise en modern sondaj makinesi temin 
edildiği cihetle kuyunun derinliği bugün için 
500 bin liraya mal olmaktadır. Bunun sebep ve 
saiki sondajı idare edenin Türk mühendisi, ça
lıştıranın Türk işçisi ve tahlilleri yapanın Türk 
biyologu, Türk kimyageri olmasıdır. Bu yüzden 
masraf 500 000 den aşağı düşmüştür. 

Arkadaşlar; şöyle bir rakamla hesap edelim. 
Bu asgari bir hesaptır. Bugün bol miktarla ve
rimli mevcut altı kuyumuzun günlük ham petrol 
verimi 480 - 750 tondur. Bunu bir seneye dar-
bedersek 192 800 ton ham petrol elde etmiş 
oluruz. Aynı zamanda işletmeye arzedilen 15 
kuyuyu açar ve çalıştırırsak 260 000 ton elde 
eder bu miktarla 452 800 ton ham petrol ediyor. 
Bugün beynelmilel ham petrol tonu 40 lira ol
duğuna göre ve 14 numaralı kuyumuz da 3000 
metre inildiği takdirde, ki bunu jeologlar mut
laka çıkacaktır diyor, toprak tahlili neticesinde, 
o taklirde 18 112 000 lira birinci havzadaki ku
yuların verimi. 14 numaralı kuyu da yakında 
netice verdiği zaman 72 milyon liralık ham pet
rol bedeli oluyor. Mecmuu 90 milyon liradır. 

Arkadaşlar, iki nokta hatıra gelir. 14 numa
ralı kuyu rezervi muayyen değil de bu rakamı 
niçin alıyorsun, ben geride ihtiyat olarak ikinci 
havzanın verimini ilâve etmedim ihtiyata, emni
yete aldığım için bu rakamı buraya ilâve ettim. 

Binaenaleyh bu havzanın bu şekilde iktisadi 
kalkınmamızı temin etmesi için bu kuyuların 
Batman istasyonundaki rafineriye demir boru
larla bağlanması lâzımdır. 15 kuyunun açılması 
ile tasfiyehanelerin Batman kenarında kurulması 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, bugün Batman'da olan raf iner 
tasfiyehanelerimiz 480 ton olan müspet geliri
mizden ancak 50 - 60 tonunu tasfiye etmekte
dir, iptidai bir durumdadır. 

Gelir kaynaklarımızın akan ağızları tıpalarla 
kapatılmıştır buna saik bu tasfiye merkezine 
bağlanacak demir borular ve tasfiyehane ve 15 
kuyunun açılması için gerekli tahsisatın bulun-
mamasmdandır. 

Sabık iktidar intihaptan dört ay evvel Petrol 
Aramanın müracaatını intihabın sonuna bırak-
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hııştı. Bugün yeni iktidarımız da iktidara ge
leli bugün 10 aydır bu verimli kaynağımızı ve
rimsiz bir halde bırakmıştır. Fakat bugüne 
kadar bizim iktidarın bunu vermesine imkân 
yoktu. Bugün huzurunuza tetkik edilmek üzere 
bütçesi gelmiştir. O bütçeyi kaldırmak, indir
mek, zam etmek sizlerin kudreti dahilindedir. 
Bugün bütçede mevcut olan 10 milyon liraya 20 
milyon ilâvesiyle bu gelir kaynağımızın verimli 
bir hale ifrağı şarttır ve bu mevzuatla işletme 
işine girmiş oluruz. Ben bu hâdiseyi Meclisi
mize kadar getirmeye vicdanen mecburdum. Se
bebi : Bu petrol Allah razı olsun Refik Saydam 
Başbakanlığında meydana çıkarıldı. Fakat muh
telif tesirlerle bunu ağırlaştırdık. Haricî ve 
dahilî saikler bunda rol oynadı. Milletimize ha
kiki cephesini göstermiyerek uzuca elde etmek is-
tiyen şahsiyetler var. 

Ben milletin bu servetini, milletin mümes
silleri siz milletvekillerinin önüne getirdim. Mec
lisi Âli buna tahsisat mı verecek, heyet mi gönr 

derecek buna bir çare bulmasını temenni ediyo
rum. Yüksek Meclisin içinde; maliye, iktisat 
ve her ilim şubesinden kıymetli arkadaşlarımız 
vardır. Eğer benim dediklerim sizi tatmin etmi
yorsa, dimağınızda her hangi bir istifham ya
ratıyorsa aranızdan bir heyet ayırarak bu işi 
incelendirmenizi istirham ediyorum. 

Takririmi yazmadan evvel, çok bilgin, çok 
sermayedar bir vatandaşıma danıştım. Bundan 
bahsetme öldürürler dedi. Benim bundan vaz 
geçmeme imkân yoktur, dedim. (Soldan bir ses; 
böyle şey olur mu?) 

Hakikaten öldürdüler arkadaşlar. Arzedeyim. 
Burada çalışan Rasel, bir yabancı; çok kıy

metli Sondar, Amerika'da tahsil etmiş, karekteri 
kuvvetli, milleti için kendini fedadan çekinmi-
yen Mühendis Reşit Beyi elindeki infilâk mad
desi patlamak suretiyle hem gendisini imha etmiş 
mühendisi yaralamıştır. Diyarbakır Hastanesine 
geldi, ben elimle tabutladım. 

Bugün Reşit'i istihlâf eden hiçbir şeyden 
korkmıyan Türk mühendisleri kuyudan kuyuya 
koşmakta ve vazifesini, Türk azmini muha
faza ederek yapmaktadır. Haricî tahrikten de 
korkmamaktadır bu fedakâr azimli vatandaşlara 
huzurunuzda teşekkürü Millî bir borç bilirim. 
Büyük Meclisi dolduran yüksek kitleden seçile
cek bir heyet bu yeraltı servetimizin bir an 
evvel meydana çıkmasında âmil olmalıdır. 
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Fakat şunu düşünsünler ki, bizden imtiyaz 

istemeye gelen ecnebi şirketin mesul müdüri umu
misi Hükümetimizle temas ederek imtiyaz almak 
istediler. Fakat idaresine Millî istikamet veren 
Hükümetimiz buna taraftar olmadı. Rakamlar 
vereceğim arkadaşlar; en bol petrolü olan Iran 
da imtiyaz için ton başına 4 lira veriyorlar. Irak 
da 4,62, Suidi Arabistan'da 4,62, Küet'te 2,50 
verirlerken bizim Türk petrollerine ton başına 12 
lira veriyorlar. Bunu kara gözümüz için, vermi
yorlar. Bizim rezervimiz çoktur. Fakat bizi sin
direrek kıstırarak; dostça görünerek gerek içi
mizden, gerek; dışımızdan bu serveti elimizden 
almak istiyorlar. Onun için sizden ricam ilim 
heyeti mi, fen heyeti mi ne ayıracaksanız ayırın; 
Hükümetinize lâzımgelen direktifi mi verecek
siniz ne yapmak lazımsa yapın; karar sizindir. 
Çünkü milletin vekilleri sizsiniz. (Alkışlar). 

Müsaadenizle. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar, biz her sene bu M. T. A. Enstitüsü
ne verilen para için daima itiraz ederdik. Sayın 
arkadaşımız bizi öyle yüksek hayallere kaptırdı ki, 
hemen bugüne kadar M. T̂  A. Enstitüsü hakkın
da yaptığım tarizlerden âdeta nedamet eder gi
bi oldum. (Et, et sesleri). 

Fakat sayın arkadaşlar, ben bâzı yerlerde 
yaptıkları işleri gözümle gördüğüm için, arkada
şımın vermiş olduğu izahatta biraz şüpheye düş
tüm. Çünki Adana mıntakasmda aşağı yukarı 
üç seneden beri incirli köyünde petrol ararlar. 
Fakat su bile bulamadılar. Demek ki öte taraf
tan çıkıyormuş. 

Bu iş hakikaten böyle ise buna 20 milyon li
ra da az gelir. Tabiî petrol işi kolay değildir. 
Onu çıkarmak, tesisatı, teşkilâtı yapmak, bizim 
aklımız ermez ama 100 milyon liradan aşağı pa
ra ile olmaz. Bunu Hükümete bırakarak, Hükü
met bunu tetkik ettirsin. Vaziyet arkadaşımızın 
dediği gibi ise hangi şartlarla yapması lazımsa 
onu yapsın. Şimdilik on milyon kâfidir. Fakat 
bunun üzerinde titriyerek verelim bunu. 

YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım, Batman rafineri tesisatının 
biran önce kurulması için tahsisatının haddi lâ-
yika çıkarılması hakkında verilen takrire imza 
koyan arkadaşlarımızın üzerine parmak bastık
ları mevzu millî çapta hayati ehemmiyeti haiz 
bir dâvadır. 
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Bu yerinde teşebbüslerinden dolayı bu arka

daşlarıma derin şükranlarımı, tebrik ve takdir
lerimi arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, medeni âlemin yürü
yüşünde petrol ve benzinin ve alelûmum mayi 
mahrukatın ehemiyeti ve rolü meydandadır. Bir 
insan uzviyetinde damarlarındaki kan ne işi gö
rüyorsa medeni cemiyetlerde de petrol aynı rolü 
oynar. Bugün milletlerin teknik ve ilerilikleri 
nin mikyası harcadıkları petrol miktariyle ölçül
mektedir. 

Esefle müşahede etmeliyiz ki, iktisadi iş bir
liğine dâhil 19 memleket içerisinde nüfus başı
na düşen akaryakıt itibariyle Türkiye en geride 
gelmektedir. İran ve Suriye bile fersah fersah 
önümüzde bulunuyorlar. Buna rağmen her sene 
harice petrol için verdiğimiz döviz 30 milyon 
dolar, yuvarlak hesap ile 100 milyon liradır. 

Halbuki istikşaf ve sondajlar göstermekte
dir ki, diğer yeraltı servetlerimizde olduğu gi
bi, yurdumuzun mâlik bulunduğu petrol de bi
ze bol, bol yetecek miktardadır. 

Hattâ şimdiden; Raman'da açılmış ve cev
herini akıtmaya müheyya 6 kuyunun verdiği 
ham petrol miktarı günde vasati 450 tondur ki 
bu halihazır ihracatımızın üçte birini karşılı-
yaeak miktardır. Maalesef elimizde esaslı ve işe 
yarar bir rafineri, yani bir tasfiye cihazı bulun
madığından bütün hemen hemen millî servetten 
istifademiz lâşey mesabesindedir. 

Zira hâlâ mevcut bulunan ve istihsalâtı tec
rübe mahiyetinden öteye geçmiyen rafineri ci
hazı bu kuyuların veriminin ancak % 10 nu 
tasfiye edebilmektedir. Mütebaki % 90 olduğu 
gibi durmakta, millî servet, emsalsiz bir gelir 
kaynağı halinde sizin hizmetinizi beklemektedir. 

Hükümet de bu ehemmiyetli dâvayı takdir 
etmiş ve bu maksatla İşletmeler Bakanlığı Büt
çesinin 903 neü bölümüne 10 milyon lira tah
sisat koymuştur. Şükranla karşılıyorum. Fakat 
istikşaf ve ilmî tetkiklerle sarahaten anlaşılmış 
bulunmaktadır ki bugün yalnız Raman dağ sa
hasının malik bulunduğu rezerv petrol mikta
rı 7 milyon tondur. Umumiyetle bir petrol ya
tağının ömrü 20 sene olduğuna nazaran günde 
1000 ton tasfiye yapabilecek vüsatta bir rafineri 
cihazına ihtiyacımız olduğu meydandadır. Ya
pılan hesaplara nazaran böyle bir rafineri bil
ûmum tesisat ve müştemilâtı ve bu iş için lüzum-
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lu varil fabrikası dâhil 10 milyon dolara, bizim 
paramızla 30 milyon liraya mal olmaktadır. 

Hükümetin bu hesaba nazaran İşletmeler Ba
kanlığı Bütçesinin 903 ncü bölümüne 10 milyon 
lira koymakla bu işi üç senede ikmal tasavvu
runda bulunduğu anlaşılıyor. Bütçenin 235 mil
yon lira olan açığını daha fazla büyütmemek 
mülâhazasından neşet eden bu tarzı hareket 
kanaatimce katiyen yerinde ve isabetli değildir. 
Çünkü; dünyanın en az petrol harcıyan milleti 
olmamıza rağmen akaryakıt için her sene dışa
rıya verdiğimiz döviz miktarı 30 milyon dolar, 
bizim paramızla 100 milyon Türk lirası olduğunu 
arzetmiştim. Bu rafinerinin kısa zamanda tesisi 
ve faaliyete geçirilmesiyle her sene kazancımız 
ve döviz tasarrufumuz 25 - 30 milyon Türk Lira
sı olacaktır. 

Bu itibarla bu millî serveti bin an önce akar 
hale getirmek bizim için bir emri zaruridir. Ve 
bunu bir gün dahi geciktirmek, telâfisi gayri 
mümkün bir gayıptır. 

Hükümet bu tahsisatı üç senede vermeyi dü
şünmekle bu işi asgari dört beş sene daha geriye 
atmayı göze almayı kabul etmiş demektir. Hal
buki son yıllardaki gidiş de göstermektedir ki, 
memleketimizin petrol sarfiyatı her sene % 30 
nispetinde mütemadiyen artmaktadır. Ele aldığı
mız hummalı yol faaliyeti bizden her sene asgari 
50 bin ton asfalt istemektedir. Asfalt da bilirsi
niz ki, bir petrol müştekkatmdadır, bir petrol 
bakıyesidir. 

Kurulması mutasavver olan bu rafineri tesi
satı sayesinde senede elde edeceğimiz asfaltın 
miktarı vasati olarak 70 - 80 bin tondur ki, mem
leketimizin ihtiyacını fazlasiyle karşılayabilecek 
miktardadır. 

Bu izahatıma ve serdettiğim mucip sebeplere 
istinat ederek heyeti âliyenizden istirhamım, bu 
tahsisatın 30 milyon liraya iblâğı ve muhtaç ol
duğumuz bu millî servete bir an önce kavuşul
masının sağlanmasıdır. .Bu vadide tereddüde se
bep olabilecek iki nokta hatıra gelebilir. 

1. Bütçe açığını 20 milyon lira daha artır
mak doğru mudur?. 

Evet tamamen doğrudur. Çünkü 20 milyon 
lira vermekle her sene 25 milyon lira kazanıyor 
ki bu; kaçırılması, geciktirilmesi asla caiz olmı-
yan kazançtır.. Böyle bir açığın hesabını açık 
alınla millete vermek de mümkün ve kolaydır. 

Eğer biz açık veriyorsak, borç ediyorsak, ya-

— 113* — 
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Çıyanlara yaranmak üzere heykeller, Meclis bi
nası gibi israf âbideleri için değil, memlekette 
servet kaynakları yaratmak için yapıyoruz. Ve 
hattâ tereddüdsüzee iddia edebilirim ki, önümüz
deki bütçede de hakiki mânasında bundan 
daha mükemmel ve isabetli bir yatırım faslı gös
termek çok güç ve hattâ gayrimümkündür. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Bude-

uaal hakkında konuşmıyaeağım. 
Muhterem arkadaşlar; Benden evvel söz al

mış arkadaşlarım, Raman Petrol sahasının 
ekemmiyetini, zenginliğini ve zamammızdaki 
kıymetini gayet fennî bir şekilde belirttiler. 
Yalnız Sinan Tekelioğlu arkadaşımız Maden 
Tetkik, Arama Enstitüsünün bu aramalarının 
şüpheli olduğu için buraya da şüpheli nazarlar
la bakıyıaamm, dediler. Şu halde kendilerine 
şunu söyleyebilirim, mademki Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün aramaları sathi idi, bu 
kadar sathi bir arama ile böyle müspet netice 
alındığına göre daha esaslı arama yapılırsa 
oranın zenginliği daha çok tezayüt edecektir. 

Arkadaşlar; biz daima verimli işlere para
mızı yatıralım diye ısrarla söyleyip duruyo
ruz ve şimdiye kadar böyle yapılmadığından 
şikâyet ediyoruz. îşte arkadaşlarımın hatırlı-
yacakları gibi bundan daha verimli bir saha ne 
gördüm, ne işittim. Bu sene 30 milyon ve
recek oiuesak bir sene zarfmda paramızı tek
rar geri. almakla beraber her sene bize 30 mil
yon ete. k i r temin edecektir. 

tkincM de, bir taşla iki, üç kuş birden vur
muş oluyoruz. Biz mütemadiyen dert yanıp 
duruyor, Doğu bölgesi ihmal edilmiş, çok geri 
bırakılmıştır, diyoruz. Aynı zamanda bu şe
kilde oraya vereceğimiz ehemmiyetle de o mın-
takayı biraz kalkıncbrmış oluruz. Onun için 
h e » üoğunun kalkınması, hem bütçemize ge
lir, hem de envenstismam bütçemiz için gayet 
najfi ve müstefit bir saha bulduğumuz için siz
den istirhamım, bu 20 milyonun esirgenmeme-
sidir. 

M&rug8t«n b m d a n ibarettir. Hepinizi hür
metle ael&nlftrtm, 

HAMDÎ R O Z B İ F (Giresun) — Muhterem 
arkaâaşkrr; Doktor Kâmil Tayşi'yı dikkatle 
dinlgd&Bk Binlerken âdeta Sıpkoni Vakumun, 
ve^a %ü kumpanyasının basjeolgğu konuguyer-
muş f^fei b^ude bir his bıraktı. Bir maden mü-
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hendisi ve jeolog olarak epeyce istifade ettim. 
(Kafadan atmıyor sesleri). Tahsisat bütçeye 
konurken inceden inceye hesap edilir ve öyle 
konur. Ramandağı rafinerisi için M. T. A. 
daki mütehassıs arkadaşlar inceden inceye he
sap etmişler, on milyon liraya çıkacağını tesbit 
etmişler, Hükümet de aynı rakamı bütçeye 
koymuş. Şimdi biz hiçbir hesap, kitap yap
madan 20 milyon verelim, 30 milyon verelim, 
50 milyon daha verelim, dememiz gayet tuhaf 
bir şey olur. Esaslı bir hesap yapılsın da 100 
milyon verelim. Kâfi derecede rezerv varsa, 
petrol varsa; hesap edilmiş bir vaziyet olursa 
o zaman isterseniz 100 milyon, 200 milyon vere
lim. 'Hiçbir lıeFaba dayanmadan bilhassa petrol 
bahsinde gelişi güzel rakamları istemek biraz 
ezbere olur. Bugün petrol rezervlerinin ve
rimi tamamen hesap edilmiş değildir. Onun için. 
bu rezervuarlarm her tarafında sondajlar ya
pılmalıdır. Yapılan etüdler neticesinde rezerv
ler tahminî hesap edilmiştir. Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü 12 milyon, 15 milyon lira is
temiş olabilir. Fakat burada Hükümetin tesbit 
ettiği rakam on milyon olduğu halde bundan 
fazlası, 15 - 20 milyon diyerek istemek doğru 
değildir. Bu rakamlar konurken Hükümet Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü mütehassıslarına 
yahut ecnebilere serup bu rakamı hesaplamış
tır. Onun için ben şahsan ezbere olarak 20 mil
yon daha verelim, diyemem. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Ezbe
re siz konuşuyorsunuz. Böyle bilmeden nasıl 
söylersiniz ? 

HAMDt BOZBAĞ (Giresun) — Sonra efen
dim Sinan Tekelioğlu arkadaşım Adana'da is
rafa kaçıldığmdan bahsettiler. Ben de buna 
şahsan inanmıyorum. Adana'yi bizzat gezdim. 
Orada arkadaşların nekadar feragatle çalış-
tiklarını gördüm. Kendim de mühendis jeolok 
olarak petrolün nasıl aranacağım bilirim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
HAMDt BOZBAĞ (Devamla) — Bâzı mm-

takalarımızda yüzde yüz petrol vardır, diyeme
yiz. Su da çıkar, boş da çıkar. Sinan Tejkeli-
oğlu'nun dediği gibi su da çıkar. Şu mıntakada 
petrol bulunur, şurada bulunmaz diyemeyiz. 
Amerika'da birçok şirketler milyarlar sarfe-
derler de bazan petrol bulamazlar. Birkaç mil
yonla da gayet zengin petrol kuyuları bulurlar. 
Onun için benim şahsi görüşüm; Hükümet dü-

— ua& — 
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şünmüş ve etüdünü yaparak bu tahsisatı iste
miştir, yerindedir. Eğer başka etüdler yaptırır 
ve bize ,şu kadar milyon lira daha lâzımdır diye 
karşımıza gelirse onu da düşünürüz. 

Maruzatım budur efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Remzi Bucak. (Hükümet söy

lesin sesleri.) 
Bir kişi kalmıştır, ondan sonra Hükümete 

söz vereceğim. 
REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim, 

eğer Muhterem Reisicumhur ve Başbakanın Ra-
man'ı ziyaretleri sırasında kendilerine refakat 
vesilesiyle mahallinde kara altının, motopompun 
musluğu açılınca nasıl fışkırdığını reyülayin gör
memiş olsaydım huzurunuza çıkmak cesareti
ni bulamazdım, çünkü mesleğim değildir. 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim: Bundan tak
riben on sene kadar evvel petrol harbi diye 
Fransızca bir kitap okumuştum. Petrol karter-
lerinin ne büyük dalaveralar, entrikalar çe
virdiğini tüylerim ürpererek okudum. 

Arkadaşlarım, muhterem Doktorun verdiği 
malûmat doğrudur. Bunlar dünyanın her ta
rafındaki petrol kârlarını ellerinden çıkarmak 
istemezler, bunun için milyonlar harcarlar ve 
ellerinden çıkmaması için her şeyi göze alırlar. 
Elde ettikleri onlar için verimli, elde edeme
dikleri takdirde verimsizdir. 

Huzurunuzda demin söylenen hâdise doğru
dur ve vâkıdır. 

Muhterem arkadaşlar, arzedilen rakam bü
yük görülebilir, ama sağlıyacağı değeri unut
mamak lâzımdır, zarar da olabilir. Fakat bir 
sene sonra yüzde yüz kâriyle bunu iade edecek
tir. Bu memlekete bugüne kadar kârlı bir 
müessese kurulmamıştır. Biz evvelâ bunu ta
hakkuk ettirelim. Artık bu milletin beklediği 
refahın ilk kademesi atılmış olacaktır. 

Mühendis arkadaşımızın buyurduğu 200 
milyon doğrudur. Biz bu malûmatı salahiyetli 
şahıslardan aldık ve Amerika gibi büyük işle
re girdik, dediler. Kendi sahamızdaki petrolü 
elde ederek evvelâ bu ham petrolü işletmek 
fırsatını bulmamız lâzımdır. Arzedilen doneler 
yalan değildir, eğer yalansa Etibankm, M. T. 
A. nın hatasıdır?. Oraya itimatları yoksa muh
terem mühendis orayı kapatmaya gitsin. Bizim 
hatamız değildir. 

BAŞKAN — Bir bölüm kaldı efendim on-
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dan sonra topyekûn konuşursunuz. (Reye ses
leri, Bakan konuşsun sesleri) 

İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, en son 
toplu olarak konuşacaktım. Arkadaşlarımın ve 
yüksek heyeiniz bu husustaki hassasiyetine se
vinmemek elden gelmez. Yalnız arkadaşlarımın 
takdirle karşıladığı M. T. A. Enstitüsü seneler
den beri bu memlekette petrol aramaktadır ve 
en nihayet bulmuştur da. Bu arama yalnız bizde 
değil her memlekette uzun sürer. Bazan iyi ha
zan kötü neticeler alınır. Netice itibariyle arka
daşımın elindeki raporlar, çok iyimser bir du
rumu aksettirmektedir. M. T. A. nın elindeki 
rakamlar çok teenni ile tesbit edilen rakamlar
dır. bu kadar fazla değildir. Petrol sahası yal
nız Raman da değildir. Ayni zamanda Adana'-
dır, ayni zamanda başka memleketlerdir. 

Raman'da birinci basen, gayet iyi tesbit 
edilmiştir ve yakında rafinerisi yapılacaktır. 
Günde 700 ton petrol istihsal eden bir tesis ola
caktır. Bu hususta teklifler yapıyoruz, inşal
lah yakın zamanda rafineriyi kurmaya muvaf
fak olacağız. Yalnız şunu da söyliyeyim ki, bir 
rafinerinin kurulması, 18 ay, yahut ta iki sene 
kadar gider. Bunu nazarı itibara aldığımız için 
bu sene mütevazi bütçemize ancak on milyon 
lira koyduk. Bu rafineri, 15 - 20 milyona baliğ 
olacaktır. Mesele rafineriden ibaret değildir. 
Payplaine (pipe - line) ve saire ile otuz milyon 
liraya baliğ olabilir. Beş milyon lira verebilir
seniz memnun oluruz. Fakat rafineri bir senede 
bitmez. Binaenaleyh bu sene de kurulmaz. Onun 
için bu seneki faaliyeti on milyon liraya sıkış
tırmayı muvafık bulmuşuz. Bu birinci basen
dir. ikinci baseni de bulduktan sonra sizden da
ha fazla tahsisat istiyeceğiz. Bu petrol işine ar
kadaşlarım, hiçbir vakit, para vermekten çekin-
miyeceklerdir. Bunu da memnuniyetle müşahe
de etmiş bulunuyorum. 

Dr. MÜKERREM SAROL (istanbul) — Pa
ra istiyor musunuz? 

MUHLlS ETE (Devamla) — Bu sene için
de ancak on beş milyonu kullanabiliriz. Fakat 
bize daha fazla para verirseniz bugünkü tetkik
ler muvacehesinde, kullanmaya imkân yoktur. 
Bunun hesabını yaptık. Arkadaşlarımız üzül
mesinler, tetkiklerimiz bu kadardır. Ecnebi mü
tehassıslardan da istifade ettik, daha da edece
ğiz. Daha fazla tahsisatı kullanacak şekilde 
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etüdlerimiz henüz ilerlemiş vaziyette değildir. 

Bunu da samimî olarak her zaman yaptığım 
gibi itirafı bir borç bilirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ bu bölümün 
müzakeresinin kâfi görüldüğüne dair önerge
ler vardır. Müsaadenizle onu okuyalım. Çünkü 
daha dört arkadaş bu bölüm hakkında söz al
mış bulunuyorlar. 

Yüksek Başkanlığa 
işletmeler Bakanlığı Bütçesinin 903 ncü bö

lümü hakkındaki müzakereler kâfidir. Reye 
konulmasını teklif ediyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 
Bu bölüm üzerindeki müzakere kâfidir. Diğer 

bölümlere geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Kütahya Milletvekili 

Ahmet Gürsoy 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini reyi
nize koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

REMZt BUCAK (Diyarbakır) — Tahsisatı 
5 milyon olarak tashih ediyoruz. 

İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 
(Ankara) — Arkadaşlar, bu rafineriyi koyar
ken biz Marşall etüd masrafını bütçemize koy
madık, yalnız bunun 10 milyon liralık bir etüde 
ihtiyaç olduğuna kanaat getirdik, gayet dikkatli 
hareket ettik. 

Biz bir tahsisat istediğimiz vakit alâkadar 
enstitü ile temas eder, hesaplarını yaparız. Bu 
hesapları Bakanlar Kurulundan geçiririz. Bu 
hesaplar üzerinde dururuz. Bugüne kadar yap
madığımız şeyi beş on dakikada istemek zanne
diyorum ki, doğru olmaz. (Bravo sesleri, alkış
lar). ' 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
larım, tahsisat vereceğimiz işletmeler Bakanı, 
ikinci defa buraya çıktığı zaman konuşma tarzı 
ile, konulan tahsisatın kendisine kâfi olduğunu 
izhar etmiştir. Kaldıki, Hükümetin teklifinde 
yer alan rakamın her hangi bir tetkik mahsulü 
olması lâzımgelir. Zaten kendisinin ihtiyacına 
uygun olarak daha fazla teşmili icabetseydi 
Bütçe Komisyonunuz Meclise bu şekilde gelirdi. 
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Bu itibarla bu kadar vaziyette her hangi bir 
hissi heyecanla kendilerinin taleplerinin hilâfına 
bu rakama her hangi bir şey ilâve edilmemesini 
ve bu rakamın olduğu gibi kabul edilmesini bil
hassa rica ederim. 

BAŞKAN — 903 ncü bölümde 10 milyon 
lira var, 50 imzalı önerge ile bunun 30 milyona 
çıkarılması istenmektedir. Binaenaleyh bunun 
dikkate alınıp komisyona verilmesini kabul eden
ler... Dikkate almıyanlar... önerge dikkate alın
mamıştır, reddedilmiştir. 

903 ncü bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
904 Sarıyer baraj ve santrali için 

sermayesine mahsuben Etibanka 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

işletmeler Bakanlığı Bütçesi de bitmiştir. 
işletmeler Bakanı konuşacaklar mı? 
(Kâfi, kâfi, lüzum yok sesleri) 
İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, gecenin bu 
geç zamanında sizleri izahatımla rahatsız et
mek istemem. Bütün Milletvekili arkadaşlarıma 
bilhassa Bütçe Komisyonu üyelerine ve Bakan
lığımda bu yolda çalışan arkadaşlarıma teşek
kürlerimi sunarım. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — istan
bul'daki Çmento fabrikaları için 7,5 milyon lira 
yardım yapıldığı hakkında cevap lütfeder mi
siniz ? 

İŞLETMELER BAKANI MUHLlS ETE 
(Ankara) —• Biz hususi teşebbüsü teşvik etmek 
isteriz, istanbul'a çimento fabrikaları için 7,5 
milyon lira verileceğinden malûmatım yoktur. 
Yalnız yardım edeceğiz diye bir va'dimiz yok
tur. istanbul'da böyle bir şey yapıldığından ha
berdar değiliz tevzi için bir karar vermiş deği
liz. 

Sivas'ta vaziyet şudur. Sivas'ta ikinci bir 
çimento fabrikası kuracağız. Fabrikanın kapa
sitesi yüz bin tondur. Biz iktidara geldiğimiz 
zaman fabrikanın bir kısmının kurulmasına baş
lanmış. Bunu kurmaya devam edeceğiz. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Yedi bu
çuk milyon lirayı istanbul'a nasıl verdiniz1? 
Ait olduğu komisyondan geçti mi? 
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İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 

(Ankara) —• Arzettim efendim. Yalnız Avrupa'
da taksitle makine ve tesisat yapan fabrikalar 
vardır. Bu fabrikanın adresini veririz. Kendile
riyle teşriki mesai ederler. Bu fabrika uzun vâ
de ile çimento makineleri verirse biz de kendi
lerine lâzımgelen yardımı yaparız. 

ADNAN TÜFEKCÎOĞLU (Giresun) — Ba
kır madeni için sözleriniz anlaşılamadı. Bunu 
nazarı itibara alıp, ruhsat verecek misiniz? 

İŞLETMELER BAKANI MUHLİS ETE 
(Devamla) — Diğer arkadaşınızın sorduğu su
al ile alâkalıdır. Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
bugünlerde Maden Kanununun tadili hususun
daki çalışmaları. bitirilmek üzeredir. Bu yeni 
kanun daha serbest esaslara göre hazırlanmıştır. 
Hususi teşebbüslere daha fazla imkân verilmiş
tir. Artık kapatma mevzuubahis değildir. Müte
şebbis vatandaşlar daha rahat bir şekilde ma
den bulup işletebileceklerdir. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Bir sual 
soracağım. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bakan
dan bir sual.. (Kâfi, istemiyoruz, yetişir sesleri, 
gürültüler, masa kapaklarının vurulması, şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN —• Heyeti Umumiye görüşmeyi kâ
fi görüyor. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bu uzun 
bir konuşma değil, suale mâni olmak doğru mu? 
(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, otura

lım efendim, aldığımız bir karar gereğince müza
keremiz ikide hitam buluyor. Bir önerge var oku
tacağım. 

REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Ben öner
gemi geri alıyorum. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Usul hak
kında söz istiyorum. (Gürültüler, ne usulü ses
leri) Efendim, heyeti aliyeyi rahatsız etmiyece-
ğim. Bakanlığın bütçesinin müzakeresi bittikten 
ve Bakan izahatını verdikten sonra sual sormak 
hakkımızdır. (Gürültüler). 

SAFFET GÜROL (Konya) — Zonguldak'
tan soracaksın... (Gürültüler). 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Zonkuldak 
nedir?. Evim değil, senin kâben.. (Gürültüler). 

Başkanlığa 
Bütçe dolayısiyle toplantımızın saat üçe kadar 

temdidini teklif ederim. 
27 . I I . 1951 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

BAŞKAN — Saat üçe kadar müzakereyi ka
bul edenler... (Sabaha kadar, sabaha kadar ses
leri, gürültüler). 

Sabaha kadar müzakereyi kabul edenler.. Et-
miyenler.. Sabaha kadar müzakerenin uzatılması 
kabul edilmiştir. (Bravo sesleri ve sürekli alkış
lar). 

Oturuma 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 2,15 



BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 2, 30 

BAŞKAN — Baş |kanvekili Mustafa Zeren 

KÂTİPLER: İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/91) [1] 

BAŞKAN — 1951 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün Bütçesinin tümü üzerinde söz isti-
yen var mı efendim? Buyurun Ferit Alpis-
kender. 

FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, dokunmak istediğim Va
kıflar Bütçesi geçen yıl 8 milyon 538 bin lira 
idi. Aşağı yukarı daima 3,5 - 4 milyona yakın 
bir miktar Hazineden alınarak Vakıflar Bütçe
sine ilâve edilir ve Vakıflar Bütçesi Meclisin 
Yüksek Huzuruna mahcubiyetle gelirdi. Geçen 
yıl eski iktidar biraz daha budamak ' lüzumunu 
duydu. Ve bu mahcubiyetten vakıfları kurtar
mak için Diyanet İşleri Bütçesini vakıflardan 
tefrik etti, bu şekilde her yıl Hazineden vakıf
lara ilâve edilmekte olan 3,5 milyon lira artık 
Vakıflar Bütçesinde görünmez oldu. Diyanet 
İşleriyle beraber Hazinenin yaptığı bu yar
dım Vakıflar Bütçesinden kalkınca bu sene 
Vakıflar Bütçesi gelir ve gider olarak 5 582 904 
liradır. 

Bu da gösteriyor, ki, Vakıfların gelirleri 
maatteessüf giderlerini karşılıyamamaktadır. 
Çünkü bu yıl da Hazineden 150 bin liralık bir 
yardım sağlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; vakıflar, ecdadımızın, 
muhtelif sahalarda vücûda getirmiş olduğu 
içtimai yardımını, hayrı ve mefkûrevi birtakım 
hizmetleri sağlamak üzere bizlere bıraktığı bir
takım medeniyet eserleridir. Tarihin bize bı
raktığı başka bir eser olmasa bile bu vakıf
lar yeter. Bu âbideleri vakıflar bize bir ge
lir kaynağı olarak bırakmıştır. Hastaneler, 

[1] 70 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

okullar, mektepler, çeşmeler... Her birisi ayrı bir 
değeri ve Türk Milletinin dehasını işlemesinde 
kıymetli birer sanat eseri olarak gelen camile
rimiz vardır. Ecdadımızın bize bırakmış oldu
ğu eserler, ihmal edilmiş, bakımsızlık şahsi 
menfaat kaygılarından yokedilmiştir. Bugün 
camilerimiz, çegme ve sebillerimiz yıkılmak 
üzeredirler. Hayrat hizmetleri lâyıkiyle ifa 
edilmiyor. 

Bakımsızlık, unutkanlık ve şahsi menfaat 
sebepleriyle zamanın ihtiyaçlarının değişmesi 
karşısında vakıf da hakiki bünyesini kaybe
derek imarethaneler şekline bürünmüştür. Os
manlı İmparatorluğu zamanında vakıf verim
liydi. Bugün vakıf meselesi Yüksek Meclisin 
ele alması icabeden bir inkilâp davasıdır. D. 
P. Hükümetinin son on ay zarfında bir evkaf 
komisyonu kurarak Evkaf Kanununu tetkik 
etmesi, hem vakıfları kendi bünyelerine göre 
^kuvvetlendirmek hem de gelirlerini artırarak 
memleketin ümranına yardım eder hale sok
mak için çok lâzımdır. Bunu yapmamış olması 
icraat eksikliğidir. 

Fakat Hükümetin karşılaşmış olduğu muaz
zam meseleler karşısında biz onu şimdilik ma
zur görüyoruz. Yalnız önümüzde yeni bir 
devre başlıyor. Bu devre zarfında memleketin 
yetkili şahsiyetlerinden ibaret bir komisyon 
teşkil edilerek evkaf meselesinin halledilmesi
ni ve evkaf işini derin bir anlayışla bir inkı
lâp dâvası olarak getirmesini bilhassa temen
ni ederim. 

Arkadaşlar, vakıf gelirleri bilhissa, zeytin
lik ve incirliklerle narenciye bahçeleri, çeltik 
tarlaları madenler, sular, gayrimenkul kiraları, 
zirai işletmeler ve buna benzer daha bir hayli 
kaynaklardır. Fakat bugün bunların hemen 
hepsi ihmal edilmiştir. Yalnız Ayvalıkta'ki 
zeytin işletmeleri, Aydın'daki incir işletmeleri 
ve Adana ve Mersin'deki işletmelerinde 200 
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küsur bin liralık bir suiistimal geçen sene ya-
yapılan bir teftiş ve tahkik netic eninde meyda
na çıkarılmış ise de bugüne kadar bunun mü
sebbipleri meydana çıkarılamamış ve mahkemeye 
verilememiştir. 

NEDtM ÖKMEN (Maraş) — Çıkarıldı; yap
ma efendim. 

FERİT ALPÎSKENDER (Devamla) — Efen
dim müfettişin tesbiti şayanı şükrandır. Bunla
rın mahkemeye verilmesi de lâzımdır. Belki bâzı 
suçlular Af Kanununa girmiş olabilirler, fakat taz
minat meselesi vardır. Suiistimal, irtikap ve irti
şa mahiyetindeki suçlar da vardır. Şahıslardan 
200 bin lira istenmektedir. Adalet ve mahkeme 
kapıları "açıktır. Hükümetimizin bu hususta yük
sek haysiyetini istirham ederim. 

Evkaf bugün bir rejim ayni zamanda bir ele
man buhranı içindedir. Diğer taraftan «evkafı 
mülhaka» denilen vakıflar, evkafa musallat ol
muştur ve onun güzel işlemesine engel olan hu
susi vakıflar vardır. Bunların bilhassa ayrı ayrı 
ele alınarak işlenmesi Hükümetimizden umdu
ğumuz mühim meseleler arasındadır. Camiler ha-
rabolmakta, çeşmeler, köprüler tarihî kıymetle
riyle birlikte ortadan yok olmaktadır. Bunlarla 
gerek tarihî bakımdan ve gerekse sağladıkları 
iratlar bakımından bilhassa alâkadar olmamız 
gerekmektedir. 

Mülhak vakıflar bugün mütevelliler elinde 
idare edilmektedir. Bu mütevelliler evkaf ve ev
lât aleyhine çok kere tevliyeti bir geçim vasıtası 
olarak kullanıyorlar. Yeni çıkacak kanunla va
kıflara da demokratik bir şekil verilmesi lâzım
dır, kanaatindeyim. Vakıflar Amerika'da birer 
tesis mahiyetindedir. Bu, bizim için iyi bir örnek 
olabileceği gibi, biz tarihimiz içinde de en iyi 
örnekleri bulabiliriz. Fakat Evkaf Kanunu şartı 
vâkıfın koyduğu şartları da bozmuştur. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim. 
ARlF NİHAT ASYA (Seyhan) — Arkadaş

lar, camilerimiz ve mescitlerimiz bir tasnif 
geçirmiştir, bir kısmı cemaatin ihtiyacına kar
şılık cami ve mescit olarak bırakılmış, bir kıs
mı ihtiyaç fazlası sayılarak akaar halinde kira
ya verilmiştir. 

Kiraya verilenlerden bâzıları da parti ocağı 
olmuştur. O -sıralarda belki cemaat azdı, belki 
bâzı gözlere öyle göründü, belki sebeplerin al
tında sebepler var idi. Her ne hal ise bir şey
ler oldu. 
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Benim bölgemin merkezi olan Adana'da Ali 

Dede Mescidi, Simanzade Mescidi gibi mescit
ler Halk Partisi tarafından kiralandı, ocak ola
rak kullanıldı. Başka bölgelerin de bu durum
da olan Ali Dede'leri, Sinanzade'leri vardır. 
Şimdi cemaat çoğalmış, ibadete rağbet artmış, 
camilerimiz yetmez olmuştur. Millet siyaset 
ocaklarından mescitlerini geri istiyor. Vakıf
lar İdaresi bu işin üzerindedir. Fakat benim 
bu münasebetle muhterem Halk Partisinden ve 
muhterem Halk Partili arkadaşlardan bir ri
cam var. Mahkemelerin işi başından aşkın ol
duğunu bilirler. Ne olur bir işte kendileri 
katlansınlar. Teşkilâtlarına merkezlerinden ve
rilecek bir küçük işaret mescitlerin halka iade
si için yeter de artar bile. Bunu esirgemesinler. 
Bu husustaki başka ocaklar bulmak, hattâ baş
ka ocaklar yapmak imkânlarından mahrum de
ğillerdir. Ben kendilerinden bu ricamda ısrar 
ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN —• Abdurrahman Ağaoğlu (Yok 
sesleri). Mehmet özbey (Vazgeçti sesleri). 
Ömer Bilen. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, dünyanın her tarafında yaşamakta 
olan insanlar, her hangi bir dine salik olurlar
sa olsunlar hayır sahipleri tarafından vakfedi
len emlâk ve akaratı vakfiyenin muhafazası 
hususunda son derecede hassas ve kıskanç hare
ket ettikleri halde otuz' seneden beri bizim ida
remizde bulunan varidatı vakfiye ve vâkıfla
rın vaz'ettikleri şeraiti vakfiyeye riayet edil-
miyerek büyük suiistimallere sahne olmuştur. 
Bu haller ise sağ olan Müslümanların vicdanla
rını, ölülerin de ruhlarını sızlatmaktadır. Bu 
üzüntü yurdun her tarafında hüküm sürmekte
dir. Memleketimizin her sahasında hakları he
der edilerek harabezara dönen o güzel îslâm 
âbideleri ve Türk mimarisinin sehhar eserleri 
lisanı hal ile bizlere şöyle hitap etmektedirler: 

Ey Müslüman Türkler; ecdadınızın sizlere 
emanet etmiş oldukları hayır eserlerini kurta
rın, diyerek feryat etmektedirler. Bu hususta 
ıçok kıymetli Başbakanımızın rikkatini ve dik
katini çekerim. 

Bir de şu ciheti tebarüz ettirmek isterim ki, 
Vakıflar idaresi ve Diyanet işleri teşkilâtının 
bir lâzımı gayrimüfarıkı olduğu herkesin ma
lûmudur. Hal böyle iken vakıflar mevzuu lehi
nin gayrıda istimal edilerek varidatı vakfiye 

— 1140 — 



B : 53 " » . S 
şunun bunun arzu ve kayifleri için yokedilerek 
ashabı hayratın ruhları sızlatılmaktadır. Şartı 
vâkıf nassı şer'î gibidir, kaziyei muhkemesin-
den tecahül edilerek hem hukuku islâm ve hem 
de hukuku beşer nizamnamesi ihlâl edilmekte
dir. Sabık Hükümetin Vakıflar İdaresi hakkın
da reva gördüğü bu acıklı hallerin Demokrat 
Hükümetimiz tarafından hemen ıslah edilmesi 
adalete uygun düşer. Binaenaleyh biz Türkler 
maddî sahada Garp medeniyetini taklit ve tat
bik hususunda âzami hassasiyet gösterdiğimiz 
halde Garp milletlerinin mabetlerine karşı... 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiştir. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Mabetlerine ve 

hayır müesseselerine karşı maddi, mânevi gös
terdikleri bağlılıklarından tecahül veya gaflet 
etmek hiçbir veçhile doğru olmasa gerektir. 
Sözlerimi şöyle bitirmek isterim: 

Bir milletin terakki ve tealisi ancak o mille
tin her iki sahada göstereceği muvaffakiyete 
vabestedir. Kendi kendimizi aldatmıyalım. 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiştir. 
Vacid Asena. 
VACİD ESENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz Evkaf Bütçesinin umumi 
hatları üzerinde değil, fakat birkaç noktaya işa
ret etmekle iktifa edeceğim. Yalnız mâruzâtım 
arasında evvelâ şu noktaya işaret edeyim ki, bu
gün Evkaf İdaresi Hazineye keşkül açmış vazi
yettedir. Evet, efendim, 125 404 lira Hazmeden 
yardım parası alıyor. Evkafın gelirlerine ve 
akarlarına şöyle bir atfı nazar ettiğimiz takdirde 
bu idare için hacil bir vaziyete şahit oluruz. 

Arkadaşlar, bu meyanda benim dikkatimi 
çeken iki nokta vardır: B cetvelinin ikinci bölü
münün ikinci maddesinde zeytinlik hasılatı ola
rak 110 bin lira gösteriliyor. Grene aynı bölü
mün 4 ncü maddesinde zeytinlik işletmeleri hâ
sılatı ve kira bedeli diyor, bu da 600 000 lira. 
Şimdi 110 000 + 600 000 = 710 000 liralık bir 
hasılat gösteriliyor. 

Bence 4 ncü benddeki vaziyet şudur: Gerek
çenin 5 nci sayfasındaki izahata göre, bu para 
Aydm ve Ayvalık işletmeleri hâsılatı olarak kon
muştur. Şurasını arzedeyim ki, Ayvalık işletme
si deyince bu, yalnız Ayvalık hudutları içindeki 
işletmeyi ifade etmez. Bu, Ayvalık 'ı ihtiva ettiği 
gibi, Burhaniye, Edremit ve Havran mmtakala-
rmdaki zeytinlikleri de içine alır. Aydın'm ağaç 
serveti ve kıymetini maalesef tahkik edemedim, 
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bilmiyorum. Şu vaziyete nazaran bir de tasarı
nın 28 nci sayfasında 421 nci bentte 710 000 
liralık hasılata mukabil zeytinlik, incirlik genel 
giderleri diye 67 000 liralık bir masraf konmuş
tur. Bu rakamın ne ifade ettiği hakkında malû
mat aradım, gerekçede bir türlü bulamadım. 

Arkadaşlar, eğer hasılat olarak bize gösteri
len miktarlar safi hasılat ise, yani işletmelerin 
masrafları, giderleri çıktıktan sonra kalan ba
kiye ise fenimelmatlup; yok, safi olmayıp gayri-
sâfi hasılat ise Evkaf İdaresinin açığı 125 000 
lira değil, 500 000 liraya yakm bir miktara baliğ 
olacaktır. 

Sözlerim arasında evkafın hacil vaziyette 
bulunduğuna işaret ederken bu vaziyeti düşü
nerek sözlerime ilâve etmiştim. Bu itibarla Sa
yın umum müdürden bu cihetlerin tavzih edil
mesini rica ederim. Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesi tetkik edilirken Karayolları Umum Müdür
lüğünün Bütçesinde arzettiğim gibi, buna ait 
bir bilanço değil de bir hülâsai hesabiye şeklin
de bir şey verilirse biz de hastalık bulunup bu
lunmadığını tetkik eder, anlarız. Bu suretle ev
velki mâruzâtımda tekrar ettiğim gibi muraka
bemizi gönül ferahlığı ile yapmış ve bu bütçe 
tasarılarının tamamen mesture yani kapalı olan 
parasının karakterini anlamış oluruz. 

Şimdi umum müdürden ricam: Bilhassa vak
fın selâmeti için bir daha bu bütçeyi tanzim 
ederlerken bizi tatmin edecek şekilde rakamlar
la, vesikalarla gelsinler. O şekilde bir hamule, 
kuvvet ve sıklet vererek bütçeyi önümüze ge
tirsinler. Biz de bu şekilde vazifemizi yaptığı
mıza itminan kesbedelim. * 

BAŞKAN — Aziz Koksal, buyurun. 
AZİZ KOKSAL (İçel) — Bu idarenin ar

tık tashih zamanı gelmiştir. Hali hazırda ken
disine terettüp ede nvazifeyi yapmaktan çok 
uzaktır. Ben yüksek huzurunuzu ihlâl etmiye-
yim, bir iki misal ile vaziyeti izah edeyim. 

Uşaktayım, bir gün yangın oldu, Ulu cami
nin karşısında bir eczane ile bir mağazanın ça
tısı yandı, duvarları duruyor. Bu Evkafa ait 
bir binadır. Eczacı müracaat etti, yazdılar çiz
diler, uzun muhaberat oldu, bir şey hâsıl olma
dı. Eczacı bir senelik icarına mahsuben ben 
yaptırayım dedi, uğraştı, uğraştı yapılamadı, 
ben yedi sene orada kaldım hâlâ yapılmadı. 

Bir de çok güzel bir hamamı vardır, kubbe
sinde bir çatlaklık husule gelmiş, müracaat 
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edildi, belediyeden burası maili inhidamdır di
ye rapor alındı, bir senelik icarına mahsuben 
yapılması istendi, yedi sene oturdum, hâlâ ya
pılamadı. Bunun senelik icarı bin liradır, bu ka
dar senedir kazancından mahrum ve muattal 
bir halde kaldı. 

Demek istediğim şudur, ki Vakıf idareden 
âcizdir, buna bir şekil vermediğimiz takdirde 
bu emlâk tamamiyle mahvolacaktır. Belediye
ler de evkafa ait emlâki ve yerleri küçük bedel
lerle istimlâk ettiler. Bunlara bir nihayet ver-
mediğimiz takdirde nihayet 5 - 10 sene zarfın
da vakıf olarak bir şey kalmıyacaktır. 

Kendi kendini idareden âciz olan bu idare 
birtakım vaziyetler yapıyor ki, işi içinden çı
kılmaz bir hale sokmaktadır. Hayret edecek 
bir nokta da evlâdi vakfiyeler vardır. Eskiden 
derebeylerden kurtulmuş öyle vakfiyeler var
dır ki, eskiden sahibi derebeylerden kurtarılması 
ve kendi evlâdının vâris olabilmesi için onu 
vakfiye yapmıştır. Vakıflar buna'vazıyed etmiş; 
birtakım engeller husule getirmiştir. Evlâtlar 
bile bugün bundan istifade edemiyorlar. Bu hu
susta nazarı dikkati celbediyorum. Vakıflar 
bunu bir şekle soksunlar, Meclise getirsinler, 
buna bir kanuni şekil versilsin. 

BAŞKAN — Şevki Ecevit. 
ŞEVKÎ ECEVİT (Sivas) — Çok kısa konu

şacağım arkadaşlar; merak etmeyin. İki nokta 
üzerinde mâruzâtım vardır: 

1. Arkadaşlar, hepinizin iyi bildiği üzere, 
vilâyetlerdeki evkafa ait emlâkin durumu feci
dir. Bir kısmı tamamen harabiyete yüz tut
muştur. Büyük kıymet taşıdığı halde katiyen 
ele alınmamıştır. 20 - 25 senedir tamamen kıy
metini kaybetmiş olan bu mülkler bilhassa arsa 
itibariyle birçok şehirlerin en mutena yerlerin-
dedir. Sivas'tan misal vereyim. Sivas'ta da 
vakfa ait birçok mülkler vardır. Evkaf İdaresi 
20 seneden beri bunların basit bir tamirinden 
başka bir şey yapmamıştır. Binaenaleyh mâru
zâtım şudur ki, Evkaf İdaresinin vilâyetlerdeki 
mülkleri eiddî bir etüde tâbi tutulmalıdır. 
Tasfiye edeceğini tasfiye, tamir edeceğini tamir 
etmelidir. Bunun için esaslı tedbirlerin ittiha
zına dair bir karar almak lâzımdır. 

İkinci nevi mülkler de vardır. Arkadaşımın 
bahsettiği gibi, bu vakıflar haddizatında Evka
fın hesap bakımından basit bir nezareti altm-

2 .1951 Ö : S 
dadır. Halbuki halkın bilhassa cami ihtiyacını 
temin etmek bakımından bu mülhak vakıfların 
idaresine Evkafın biraz daha elkoyması faydalı 
ve lâzımdır. Şayet mevzuat buna müsaade et
miyorsa bunu imkân dâhiline koymalıdırlar. Bü
tün mülhakatta halkın cami ihtiyacını bir şekle 
konması için de bu bir zarurettir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife-
leriyle Diyanet İşleri Reisliği vazifelerinin yek
diğeri ile çok sıkı münasebetleri vardır. Tanı 
tâbiri olmamakla beraber Vakıflar Genel Mü
dürlüğü mabetlerle, Diyanet İşleri Reisliği ise 
mabetlerin içindekilerle meşgul olur. Yekdiğeri 
ile bu kadar yakın ve ilişikli olan hizmetlerin 
bir elden idare edilmesinin düşünülebileceğini 
kabul buyurmanızı istirham ederim. 

Maksadımı bu suretle hulâsa ettikten sonra 
müsaadenizle icabeden açıklamalarda buluna
yım. Tarih boyunca hayır sahipleri camiler yap
tırmışlar, masraflarını karşılamak için de va-

§ laflar tesis etmişlerdir. Maksatları sadece cami
lerin icabında tamirleri yaplarak harap olmala
rının önlenmesi değil, o camide müslümanlara 
namaz kıldıracak din adamlarının da bulundu
rulmasını temindir. 

Bu suretle maksatta vahdet varken, nedense 
iki kısma bölünmüştür. Bunun neticesi olarak 
muntazam camilerden imamı olmıyanlar bulun
duğu gibi, imamı olup da camisi harap olanlar
da vardır. Bir başka tâbirle müslümanlığm 
maddiyatına taallûk eden işlerle maneviyatına 
taallûk eden işleri yani geliri de bulunanlar sa
dece masraf yapan iki müesseseyi birleştirirsek 
iyi neticeler elde edileceği kanaatindeyim. Va
kıflar Umum Müdürlüğü Bütçesinin raportör
lüğünü yapan sayın arkadaşımızın raporunda 
belirttiği gibi Genel Müdürlük, kaynakları ıs
lah ve tecdit edecek olursa gelirinin daha çok 
artacağı şüphesizdir. Fakat müstakil bütçesi 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün giderine, 
geliri yetiyorsa gelirlerini artırmaya ne derece
ye kadar gayret edeceği düşünmeye değer. Ti
cari bir teşekkül olmıyan bir müessesede bu 
zihniyet istemiyerek de olsa hâkim olabilir. Köy
lerde yukarda bahsettiğim raporda yazılı ol
duğu gibi vakıfların bilinmiyen, sayılamıyan. 
nice emlâki mevcutsa da ne yazık ki bunların 
miktarı ve nelerden ibaret oldukları şimdiye ka-
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dar tesbit edilmemiştir ve böyle kaldıkça da edi-
lemlyecektir. 

Halbuki Vakıflar Umum Müdürlüğü Diya
net işleri Reisliğinin bir şubesi haline getirilirse 
bütçeleri de birleşeceğinden, Diyanet İşleri ca
milerdeki imam, hoca ve müstahdemlerinin üc
retlerini ve sair muazzam masraflarım karşıla
yabilmek için bilinemiyen, sayılamıyan nice em
lâki olup çıkarmaya ve mevcut olanların da ge
lirlerini artırmaya kendiliğinden âzami gayret 
sarf edecektir. 

Diyanet îşleri Reisliğinin uhrevi işlerle Va
kıflar Umum. Müdürlüğünün de dünyevi işlerle 
iştigal ettikleri ve etmeleri icabettiği ileri sü
rülebilirse de yüksek malûmunuzdur ki diğer 
dinlerin tek taraflı olmasına mukabil müslü-
manlıkta uhreviyet ile dünyevilik telif edilmiş 
vaziyettedir. Hıristiyanlığın yalnız uhrevilik 
cephesi olduğu halde yakın misalini İstanbul'
daki Ortodoks Patriğinde görüyoruz ki vakıf
larını kendisi idare etmekte ve kiliselerinin 
her türlü masraflarını karşılıyabilmektedirler. 

Yine Vakıflar Umum Müdürlüğünün sadece 
cami vakıfları işleriyle iştigal etmediği İstan
bul'da Gureba hastanesini işlettiği, fakirlere 
yardım teşkilâtı olduğu ileri sürülebilirse de 
netice itibariyle islamlığın esaslarından olan 
muhtaçlara yardım etme işlerinin Diyanet İş
leri Reisliğinin vazifeleri dahiline giremiyeceği 
iddia edilmez. 

Sayın arkadaşlarım; buraya kadarki izahla
rımla maksadımı izah etmiş bulunuyorum. Tak
dir edersiniz ki geniş bir teşkilâtın diğer bir 
teşkilâta bağlanmasını intaç edecek bir kanun 
birkaç maddelik olamıyacağmdan Hükümetin 
ve dolayısiyle mütehassıs bir heyetin kanun ta
sarısını hazırlaması münasip olur kanaatinde
yim. 

Bu sebepledir ki bu hususta Hükümetimizin 
ne düşündüğünü öğrenmek arzusundayım. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Adnan Tüfekcioğlu. 
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) -^ Sa

yın arkadaşlar; vilâyetimizi alâkadar eden bir iş 
için buraya çıktım. Bizim Giresun'da vakfa 
ait birçok fındık bahçeleri var. Bunlardan elde 
edilen mahsuller, kıymetlerini bulmadan sa-
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tılır. Evkaf, bundan dolayı hiçbir varidat temin 
etmez. 

Giresun'da bir de hamam vardır. Bu ha
mam.. (Gülüşmeler). Gündüz sinirlendim, dâ
vamı kaybettim, artık sık sık karşınıza çıkaca
ğım, ben de pişeceğim ve bu işi öğreneceğim. İs
tediğiniz kadar gülün. (Alkışlar). Dâvamın.kay
bına sinirlenmemin sebep olduğunu öğrendim. 
Onun için yavaş yavaş kürsüye alışacağım. 

Şimdi arkadaşlar; hakikaten hem gülünç ve 
hem de entresan olan tarafı Giresun'daki ha
mamın nısıf hissesi Evkafa, nısıf hissesi, de bir 
şahsa aittir. Hepinizin malûmu olduğu veçhile 
Evkaf, emlâk ve akarından gelir temin, eder, bu
na mukabil bir çivi bile çakmaz. Bu prensibi 
midir nedir bilmiyorum. İki ortak olduğuna göre 
bu ortaklardan tapu sahibi olan şahıs para sar-
fetse Evkaf kabul etmez, kendisi de tabiatiyle 
sarf etmez. Bizim de vilâyette bu vaziyette bir ha
mam vardır, o da muattal kaldı Bu muhitte yıka
nacak başka yer de yoktur. (Denize, denize, ses
leri, gülüşmeler). Evet biz Karadenizliler kışın 
da denizde yıkanmaya alışacağız. Fakat arkadaş
lar, sahilden 8 saatlik içeride köyler de var. Şe-
hire gelince, yıkanmak ihtiyacmdadırlar. Bu, 
umumi sıhhat için de zaruridir. Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden ricam şudur, Giresun Vilâyeti 
hamamının tamirini temin etsinler. Belediye in
tihabını kazandık, yeni belediye reisi de rica da 
bulundu. Aynı zamanda vazifeliyim, huzuru
nuzda bunu talep ediyorum. 

BAŞKAN — Söz Komisyon sözcüsünündür. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 

AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar; mademki sabaha 
kadar Oturmak karan verdiniz (Gülüşmeler). 
ben de komisyon adına arkadaşlarımızın sorduk
larını kısaca eavaplandırıvereyim. 

Efendim, Ferit Bey arkadaşımızın dediği gi
bi, Evkaf 3 194 700 lira alıyor. Diyanet İşlerine 
nakledildikten sonı*a kendisine kalan bu tahsisat 
bütçe açığını kapamaktan ziyade camilerin tamiri 
için Hükümetin bir yardımı olarak konmuştur. 

Sonra Vacid Bey, zeytinliklerin işletilmesi me
selesinden bahsettiler. (B) cetvelindeki gelirin 
2 maddede gösterilmesine sebep, birisi doğru
dan doğruya işletmenin elinde bulunan fabri
kaların hasılatıdır, ikincisi de kiraya verilen zey
tinliklerin hasılatıdır. Aydın, havalisinde birçok 
zeytinlikler vardır. Bunlar, kiraya verildiğinden 
kira hasılatı olarak gösterilmiştir. 
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421 nci bölümdeki 67 bin liraya gelince: Zey

tin işletme idaresinin istifade edemediği Aydın 
mmtakasmdaki 20 bin küsur ağacın mütema
diyen bakımsızlık yüzünden harap olduğu nazarı 
dikkate alınarak bunların tamiri için konulmuş
tur. Umum Müdürlük bu hususta esaslı tedbir 
de almaktadır. Bu ağaçları doğrudan doğruya 
Aydın bölgesi müdürlüğüne bağlamıştır. 

BAŞKAN — Hükümet adına Genel Müdür 
konuşacak mı? (Lüzum yok sesleri). 

Pekâlâ ; bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1951 Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 582 905) lira öde
nek verilmiştir. 

B. 
201 Aylı 

A 

klar 

• CETVELİ 

Lira 
1 445 890 

Et-

202 

203 

206 

Et-

Et-

207 

209 

210 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miy enler.. Kabul edilmiştir. 

499 670 

95 000 

99 900 

Et-

Et-

285 229 

2 100 
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B. 
221 Emekli dul ve yetim aylıkları 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı (iller) 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

308 45(98 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

405 Muhafaza ve fen memurlarının 
hayvan yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme ve ihale komis
yonları ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Ünüversite ve yüksek okullarda 

Lira 
552 539 

12 000 

44 500 

20 000 

20 000 

5 000 

4 850 

69 001 

7 000 

6 002 

3 600 

235 000 

5 000 
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okutturulacak öğrencilere verile
cek burslar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

417 Vakıf akarlar giderleri 417 500 
BAŞKAN.— Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

418 Avans, kredi ve para taşıma gi
derleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenlej*.. Kabul edilmiştir. 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
genel giderleri 67 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Gureba Hastanesi giderleri 250 000 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Arkadaşlar; 
bu saatten sonra huzurunuzu rahatsız etmek iste
mezdim; fakat doktorlar bana yemin ettirdiler. 

Malûmu âliniz Gureba Hastanesi Evkafındır. 
Orada binlerce hasta tedavi edilmekte ve birçok 
gençlerimizin kalb ve dimağları burada inki
şaf etmektedir. Burada Frank 'm asistanları 
var, bunlar 30 tane kadardır. Bunların bir kıs
mı 30 ve bir kısmı da 35 lira asli maaş üzerinden 
para almaktalarmış. Bir hastane içinde bir kıs
mının 30 bir kısmının 35 lira alması bunları ha
yıflandırıyor. Bunların tashihini rica ediyorlar. 
Bendenizden söylemek. 

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI AHMET 
SALİH KORUR — Efendim, Frank'm yanında 
asistanlık edenler üniversiteye mensup olup tah
sisatları oradan tediye edilmektedir. Binaen
aleyh, Evkafı ilgilendiren bîr cihet yoktur. 

BAŞKAN — 422 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
424 Mazbut vakıflar arasına alınmış 

olan cami ve mescitlerin aydın
latma, ısıtma ve temizlik gider
leri için 5634 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek karşılıklar 147 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayım ve tanıtma giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 

yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta karşılığı 20 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülmiyen giderler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

458 izmir Fuarındaki Vakıflar pavi-
yonunun her çeşit giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 10 000 

BAŞKAN — Bir önerge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin 476 

ncı bölümünde yazılı ve 10 000 liralık kurs tah
sisatının tenkisini ve bunun camileri tamir fas
lına ilâvesini dilerim. 

27 . I I . 1951 
Diyarbakır Milletvekili 

Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge 10 bin li
ranın bir fasıldan indirilmesini ve diğer bîr fas
lın o nispette artırılmasını mutazammmdır. Tez
yit için, biliyorsunuz, 5p imzalı bir takrir ol
ması iktiza etmektedir, halbuki önerge bir im
zayı taşımakta olduğundan bunun yalnız on bin 
liranın indirilmesine ait olan kısmını oyunuza 
arzedeceğim. 

FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçesinin 476 ncı bölümünde on bin lira 
kurs için ayrılmıştır. Bütçenin tümü hakkında 
yapılan konuşmada vakıflara yenî bir şekil veril
mesinde Yüksek Meclisinizin ittifakı olduğu atı-
laşıldı. Bu yeni şekli vakıflar aldığı zaman, bü
tün memurlara vakfın yeni şeklini öğretmek 
için senede 30 bin lira kadar verebiliriz. Fakat 
bugün kime ve neyi bu kursta öğreteceğiz. Ben 
dileğimi takririmin bu on bin liranın tenkisine 
ait olan kısmına hasır ve tahsis eyliyorum. Ona 
göre nazara almanızı ve yüksek takdirlerinize ar-
zederim. 
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BAŞKAN — Başbakanlık adına buyurun. 
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI AHMET 

SALİH KORUR — Efendim, Yüksek Heyeti
nizin malûmudur ki, Vakıflar İdaresinde bilhas
sa aşağı tabakadaki personelin kalifiye edilme
sine ihtiyaç vardır. Bunun için düşünülerek 
hesap edilmiş, bütçeye sekiz aylık bir kursta ye
tiştirilecek olan memurlar için 10 bin liralık bîr 
tahsisat konmuştur. Yüksek Heyetiniz tasvip 
buyurduğu takdirde bu 8 aylık kursla memurlar 
vakıf mevzuatı üzerinde yetiştirilecektir. Bu su
retle aşağı tabakadaki memurların yukarıya doğ
ru yetiştirilmeleri mümkün olacaktır. Evkaf 
müdürlükleri 30 lira maaşlıdır. Bu maaşlar için 
yüksek mektep mezunu kimseler bulmak mümkün 
değildir. Bunların altındaki memurlar 15, 20, 
25 asli maaşlı ortaokul ve lise mezunu kimseler
dir. Bunlar vakıf mevzuatını bilmediklerinden 
sıkıntı çekilmektedir. Bugün, çekilen sıkıntı bun
dandır. Diğer taraftan maaşlar düşüktür. Yük
sek mektep mezunları maaşların azlığından bu 
müesseseye rağbet etmemektedirler. Bir yandan 
da aşağı tabakadaki memurların bilgilerinin tak
viyesine hizmet edilmemektedir. Bugünkü memur 
sıkıntısı da bundan doğmaktadır. Yüksek takdiri
nize arzederim (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiyor. 
önergenin indirmeye ait olan kısmının dik

kate alınarak komisyona verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

476 ncı bölümü kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
478 Hayratın ve hayrattaki kıymetli" 

eşyanın inceleme ve ayırma gi
derleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

480 Çifteler Çiftliği arazisinin borç
landırma voliyle köylüye dağıtıl
ması giderleri 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 11 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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505 Hükme bağlı borçlar 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Kudretsiz hayrata yardım 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Edremit Belediye Hastanesine 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Çeşitli sosyal yardımlar 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Onarma işleri 940 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

721 Taşıtlar satmalına giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle birlikte 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde cetvellerle birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 582 905) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 İcareler 2 560 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Türlü gelirler 2 737 501 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Hazineden yardım 125 404 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cet veliyle birlikte oyu-
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httza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1951 Bütçe yılında'elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —1951 Bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

,.- MADDE 5, — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad-

! rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin

ce -geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el-
(deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
muza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçe-
$mm ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanığmca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1951 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
;3 - 7 nci kısım bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet* 
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
vetvelde gösterilenler 1951 Bütçe yılında kul
lanılamaz. 

MAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza su^ıyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Efendim Bütçe Kanununun 1 nci maddesi 

tekrar okunuyor. 

1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1951 Bütçe yılı yatırımları dışında kalan 
giderleri için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 274 746 465) lira ve yatırım 
giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (305 012 272) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

E — Gelir bütçesi: 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1951 Bütçe yılı yatırımları dışında kalan 
giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işa-
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retîi cetvelde gösterildiği üzere (1 344 988 235) 
lira tahmin edilmiş olup, fazlayı teşkil eden 
(70 241 770) jlira yatırımlar karşılığını teşkil 
eder. 

BAŞKAN — Gelir Bütçesinin tümü hakkın
da Halk Partisi adına Ferid Melen konuşacak. 

FERÎD MELEN (Van) — Efendim, özür 
dilerim, benim için bir şanssızlık oldu, yorgun 
bir* anınıza rasladı. Mamafih sabrınızı suiisti
mal etmemeye çalışacağım. Partf| Grupumuz 
adına Bütçe Kanununun ikinci maîdesine bağlı 
cetveldeki gelirler hakkındaki düşüncelerimizi 
arzedeceğim. Evvel emirde gelir tahminleri üze
rinde durmak istiyorum. Gelir tahminlerinde 
bildiğiniz gibi üç usûl vardır: 

1. Otomatik usûl; 
2. Vasati tezyit usulü ; 
3. Zati takdir usulü. 
Bizde bütçe gelirleri teamülün; öteden beri 

zati takdir usulüyle tahmin olunmaktadır. 
Kullanlığımız usul, geçmiş yılların neticele

rini nazara almakla beraber tamamen son yılın 
en son ayma ait rakamı esas almaktır. Bu ra
kama yine geçmiş yılın mütebaki aylarına ait 
rakamlar ilâve edilir ve ayrıca içinde bulundu
ğumuz yıl ile geçmiş yılın rakamları arasında 
bir azalma veya eksilme varsa, ona ait pay da 
bilhesap eklenir, veya tenzil olunur. Bunun ha
ricinde, müstakbel yıldaki iktisadi vaziyet de 
ayrıca göz önünde bulundurulur. Bilhassa bun
lardan elle tutulabilir, gözle görülebilir hale 
gelmiş olanları üzerinde durulur. 

Hükümetçe Yüksek Meclise sunulan bütçe
de gelirler bu esasa ve usule riayet edilmek su
retiyle tahmin edilmiş bulunuyordu. Ancak ev
velce de arzettiğim gibi, Bütçe Komisyonu Ge
lir Vergisinin hizmet erbabına tatbikma karar 
verdikten sonra husule gelen açığı kapatmak 
üzere gelir tahminlerinde değişiklik yapmıştır. 
Bizim iştirak etmediğimiz nokta da bu değişik
lik yapılırken ele alman usuldür. 

Birkaç misal arzedeyim: 
Faraza Hükümet Gelir Vergisini, 98 milyon 

lira olarak tahmin etmişti. Bu tahminde bir 
hesaba dayamlmıştır. Gelir Vergisi birkaç 
imsıırdan terekküp ettiğine göre, her unsura 
dâhil mükellef sayısı nazarı itibara alınmış ve 
geçen yılın Kazanç Vergisi kayıtlarından isti
fade ederek vasati bir kazanç tatbik ederek ti
cari kazancı tahmin etmiştir. Buna tamamen 

2.1961 O •: S 
iştirak ederim. Serbest meslek erbabında d& 
böyle hesap yapmıştır. >Bhmetiee>i9,8 milyon li
ra elde edilmiştir. Hesapta ufak tefek hata
lar olabilir. Fevkalâde bir . hal olmadıkça ta
hakkuk edecek miktar ya bıı tahminin bjraz 
altında veya üstünde .olabilir. Fakat Komis
yon bunların haricinde konjonktür unsurunu 
nazara alarak bu tahminini 145 milyon liraya 
yükseltmiştir. Yani Hükümetin tahminini 47 
milyon lira fazlası ile 145 milyon liraya yük
seltmiştir. Buna mukabil hizmet erbabını da 
115 milyon lira olarak tesbit etmiştir. Yani 
birisinde tahminleri fa^la yapmış, diğerinde ise 
biraz aşağıda kalmıştır. 

Yine bir misal olarak Gümrük Besinini alı
yorum. Gümrük Resmi 8 aylık hesap neticele
rine göre 115 milyon lira -olarak, hesap edilmiş
tir. Bütçe Komisyonu raportörleri M&Iiye Ba
kanlığında tetkikat yaptıkları zaman 9 aylık, ra
kamlara göre 119 milyon lirayı esas aldılar. 
Komisyonda ise 115 milyon liralık tahmin 140 mil
yona, çıkarılmıştır. Bu tahmin tahakkuk eder-
mi? etmez mi? Şüphesiz bu beklenen yardımın 
tahmin, edilen nispette artmasına bağlıdır. 

Son birkaç,yılın rakamlarını arzedeceğim : 
1947 de 600 milyon ithalâta mukabil 113 mil

yon tahsil olunmuştur. 
1948 de 770 milyon ithalâta mukabil 113 mil

yon. tahsil olunmuştur. 
1949 da 741 milyon ithalâta mukabil 109 mjl-

yon tahsil olunmuştur. 
1950 de 799 milyon ithalâta mukabil 120 mil

yon tahsil olunmuştur. 
Eğer beklenen yardım beklenen miktarda olur

sa artacaktır. 
1950 yılında da bir yardım vâki olmuştur. JBu 

miktar 132 milyon dolar ki, bizim spara ile 370 
milyon lira eder. 

Tahsilata tesiri olabilmesi için yardımın bu 
miktardan fazla olması lâzımdır. Îfhârlât-Musuıele 
Vergisini Hükümet '95 milyon lira Parafe «tahmin 
etmiştir. * Komisyon ise bunu 127 milyona çıkar
mıştır. 

İthalât Muamel e Vergisiyle Gümrük • iResm i 
arasında biraz fark vardır. Her ikisi de, ithalât 
malından, ancak İthalât Muamele Vergisi ma
mul maddelerden alınır. Makine ve bir kısım na
kil vasıtalarından vergi alınmaz. İstihlâke taalltİk 
eden kısımlar çoğalmalıdır ki, İthalât Muamele 
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Veış^iııdear^ış. olgun, Bu yıl fiyatın daha sürat
li te*ef£u& gitmesi lâzın*dır ki, buna ait 
tahmin tahakdaık etsin. Birkaç yıla ait it-
h a ü t o topta» eşya fiyatlarını birlikte ver-
mfcfc iştiyortun, 1947 yılında 115 milyon 
ithalât-Muamele Vergisi alınmıştır. O yılın top
tan e ş y a f i y a t t a 432 idi. 1948-yümda 115 mil-
yön^liraftahsüât yapılnuştır. 

3J950 tatevim. yılında eşya fiyatları 450 idi, 94 
mİlypn liralık tahsilat olmuştur. Bu tahsilatın 
unuıl4uğu. gjbi 127 milyon liraya çıkamıyacağını 
aksetmiştim. Tahminin tahakkuk edebilmesi için 
fiyatların.süratle artması lâzımdır.. Aksi takdirde 
böyle bir tahminin tahakkuk etmesine imkân 
yoktu?, traalât Muamele Vergisini, Hükümet 96 
müy©H?lira olarak tahmin etmiştir. Komisyon 
busu 410 milyona çıkarmıştır. Muhtelif senelerin 
rakamlarına göre bu miktarın 100 milyon lirayı 
aşacağına- bendeniz şahsan ihtimal vermemekte
yim?. Un* ve unlu maddelerden alman Muamele 
Vergisi de-kaldırümştır, bu bütçede 20 milyon
da» fazüat bir eksilme husule getirilmiştir. 

Şşker İstihlâk Vergisini de, yine misal olarak 
alıyorum. Bu vergi 117 milyon lira olarak tah
min edilmiştir. Bu tahmin şu anasırdan mürek
keptir : Hükümet 140 000 tonluk şeker istihlâk 
olunacağını hesap etmiş ve bunun tutarı olarak 
94 850. 000. lirayı almıştır. Ayrıca bu istihlâkte 
on.bi»' tonluk bir artış derpiş, olunmuştur.. Bu
nu» tutarı olarak-6 775 000 lira koymuş, ithal 
mala olarak 1950 yılı içinde istihlâk edilen 
şekerden alınacak beş milyon lira ile birlikte bu 
gelfe 197 milyon- 730 bin lira (bulunmuştur. Bu
ttun, haricinde Şeker Şirketisin ayırmış olduğu 
feir. neıyi sigorta mahiyetinde' olan karşılıklardan 
lQ-m%pn lira alınması derpiş edilmiştir. Bu şe-
fcilde tahmin 117 milyon liraya baliğ olmuştur. 
Komisyon bu talümini, 13 milyon lira zamk 130 
mily^öft çıkajmıış, bunun 5,5 milyon lirası Şeker 
Şirketinden alınacak karşılık hesaba katılması 
iledir,- fakat 8 milyon lirasının izahını bülama-
4m»4-Bğer= 8 milyon. lirayı ist-Mâkin artacağı dü-
§ ü r « ^ y k koymuşlarsa ben buna ihtimal vermi-
yprum»kateil olamıyaeaktır. Bunun için muhtelif 
yılların, şeteer istihlâklerini gözden geçirelim. 
1946 da satış* fiyatı Î5Û - 170 kuruştu. Yani 
toz şeker 150j kesme .şeker 170. 1947 yılında (ki 
sekeri» hâ^bden sonra en ucuz satıldığı devir
dir) istilftk 148 bin tona çıkmıştır. 

1948 yılında zam da yapılmıştır, Fiyat 160 -
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180 olmuştur. 1948 yılında istihlâk 120 bin ton 
ve 1949 yılında 128 bin ton olmuştur. Son fiyat 
tenzlünden sonra bir artış kaydedilmiştir. Bir 
yıl içinde 28 veya 30 bin tonluk bir artış bekle
mek yerinde olur. Bunu nazara alırken önümüz
deki sene 150 bin tonluk şeker istihlâk edileceği
ni hesab etmek doğrudur kanaatindeyiz. 

Maden resimlerini Hükümet 3 milyon 600 
bin lira tahmin etmiştir. Komisyon bunu 
7 300 000 liraya iblâğ etmiştir. Komisyon bu 
miktara zam yaparken maden resimlerine zam 
yapılacağını derpiş etmiş bulunuyor. Maden re
simleri, hepimizin bildiği gibi, daha ziyade imti
yaz mukayeleleriyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 
Bilhassa büyük madenlerin resim nispetleri im
tiyaz mukaveleleriyle tâyin edilmiştir ki, Hü
kümet bunlar üzerinde bir zam yapamaz. Ancak 
ruhsatname ile işüiyen madenlerde bu zammı ya
pabilir, o da kanunun tâyin ettiği zam hadleri
ni aşmamak şartiyle... Fakat bunların maden 
resmi içerisindeki hissesi gayet cüz'idir. Yapıla
cak zam maden resmini bu nispette arttıramaz. 

Kurumlar Vergisine geliyorum: Burada baş
ka bir nokta üzerinde duracağım., Kurumlar 
Vergisi umumiyetle şahsiyeti hükmiyelerden alı
nan bir vergidir. 

Bunun içerisindeki mühim hisse İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait bulunmaktadır. İkti
sadi Devlet Teşekkülleri 3460 sayılı Kanuna 
göre vergilerini bilançolarının Umumi Heyetçe 
tasdikından itibaren bir ay içinde verirler. Yani 
bunlar diğer kurumlara nazaran Kazanç Vergi
sini bir sene sonra verirler. Bu sene İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin vereceği vergi 1950 yı
lından değil, 1949 yılının vergisidir. Halbuki 
Hükümet gelen bütçeyi tanzim ederken hem 
1949 ve hem de 1950 vergilerini almayı derpiş 
etmiştir. Bir kere, 3460 sayılı Kanunun bu 
hükmü ortada iken bunlardan fiilen beyanname 
almaya imkân yoktur. Bunun için evvelâ kanun 
hükmünü değiştirmek ve umumi heyetlerini daha 
evvel toplamak lâzımgelir. Böyle olsa dahi sayın 
Maliye Bakanı temas ettiler İşletmeler Bakanı 
da, zannederim Bütçe Komisyonunda, temas et
mişlerdi. Bu müesseseler, bugün bir sermaye sı
kıntısı içindedirler ve iki yıla ait vergiyi bir 
kalemde vermelerine imkân yoktur, öderler 
ama nihayet bono çıkarmak suretiyle öderler. 
Bu hal de, korktuğumuz • '• enflasyona müntehi 
olur. 

• — 1140 — 



B : 53 27. 
Şeker şirketinden alınan 15 milyon liraya 

temas edeceğim. Şeker şirketi imtiyazı haiz bir 
müessese olduğu için dağıtacakları kâr haddiâ-
zami olarak tâyin ve bu had % 9 olarak tesbit 
edilmiş bulunmakladır. Şeker şirketi ne kadar 
kâr ederse etsin dağıtacağı temettü % 9 u geç
mez. Elde ettiği kâr % 9 dan fazla olduğu tak
dirde bu fazlanın nereye tahsis edileceğini ka
nun, Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Şeker 
şirketi, İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi 
Heyetince kabul edilen karara göre, birçok mü
esseseler gibi, gelirlerinin bir kısmını bâzı kar
şılıklara ayırmıştır, fabrikaları yenilemek için 
yenileme fonu ayırmış, sigorta mahiyetinde bir 
fon tesis etmiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Umumi Heyeti basiretli tüccarın yapması lâ-
zımgelen muameleyi kabul ettiği için, Hükümet 
de bu paraların şirkette kalmasına karar ver
miştir ve o tarihten itibaren Şeker şirketinin 
elinde muhtelif hesaplarında böyle bir fon mev
cuttur. Bu da bütçe tevzini için tamamen şirke
tin elinden alınmaktadır. Şeker şirketi 20 mil
yon, son zamanlarda 4 milyon daha ilâve edile
rek 24 mflyon liralık sermayesini aşağı yukarı 
sabit kıymetlere yatırmış bulunmaktadır. Mü-
tedavil sermayesi do mevcut değildir, yalnız 
mütedavil sermayesi muhtelif hesaplarda birik
miş olan fonlardır. İhtiyaç halinde Merkez Ban
kasından ikrazat yapmaktadır. Bu fonlar Şe
ker şirketinden alındığı takdirde müessesenin 
vaziyeti sarsılacaktır. Hattâ yazılanlar şayet 
doğru ise bir taraftan sermaye ararken bir ta
raftan müessesenin sermayesi elinden alınmak
tadır ki, biraz mütezat gibi geliyor. 

Üretme çiftliklerinden de 10 milyon lira alı
nıyor. Bu müesseseler bir kanunla kurulmuş
tur. İtibarî sermayesi 130 milyon liradır. Millî 
korunma fonlarından devredilen bütçeden ve
rilen paralarla şimdiye kadar bu sermayenin 
90 milyon lirası' ödenmiş. Bu müesseseler to
hum ıslah işini deruhde etmiştir. Tarım Baka
nının da teyit ettiğine göre hakikaten mem
leketimizde tohum işi halledilirse, başka hiç 
birşey yapmasak dahi, istihsalimiz yüzde 20 
nispetinde artacaktır. Böyle bir müessesenin 
elinden sermayesini almak da bize uygun gel
miyor. 

Millî Piyangoya pıt iki yıllık paranın hep
si almıyor. Evvelce bir takvim yılında elde et
tiği kazancı ertesi bütçe yılında alınarak irat 
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kaydolunurdu. Binaenaleyh bu sene Bütçemiz 
eski yıllarda olduğu şekilde hareket edilerek 
tanzim edilmiş olsaydı 1949 takvim yılı kazan
cını 1950 yılma irat kaydedecektik. Halbuki 
burada hem geçmiş yılın kazançları alınmakta, 
hem de önümüzdeki yılda alınacak kârlar Büt
çe gelirlerine ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Sonra, bu müessese Kanununa göre keşide
lerin ikramiye karşılığını bankalara depo et
mek mecburiyetindedir, Kanun bunu emret
mektedir. Bu depoyu elde ettiği hasılattan ya
pacağına göre, parayı biz elinden aldığımız 
takdirede bu kanuni emrinin yerine getirilme
sine imkân kalmıyacaktır. Depozito yatır
mak imkânından mahrum kalacaktır. Tahmin 
ediyorum ki bu, (şüphesiz başka bir tedbir alın
mazsa) piyangonun itibarına ve hasılatına tesir 
edecektir. 

Orman İdaresinden de 7,5 milyon lira alın
maktadır. Orman İdaresi Katma Bütçeli bir 
idaredir, yapılan tahminlere ve geçen seneki 
hesaplara göre 7,5 milyon liralık bir hasılat 
fazlası elde edemiyeceğini tesbit etmekteyiz. 
Filhakika bu idarenin gelirle giderleri arasında 
bir fark vardır. Geçmiş yıllara ait bâzı tahak
kuk bakiyelerini görüyoruz. Bunlar tahsil edil
medikçe umumi muvazeneye bu para gelmez. 
İdarenin bankada bir miktar parası vardır, 
bu sermayeyi de elinden alırsak 50 milyonluk 
sermayesinin 30 milyonu sabit kıymetlere yatı
rılmış olan bu idareyi bilhassa işletmeleri fel
ce uğratmış oluruz. 

Tekel geliri Katma Bütçede 179 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. Fakat Komisyonca 
bu gelir Umumi Bütçede 197 milyon 182 bin li
radır. İzah edildiğine göre farkın bir kısmı 
1949, bir kısmı da 1950 yılı bütçe fazlalarından 
gelecektir. 1949 bütçe fazlası taayyün etmiştir. 
1950 Bütçe fazlası da tahakkuk edebilir, bu 
mümkündür. Ancak bu müessese, diğerleri gi
bi sermayeye muhtaçtır. Halen 100 milyon li
ralık sermaye kâfi gelmiyor. 60 - 70 milyonluk 
mevsim kredileri kullanıyor. Henüz 1948 sene
si fazlai hasılatını vermemiş olan bir müessese
nin 1951 yılında da bunu vereceğini zannetmi
yorum. İsterlerse alırlar. Fakat bunlar bono. 
mekanizmasının işlemesi ile mümkün olur. 

Gelir tahminleri üzerinde görüşlerimle sizi 
yordumsa özür dilerim, kısaca arzetmiş bulu-

I nuyorum. 
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Mâruzâtımı tamamlamadan evvel izin ve

rirseniz biraz da vergi ıslahatımıza temas et
mek isterim. Bilinen bir realite var: 
4 Devlet masrafları her yıl çeşitli âmillerin te

sirleri altında artmaktadır, ve artacaktır. Bu
nun aksini iddia etmek zannederim ki, pek 
mümkün olmaz. Tasarruf denilen kaideye ne 
kadar riayet edilirse edilsin ihtiyaçlar kendisi
ni daha fazla hissettirmekte ve Devlet mas
rafları artmaktadır. Yıllardan beri böyle ol
muştur ve bundan sonra da olacağını tahmin 

* ederim. Bu suretle bütçe muvazenesi üzerin
de zihin yorarken, lüzumlu Devlet hizmetlerini 
ilga edemiyeceğimize ve bunların inkişaflarını 
tamamen durduramıyacağımıza göre, daha zi
yade Devlet gelirlerini artırmayı düşünmek 
zorundayız, Biz bunu yeni vergiler ihdasın
dan ziyade vergi sistemimizde icrasına daha ev
vel başlanmış olan ıslahatın devamına bağlıyo
ruz. Biliyorsunuz, Cumhuriyet Osmanlı im
paratorluğundan aşar, temettü, ağnam ve ha
sılatı tamamen Düyunu umumiyeye tahsis 
edilen Tütün, Tömbeki ve Av ve vergilerini dev
ralmıştır. O tarihten sonra muhtelif safhalar 

, geçmiştir. Âşarm bıraktığı boşluğu doldur
mak üzere çeşitli vergiler konmuş, zaman za
man bunların ıslâhına çalışılmıştır. Bu safha
da bazan ilerlemeler kaydedildiği gibi bazaıı 
gerilemeler de olmuştur. 

Harb yıllarına kadar İm vaziyet devam et
miş, vergilerimiz, aksak tarafları olmasına rağ
men, bütçelerimizin ihtiyacının mühim bir kıs
mını karşılamıştır. Harb yılında artan devlet 
ihtiyacı, müdafaa ihtiyarları için bu vergilere 
her memlekette olduğu gibi bizde de zamlar 
yapmak mecburiyeti hâsıl oldu ve bâzı fevka
lâde vergiler de ihdas edildi. Bu harb dolayı-
siyle vergilerde bâzı boşlukların olduğu anla
şılmıştır. Bir kere vergi elastikiyeti yoktur, 
bugün daha bariz bir hale gelmiştir. Bu se
beple 1944 te başlıyan bir ıslâh hareketi olmuş 
ve Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergisi bu hare
ketlerin neticesi olarak meydana gelmiştir. 
Şüphesiz bu bir başlangıç olmuştur. Vergile
rimizi ıslah etmek yolundayız. Bugün memle
kette uzun yıllardan beri birçok şikâyetlere 
meydan veren bir Muamele Vergisi mevzuu 
vardır. Bunu da ele almak mecburiyetindeyiz. 
'3' - 4 sene devam eden uzun bir mesai netice
sinde bir proje hazırlanmıştı. Hükümet zanne-
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dersem Muamele Vergisi ve Gelir Vergisinden 
beklenen inkişaflar elde edildiği zaman getir
mek tasavvurundadır. Muamele Vergisi haki
katen sıkıcı olmağa başlamıştır. Gelir Vergi
sini beklememek lâzımdır. Bilhassa Muamele 
Vergisi küçük sanat erbabı ile büyük sanat er
babı arasında gayrimeşru şekilde rekabete se
bep olmaktadır. Bu bakımdan bu tasarının bir 
an evvel Meclise getirilmesi temenniye şayan
dır. Ayrıca Vergi Usul Kanununu tamamla
mak üzere Tahsili Emval Kanunu tasarısını 
tadil eden bir tasarı hazırlanmıştı. Bu Kanun 
tasarısı gelmedikçe vergi usulünü tam bir şe
kilde tatbika imkân yoktur. 

Damga Resmi Kanunu da şikâyeti mucip 
bir hal almıştır. Evvelce bu Kanun da Meclise 
sevkedilmişti. Fakat çıkmadı, kadük oldu. Bu 
Kanun tasarısını da, sayın Maliye Bakanından, 
bir an evvel Meclise getirmesini rica edeceğim. 
Bunlar haricinde temas edeceğim bir nokta da
ha vardır. O da hesap uzmanları işidir. Galir 
Vergisi hazırlanırken Devlet Hesap Uzmanlığı 
teşkilâtı kurduk. Bu kâfi değildir. Bilhassa 
Gelir Vergisi gibi vergilerde memurun, mükel
lefin mahremiyetine girmesi 'hiçbir zaman ho
şa gitmez. Bâzı memleketlerde bu mahzur iza
le edilmiştir. Noter gibi yeminli teşekküller 
kurulmuştur. Mükellef hesaplarını götürür, 
tetkik ettirir. Bu müessese Gelir Vergisini inki
şafa doğru götürecektir. Mâruzâtım bu kadar
dır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesine oy vermiyen arkadaş varsa lütfen oyla
rını kullansınlar. Oy toplama işi bitmiştir. 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, gelir bütçemizin yekûnu olan 
1 344 988 235 liranın, 1 227 573 235 lirası ver. 
gilerden, 117 415 milyon lirası da diğer gelir-
lerlen müteşekkildir. Bu itibarla gelir bütçemi
zin % 96 sı vergilerden teşekkül etmekte ve bu 
sebeple de gelir bütçesi denince, bizim memle
kette, aşağı yukarı vergi sistemi demek olmak
tadır. Bu itibarla gelir bütçesi üzerinde müta
lâada bulunurken vergi sistemimizi göz önünde 
tutmak mecburiyetindeyiz. 

Bizim memleketimizde vergi sistemi, kanaa
timce, iki belli başlı karakter taşımaktadır. Bu 
karakterlerden birisi verimsizlik, diğeri de ada
leti teklif iye ile ilgisizlik. Gelir 'bütçesinin !% 96 

, sini teşkil eden vergileri tetkik edersek bunla-
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rınJ% 26. sınm .vasa^asızî verfiler4en>l j % 70 inin 
ise vasıtalı vergilerden; ibaret olduğunu görü
rüz. Yani»bütçemizin-birinci kısmını teşki leden 
vasitasız; vergiler 348? 350 000* lira ve 2, & v« 4 
ncü kısımlarını teşkil eden kısımlar vasıtalı 
vergileri teşkil etmektedir, ki bunların toplamı 
da 7895 223 235 liradır. Yani bu surotle. vasıtalı 
vergiler bütçemizin g^lir kısmının: kahte bir ek-
seriyetiaıi: teşkil etmektedir. Vasıtalı vergilerin 
gerek adaleti teklifliye .bakmandan,* gerekse ha
yatı pahalılaştıncı olması bakınundan mahzur
ları herkesçe bü&nen birer hakikattin Bil; iti
barla bütgemizin % 70;ni teşkil. eden* vasıtalı 
vergiler bir defa vatandaşların malî kmdretle-
riyle iBgisi olmıyan bir vergi sistemine? istinat 
etmektedir ve bu itibarladîî; ki, koKUşmamın 
başında söylediğim gibi, vergi sistemimizin baş
lıca iki karakterâıdea:•:.biri olan* adaleti tekli-
f iye ile ilgisi daha sistemim başında k«nd£ai; 
meydana vurmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu ilgisizlik, benim kanaa
timce, vasıtalı vergilerin bütçemizde yüksek i 
yekûn işgal etmesinden ziyade, vasıtasız vergi- \ 
lerin bütçemizde çok düşük yer işgal etmesin
den ileri gelmektedir. Yani bugün vasıtasız ver- -
gilerimizin başiıcaları olan Gelir, Kurumlar, Es- • 
naf-vergilerini çıkarırsak bunların memleketini 
millî geliriyle katiyen alâkası olmıyan nispet-; 
lerde^ fehmin edilmiş rakamlar olduğunu görü- • 
rtte. Tabiatiyle tahminlere bir şey demek iste- * 
miyorumu Yani- bugüukii «haliyle kurulan bu sis-. 
tem bu tahminleri temin, etmeye müsait bin sis- • 
tem değildir. Haddizatında sistem ıslah edildi- -
ği takdiude bu tahmillerin daha-yüksek, miktar- * 
lan bıkacağı bk hakikattir. 

M»Mgrê  Bakanlığının 19Ö0 Bütçe ger«kçe- ; 
skıdensîaldığın ırakLamlaraigöre,: Milî •g^iirlöri-* 
mdzdea, ziraat, geçleri,' 1 6®0v0QÖ\000-kadar? 
bir Takamotutmakta^rrj Tieaafet ive rsanayi millî! 
geliri 4^600 0©Ô 000> lirayı -tutmaktadır; Hfe 
met erbabı geliri 4e 1 000 000* 000 likayı bul 
maktadı*. B%na mukabil biz zr»aat gelirlerinde \ 
hayvanlar bir* de arazi1 i v«pgüerâıd« * gayetcüzi i 
miktarlarda istisnalar • yaptıkt Bilhassa kazanç ;j 
üzerinden vergi almıyoruz; 

BAŞKAN — Bir dakikama kaldı. \ 
EKBSM,ALİ€AN (Bevamla) — O haldei 

kestirme-gideyim. (Devanı,, devam, sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim, bendeniz Meclisi Âli

nin kararını, tatbik ediyorum. Her zaman karar
ım alacağız? 

BEBEM ALÎ€AN (Devamla) — O halde 
kestirme*söyliyeyim ki, Gelir Vergisi -Kanununu 
bir defa hakiki ihtiyaçlara uyacak şekilde; ıs
lah etmezsek tahminler bu şekilde düşük kal
maya mahkûmdur. Biz bugünkü kanunla Gelir 
Vergisinde matlup neticeyi alamayız. Çünkü 
Kazanç Vergisinde 10 a yakın beyannameli mü-
kolMmiz vardı, bugün 35 bin. Yaptığrmız bü
tün iş atadaki 25 bin mükellefi beyannameli 
sisteme tâbi tutmaktan ibarettir. Bu itibarla 
Geli* Vergisinde ıslahat yapmak zaruridir. 

Bîr defa tarım kazançlarının mutlak suret
te Gelir Vergisine tâbi tutulması lâzımdır. Bu 
arada tabiatiyle bu memleketin esas nüfus kit
lesini teşkil eden küçük çiftçiyi vergiye tâbi 
tutmak hatırımızdan dahi geçmemektedir. Mak
sat vergi sisteminde içtimai adaleti temin et
mek için orta ve büyük çiftçi zümresinin vergi 
ile teklif edilmesidir. Bu hususta Meclisi âliye 
bizzat bîr kanun tasarısı hazırlayıp vermiş bu
lunuyorum. 

Gelir Vergisinin ikinci bir aksaklığı, esnaf 
muafiyeti tefrikmda nazari esaslardadır. O ka
dar nazari esaslar ortaya atmışızdır ki, maale
sef bugün her hangi bir vatandaşın Gelir Ver
gisine tâbi tutulması icabederken Esnaf Vergi
si hudutları içine girmesi gayet kolaydır. Faraza 
küçük tüccarlarda nazari bir esas konulmuş, de
nilmiş ki, 60 bin liralık yıllık muamelede bulu
nan tüccar esnaftır. 60 000 liradan yukarı olan
lar Gelir Vergisine tâbi tutulacaktır. Fakat fa
tura: ile kontrol diye bir mekanizma konmamış
tır/ Gelir Vergisinde bu olmaz, fakat Gelir Usul 
Kanununda olması lâzımgelirdi, onda da yok. 
Fatura kontrolü namına hiçbir şey yoktur. Fa-
turaakontrolü olmayınca altmış bin liradan faz
la mubayaa yapan şahıslar maalesef mükemme-
len esnaf vergisi hududu içinde kalacaklar ve 
nihayet Usul Kanununda olan müeyyideler kar
şılamayınca bu gibi haller her zaman mümkün 
olacaktır. Bu bakımdan Maliye Bakanlığı bu
nu muüaka ele almalıdır. Yine arzediyorum 
mevcut müeyyideler ihtiyacı karşılamadığı su
rette cezaların miktarım çoğaltmak ve hattâ 

, kaçakçılık yapanlara hapis cezası vermekten 
kaçınmamalıdır. 
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yılı^Bütçesine (045) ay verilmiştir. (229) kabul, 
(14) ret, (2) çekinser vardır. Binaenaleyh ka
mın (229) oyla kabul olunmuştur. 

« D I R AYDIN (Tuneeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, bütçenin umumi müzakerelerinde 
birleaç aı&adaş Gelir Vergisinin memur ve hiz
met erbabına, tatbik edilmemesi aleyhinde kenuş-
tular. Bendeniz kısaca görüşlerimi bir iki misalle 
lehinde aBzedeceğim. 

Eski iktidar, Gelir Vergisi ;Kanununu çıka-
î»j«ken dünya -siyasi vaziyeti normal ve kamımın 
tatMkı için bir mahzur da•-. yokken onun tatbikini 
bir yâ tehir etmişti. Hem delik tatbikatta ̂ yüzde 
25 bir ilave ile tahakuk ettirmeyi düşünmüş
teydi. Bugün 1051 yılı Bütçesi tanzim edilir
ken siyasi vaziyet dolay isiyle dünya şartları ta
mamen bambaşka bir istikamet almıştır. Eski 
Hükümet bu şartlarla karşı -karşıya kalmış olsa 
idi, Gelir Vergisini bu yıl,da memurlara ve hiz
metlilere belki tatbik ettirmiyecekti. Fakat Yük
sek Meclis namına icrsayi vazife eden «Bütçe Ko--
misyonunun.sayın üyeleri ve «Hükümetimizin ,ıce-
sarane Jaattı hareketi ile Gelir Vergisinin tatbi-
kan muvafık görmüşlerdir. Komisyon arkadaş-
laarıma ve Hükümete şükranlarımı arzederim. 

Dünya vaziyeti dolayısiyle, her .devlette ol
duğu gibi bizde de, bugünkü pahalılığı göz önüne 
alaaesak görürüz ki, geçim şaftları çok güçleşmiş 
bir durumdadır. Hem bu güçlüğün kısmen olsun 
telâfisi ve hem de mevcut bir kanun hükmünün 
yedne getirilmesi Gelir Verdisinin memur ve hiz
metlilere tatbikini ieabettirmektedir. 

Meselâ 5p lira ücretle ; tâyin edilen bir oda
cının hali hazırdaki kanuna göre kesintilerden 
başka 35 lira.eline geçebilir. Bu para ile mem-
leisetin her hangi köşesinde olursa okun birkaç 
uüf»slu ailesini geçindiremez. 

Ücretliden başka bir de misal olarak maaşlı 
bir memuru,ele alırsak, 15 lira asli maaşlı bir 
4»£HiuFun vergilerden sonra eline 108 lira geçer. 
Birçok,şehirlerimizde en ucuz bir ofeatfma yedinin 
kirası 30 -40 liradır. Bundan .sonra elinde ka-
la*mk <60 - 70 lira ile de su, elektrik, vasıta para
ları ve sair masraflarla ef*$dı ailesini geçindire-
^'^eı&ıği »hepimizin malûmudur. -Bu durumdaki 
yaia&dsşiarın maaşları az miktarda da artga 
kendiline faydalı olduğu muhakkaktır. Yakarda 
aız«tti^m ̂ şartlara ikûçşı adaktın teesjü&ü a s ı 
mından Gelir Var^isuKanununvın bütün mwıur 

İş i t i l M :& 
ve hizmet e ^ b ı a a tatbiki lâzımdır kanaatin
deyim, Y&kask Meçinizin de ittifakla tasvi
bini »vmdenm. 

iB&ŞS&AN—>Kesjaf »Mehmet. 
OSBŞg&F cMB#M$T KUEKUT fBilecik) — 

Gebenin bu mslülleylinden sonra sizi rahatsız 
etaaek istemedim. Ama ne yapayım kusura bak
mayın. ; Bendeniz esnaf .olduğum için esnafı il
gilendiren birkaç «öz ısöyHyeeeğim. Malûmu 
âliniz esnaflar, seyyar, sâMt, küçük, o»ta, mı-
yük rolmak üzere sermayeleri nispetinde sınıf-
lam ayrılmış • bulunmaktadırlar. Küçük esnaf 
va*dı r «iri, iki üç yüz lira sermaye ile inci, boneuk, 
bahar, biber tbuhmdutttr veyahut küçük sanat
lar bir sandığı ile pazar pazar gezer dalagır. 
Bunlar fakir,esnaflardır, sermayeleri nispetinde 
kazançları da azdır. Aynı zamanda kesirülay&i 
olanları da v»ı?dır. Bunlar hem Kazanç Velisi 
veuhem Ae=mensup oldugu-kasabanın ticaret ada
ları vesilesiyle ;mûkelMtirier. 

»Orta h$Hi esnallaça gelince: Bu esnaf ve sa
natkârlar dükkânlarında mevcut çeşitli malları, 
veyahut imftl ettiklemni îBsdrandukları yerlerde ha
zır ve mamul olarak satıp :temini maişet ederler. 
Başı biıyük esnaf iar >da yardırlri, 10 ilâ 50 - 60?bin 
lira arastada ve {hattâ dstlıa fazla sermayeleri de 
vavdışr. Bunlar da Esnaf Vergisiyle mükelleftir. 
Bu müteaddit esnaf ve sanatkârlara, kazançları 
kasabala»>n vüsati ve ddsüaadi geüşi »ispetiyle 
mütenasip ,dei^#r. -Seyyar ve sabit olmak üzere 
ikiye ayrılan Esnaf Vergisinin adaleti temrin et
mek için naJıiyie, -kasa ve hattâ vilâyet merkezle
rinde o mahedMn esaatf, ticaret ve sanayi odaia-
rvnten veya^u^belediye üyelerinden (bölir kişi
lerinden) o mahallîn Hükümet reisi veyahut mal 
müdürleri »yaseminde ($eçim kurullarında) ol
duğu gibi yemin ettirilerek iafak bir hakkı huzur 
da ver-ilmek <şjır^yle sjB»ede bir halta, on beş gün 
vakti muayyeninde nı^natap heyetler toplanarak 
ta*af sıx iş -göjKftftleeek kimselecâen müteşekkil 
toplanan bu âafe#r heyeti tara&ndam tesbit ve 
tahakkuk ettirilerek tarh edüeeek olursa vergi-
\mm da&a $d$ *e misbaasip olacağı kanaatinde
yim, .ğüİRkü böşde b& -bşyet talkından tesbit 
e#i&ejek b.u vepg*tete müddeti muayyenesinde 
toaz^diiîrse »«feaiJfe.de daita iyi tetkik edilerek 
varaktansın «a^*ini »HJcip olmaz. Şimdiye ka-
da# fciıza m#&MfcmwâQ ie^çikı itkaz komisyon-
lörv^ku, t««K# oJasKöian^ve bele^yeden faiıri 
birer üye bu hakkı müdafaa etmekte idiler. 
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Bunlar da kaza idare heyetinde ekalliyette 

kaldıkları için birçok esnaf vatandaşlar mağdur 
olmakta idi. Binâenaleyh arzettiğim şekildeki 
bu heyetler bu meseleleri birçok merasime tâbi 
olmadan kolaylıkla kökünden hâl ve tesfiye eder
ler. öteden beri devam edegelemekte olan iradı 
gayrisâfi üzerinden Kazanç Vergisi tarhı âdil 
bîr vergi değildir/Mahzurları çoktur. Bu cihete 
yegane çare bulmak gerektir. Onun için az ser
maye ile köy köy, pazar pazar dolaşan küçük es
naflardan çok az Kazanç Vergisi alınması ve 
hattâ bunlara bankalardan verilecek münasip 
kredilerle kalkınmasını- temin etmek iktiza eder. 
Orta ve büyük esnaflar için de tahakkuk ettirilen 
vergilerin esnafların alış ve verişlerinin bol ol
duğu yaz ve güz mevsiminde • kendileri tarafın
dan Maliye dairelerine götürüp teslim etmeleri 
de usul ittihaz edilmelidir. Bu suretle hem fazla 
memur ve hem de tahsildara lüzum kalmaz. 
Vregilerini zamanında ödeyebilen ve ehli olan es
nafın esnaflık yapma ruhsat karnesi verilmesi 
aksi takdirde. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz bitmiştir. 
Komisyon Sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NEDİM ÖK-

MEN (Maraş) — Muhterem arkadaşlarım, 
varidat tahminleri üzerinde söze başlamazdan 
evvel, bu sene gelir bütçemizde ilk def a yer 
alan Gelir Vergisi Kanunundan ve onun hiz
met erbabına tatbiki mecburiyetinden kısaca 
bahsetmek istiyorum. 

Malûm olduğu üzere verginin en kısa ve 
en doğru tarifi şudur: «Vergi, her vatandaşın 
Devlet masraflarına geliri nispetinde iştira-
rakidir» 

Tarifin şümulüne giren en mühim unsur 
vergide adalet prensibidir. Bu adaletin temini 
herkesin hakiki gelirine göre ve muayyen nis
petler dahilinde teklifi ile kabildir. 

Vergi talihinin tetkiki da bize en âdil ver
gi sisteminin Gelir Vergisi sistemi olduğunu 
münakaşasız kabul ettirir. 

Bugünkü Gelir Vergisi Kanununun, siste
min bütün esasatmı ihtiva ettiğini iddia et
mek doğru olamaz. Bu, nihayet Gelir Vergisi 
sisteminin ilk adımıdır ve zamanla tekâmül ede
cektir. Zirai gelirlerin teklifi, ziraat usulleri
mizin hususiyetine ve mükelleflerimizin içtimai 
vaziyetine göre bugün için5 mümkün değildir 
kanaatindeyiz; 
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Gelir Vergisi sisteminin muvaffak .olabilmesi 

için birinci şart mükellefte vergi ahlâkının 
hakkıyle teessüs etmesidir. İzhar edilen endi
şeler varit olmakla beraber, mükellefte bu ah
lâkın teessüsüne âmil olan en mühim nokta, 
mükellefte, kendisinden vergi olarak alman 
her santimin mahalline masruf olacağına dair 
itimat hissinin teessüs etmesidir. 

Vergi mükellefi vatandaşların, kendi ira
delerinin de tezahürü olan bugünkü iktidar 
Hükümetinin bu yolda yürümediğini kimse id
dia edemez. Bir haftadır cereyan eden bütçe 
müzakereleri Meclisin bu mevzuda ne kadar 
hassas olduğunu meydana çıkarmıştır. Bu ka
dar hassasiyet gösteren bir Meclisin itima
dını haiz ohth Hükümetin, bu vadide aynı has
sasiyeti göstereceğinden şüphe edilemez. 

Verginin hizmet arbabına teşmili mevzuuna 
gelince, geçen sene bütçesindeki muhammenatı 
450 milyona baliğ olan kazanç ve tefferruatı 
vergilerinin 300 milyon lirasının bu zümre ta
rafından ödendiği nazarı dikkate alınırsa, esa
sen muztar vaziyette olan bu mükellef zümre-
sinin ağır vergi yükü altında bunaldığı ken
diliğinden tezahür eder. Vergide adalet prensi
bine istinat eden bir sistemin icabatını yerine 
getirmekten daha tabiî bir şey olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bütçelerin ihzarı sırasında, gelir tahminle

rine ait usul ve kaidelerin nazariyatından bah
sederek kıymetli vaktinizi israf etmek istemem. 
Şimdiye kadar bizde tatbik edilen usul şu idi: 

Bütçenin hazırlanması zamanında, cari sene
nin malûm olan tahsilatı; meselâ yedi veya 
sekiz aylık tahsisatı geçen senenin aynı aylarına 
nazaran eksiliş ' veya artışı nazarı dikkate 
alınır, eksik kalan aylar için geçen senenin 
mütaakıp tahsilatı fiilî tahsilata ilâve edilir. 
Bulunacak rakama artış veya eksiliş payı zam 
veya tenzil edildikten sonra bulunan rakam 
önümüzdeki senenin gelir tahakkukatma esas1 

olarak alınır. » 
Bu usul başka usul ve kaidelerle ikmal ve 

itmam, edilmedikçe hiçbir zaman hakiki rakam
lara vusul imkânını temin edemez. 

Bilhassa gelir sistemini kabul ettikten son
ra, memleketin, hatta uzaktan yakından iktisa
di münasebette bulunduğumuz memleketlerin 
iktisadi hâdiselerini yakından takibetmek ve bu 
hâdiselerin vergi tahsilatındaki tesirlerini 
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göz önünde bulundurmak zarureti, hâsıl olur. 

Bu seneki tahminlerimizde bize eski sene
lerin rakamlarına müstenit tahmin usulünün 
yanma, dünya maliyecilerinin tatbikmdan çok 
fayda gördüğü ve hakikata vusul için en salim 
bir yol olarak kabul ettiği iktisadi hâdiselerin 
tesirlerini de nazarı dikkate almak sistemini ilâ
ve ettik. Muhalefetin itiaz ve mümanaatına 
rağmen bu usulden fayda göeceğimize inanmış 
bulunuyoruz. 

Burada konjonktür tesirinin fiilî neticele
rinden kısaca bahsetmek isterim: 

1943 senesine kadar üniversitelerde iktisat' 
profesörlüğü yapan Jean Marshall'm aynı sene 
neşrettiği (Konjonktür ve vergi tahsilatındaki 
tesiri) adlı eserinde mumaileyhin, uzun sene
ler zarfında ve geniş sahalar üzerinde yaptığı 
tetkikat, konjonktürün yüzde 17 tereffüüne 
karşı vergi tahsilatını yüzde 35; konjonktü
rün yüzde 40 tezayüdüne karşı vergi tahsila
tının yüzde yüz arttığı neticesini vermiştir. 
Bu tetkikler kitap müellifinin, Paris Hukuk 
Fakültesinin iktisat kürsüsüne yükselmesini te
min etmiştir. Amerikalıların bu sahada yaptı
ğı tetkikat da aynı neticeleri vermiştir. 

Kıymetli mesai arkadaşımın 1937 ve 1947 
seneleri için aynı mevzuda yaptığı tetkikat, 
şu grafiklerde de görüleceği veçhile, aynı ne
ticeyi vermiştir. Bu grafiğe nazaran 1937 se
nesinin 231 milyonluk tahmini 317 milyon li
ralık, 1947 deki bir milyar 21 milyonluk tah-
minat bir milyar 218 milyon liralık tahsilatla 
karşılanmıştır. 

1947 senesinin gümrük tahminleri de aynı 
neticeyi vermiş ve gümrük hasılatı tahminen 
yüzde elli fazlasiyle karşılanmıştır. Bu da gös
teriyor ki, memleketimizde vergiler hasılatı
nın konjonktüre karşı elastikiyeti yüksektir ve 
Marshall'm tetkiklerini teyit eder mahiyettedir. 

Arzettiğim bu rakamlar, vergi tahsilatının 
iktisadi hâdiselerle sıkı sıkıya alâkalı bulun
duğunun inkâr kabul etmez delilleridir. Kon
jonktüre müstenit vergi tahminlerine itirazın 
çok güç olduğunu kabul ve ilân eden yerli oto
ritelerimiz de mevcutur. 

Bu seneki bütçe tahminleri Maliye tatbi
katında iktisat tekniğinin ve ilmî tekâmülün 
yer aldığı yeni bir merhale teşkil etmektedir. 
Cumhuriyet maliye sistemimiz; gelir tahmin
lerinin sıhhati ve hesap usulleri bakımından ilk 
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defa ilmin rehberliğinden istifade imkânını 
sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Gelir Vergisi ha
sılatının, senelik gelir rakamlariyle de sıkı sı
kıya alâkalı bulunduğundan kimse şüphe ede
mez ve bunun aksi iddia edilemez. Bilhassa 
nakdî millî gelir, Gelir Vergisi tahminlerinde 
birinci derecede rol oynar. Elimizdeki rakam
lara nazaran sanayi ve ticaret erbabının, ta
mamı nakdî millî gelir mahiyetinde olan, se
nelik geliri 4 800 000 000 liradır. Hizmet er
babına isabet eden nakdî millî gelir yuvarlak 
rakam 1,5 milyar liradır ki bunun 700 milyonu 
yalnız umumi bütçeden ödenmektedir. 

Geçen sene varidatı ile mukayese imkânı 
olmıyan ve 260 milyon lira olarak tahmin etti
ğimiz Gelir Vergisinin tahminlerinde istinadet-
tiğimiz esas, millî gelir rakamlarıdır. (Şunu is-
titraden arzedeyim ki, muhalefetle aramızda 
bu rakam üzerinde ihtilâf yoktur.) 

1,5 milyarlık hizmet erbabı gelirinin 700 
milyon lirasını asgari geçim haddi olarak ten
zil edersek geriye kalan 800 milyon liranın as
gari had olan yüzde 15 ten vergisi 120 milyon 
lira eder, biz tahminimizin ihtiyat payı olarak 
5 milyon lira tenzil ettik ve 115 milyon lira 
olarak kabul ettik. 

Ticaret ve sanayi erbabının Gelir Vergisi 
tahminine gelince; yukarda arzettiğim gibi 
bu zümrenin de geliri yuvarlak rakam 5 mil
yar liradır. Bunun yüzde 80 i Esnaf ve Kurum
lar Vergisine tâbi mükellef zümrelerine ve 
hakiki kazanca göre ödeme itiyadının henüz 
hakkiyle teessüs etmediği mebdeinden haere-
ketle ihtiyat payı olarak nazarı dikkate alma
dık. Geriye kalan bir milyar liranın yine as
gari had olan yüzde 15 nispetiyle vergisi 150 
milyon lira tutar. Buna rağmen ikinci bir ih
tiyat payı olarak beş milyon lira tenzil ve bu 
zümrenin vergisini de 145 milyon lira olarak 
tahmin ettik. Maruzatım, bu tahminlerde nik
bin hareket etmediğimizi açıkça göstermekte
dir. Kurumlar ve Esnaf Vergisinde ilk şekliyle 
aramızdaki fark 2 milyon lira olduğu için bu 
mevzu üzerinde durmak lüzumunu hissetmiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer vergi nevi-
lerinde, tahminlerimiz, hem bu senenin 11 ay
lık rakamlarına, hem de iktisadi hâdiselere is-

I tinat etmektedir. îlk bütçe tahminleri 8 aylık 
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rakamlara istinat ediyordu. Biz 11 aylık ra
kamları esas almakla hakikata mümkün olduğu 
kadar daha fazla yaklaşma imkânını bulduk. 

Hayvanlar Vergisinde Hükümetin, verginin 
heyeti umumiyesinde \% 20 tenzilât yapılması 
prensibini, tatbikatta amelî bir fayda temin 
etmiyeceği düşüncesiyle kabul etmedik. Biz mu
ayyen cins hayvanların vergiden istisnasını da
ha pratik ve psikolojik bulduk. Tahminlerimi
zi bu esasa göre yaptık. 

Tahmin rakamlarımız geçen senenin hakiki 
hayvan adedine müstenittir. 

Gümrük Resmi, bu verginin 1950 tahmini 
113 milyon liradır. 11 aylık rakamlara göre 
tahmine esas olan 120 milyon liradır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından aldığımız 
malûmata ve rakamlara göre, son dört ayda, ge
çen seneye nazaran 23 milyon liralık bir artış, 
tahmine nazaran !% 26 fazlalık demektir. Bu, se
ne de 69.5 milyon liralık bir artış ifade eder. Ey
lül 1950 deki 80 bin tonluk ithalât Aralık 1950 
de 180 bin tona çıkmıştır. Biz yine, ihtiyat payı
nı da nazarı dikkate alarak, bu vergi hâsılatını 
140 milyon lira olarak tahmin ettik. 

İthalât Muamele Vergisinin artışı da Güm
rük Resminin artışını takip eder. Aynı esasa 
istinaden bunu da 127 milyon lira tahmin ettik. 
11 aylık rakamlara göre ,tahmine esas olan ra
kam 108 milyon liradır. Yalnız bu rakam ilk 
tahminden 13 milyon lira fazladır. 

imalât Muamele Vergisinde 11 aylık ra
kamlar 109 milyon liradır, bundan dört aylık 
unlu maddeler payı tenzil edilirse miktar 101 
milyon liraya düşer. Bu sene hizmet erbabına 
yalnız Umumi Bütçeden tediye edilecek 185 mil
yon liranın en az 150 milyonu istihlâk eşyası
na sarfedilecektir. Bunun asgari 50 milyonunun 
dâhilde imal edilen ve Muamele Vergisine tâbi 
bulunan mamulâta sarfedileceği tabiî olduğu
na göre, % 18 den vergisi 9 milyon lira tutar. 
Fiyat terefîüleri nazarı dikkate alınmasına bile 
yalnız bu hal tahminlerimizdeki isabeti göster
meye kâfidir. 

Şeker ve glikozdan alman İstihlâk Vergisi
ne gelince: On senelik rakamlar şeker fiyatla
rının ucuzlamasının ,istihlâkin fazlalaşmasında 
birinci derecede âmil olduğunu göstermektedir. 
Fiyatların yükseltilmesi de aksi tesiri göster
miştir. 1941 de 109 bin ton olan istihlâk miktan 
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şekerin kilpsu beş liraya çıkınca 1943 te birden
bire 43 000 tona düşmüştür. «Son aylardaki fi
yat indirmesi altı ayda 14 bin ton istihlâk artı
şı neticesini vermiştir. Tahminlerimiz 15 bin 
ton istihlâke göre hesaplanmıştır. 1947 istihlâ
kinin 148 bin ton olduğu düşünülürse bu raka
mın fazla olmadığı meydana çıkar. 

150 bin tonun istihlâk resmi 101 milyon kü
sur liradır. Ecnebi menşeli mevcut şekerlerden 
alacağımız resim beş milyon küsur liradır. Şeker 
şirketinin fuzuli olarak tesis ettiği fonlardan bu 
sene Hazineye devredeceği miktar 15 991 000 lira
dır. Son senede maliyenin muvafakati olmadan 
şeker maliyetlerine füzulen ilâve edilen kiloda 
vasati 5,40 kuruş fiyat farkı da şirketten senesi 
zarfında istirdat edileceğinden bu miktar 
7 300 000 liradır, arzettiğim rakamların mecmuu 
bütçedeki tahminine tavafuk etmemektedir ki, bu 
da 130 milyon liradır. 

Elektrik, havagazı ve hampetrol, benzin ve' 
kahveden alman vergilerdeki tahmin fazlalıkla
rıdır ki, ikişer veya üçer milyon liradır. Elimiz 
de 11 aylık rakamlara ve az miktar da konjonk
tür farkına istinat etmektedir. Maden Resmi tah
mininde Hükümetle mutabakat hâsıl olmuştur. 
Gümrük ve Tekelden alman Hazine hissesiyle 
Millî Savunma Vergisi ceman 197 182 235 lira
dır. Bu tahminimiz de hakiki rakamlara istinat 
etmektedir. Bunun müfredatı şöyledir. : 

176 280 235 Lirası Tekel Bütçesiyle dün kabul 
buyurduğunuz hazine hisseleri. 

8 081 000 Lirası fazla tahakkuk etmiş 1949 
fazlai hasılatıdır. 

7 201 000 Lirası fazla tahakkuk etmiş 1950 
senesi 10 aylık fazlai hasılatıdır. 

2 720 000 Lirası son vaziyet ve her sene % 5 
artış nazarı dikkate alınarak 1950 
senesinin son iki aylık hasılat faz
lasıdır. 

2 900 000 Lirası Maltepe Fabrikasının inşa-
asmdan sarfınazar edilmekle elde 
edilen tasarruftur. 

197 182 235 

Arzettiğim rakamlar bütçedeki tahminin ay
nıdır. 

Muhterem arkadaşlar, vergi ve resim nevileri-
nin, Bütçe Encümenince kabul edilen ve muhale
fetin zorla şişirildiğini iddia ettiği tahmin ra-
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kamlarının müstenidatını hulâseten arzetmiş bu
lunuyorum. 

Bu husustaki mânevi mesuliyetin çok ağır ol
duğunu müdrik bulunan bu naçiz arkadaşınız ra
kamlara, ve iktisat ve Maliye ilimlerinin esasları
na uygun bulunan tahminlerimizin kabulünü 
yüksek takdirinize arzetmek mazhariyetine erdi
ğinden dolayı kendini bahtiyar addetmektedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bölümle
re geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
1 Gelir Vergisi 260 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 

2 Kurumlar Vergisi 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 
Esnaf Vergisi 25 000 000 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım; affmızı istirham ederim, bir nokta 
kalmıştı, onu da bu münasebetle söylemek istiyo
rum. 

Bizde Esnaf Vergisi ticaretgâhlarm kirala
rına istinat etmektedir. Halbuki kira durumu 
fevkalâde karışık bir hal almıştır. Biliyorsunuz, 
Millî Korunma Kanunu bir kira rejimi kurmuş
tur. 1939 dan evvelki kiralar, 1939 ile 1947 yıl
ları arasındaki kiralar, bir de 1947 den sonra ki, 
serbest kiralar. 1947 den evvelki bütün kiralar 
aşağı yukarı rayiçlerle katiyen ilgisi olmıyan 
fevkalâde düşük kiralardır. Buna mukabil 1947 
den sonraki kiralar ise tamamen rayice müstenit 
çok yüksek kiralardır. 

1947 den sonraki kiraya müstenid gayrimen-
kullerde ticaret yapanlar Esnaf Vergisi bakımın
dan yüksek vergi ödemek vaziyetinde, 1947 den 
evvelki kiralarla oturan tüccarlar ise çok düşük 
vergi ödemek vaziyetindedir. 

Bu itibarla vatandaşlar arasında bir vergi 
adaletsizliği doğmaktadır. Vakaa kanunla % 30, 
•35 falan diye bâzı ilâveler kabul edilmiştir ama 
hakikatta vakalar katiyen yergi sistemine uyma
maktadır, bu bakımdan Maliye Bakanlığını bil-
hasa bu noktaya nazarı dikkatlerini celbederim. 

Esnaf Vergisi mevzuunda ise kimse ile hiçbir 
surette ilgili olmıyan nispetlerde vergi ödenmek 
zorunda kalınmaktadır. Muhtelif nispetlerde ver
gi Ödenmesine âmil olan bu karine usûlünü ya 
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değiştirmeli veyahut da yeniden bir tahrir yapa
rak iratları bugünkü rayice uydurmalıdır. Yok
sa esnaftan, vatandaştan adaletsiz vergi almaya 
mecbur kalacağız arkadaşlar. (Doğru doğru ses
leri) . 

BAŞKAN — 3 ncü bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
4 Binalardan alınan Savunma 

Vergisi 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Sayvanlar Vergisi 26 000 000 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, bugün huzurunuzda görüşülen Gelir 
Bütçesinin Hayvanlar Vergisi kısıAnda Hükü
met tarafından tahmin edilen 22 milyon 260 
bin liranın komisyon tarafından 26 milyon lira
ya iblağ edilmesi münasebetiyle mevzuun çok 
mühim ve hayati olması itibariyle Yüksek Mec
lisin dikkatini eçkmek lüzumunu hissetmiş bu
lunmaktayım. 

Demokrat Parti iktidarının köylünün vergi 
mükellefiyeti bahsinde taşıdığı yükün ağırlığını 
nazara alarak Hükümet programında yer alan 
ve umumi efkâra ilân edilen % 20 tenzilâtın vait 
veçhile Gelir Bütçesinde bilfiil tahakkuk ettiril
miş olmasından büyük bir inşirah duymuştuk. 
Sayın Hükümet bu tenzilâtı büyük mahrumiyet
ler içinde kıvranan fakir köylünün biraz ne
fes almasını sağlamak maksadiyle derpiş etmiş 
ve teklifini bu suretle Meclise getirmişti. 

Komisyon, Hükümetin düşüncesine aykırı 
olarak çiftçinin esas şikâyetini vergi miktarının 
yüksekliğinde değil, Hayvanlar Vergisi Kanunu
nun sebebiyet verdiği kayıt ve tezkere işlerine 
inhisar ettirmek suretiyle asıl köylünün teha
lükle beklediği arzuya muhalif bir düşünceye 
sahip olarak vergiden affedilmesini gerekli kıldı
ğı hay vanları ~şöyle izah etmektedir: 

At, eşek, katır, deve ve öküzler. Esbabı mu
cibe olarak da daha ziyade nakil işlerinde ve çift 
koşumlarında kullanılan hayvanların mükellefi
yetten muaf tutulması, küçük müstahsil hesabı
na bir hizmet teşkil edeceği hususunu teemmül 
etmiştir. Halbuki bu hayvanlar az çok hali vak
ti yerinde olan köylünün elinde olup, esasta fa
kir oları köylünün elinde birkaç geçi ve koyun
dan başka birşey bulunmamaktadır. Ve esas iti-
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fcwariyie muafiyetten faydalanacak olan da bu 
zümredir. 

Raporca düşülen tezat küçük müstahsile hiz
met sağiarken müsftasıl b le olmıyan ve kutlâye-
mut geçinen büyük bir kitleyi faydalandırma
mak gibi yanlış bir yola gidilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisin köy
lü ile irtibatını ve hele onların çektikleri sıkın
tıyı yakînen bilmektesiniz. Hükümetin geniş 
tetkik mahsulü ve dar bütçeden indirme yap
mayı âmir olan çok mâkul düşüncesini tasvip 
suretiyle izhar buyuracağınız adalet köylü kal
kınmam davasında Demokrat Parti iktidarının 
ve siz hakiki mümessillerinin bariz vasfını bir 
kere anlamış olacaktır. 

Köylüye ^hizmet hepimizin vazifesidir. Sa
yın Menderes Hükümeti de Hayvan Vergisi 
muafiyetini bu yıl yüzde yirmi olarak kabul 
ederken bunu takip eden senelerde taksim et
mek suretiyle Hayvan Vergisini tamamen kal
dırmayı düşünürken komisyonun, Demokrat 
Parti iktidarının prensiplerini ihlâle matuf 
hareketine iltifat etmiyeceğinize güveniyorum. 

Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 
Hükümet teklifinin aynen kabulünü rica ediyo
rum. Karar Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NEDİM 

ÖKMEN (Maraş) — Efendim, Bütçe Komis
yonunuz, Kâzım Arar arkadaşımızın iddia ettiği 
gibi, Menderes Hükümetinin prensiplerini iza
le edici bir karara varmış değildir. Komisyo
nunuz bu şekilde ithamdan kendisini tenzih 
eder. İşin pratik bakımdan düşünülmesini rica 
ediyorum. Buyurdukları şekilde, ,% 20 tenzilât 
tatbik edildiği vakit ne olacaktır? Köylünün bir 
merkebi vardır, 25 kuruş vergi vermektedir, % 
20 tenzil edildiği vakit bu, beş kuruş eder. Köylü 
bunun için muayyen zamanda muhtara gidecek, 
deftere kaydettirecek, imza edecek, kayıt ilmü
haberi ateeak, yoklama memuru geldiği zaman 
kayıt yoklama memuruna imza ettirecek, kayıt 
defterleri Maliyeye gidecek, Maliye deftere ge
çirecek* bir deftere daha geçirecek, tahsildara 
verecek, tahsildar köye gideeek, tahsil edecek. 

Köylü yirmi kuruşla yirmi beş kuruş arasın
da hiçbir fark gözetmez. Bunun tamamen ilgası 
cihetiae gitmektense muayyen hayvan cinsleri
nin bu vergiden çıkarılması cihetine gitmeyi 
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daha uygun ve daha pratik bulduk. (Doğru doğ
ru sesleri). 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, hayvan vergisinin şekli üzerin
de /esas itibariyle iki teklif vardır. Birisi Hü
kümet teklifi ki, % 20 indirme cihetine git
mişti, diğeri de Çorum Milletvekili Mecit Bu
nun'le birlikte teklif ettiğimiz kanundur. 

NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Müsaade eder 
misiniz Bunlar kanun mevzuu değildir, tama
men tahmin rakamlarıdır. (Duyulmuyor sesleri). 

Efendim, tavzih edeyim: Bu, kanun mevzuu 
değildir. Bizimki tahmindir, henüz kanun gel
memiştir. Kanun geldiği zaman üzerinde enine 
boyuna konuşulabilir. 

SABRİ ERDUMAN (Devamla) — Efendim, 
biz bu verginin tamamen kaldırılması cihetine 
gitmiştik. Teklifimiz komisyonlardadır, belki 
de yakında gelecektir. Bunun üzerinde durula
cak nokta şudur: Bu Hayvan Vergisi de Aşar 
Vergisi gibi köylümüzün başına bir belâdır. 
(Gürültüler) 

SAFFET GÜROL (Konya) — O belâ bu be
lâ. Hangisi kaldı? 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Anlata
yım Beyefendi, ondan sonra istersen kabul et
me. 

Mal memuru köye gider, gece gündüz hal
kımızı rahatsız eder. Halk kendi malının hırsı
zı oluyor. Biz verginin ağırlığından şikâyet et
miyoruz, dâvamız, vergi âdilâne değildir ve hal
kımızı hırsızlığa ve kaçakçılığa sevkediyor. Kö
ye giden tahsildar da bu yüzden istifade ederek 
rüşvet alıyor Devletin kasasına on para girmi
yor. Bu vergiyi bu bakımdan kaldırmalıdır. 

1950 yılında Hayvan Vergisi 30 milyondu, 
Hükümetin teklif ettiği 22 milyondu, bir nis
pet dâhilinde Hükümet bir indirme yapmıştı, 
fakat komisyon 26 milyon kabul etmiştir. Yani 
Hükümetin teklif ettiği ile 8 milyonluk bir açık 
var. Komisyon doğrudan doğruya bir indirme 
yapmıştır. Komisyonun bu teklifini kabul et-
miyelim. Hiç olmazsa Hükümetin teklifini ka
bul edeMm. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü açıkladı. 
(Reye, reye sesleri) 

Efendim müsaade buyurun, söz istemiş iki 
arkadaş daha var. 

Muzaffer Âli MüMo. 
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MUZAFFER ÂLÎ MÜHTO (Kastamonu) — 

Komisyon Sözcüsünden bir tek sual soracağım: 
At, eşek, katır ve öküz muaf tutulduğuna göre 
ziraat işlerinde çalışan, hayvanları muaf tutuyo
ruz demektir. Seçim bölgemde birde erkek man
da kullanırlar. Bu hayvanlar köylünün çift hay
vanidir. Bu husus da mühimdir. Mademki öküz 
muaf tutulmuştur, bu hayvanlar da. ziraat hay
vanı olduğundan bunun da muafiyete dâhil 
edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh bunun açıklan
masını rica edeceğim. (Kanunu gelecek sesleri) 

BAŞKAN — Nurettin Erturk! 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Arkadaş

lar, köylüyü alâkadar eden mevzularda vaktin 
gecikmiş olmasına rağmen konuşacağız. Bu bir 
kanun mevzuudur ama bütçeyi hazırlıyan ko
misyon bir çığır açmıştır, bunu izah etmek la
dinidir. 

Sözcünün şimdi anlattığına göre bâzı hay
vanlar vergiden muaf tutuluyor. Memleketimi
zin he rtarafı hayvan bakımından bir değildir. 
Muaf tutulan hayvanların bâzıları bâzı bölge
lerde yoktur. Bu kötü bir çığır açar, bunun ile
risi fena olur. Biz köylü çocuğuyuz durumu çok 
iyi biliriz. Arkadaşların teklif etmiş oldukları 
tasarıyı Maliye Komisyonunda bu kısım müza
kere edilirken sayın Bakandan sormuştum: 
Hayvan gelirleri nedir? ilgili memuru: Koyu
nun 16.78 lira, keçinin 15 lira küsur kuruş, bil
hassa ineğin 47.08 lira geliri olduğunu söyledi. 
Bendeniz bu rakamların çok hatalı olduğunu 
arzederim. Bunlar dişi keçi, dişi koyun ve inek
ten bahsediyorlar. Halbuki her dişi keçi, koyun 
ve inek doğurmaz. Bunlardan doğuranların he
yeti umumiyesi üzerinden hesap yapmak doğ
ru değildir. Bu şekilde belki tahmin edilen mik
tar karşılanacak ama, komisyonun bu hususta 
kaçara varmakla hata ettiği aşikârdır, heyeti
nizce bu hatanın düzeltileceğine, de eminim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayfa 451, bölüm 5 madde 1 ve 2 de Hay

vanlar Vergisi Kanununda Hükümet tarafından 
teklif edilen 22 260 000 liranın komisyonca 26 
milyon liraya çıkarıldığını üzüntü ile müşahede 
etmiş bulunuyoruz. 

Hükümet programında vait ve ilân edilen ve 
bütün Türk köylüsünce benimsenen böyle bir 
indirmenin komisyonca çıkarılmaya matuf ha-
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reketj umumi efkârda derin akisler yarattığı 
malûmdur. 

D. P. iktidarına© köy kalkınması dâvasında 
ele aldığı prensip her şeyden önce bu zümreye 
bir hizmet sağlamak olduğuna göre Hükümetin 
mâkul olan indirme teklifinin Yüksek Meclisçe 
tasvip edileceğine katiyetle inanmış, bulunu
yorum 

Bu tibarla komisyon teklifinin reddiyle Hü
kümetin âdil teklifinin aynen kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 
Çankırı Milletvekili Çoruh Milletvekili 

Kâzım Arar Meeit Bumin 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

5 nci bölümü kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
6 Veraset ve intikal Vergisi 2 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

7 Gümrük vergileri 140 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 Muamele vergileri 255 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

9 Dahilî istihlâk vergileri 175 311 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

1Q Benzinden alınan Yol Vergisi 21 060 060 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

11 Maden resimleri 7 300 @©0 
BAŞKAN -~ Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

12 Gümrüklerde kullanılan kâğıtla
ra yapıştırılan savunana pulu . 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyesler.. Kabul edilmiştir. 

13 Nakliyat Vergisi 16 360000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

14 Sefineler Vergisi 180 600 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

15 Posta, telgraf ve telefon mürase-
leleriyle telefon abonelerinden 

— m» — 



B : 8â m.İ.İMİ O : 5 
Lira 

750 000 

250 000 

Et-

Et-

K 
alman Savunma" Vergisi 3 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

16 Damga Resmi 35 
BAŞKAN' — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 Tayyare Eesmi 3 920 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

18 Tapu harçları ve kaydiyeler 12 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

19 Mahkeme harçları 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

20 Pasaport ve kançilarya harçları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

21 Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

22 Diğer harçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

23 Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

24 Tekel İdaresi . 197 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

25 Oyun kâğıdı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

26 Gayrimenkullerden alman 5 630 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

27 Menkul mallar satış bedeli 4 870 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

28 Katma bütçe ile idare edilen 
işletmeler 22 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenleT.. Kabul edilmiştir. 

29 Sabit ve mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya Genel Bütçe 
içinde bulunanlar 1 645 00Q 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 550 000 

140 000 

100 000 

182 235 

220 000 

B. 
30 

31 

33 

Lira 
3 050 000 Radyo geliri 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Millî Piyango geliri 21 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

geliri karşılığından 

34 

35 

36 

37 

38 

38 

— Kabul edenler.. Et-
Kabul edilmiştir. 

şirketlerinden 

560 000 

600 000 

Fenerler 
alınan 
BAŞKAN 
miyenler.. 
Mükerrer sigorta 
alman 
BAŞKAN -^ Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Sözleşme gereğince Mesul pet
rollerinden alınan 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kıymetli kâğıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Eski alacaklar 31 755 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE Ko. ADINA ABÎDİN POTUOĞLU 
(Eskişehir) — Efendim, burada bir noksanlık 
var : 

Bu bölümün ikinci maddesinde (Mülga, 
Kazanç, Fevkalâde Zam, İktisadi Buhran) ke
limelerinden sonra (Muvazene ve Hava Kuv
vetlerine Yardım) kelimelerinin ilâvesi lâzım-
geliyor. Bütçe Komisyonu nâmına teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi veçhile bö
lümün ikinci maddesi tashih edilmiştir. 

39 ncıı bölümü bu tashih ile oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

2 200 000 

4 180 000 

175 000 

450 000 

B. 
40 Cezalar 

BAŞKAN 

Lira 
3 800 000 

Kabul edenler.. Et-
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B. Lira 

miyenler.. Kabul edilmiştir. 
41 Müteferrik gelirler 15 000 000 

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

MADDE 2. —Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1951 Bütçe yılı yatırımları dışında ka
lan giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 344 988 235) lira tahmin edilmiş olup, faz
layı teşkil eden (70 241 770) lira yatırımlar 
karşılığını teşkil eder. 

BAŞKAN — Madeyi cetvelle birlikte reyi
nize arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3.— Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1951 yılı yatırım giderlerinin ikinci mad
de ile karşılanan kısımdan bakiye kalan 
(234 770 502) liralık açığı : 

a) Avrupa tediye biıliginin kurulması hak
kındaki anlaşmanın 10 neu maddesi gereğince 
memleketimize tahsis edilmiş bulunan (25) mil
yon dolarlık (Alacaklı başlangıç meblâğdan 
« Pozisiyon înisiyal » 1 Temmuz 1951 tarihine 
kadar kullanılacak kısmının Türk Lirası kar
şılığı Merkez Bankasınca Hazine hesabına nak
ledilmek suretiyle; 

b) Avrupa Kalkınma Programı (E. R. 
P.) gereğince memleketimize muhassas vasıta
sız yardımlardan elde edilecek malların satış 
ve tahsisinden hâsıl olacak Türk liralariyle; 

c) Akdolunacak iç istikraz hâsılı ile; 
Kapatılır. 
BAŞKAN — Üçüncü madedyi reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1951 Bütçe yılı içerisinde Ame
rikan askerî Yardımından fiilen sağlanacak mal
zeme ve eşya bedellerini 80 milyon lirayı geçme
mek üzere bir taraftan. (B) işaretli cetvelde bu 
adla açılacak bir bölüme gelir ve mukabilini 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak 
özel bir bölüme ödenek ve gider kaydetmeye ve 
sözü geçen Bakanlık Bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) 
cetvellerinde ve bunların diğer bölüm ve mad
deleri arasında gider kaydolunan miktarlarda 
aktarmalar yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasındaki 

% 95 1er hesabında toplanan Türk liralarından 
genel bütçeye dâhil daireler hizmetleri için 
Amerikan Hükümeti ile mutabık kalınarak ya
pılacak liberasyon miktarmca özel kanuna tev
fikan ilgili bölüm ve maddelere ilâve edilen 
ödenekleri Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin (A/ l ) ve (A/2) cetvellerinde mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere aktarmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Ancak bu suretle aktarılacak miktarlar 1951 
yılı Bütçe yılı içerisinde Millî Savunma Ba
kanlığınca hibe şeklindeki Amerikan Yardı
mından sağlanan eşya ve malzeme mukabilinde 
sözü geçen Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasındaki karşılıklar hesabının % 
95 1er kısmına yatırılan miktarı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyon söz
cüsü izahat verecektir. 

SÖZCÜ EMÎN KALAFAT (Çanakkale) — 
Efendim; 5526 sayılı Kanuna göre ciheti tahsi
sini tâyin etmek suretiyle Merkez Bankasında 
toplanan % 95 lerden serbest bırakılan kısmı 
askerî sahalarda kullanılıyordu. Amerikan ka
nunları bizim ordumuzda çalışan şahıslara para 
tediyesine müsait değildir. Halbuki son zaman
larda bilhassa erat sınıfında bir takım ıslahat 
mevzuubahis olmuş, buna para vermek lâzım-
gemıiştir. Epeyce miktar tutuyor. Buna da Ame
rikan mevzuatı müsait olmadığı için bir çare dü
şünülmüş, ayni şekilde serbest bırakılacak olan 
bir kısım, meselâ Bayındırlık Bakanlığında 
muayyen bir bölüm açılmıştır. Evvelâ oraya kay
dedilecek, sonra Bayındırlık Bakanlığı Bütçesin
den Millî Savunma Bütçesine açılacak olan baş
ka bir bölüme nekledilecektir. Bu iktisadi yardı
mı sırf Millî Savunma'ya bu sayede sağlamayı te
min için bulunan bir hile'i seriyedir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1951 Bütçe yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabından başka, 
yapılacak bağıtlarla kısa süreli avans almaya ve 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Ha
zine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkla
rın Hazineye yatırmak istiyeceklerî paraları ala
rak karşılığında Hazine bonolon vermeye Mali
ye Bakanı yetki'lidi. 

Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetkiler • 
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difrasda çıkarılaeak Hazine bonolörı (100) mil
yon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller 
karşilık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli 
Devlet tahvilleri satın almaya veya bu karşılık
larla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklar
daki katılma paylarını ödemeye ve Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu türlü ortaklıklara ilişkin ka
tılma senetlerini satmalmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

NECİP. BÎLGE (Niğde) — Efendim; Bütçe 
Kanunun bu 5 nci maddesi senelerden beri böyle 
devam edip gelmektedir. Ve bu maddenin mev
zuu olarak Maliye Bakanlığına verilmiş yetkiler; 
sene içerisinde vâki olan bütçe açıklarını kapat
mağa matuf bâzı tedbirleri ihtiva etmektedir. 
Ancak bu, hakikî açıkları değil de sene içerisin
de vâki mevsim açıklarını kapatmak için konul
muş bir hükümdür. 

Malûmu âliniz, sene içerisinde masraflarla 
tahsilat her ay biribirine müsavi olmaz. Bazan 
masraf fazla olur, bâzan tahsilat fazla olur. Mas
raf fazla olduğu zaman, elde 'tahsilat olmadığı 
vakit Maliye Bakanlığına tanınan yetkilerle mas
raf fazlaları kapatılır. 

Bu yetkiler beş noktada toplanabilir: 
1. Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesap

larına göre avans almak, hesap açtırmak, 
2* Diğer banka ve müesseselerle avans alma 

ve hesap açtırma mukaveleleri yapmak, 
3. En çok bir yıl süreli olmak ve miktarı 

100 milyonu geçmemek üzere Hazine bonoları 
çıkarmak, 

4. Banka ve ortaklarının Hazineye yatır
mak istiyecekleri paraları alarak karşılığında 
Hazine bonoları vermek, 

5. Hazine elindeki Millî esham ve tahvilâtı 
karşılık göstererek kredi almak veya bunların sa
tış bedelleriyle uzun vadeli tahvil almak. 

Beşinci maddenin ilk iki fıkrasında bahis 
mevzuu »olan üç yetki, biraz evvel söylediğimiz 
gibi yıl bütçesinin hakiki ve katî açığını değil, 
malî sesnenin mevsim açıklarını kapamaya matuf
tur. Bu yetkilerin verilmesini gerektiren mucip 
sebepler ve hükmün tatbikattaki neticeleri ge
rekçede veya komisyon raporunda açıklanmamış 
bulunduğu ve fiiliyatta bu yetkiler çok zaman 
hakiki açıkian kapamak üzere kullanıldığı için 
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aşağıdaki noktalar tavzihe muhtaç görülmekte
dir. Bu noktaların tavzihi Millî murakabenin 
hakiki bir şekilde işleyebilmesine yardım edeceği 
gibi, ilim âleminde, üzerinde işlenmesi gere
ken nıatreyali sağlamış olacaktır. Tavzihe muh
taç olan noktalar şunlardır : 

I - Bütçe yılı zarfında Maliyenin çıkaracağı 
Hazine bonolarının miktarı yüz milyonla takyit 
edildiği halde açılacak avans ve hesapların âza
mi haddi neden gayrimahdut bırakılmıştır. Bu 
sabah kabul olunan P. T. T. ve Demiryolları 
Bütçe kanunlarının 9 ncu maddeleri bu avansı 
ve hesapları da tahdit etmiştir; 

I I - Son altı sene zarfında (1945 - 1950) Ma
liye Vekâleti bu avans ve hesapları hangi banka
lar veya müesseseler nezdinde açtırmıştır? Her 
yıl içinde bu avans ve hesapların âzami bakiyeleri 
kaça baliğ olmuş ve malî sene nihayetinde ne 
miktar bakiye bırakmışlardır1? 

I I I - Bu ilk iki fıkra hükmünün bugüne ka
dar cari tatbikatı sadece Hazinenin yıllık mua
melelerinin tedvirine mi münhasır kalmıştır; 
yoksa hakiki bütçe açıklarını karşılamaya ka
dar gitmiş midir? 

IV - Maddedeki (Banka ve ortaklıkların Ha
zineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak kar
şılığında Hazine bonoları vermekten) maksat 
Hazine ihtiyaçlarını tatmin etmek midir, yoksa 
bankalardan plasman gayesiyle gelecek bu pa
raları mutlaka kabul etmek için Hazineye mec
buriyet tahmil etmek midir, yoksa daha başka bir 
maksat mı vardır? 

V - Maddenin üçüncü fıkrasına bugün için 
lüzum var mıdır? 

VI - Bu üçüncü fıkraya göre Hazine, elin
deki Millî esham ve tahvilâtı karşılık göstermek 
suretiyle tedarik edilecek kredilerle veya bun
ların satış bedelleriyle uzun vadeli tahvil almak
tan takip edilen gaye ne idi ve bugün için böyle 
bir gaye takip edilmekte midir? 

VII - Gerek böyle bir gaye, gerekse bâzı şir
ketlerdeki iştiraklere iltihak gayesi bundan son
ra da takip edilip gidecekse bu hükmü buradan 
çıkarıp müstakil bir kanun mevzuu yapmak daha 
yerinde olmaz mı? 

Yukarda arzettiğim hususların gerek Hü
kümetçe, gerekse komisyon sözcüsü tarafından 
izahını rica ederim. Hükümet tasarısında veya 
Bütçe Komisyonu raporlarında bu noktaları ay-
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dınlataeak malûmatı bulabilseydim bittabi bu su
alleri sormaya lüzum kalmazdı. 

Bu arada bir kanaatimi açıklamadan geçemi-
yeceğim : 

icra kuvvetinin Hazine ve bütçe münasebet
lerini birbirine karıştırmamasını teminen ge
rekli kanuni tahditleri koymak doğru olur. 
Ancak bendeniz bu husustaki âzami miktarı 
tâyin edebilecek mutalara malik olmadığım 
için, âzami miktarın tahdidi bakımından bir 
önerge verecek durumda değilim. Gelecek yıl 
bütçesinde Hükümetin nazara almasının doğru 
olacağı kanaatindeyim. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Bu, sabaha 
karşı olmaz. 

NECÎP BİLGE (Devamla) — Büyük bir 
memleket menfaati mevzuubahistir. Aceleye 
getirmekle olmaz. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Şimdi olmaz. 
NECÎP BİLGE (Devamla) — O halde sora

cağız. 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

milletvekili Necip Bilge Bütçe kanunlarında 
ötedenberi yer alan ve Maliye Bakanlığına 
bankalardan kısa vadeli avans almaya ve bu^ 
nu çıkarmaya yetki veren beşinci madde mü
nasebetiyle şu sualleri sormaktadır: 

1. Hazine bonolarının miktarı yüz milyon
la takyit edildiği halde avans hesaplarının 
âzami haddi tâyin edilmemiştir. 

2. Son altı sene zarfında Maliye Bakanlığı 
bu avans hesaplarını hangi banka ve müesse
seler nezdinde açtırmıştır ve malî sene sonla
rında ne miktar bakiye kalmıştır ? 

3. Bu avans ve bonolar, mûtat Hazine 
muamelelerinin tedvirine mi tahsis edilmiş 
yoksa Bütçe açıklarını kapamaya kadar mı 
gitmiştir1? 

4. Plasman bonosu ihracından maksat, Ha
zine ihtiyaçlarını tatmin yahut bankaların ta
leplerini karşılamak mecburiyeti şeklinde mi 
yahut başka bir maksatla mı izah olunmak lâ
zımdır ? 

5. Hazine portföyünde mevcut tahvilâtın 
terhini mukabilinde temin edilecek kredi veya 
bunların satış bedelleriyle tahvil veya hisse 
senedi mubayaası hususundaki yetkiye bugün 
için lüzum var mıdır? Bu salâhiyetlerin istih-
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şalinden takip edilen gaye ne idi? Bugün için 
de böyle bir gaye takip edilmekte midir? 

Şirketlere iştirak maksadı temadi edecek
se hükmü buradan çıkarıp bu salâhiyetleri 
özel bir Kanuna ithal etmek daha doğru olmaz 
mı? 

Şimdi cevaplarımızı arzediyorum : 
1. Bütçe Kanununun 5 nci maddesinde ya

zılı 100 milyonluk limit plasman bonolarına 
aittir. Banka ve ortakların Hazineye yatır
mak istiyecekleri mebaliğ mukabilinde ihraç 
edilen bu bonolar hakkında başkaca bir hüküm 
ve âzami had mevcut olmadığından bu cihet her 
yıl bütçe kanunlariyle tesbit ve tahdit olunur. 
Avans limitlerine gelince; Hazinenin istimal 
ettiği iki avans mevcuttur. Bunlardan biri Os
manlı Bankasından temin edilmiş olan avanstır 
ki, 1 milyon 250 bin Sterlindir. Bu Limit ban
ka ile Hükümet arasında münakid ve 2292 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelede musarrah ol
duğundan Bütçe Komisyonunda ayrıca zikredil
memektedir. İkinci avans ise Merkez Bankasın
dan temin edilmektedir. Limiti de 1715 sayılı 
Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinde 
yazılıdır. Bankanın sermayesiyle ihtiyat ak
çesi mecmuunun nısfı şeklinde tâyin edilmiş olan 
bu âzami had, halen 20,6 milyon liraya tekabül 
etmektedir. 

2. Maliye Bakanlığı son altı yıl zarfında 
yalnız Merkez Bankası avansını istimal etmiştir. 
Bu avanstan 1945, 1947, 1948 malî yılları so
nunda borç bakiyesi devredilmemiştir. 1946 yılı 
sonunda 2 milyon, 1949 yılı sonunda 14 milyon 
borç devredilmiştir. Bugünkü borç bakiyesi de 
6 milyondur. 

3. Hazinenin kullandığı avans ve bonolar, 
Hazine muamelelerinin tedvirinde istimal edilir. 
Ancak biraz sonra cevaplandıracağım 21 nci 
madde konusunu teşkil eden olağanüstü ödenek
lerde, eski iktidar, Hazine muamelelerine mah
sus olan bonoları 1944 yılına kadar bütçe mua
melelerinde, geniş ölçüde kullanmış ve buna 
Demiryolları İdaresinin Hazine kefaletiyle çı
kardığı bonoları da katmıştır. 

4. Banka ve ortaklıkların Hazineye getire
cekleri paraları kabul ve mukabilinde bono itası, 
1939 yılında başlamıştır. Başlıca hedefi, ihdas 
tarihinden de anlaşılacağı veçhile, para tedavül 
hacmında bir itidal unsuru olmasıdır. Hazine
nin nakit ihtiyaciyle bu bonoların bir ilgisi yok-
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tur. Esasen Banka ve ortaklıklarca tevdiat ya
pıldıkça ihraç edilen senetlerden ibarettirler. 

5. Hazine portföyünde mevcut tahvilâtın 
terhini suretiyle temin edilecek krediler veya 
bu tahvilâtın satış bedelleriyle yine tahvil ve 
hisse senedi mubayaası hususunda her yıl yetki 
alınması bir portföy idaresi için zaruri olan 
salâhiyetlerle teçhiz etmek maksadına müste
nittir. Portföyü idare eden vakit vakit bunlar
dan icabedenlerini elden çıkararak yerine baş
kalarını ikame edebilmelidir. Aksi takdirde bu 
portföyün iyi bir şekilde idaresi mümkün ola
maz. Keyfiyet bundan ibaret olduğuna göre bâzı 
şirketlere iltihak gayesi ve bunun sağlanması 
düşünülmüş değildir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, beşinci maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Dairelerin 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen aylıklı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Efendim, altıncı maddenin (D) 
cetveline atıf yapılıyor. Bu sebeple bu (D) cet
velinde değişiklik yapılmasına dair bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Bütçe Kanunu: 53 
28 . I I . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
1951 Bütçe Kanunu tasarısının 6 ncı 
maddesine bağlı (D) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması H. 

Hükümetçe ,dış teşkilâtımızda çalışan müs
tahdemlerin ücretleri eski Kazanç Vergisi sis
temine göre kesilecek vergiler nazara alınarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu kerre Gelir 
Vergisi Kanununun hizmet gelirlerine ait hü
kümleri, Marttan itibaren yürürlüğe gireceğine 
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göre bunlardan daha az vergi kesilecek ve şu 
suretle safi aylıklarına hiç yoktan zam yapılmış 
olacaktır. Bütçe imkânlarımız müsait olmadığı 

alûmdur. Olsa dahi mahallî şartların gerektir
mediği bir zam yapmakta isabet yoktur. 

Bu sebeple, Gelir Vergisinden mütevellit far
kı tasarruf etmek maksadiyle bunların aylık 
tutarları hesap edilerek ilişik cetvelde gösteril
miştir. 

Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (D) cetve
lindeki aylıklardan ona göre tenzilât yapılma
sını teklif ederim. 

Böylece 109 500 lira tasarruf edilmiş olacak
tır. 
Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 

Ali Naci Duyduk Mazhar Şener 

Görevin çeşidi Aded Ücret Teklif 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Paris Türk 
Heyeti 

Yabancı dil bilir daktilo 2 400 350 
Daktilo 1 250 220 
Odad 2 150 135 

Vaşington Bürosu 
Yabancı dil bilir daktilo 1 1000 850 
Odacı 1 600 525 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Türk 

Haberler Bürosu ve Basın ateşelikleri 
Mahallî kâtip ve daktilo 2 600 525 

» » » 1 500 450 
Kapıcı ve odacı 1 300 275 

Dışişleri 
Elçilik, daimî delegelik ve 
konsolosluklar hizmetlileri 500 83333 75333 
(Sahifenin altındaki notun 
en son cümlesi kalkacak) 

Maliye 
Elçilikler malîye müşavir
likleri mahallî kâtip (Ya
bancı olabilir) 1 500 450 

Millî Eğitim 
Yabancı memleketlerdeki 
öğrenci müfettişliği kâtibi 4 500 450 

Ekonomi ve Ticaret 
Dış Kuruluş 
Sekreter daktilosu 6 500 450 

» » 5 400 350 
» » 4 300 275 
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feAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 

KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, Gelir 
Vergisi Kanunu çıkarıldıktan sonra Martta tat-
bikma geçilecektir. Hariçte çalışan memurla
rımızın eline gedecek olan Gelir Vergisinden 
sonra tahassül eden farkın bir kısmını önle
mek için bir Kanun kabul ettik. Emsalleri ara
sındaki farkları değiştirmek suretiyle dış teş
kilâtımızda çalışan memurların bir kısmının 
ücretlerinden faraza bin lira alan bir memur
dan kesilen Kazanç, Buhran, Muvazene ve Ha
va Kuvvetlerine Yardım Vergisi çıktıktan 
sonra eline sekiz yüz lira geçmesi için ona göre 
para, veriyoruz. Fakat Gelir Vergisiyle vergi 
tevkifatı aşağı yukarı yarı yarıya indiği için bi
zim oradaki memurlarımıza nazaran mahalli 
memurların fazla para almasını önlemek için 
bu şekilde bir teklif yapılıyor ki gayet yerin
dedir. Tasvip ederseniz arada bir vahdet ve 
tesanüt temin edilmiş olacaktır. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Bu memur
lar mahallî memurlar mıdır? Mahallî memur
lar ise, zannediyorum ki mahallî memurlar 
mahalelî vergi kanunlarına tabidirler, orada 
vergi kesilir. O halde eğer indirilecekse elleri
ne geçecek para daha aşağıya inecek. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Mahallî 
memurlardır daktilo ve saire. Fakat söylediği
nizi anlıyamadım. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Mahallî 
müstahdemler, bulundukları memleketin ver
gisine tabidirler. Bunlar da mahallî memur ise
ler biz indirmekle halen almakta oldukları 
maaşı vermiş oluyoruz. 

EMÎN KALAFAT (Devamla) — Miktar in
miyor. Meselâ eline 800 lira geçiyorsa bin lira 
demiyeceğiz, 850 lira diyeceğiz. Eline geçen 
para yine aynı olacaktır. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Arkadaşlar, 
biz burada kendi dairelerimizde çalıştırdığımız 
ecnebilere para öderken kanun hükümlerine 
göre vergi kesiyorsak, Amerika'da, İsviçre'de, 
İngiltere'de bulunan bir İngiliz veya bir Fran
sız nıemuruna para öderken İngiliz Kanunları
na göre vergi kesilir. Bizim Kanunumuzun de
ğişikliği tediyeye asla tesir etmez. Biz burada 
bu indirmeyi yaparsak iş allak bullak olur. 
Nazarı dikkate alınmamasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
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MALİYE BAKANI HASAN PÖLATKAN 

(Eskişehir) — Bu kabîl mahallî müstahdemlere 
ödenen paralardan bugüne kadar iki vergi ke-
silegelmiştir: Birincisi, bunların ücretleri gön
derilirken kendi mevzuatımıza göre burada ver
gisi tevkif edilmektedir. Fakat bu mahallî müs
tahdemler eğer Türk tebaası iseler orada da 
bulundukları yabancı memleketin kanunlarına 
göre kendilerinden ayrıca vergi tevkif olun
maktadır. 

Şimdi, Gelir Vergisinin tatbiki dolayısiyle 
ödenen ücretlerde fiilî bir artış mevcut olduğu 
için Mazhar Şener arkadaşımız, eski üeretleri 
aynen muhafaza etmek suretiyle bunlara yapıl
makta olan tevkifatı düşünerek, bu takriri ver
miş bulunmaktadır. Ellerine geçecek parada her 
hangi bir değişiklik mevzuubahis değildir. (Re
ye, reye sesleri) 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş ve 
altıncı madde Komisyona verilmiştir. 

B. K. S. EMlN KALAFAT (Çanakkale) — 
Olduğu gibi kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergedeki teklifi 
olduğu gibi kabul etmektedir. Cetvellerde lâ-
zımgelen tahsisat yapılacaktır. 

Altıncı maddeyi D cetvelindeki tashihlerle 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince: 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet ay
lıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı ih
tiyat ödeneği bölümünden aktarma yapılabile
cek bölümleri gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet gelirlerinin, özel hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1951 Bütçe 
yılında da devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9> — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü döner sermayesinin geçmiş yıl
lar kârlarından (15) milyon'lirası 1951 Bütçe 
yılı içinde on ayda ve on müsavi taksitte tahsil 
olunarak bağlı (B) işaretli cetvele gelir kaydo
lunur. 

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

MADDE 10. — Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yönetilecek okul pansiyonları hakkında
ki 6 . VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince öğrencilerden alınacak ücretler bağ
lı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

11 nci maddeyi Komisyon değiştirmiştir. Ye
ni şeklini okutuyorum. 

MADDE 11. — 1951 yılı ders dönemi içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere, pan
siyonu bulunan lise ve ortaokullarda parasız 
yatılı okutulacak öğrencilerin sayısı en çok 1250 
olacaktır. Bu miktardan mezun olmak veya pa
rasız yatılı hakkını kaybetmek suretiyle okul
lardan ayrılacak olan öğrenci sayısından 100 
öğrenci 5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesi ge
reğince harb malûlü ve savaşta ölenlerin çocuk
larından, geri kalan parasız yatılı öğrenciler de 
915 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapıla
cak müsabaka imtihanı ile aşağıdaki nispetler 
dâhilinde alınacaktır. 

A) Dörtte biri müsabaka imtihanlarında 
en yüksek not alan öğrenciler; 

B) Dörtte biri Bulgaristan'dan göçmeye 
mecbur edilen göçmen çocukları; 

C) Dörtte biri lisesi olmıyan illerde oturan 
ortaokul mezunları ile liseye devam etmekte 
olan öğrenciler; 

D) Dörtte biri türlü şartları ve ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit edilecek illerde oturan ve ge
nel bütçeden rnaaş veya ücret alan Devlet me
murlarının çocukları. 
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BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken 
kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. H_ 17 . IV . 1940 tarihli ve 
3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nei 
maddesi gereğince kullanılacakların kadroları 
ile ek görev tazminatları ve sağlık memurları 
kadroları, bağlı (K) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle; çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1951 Bütçe yılında kullanüamaz. 

OAHÎD ZAMANGtL (Trabzon) — Gayet 
kısa.olarak mâruzâtta bulunacağım: 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Ticaret 
müşavir ve ataşelikleri kadrolarından, yeniden 
14 adedi (L) cetveline alınmaktadır. Saym Ba
kan buna sebep olarak genç memur istihdamı 
istediğini ifade etmişlerdi. 

Ekserimizin kısa veya uzun bir zaman önce 
ve bir kısmımızın halen malik olduğu o feyizli 
gençlik çağının bütün enerjisini en geniş ölçüde 
Devlet hizmetinde görmek hepimizin arzusudur. 
(L) cetveline alınması istenilen memurlar ihti
yar memurlar değildir. Bunlar Bakanlığın tec
rübeli memurlarıdır. Gittikleri yabancı memle
ketlerde görecekleri kabul farklıdır. Hizmet dü
şünülünce, bunlardan feragat etmek caiz de
ğildir. 

ikinci mülâhaza: Bu kadrolar, Bütçe Komis
yonunda görüşüldüğü sırada münhal değildi. 
Yani, bu kadroları işgal eden memurlar vardı. 

Dolu kadroları (L) cetveli ile kaldırmak gibi 
eski meclislerce mahkûm edilmiş kötü usullerin 
ihyasına bugünkü meclisin rıza göstermemesi 
beklenilir. ^ 

Üçüncü mülâhaza: Bütçe Komisyonundaki 
görüşmelerden beri geçen zaman içinde, bu kad
rodaki memurlar muhtelif kadrolara nakledilmek 

- — • • ı ı * — 
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Suretiyle bu kadroların boşaltılmasına çalışıl
mıştır. 

(L) cetvelinin kabulünü sağlamaya matuf 
olan bu hareket tarzı, teşriî meclisi bir icra ma
kamının yaptığı tâyin ve nakilleri de tasvip et
mek durumuna sokmuştur. 

Bu da teşri ile icra mesuliyetlerinin karşı
laştırılması gibi tecviz edilemiyecek kötü bir 
usulün bu Meclise mal edilmesi netieesini vere* 
çektir. 

Bu duruma Sayın Maliye ve Ekonomi bakan
larının ve Yüksek Meclisin dikkatine arzederim. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de cetvelle beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 7 . VI . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun ', 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel
lefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 1951 Büt-
çe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde 
ve 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu 
taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... |dadde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Gider bölümlerinden yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (B) işa-
reilt cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelle reyi âlinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenekler üstünde çıkan ve 1950 yılı 
Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulu
nan borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerin
den bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 bütçe yıllarına ait olup da Mu- -
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 7 nci kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
atnklarından eski yılar borçları bölümlerine 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo-
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rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler.., Hadde ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 2 . Tl . 1929 tariaii ve 1S18 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere* 
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi < gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verileraiyen 
tahvillerin karşılıkları 1951 Bütçe yı|bda par» 
ile ödenir. "), 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler,., Madde ay
nen kabul edilmiştir. A 

MADDE 19. — 3 . IV ,1340 tariaii ve 459 
sayılı (1324 Temmuzundan itibaren 1339 senem 
gayesine kadar bilcümle matlubatve; düyunu 
Hazinenin sureti mahsubuna dair -Kanun) ile 
İlgili borçlar için verilecek ^tahvillerin, alacak» 
lılarına verilmesinden önce zaman aşımına tığ* 
ramış kupunlarmın karşılıkları ile bunlardan 
(100) liraya kadar olan .borçların ̂  tamamı ve 
bundan üstün olanların (İÖÜ) liradan aşağı par
çaları 1951 Bütçe yılında para ile ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Madde ay
nen kabul edilmiştir» • , 

MADDE 20. •— Katma BŞtçeli idarelerle, Ge-
nel Bütçe dışındaki daire ve müesseselerin üni
versiteler, her dereceden okullar :yeı yabancı 
memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları 
öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan öde» 
neklerden gerekli miktarları bağlı (B) işaretli 
cetvele gelir ve bu öğrencilerin burs ve gider* 
lerine harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cet* 
velde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve 
maddelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.-* 

BAŞKAN —. Maddeyi reyi âlinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 1948 Bütçe yılı sonuna kadar 
Hazine umumi hesaplarının gösterdikleri gelir 
fazlalarından, açıklar indirildikten sonra kalan 
miktarın 1944 Bütçe yılı nihayetine kadar ve
rilen olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan 
borçlarla mahsubuna Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle mahsup edilecek miktar bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Devlet Borçları kısmında 
açılacak özel bir bölüme Ödenek ve gider kaydo
lunur. 

^ . 1 W * 
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•* BAŞKAN —-Bu madde hakkında iki tane 
önerge vardır okutuyorum. ; , 

• • '• * Yüksek Başkanlığa 
' 'Bütçe kanunu tasarısının 21 nci maddesinin 

'kş&ğıdöki şekilde tadilini teklif ederim. 
'" * • ' Seyhan Milletvekili 

'•"'- ' Sedat Barı 

.Madde 21 — 1943 Bütçe yılı sonuna kadar 
hesabı katı kanunlarının gösterdikleri gelir faz
lalarından açıklar indirildikten sonra kalan mik
tarın 1944 Bütçe yılı nihayetine kadar verilen 

•olağanüstü*Ödeffek karşılıklarından doğan borç-
•-l&rla mahsubuna Maliye Bakanı - yetkilidir. Bu 
•suretle rftahsüp edilecek miktar bir taraftan ge-
1 lir bütçfesinde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer 
-taraftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Devlet Borç
ları} kısmında açılacak özel bir bölüme ödenek 
kaydolunur. '̂ '••••" ; i 

.,,.. ,.:•:.. ..Yüksek Başkanlığa 
1951 Bütçe Kanununun 21 nci maddesi çey-

,rek asırlık bir. devrin malî hesaplarının tesviye
sine taallûk etmektedir ve Yüksek Meclisin mü
sait bir zamanda geniş tetkikma ihtiyaç göstere-, 
eek bir önemi haizdir işin gerektirdiği derin in
celemeye imkân vermek amacı ile ve müstakil bir 

"kantin mevzuu yapılmak üzere işbu 21 nci mad
denin: tasarıdan/ çıkarılmasını saygılarımla arz 

fve tekMf ederim', 
:•• • - . • • • • , ' 2 8 . 1 1 . 1 9 5 1 
'•'"••::' - r >:«••' ••••'•• ' N i ğ d e M i l l e t v e k i l i 
"•'<•'••••• •'•''' N e c i p ' B i l g e v •' 

^ J Î B C t P BİLGE (Niğde) — Müsaade ederse
niz önergemin maniyetini izah edeyim. 

' " " ' B A Ş K A N — Buyurun. 
.,.,.. .NEÇÎP BÎLGE (Niğde) — Bütçe Kanunu 
.tasarısının 21 nci maddesi tamamiyle yenidir. 
Eski bütçelerde buna benzer bir hüküm yoktur. 
Gerçi 1949 yılı Bütçesine buna benzer bir hü-

"!'!'4iüth. koninâk5istenmişti fakat; Bütçe ' Kanunun-
•'̂ Öâ* yapılan müzakereler sırasında Hükümet her 
:iiîifederise bu : maddeyi geri almıştı. Şimdi ayni 
''hüküm tekrar önümüze gelmektedir. Zannedi
y o r u m ki bu madde eski devrin mâlî muhasebe
sini yapmaya yarıyaeaktır. 

' • • •' Tamamen yeni olan ve ne Hükümet tasarı
sında, ne- de''Bütçe Komisyonu raporunda he-
mefl hiç1 izah edilmiyen-bu hüküm, zihinlerde 
bâzı istifhamların doğmasına sebep olmaktadır. 

Yüksek heyetçe malûm olduğu üzere 21 nci 
madde eski yıllara ait olan bütçe hesaplarının 
tasfiyesi hususunda Maliye Bakanlığına yetki 
vermektedir. Vaktin darlığı sebebiyle bu mah
sup ve tasfiye işinin teferruatına girmemekle be
raber şunu tebarüz ettirmeden geçemiyeceğim: 

Tatbikatta bütçelerin gelir ve gider kısımla
rının birbirine santimi santimine uygun geldiği 
görülmemiştir. Kesinhesap kanunlarına göre 
bütçeler ya açıkla veya gelir fazlasiyle kapa
nırlar. Meselâ 1935-1943 yılları kesinhesap ka
nunlarına göre bu yıl bütçelerinde gelir fazlası 
mevcuttur; kesinhesapları henüz yapılmamış bu
lunan 1944-1948 yılları Hazine genel hesapları
na göre de 1944 ve 1945 yılları bütçeleri 60 ar 
milyon lira civarında açık vermiştir. Mevzuatı
mızda, kesinhesap neticelerinin gösterdikleri 
açıkların ne suretle kapatılacağı ve gelir fazla
larının nereye tahsis olunacağı hususunda bir 
hüküm mevcut değildir. Fiiliyatta da açıkların 
gelir fazlalariyle kapatılması yoluna gidilmesi 
gayet tabiî sayılır. 

İstikraz hasılatı ve saire gibi Hazine mem
balarının bütçeye gelir kaydedilerek muayyen 
masraflara karşılık gösterilmesi Hazinenin büt
çeden alacağını ifade ettiği gibi, bütçenin gelir 
fazlaları da o bütçenin Hazineden alacağını 
gösterir. İşte Bütçe Kanunu tasarısının 21 nci 
maddesiyle Maliye Bakanlığına verilmesi iste
nen salâhiyet, Hazine ve bütçe arasındaki bu 
karşılıklı alacak ve borçların mahsup suretiyle 
tasfiyesi salâhiyetinden ibarettir. Komisyon ra
poruna göre Hazinenin bütçeden 329 milyon li
ra, bütçenin de Hazineden 150 milyon lira ka
dar alacakları vardır. Fakat bunun dökümü 
yapılmış değildir. Diğer taraftan maddenin ka
leme alınış şekli bâzı noktalarda ibham ve mah
zurlar arz etmektedir. 

1. Bir kere mahsup muamelesi yapılacak 
olan devrenin mebdei kanun metninde gösteril
memiştir. Gerçi Bütçe Komisyonu raportörü ta
rafından verilen izahatta 1921 tarihinin başlan
gıç olarak alınacağı belirtilmektedir. Ve man
tıkî olan da budur. Fakat bu cihetin kanun met
ninde açıkça belirtilmesine zaruret vardır. 

2. Mahsubun müntehası, henüz kesinhesap
ları çıkmamış bulunan 1944 ten 1948 yılı sonu
na kadar uzanan beş yılı da içine alacak şekil
de .' tesbit olunmuştur. Bu yılların. . kesinhesap 
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kanunları henüz çıkmadığına göre, işbu 21-nci 
madde ile verilen yetkiye dayanılarak Maliye 
Bakanlığı tarafından yapılacak mahsup muame
lelerine esas olan Hazine genel hesaplariyle ke
sinhesap kanunlarındaki rakamların birbirine 
uymaması mümkün ve hattâ belki de muhtemel
di?. 

Malûm olduğu üzere Hazine genel hesapları 
idari bir vesikadır ve kesinhesap kanunlarının 
âdeta bir tasarısı mahiyetindedir. Anayasamız 
Kesinhesap Kanununun önemini nazara alarak 
bu kanunun kabulünden evvel Sayıştayca bir 
Genel Uygunluk bildiriminin, umumi mutaba
kat beyanının hazırlanarak Yüksek Meclise ve
rilmesini derpiş etmiş bulunmaktadır. Bu şart, 
bilhassa Hazine genel hesaplariyle Kesin He
sap Kanununun rakamları arasında mevcut ola
bilecek rakam farklarını teknik ve mütehassıs 
bir daire tarafından tetkik vo tâsbit ettirmek 
ihtiyacının bir ifadesidir. Şu halde, 21 nci mad- ' 
denin verdiği salâhiyete istinaden Maliyece ya
pılacak mahsup muamelesiyle ileride çıkacak 
Kesin Hesap kanunları arasında bir fark hâ
sıl olursa ne olacaktır? 21 nci madde bu nok
tayı meskût geçmektedir. 

3. Mahsup yapılması hususunda Maliye 
Bakanlığına yetki vermek suretiyle Yüksek 
Meclis, henüz Kesinhesap kanunları çıkmamış 
bulunan 1944 - 1948 yıllarının hesapları için 
kendisini şimdiden takyit etmiş olmuyor mu? 
Diğer taraftan maddenin aynen kabulü Kesin
hesap kanunları çıkmamış bulunan seneler ba
kımından Anayasaya aykırı düşmez mi? 

4. 21 nci madde metni gelir fazlalarından 
açıklar indirildikten sonra kalan bakiyenin ola
ğanüstü ödenekler karşılıklarından doğan borç
larla; yani teknik tabiriyle dalgalı borçlarla 
mahsubunu istihdaf etmektedir. Bu mahsubun .; 
yapılabilmesi için bir taraftan geçen yılların 
olağanüstü ödenek hasılatı ile hakiki varidatı
nın birbirinden ayrılması, diğer taraftan da' 
yine 1948 yılından önceki senelerin dalgalı 
borçları ile konsolide borçlarının da tamamen 
birbirinden ayrılmış bulunması icabeder. Aksi 
takdirde, Hazine ile bütçenin karşılıkları ala-
caklılık ve borçluluk münasebetlerini hakiki 
bir şekilde tâyin etmeye imkân yoktur. Gerçi 
komisyon sözcüsü başka bir münasebetle bâzı 
rakamlar zikrettiler. Fakat gecenin şu ilerlemiş 
saatlerinde ve Yüksek Meclisin yorgun bir-za- • 
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mamnda, verilen bu1 rakamların tetkik vç tahli
line imkân olamıyacağı elbette takdir buytic 
rulur; halbuki maziye; ait hesapların v tasfiyesi 
hususunda Maliye Bakanlığına, yetki verilirken, 
yani Yüksek Meclise ait bir salâhiyet icra 
kuvvetine devredilirken meseleyi enine boyuna 
uzun boylu tetkik -etmek imkân ve fırsatının 
verilmesi Meclisin en tabiî haklarından sayıl
mak icabeder. 

Maksadımız şu yorgun" saatlerde aceleNile 
kabul edilecek bir kanun hükmünün memle
ketin menfaatlerine zarar vehmesi ihtimalini 
önlemek, hiç olmazsa hakikatlarm bu kürsü
den meydana çıkmasına yardim etmiktir: Bina
enaleyh netice olarak bu hükmün müstakbel bir 
kanun mevzuu yapılmak üzere tasarıdan çı
karılmasını istemekle sözümü bitirirken eski 
devrin hesaplarının sorulmasını istiyen arka
daşlara şunu hatırlatırım: Bu madde daha mü-

- sait zamanlarda görüşülmek üzere müstakil bir 
kanun mevzuu olarak geldiği takdirde herkesin 
bu karanlık maziyi daha iyi anlamasınla imkân 
ve fırsat hâsıl olacaktır. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ • (Burdur) — Komis
yon geri alıyor. . 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Geri alıyorsa 
mesele yok. 

BAŞKAN ^ - Tetkik edilmek:.-; üzere Komis
yona veriyoruz. 

MADDE ,22. — 1951 Bütçe yılı içinde Millî 
•Savunma ihtiyacı için yabancı memleketlerden 
getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin 695 nu
marasına giren (Akaryakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Eesmi ve zamları ile Hazineye Katma 
Bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, harç ve zamlarmdan ve 
ardiye ücretinden bağışıktır.' 

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

MADDE 23. — a) Turizm müesseselerini 
teşvik hakkındaki 24 . I I I . 1950 tarihli ve 5647 
sayılı Kanunun 8 nci;maddesi; ••••'••; 

b) Orman Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâzı Maddeler 
Eklenmesi Hakkındaki .24 . III =.1950 tarihli ve 
5653 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrası; 
ysrHükümleri 1951 Bütçe yılında uygulanmaz. 
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BAŞKAN r— Kftbtü edenler ... Etmiyenler... 

Kabul ediliştir. 
Bir teklif vardır Bu mâdeden sonra bir mad-

istiyor, önergeyi okutuyorum, 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
1951 yıl̂ ı Bütçe Kanununun tümü üzerinde 

arsetmiş olduğum düşüncelerime dayanarak aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde Bütçe Kanunu tasa
rısına bir madde ilâvesini teklif ederim. 

20 . II . 1951 
Çoruh Milletvekili 

Zihni Ural 

MADDE — Bütçe Kanunu gereğince yürü
tülecek 1951 yılı masraf bütçesinin tatbikında 

hizmet mevzularma gare alâkalı Bakanlıklar 
teşkilâtının müşterek ve düzenli çalışmalarım 
temin etmek gayesiyle Bakanlar Kurulunca bir 
program tertip olunur. 

BAŞKAN — Önergeyi reyi âlinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kaibul 
edilmemiştir. 

Meriyet maddeleri kaldı. Onları 21 nci 
madde Komisyondan geldikten sonra oya ko
yacağım. 

Vakit geçmiştir. Saat dokuzdan beri bilâ-
fâsıla çalışıyoruz. Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 5,40 

!«•!• 

DÜZELTtŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

İ. Sayısı Sayfa Satar Yanlış Doğru 

70 
70 

& 
âö 

92 

92 

53 
70 

70 

42 

42 

49 
26 

âe 

6 

Pasif korunma giderleri 
B. 

904 Döner sermaye 
Sayı 

44 
Bölüm toplamı 285 229 
B. M. 

304 i 4 tiler telefon 
giderleri Lira 

B. 

904 Pasif korunma giderleri 

905 Döner sermaye 
Sayı 

46 
Bölüm toplamı 285 230 
B, M. 

304 4 İller telefon 
giderleri Lira 

4 753 4 500 
Üçüncü kısım toplamı 188 853 üçüncü kısım toplamı 188 353 

9 Vezne memuru Vize memuru 
113 neü sayılı Basmayazının yedinci sayfasında Bütçe Komisyonu raporunun altındaki imza

lar arasında : 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu, ismi eklenecektir. 



Devlet Üretme Çftlikl 

• 

AFYON KARAHÎAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdiî 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vacid Aşena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 
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(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
244 
224 

19 
1 

225 
18 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

| Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cema] Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

Şahap Tol 
İSPARTA 

Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altıne] 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Füruzn Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Avni Başman 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer T^şkıran 

KASTAMONU 
Galip D^niz 
Şükrü IÇerimzade 
Ahmet keskin 

KAYSERİ 
Fikri Apjaydm 
İsmail I^erkok 

1 Ali Rıza Kılıçkale 
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ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Etem Vassaf Akan 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Boğan 

Nuri Ocakçıoğlu 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurkauoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ. 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Ur as 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğan ay 
Ferit E e er 

Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

RtZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
îlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Baş ol 
Abdürrahman Boyacı -
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabavrak 

BlTLtS 
Muhtar Ertan 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehm et Bahadır 
Abbas Çetin 

[Reddedenler] 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 

MARDİN 
Rıza Erten 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhoıı 
Hasan Saka 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYONKARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal Özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Â. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

Ziya Soylu 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) . 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekeioğlu 

GUMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

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

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (İ.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 

Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Er ener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibese 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASATMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
(1.) 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (İ. Ü.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Su ad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (İ.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfı Tokoğlu 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Bemzi Bırand 
Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
ihsan Şerif Özgen 
( t Ü.) 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lııtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Faruk ilker 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bursa 

B : 53 27.2 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Cemal Künal 
Zeyyat Mandalinei (t.) 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 
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SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

[Açık MilletveMlUkleri] 
Çanakkale 

Denizli 

Eskişehir 

Günraşane 

Istanlbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcılj 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu ( t ) 

Sivas 

Zonguldak 
1 

1 

ıs 
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AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

Üy 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

e sayısı : 487 
Oy verenler .- 247 

Kabul edenler : 182 
Reddedenler : , 53 

Çekinserler : 12 
Oya katılmıyanlar : 222 

Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
îhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Göprülü 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 

1 Rıfkı Salim Burçak 

Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enver Adakan 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 

• 

Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
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KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

B : 53 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

27 . 2 .1951 O : 5 
ORDU 

Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RtZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Sedat Barı 
Salim Serçe 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Ömer Cevheri 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 

KARS 
Fevzi Aktaş 

KONYA 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tun taş 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
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B : 53 

KASTAMONU 
Galip Deniz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

27 .2 .195İ O : 5 
[Çekinserler] 

MARDİN 
Aziz Uras 

SEYHAN 
Arif-Nihat Asya 

StîRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

TOKAD 
Mustafa özdemir 

URFA 
Necdet Açanal 

[Oya kahlmıyanlar] 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

ÇORUM 
Şevki Gürses 

ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

AFYON KARAHÎBAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfülî 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevke İnce 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa N'uri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün * 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirta§ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN r 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren (Baş
kan V.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

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

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
İrfan Aksu (1.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
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Necdet İncekara 
Osman Kapani 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMOU 
Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (I. U.) 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezad Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 

Aydm 
Balıkesir 
Bilecik 

Bana 

3 
1 
1 
1 

fc : 53 27. 2 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasııh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kaırtal 
Abdülkadir Özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk îlker 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARD/N 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

1951 0 : 5 
Zeyyat Mandalinci (I.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Server Somıuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

vekillikleri] 
istanbul 2 
îzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Muzaffer ön al 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdaroğ-
lu (t) 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

*"~~ 
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B : 53 27.2.1951 O : 5 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
• Bekir Oynaganlı 

Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli' 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhliö Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 257 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : 17 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 212 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Sarp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 
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B : 53 27.2 
İÇEL 

Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaızanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tıola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
îh»an Altmel 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Cihad Baban 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkıok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

BILEC|K 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

Yusuf Ziya Turgut 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğhı 
Rifat Alabay 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
îhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

. MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçuhı 

. 1951 O : 5 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eke» 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi ¥n 
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 

[Redde 
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[Oya katılrnıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk ( t ) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgac 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİTLtS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENIZLI 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 

Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 

Rifat özdeş 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Abdülkadir özhay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Faruk ilker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin HüdayioğHı 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
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Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 

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

RtZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bursa 1 

Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Spor el 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 

SIÎRD 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Cevdet Kerim încedayı 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şaylı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Ercüment Damalı 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

B : 53 27.2.1951 O : 5 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 

İstanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğkı 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avnj Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Ali Rıza îneealemdar-
oğhı (I.) 
Avni Yurdâbayrak 

Sivas 
Zonguldak 

1 
1 

18 



Devlet Havayolları i 

AFYON KABAHÎSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfı Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğkı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

B : 53 â7.2 !. 1951 0 : 5 
Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

• 487 
248 
229 

18 
1 

221 
18 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavasboğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE * 
Arif Altmalmaz 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

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

ERZURUM 
Kemal Atakurt Rıfkı Salim Burçak 
Kenan Çığman | Fehmi Çobanoğlu 

Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hâlis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
A'hilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Cihad Baban 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berfeok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

B : 53 âT.â 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Remzi Koçak 

MANİSA 
Refik Şevket Inee 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

. MARAŞ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

. im 0 : 5 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SIIRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzmı Ağacıkoğlu 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren , 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 

VAN 
izzet Akm 

YOZGAD 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

Şemsettin Günaltay 
KARS 

Fevzi Aktaş 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 

ORDU 
Hamdi Şarlan 

TRABZON 
Hasan Saka 

Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Tevfik Koral 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 
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[Çekinserler] 
ERZİNCAN 

Ziya Soylu t 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğhı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
îbrahim Subaşı 

BALIKESİR 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİTLİS 
Salâhattin înan (î.) 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Celâl Boynuk 
ÇORUH 

Abbas Gigin 
ÇORUM 

Hasan Ali Vural 
DENİZLİ 

Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

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

İÇEL 
Halil Atalay (î. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ahmet Haindi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Ali' Rıza Kılıçkale 
Mehmet Özdemir 
Suad Hayri 'Ürgüblü 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Giirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Na-
sııhoğlu 
İhsan Şerif özgen (I. 
Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
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Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet înönü 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Ba
kan) 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

Aydm 3 

Balıkesir 1 

Bilecik 1 

Bursa 1 

B : 53 27.2 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
MUŞ 

Hamdi Dayı • 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 

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

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 

Denizli 1 

Eskişehir 1 

Gümüşane 1 

.1951 0 : 5 
SEYHAN 

Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Cevdet Kerim tncedayı 
Nuri Sertoğlu 
Server Somnıncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Halil Imre 
Sedat Zeki ö r s 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

"vekillikleri] 
İstanbul 2 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (t.) 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 

Zonguldak 1 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KABAHİSAR 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevkî Çiçekdağ 
Eamiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 

u3 re sayısı : 487 
Oy verenler : 255 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 23 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 214 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazmai' 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos • - .. 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
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Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapanı 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Bertook 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 

B : 53 27.2 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rıfat Alabay 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Mıırad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkiıı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

. 1951 O : 5 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik îleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SIIRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

İlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
îzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Salâhaddin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğhı 
Ziya Soylu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Tevfik Koral 
Hamdi Orhon 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
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[Oya kahlmıyanlar] 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk (t.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Gürelî 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (Bakan) 
thsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt ** 

Celâl Boynuk 
ÇORUH 

Abbas Gigin 
DENİZLİ 

Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekçan 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren (Baş-
kanvekili) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay ( t Ü.) 

Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu (t.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
thsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Scnihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Zühtü ,Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Ke>çecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş (t. ü.) 

Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet thsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 
(t Ü.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Ba
kan) 
Semi Ergin 
Faruk tlker 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

~- 1189 — 



B : 53 27,2.1951 O : 5 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayiöğla 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bay ar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıflar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 

Aydın 3 
Balıkesir 1 

Bilecik i 
Bursa 1 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci.Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Cevdet Kerim Îneedayı 

Server Sonrancuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğln 
Mahmut Goloğlu 

[Açık MületveküUkleri] 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğajı 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer ala-
kant 
Suat. Başol 
Ali Rıza Incealerndar-
oğlu (1.) 
Avni Yurdabayrak 

Sivas 1 
Zonguldak 1 
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Devbt Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa ve

rilen oylarm sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Bamiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket tnee 
Seyf i Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

487 
247 
225 

22 
0 

222 
18 

[Kabul edenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Engihün 
Cemal Köprülü 

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

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen r 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Hüsnü Yaman 
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İZMİR 

Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet îneekara 
Halil Özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğhı 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Dağıstan Binerbay 
ITamdi Bulgurlu 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

Haindi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım 'Başkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet, Kadoğlu 
Nedim ökmeri 

MUĞLA 
Yavuz Başar | 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

MALATYA 
Mehmet Kulu 

Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâioğlu 
Asım Doğanay 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Nuri Ocakcıoğlu 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 

İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi K,ı-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişöğlu 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

TRABZON 
Naoi Altuğ 
Tevfik Koral 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Reddedenler] 
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/0#a kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHIBAB 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Gürelî 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
îsmal Aşkın 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (Bakan) 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
AHJbas Gigin 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren (Bş. V.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

- HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay ( t Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
irfan Aksu (t.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
San i Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 

Fahri Kekjeeioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
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MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Ttirkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Necip Bilge 
Ferit Bcer 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

B : 53 27.2 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Cevdet Kerim Ineedayı 

. 1951 0 : 5 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil tmre 
Sedat Zeki Örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhan 
Hasan Saka 

Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdai'-
oğlu (1.) 
Avni Yurdabayrak 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

3 
1 
1 
1 

[Açık Milletvekillikleri] 
Çanakkale 1 istanbul 

Denizli 1 î z m î r 

Kastamonu 
Eskişehir 1 K l r ş ö h i r 

öümüşane 1 Muğla 

Sivas 

Zonguldak 

1 

1 

18 



B : 58 27,2 âm o : 6 
Vakıflar ftfnel Müdürlüp 1951 yılı Bütçe Kanununa serilen oyların SOBUCÜ 

AFYON KARAHİAR 
Bekir Oyoaganlı 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin 'Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çi^cdağ 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât^îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Cevdet ;>S©ydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
NazifiŞeritNabel 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Atana 
Salâhattin Beakan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güroli 
Arif Kabpaızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

ÜJ 
(Kanun kabul eıülmiştir.) 

re sayısı : 487 
Oy verenler 245 

Kabul edenler : 229 
Reddedenler 14 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 224 

Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıeğiu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Raif Aybar 
Mithat San 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit-Bumin 
Abbas Gdgin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakuoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vutal 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

—. u 

M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Engâıün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöiney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıf ki Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zer en 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuöğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Genani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

05 — 

GÜMÜŞANE 
Kemal "Yörtiköğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

i Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA* 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vabram Bayar 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil -Özyötftk 
Abidin Teken 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri»Keçecioğlu 



Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

JŞAYSERI 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Küıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Piliz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredöğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçafc 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

6 : 53 27.2 
KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasuh 
oğlu 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmed Kadoğtu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyad Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

.1951 O : 5 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Ferit Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarâk-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

'fi VAN 
tzzet Akın 

YOZGAD 
Faik Erbaş. 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üç öz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

DİYARBAKIR 
F«rit Alpisk«nder 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Hüsamettin Tugaç 

MALATYA 
Esat Doğan 

Mehmet Kartal 

ORDU 
Naşit Fırat 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 

TOKAD 
Zihni Betil' 

TRABZON 
Cemal} Reşit. Eyüboğlıt 

VAN 
Ferid Melen 
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[Çekinserler] 

ZONGULDAK Cemal Kıpeak 
Hüseyin Balık 

[Oya katılmayanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk (I.) 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Ecen 
ismet Olgaç, 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik- • 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Ali Fahri işeri 
Ahmet kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Aşkın 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 

BUBDUB 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan (Bakan) 
Selim Ragrp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltey 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 

GAZIANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamukoglu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu • 

İSPARTA 
irfan Aksu (I.) 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan altmel 
Ahmet Hamdı Başar 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 

Nihad Reşaâ' Belger 
Fuad Hulusi Demireİli 
Fuad Köprülü (Bakan); 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Ftiruzan Tekil 
Nazlı Tlabar ." 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver ! 

Senihi Yürüten ! 
İZMİR 

Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Ereher 
Sadık Giz 
Tarık Gürefk 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı ÜstÜndağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) v;?'\;-:: 

KARS 
Sırn Âtalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Baş
kan V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgtiblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbü ^ 
Sıtkı Pekkip 
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Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
LûtfiTokoğlu 

KONYA 

Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüı^ya 
Ali Rıza Efttan 
Muammer Qbux 

Kümpâ 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
İhsan Ş e r i f k e n (Î.Ü.) 

Hüseyin.Dflğan 
Mehmet Sadık iEti 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet K»lu 

Abdtilkadir özliay 

Şefik Tugay 
mam* 

Saîaet Ağaoğlu 
Semi Bfggteı 

B •: 83 m -.-4 
Refik Şevket İnce (Ba
kan); 
Faruk îlker 
Fevzi Lûtf i Karaosman-
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğiu 

;Hamduü*h îSuphi Tan-
möver 
.Muhik Tiimay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
iSalâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
iAbdülkadir Kalav 
s Aziz Ur as 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

*Nuri Özsan (Bakan) 

•Hamdi Dayı 
fltöDE 

s Hadi Aribaş 
i Süreyya Dellâlöğlu 
iAsım Döğanay 
{Fahri Kö$kero*ğlu 

ORDU 
IHüsnü Aüşyol 
î Yusuf Ziya Ortaç 

dm ö : s 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi -Şarlan 
iAtıf Topalcsğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /80 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü , 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1726 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 ı XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bütçe Kanunu gerekçesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün1 1951- yılı Bütçe Kanunu tasa-
rısmın gerekçesi aşağıda arz ve izah olunmuştur. ; 

Birinci madde — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçe 
yılında göreceği işler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir. Görülecek işlerle, 
bunların gerektirdiği ödenekler (A - ve A - 1) işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerince göste
rilmiş ve teklif edilen ödeneklerin lüzumu sebepleri de gider bütçesi tasarısına dair olan gerek
çe ile ayrıca açıklanmıştır. 

İkinci madde — (B) işaretli cetvel, idarenin türlü gelir kaynaklarını ve her kaynaktan 1951 
Bütçe yılı içinde elde edileceği tahmin olunan gelir tutarları ile bunların genel toplamını göster
mektedir. Gelir tahminlerinin dayandığı esaslar da gelir bütçesi gerekçesinde ayrıca açıklan
mıştır. 

Üçüncü madde — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yı
lı yatırımlar karşılığının 4516 sayılı Kanun gereğince çıkarılacak bonolar hâsılı ile temin oluna
cağını belirtmektedir. 

Dördüncü madde — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı Kanunun tadili hakkındaki 1483 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinde, Genel İdare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olu
nur, denilmekte olduğundan bu hükme dayanılarak hizmetin inkişafı da nazarı dikkate alınmak 
suretiyle hazırlanan kadrolar, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş ve ayrıca kadro cetvellerinin 
sonuna, Genel Müdürlüğe yetki veren lüzumlu bâzı fıkralar eklenmiştir. 

Beşinci madde — 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 7 nei maddesi gereğince 2847 ve 
3173 sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştırılacak daimî hizmetlilerin sayıları, görev ve çe
şitleri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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5616 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 31 . I I I .1950 tarihinden sonra (D) cetveline dâhil gö

revlere alman ve alınacak olan daimî hizmetlilereverilecek ücretler ayrıca (D/ l ) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Altıncı madde — Genel Müdürlükçe işletilmekte olan Demiryolları ile başka motorlu taşıtların, 
Liman, iskele ve Maden ocaklarının gelirlerindenher birinin dayandığı hükümlerin bütçeye bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterildiği ve bu cetvelde yazılı gelirlerin usulü dairesinde 1951 Bütçe yılın
da da tahsiline devam edileceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

Yedinci madde — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne, gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi veren kanunların bütçeye bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterildiğine dairdir. 

Sekizinci Madde — Devlet Bütçesinde, olduğu gibi muhtelif tertiplere dâhil bulunan öde
neklerin ve cari hesaplardan yapılacak tediyelerin sarf mahallerini tâyin hususunda kolaylıklar 
sağlamak ve bu suretle bütçeye mütaallik sarfiyatın Muhasebei Umumiye Kanununa göre tertibine 
mutabakatini kontrol edebilmek için (R) işaretli cetvel halinde hazırlanan formülün bütçeye ek
lendiğine dairdir. 

Dokuzuncu madde — Devlet Demiryolları ve limanları İşletme Genel Müdürlüğünce para işle
rinin yürütülmesi ve kömür için 5 milyon, malzeme için de 22 milyon liralık stok yapılması mak-
sadiyle Genel Müdürlüğe 30 milyon liraya kadar kısa süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda 
hesaplar açtırılması maksadiyle madde teklif olunmaktadır. 

Onuncu madde — Millî Savunma Bakanlığı, Toprak Mahsulleri ve Petrol ofisleri gibi resmî 
teşekküller tarafından, bunların, demiryollarına civar tesisleri önüne iltisak hatları, yükleme ve 
boşaltma yolları ve rampalarla benzeri işler yaptırılması maksadiyle Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğüne yatırılan paralar önceleri emanete alınarak bu hesaptan sar
fiyat yapılmak ve bilâhara da Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfikan bir ta
raftan gelir, bir taraftan da gider bütçesinin ilgili tertibine veya özel bir bölüme ödenek kayde
dilerek bu ödenekten tediyat icraı edilmek suretiyle muamele yapılmakta idi. Her iki şekil mev
zuata uygunsuzluğu bakımından mahzurlu görülerek yukarda yazılı maksatla idareye yatırıla
cak paralar bir taraftan irada alınmakla beraber işletme için muayyen ödenekten masraf yapıl
ması ve bu ödeneğin kâfi gelmemesi halinde irat edilen miktar kadar ek ödenek istenilmesi sure
tiyle işlerin ifası cihetine gidilmesi derpiş edilmiş ise de Demiryolları Bütçesi, işletmenin normal 
giderlerini ancak, tasarruf la şağlıyacak miktarda olması sebebiyle bu bütçeden masraf yapılması 
ve bilâhara ek ödenek istihsali için kanun sevkı formaliteleri, teklifin kanuniyet iktisabına ka-
kadar geçecek zaman zarfında işletmenin ödenek siz kalmasını intaç edeceğinden büyük mahzur
lar tevlit edecek mahiyette görülmüştür. 

Bu itibarla, adı geçen teşekküllerin talebiyle Devlet Demiryollarmca yapılacak bahis konusu 
işler için tahsil olunacak paraların bütçeye bağlı (A) ve- (B) işaretli cetvellerde özel bölümlere 
gelir ve ödenek kayıt edilmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir. 

On birinci ve on ikinci maddeler — Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanunun hükümleri
ni yürütecek Bakanları göstermektedir. 

( S. Sayısı: 5 l ) 



Normal işletme bütçe gider kamı gerekçesi 

Birinci kısım 

İşletme 'giderleri 

1951 yılı Bölüm : 1 - Madde : 1 — 5 148 64f lira 
4980 yilı^Bölim : 1 - $f adde : 1 — 5 6S4 030'ttea 

Daimî memurlar ücreti: 

Ücretler, kadrolara göre hesap edilmiş ve bulunan rakamlara 
1950 yılında verilen ve 1951 yılında verilecek olan üst 
derece farklariyle kademe zamları da katılarak tutarı 
teklif olunmuştur, ödenekteki inme, kadolarda .yapılan indirme 
ile beraber bir kısım personelin barem dışı bırakılmasından ve 
binaenaleyh ücret tertiplerinin değişmiş olmasından ileri gel-
medetedir. 

1951,y3İı*Böİüm : 1 -Madde : 2 — 850 # 0 lira 
1950 yılı Bölüm : 1 - Madde : 5 — 114 680 lira 

Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti .-

kadrolarına mmmn bUhesap teklif edilen bu madde Ödene* 
ğiridfeki artış iki'istebebeÜtifla>ecter, 

1. Hademe, hek.çi ve benzeri.hiametlilerin 5616 sayılı tapunla 
barem i d*şı bırakılmalarından ve binaenaleyh 1050 yılı Bütçesinde 
sdaimî memur ve.hizmetliler tertibine dâhil olan ödeneklerinin 
bu maddeye 'alınmasından, 

2. Barem 'dışı bfrakil&n ipersünelin €9ö0 ^ılı ücretlerinin -4?es-
bitiıide evvelee ayliklanna Hâveten öldikları^gö<mk aammı ve;An-
kartf?da bulunanların geş^ci^tassmiıiötları hesaba katılmamış 'bulu
nuyordu. Mağdur olan ve»kaftun%^âuruml|ırittda âeğişikök husule 
getirilmiş buiüiıan ̂ bti ?kâW persöîMin §6İ6? sayılı Kanunun^meri-
yeieiöden evvel iktisap^etüfcleri h«Üera m^sav^üeret ^esbitfcaıak-
sadiyle 1951 aylıkları her birinin hususi burumu fÇoetık âdtldleri 
•gibi) nazara alınarak ücretlerinin artırılmış bulunmasından bu 
madde ödeneğine 5616 sayılı vKanunun,geçici 9 ncu maddesine tev
fikan ,251 822 lira aktarılmış ve »-aynı zamanda birinci madde öde
neğinden de 505 383 lira tasarruf edilmiş bulunmasına göre 1950 
yılı'tfaetteğiûe n&aaraır attan f736f2£ö İkaya mitkâMl l©Sl^ılröde
neğinden yine tasarruf yapılmış, olduğu l«etie^tfîWj^rttlılır. 

1951 yılı Bölüm : 1 - Madde : 3 — 10 000 lira 
1950 yılı Bölüm : 1 - Madde : 6 — 24 000 lira 

Geçici memur ve hizmetliler ücreti :' 

Geçici olarak istihdamına lüzum görüleceklerin ücretleri kar
şılığı olmak üzere 1950 yılına nazaran 14 000 lira noksaniyle 
10 000 lira istenmiştir 
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İ&ib j ı I i iMlm ••'-•! ^ a d d e •: 4 —'»80' 855 ika 
19©0yüı>BSMim : 1 - imalde : 2,3*4 •^e^'MHP.lira 

Ücretlerle ilgili olarak çeşitli »andık ve kunaölara sapılacak 
Ödemeler : 

*.; 
Türkiye Cumhuriyeti : Emekli Sariffigıiîa idiler «mekli 

sandığına ve i|çi sigortaları kurumuna yatırılacak par»iar nftı-
kabili olarak kadrolarına nazaran bilfe««ap 4aklirf olunmu^feii'. ^ u 
madde için 1950 yıluıda 5(516 sayılı Kanunun geçici 9 neu madde-
sine göre 22 268 lira aktarılmış bulunduğu göz önüne alınırsa artı®, 
8 827 İkadan ibaret kalır. 

1951 yılı Bölüm : 1 - Madde : 5 — 2 100 lira 
1950 yılı Böîüm : 1 - MâdÜe : 7 — 2fÖ0"îira 

Temsil ödeneği : 

5027 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Genel Müdüre aygia 
175 lira hesaBiyle verilmesi lâamgelen temsil ödeneği karşılığı ola
rak geçen seneki gibi 2 100 lira teklif olunnrıştur. 

1991.: yılı Bölüm : 1 - Madde : 6 ~- 6i50(Mira 
1950 yılı Bölüm : 1 - «Madde : 8 — 5900 li*a 

Emekli, dul ve yetim aylıkları: 

9 . I . 1933 tarihli ve 734 sayılı Bü3rök*Mitlet Mç@Usi kamw ge
reğince idase-ibütçesinden verilmekte olan emekli, dul ve yetim vay-
lıklarma^katt'gilık olarak teklif olunmaktadır. 

1951 yılı Bölüm : 2 - Madde : 1 — ^SSO'Ljra 
1950 yıirBölüm : 3 - Madde : 1 — 2 450 Lira 

Tertibi **$öf*kU görev yolluğu: 

1951 yılında yapılacak mubUHMİ, nakil ve ryeni tayinlerle 
tekaüde sevk edilecek veya a^zulariyle eBa«kliye ayrılacak olan
ların yollukları kaPşıliğı olarak teklif edilmektedir. 

Lira 

Genel Mücntrİüik 
İföftiş ve Tetkik Kurulu 
Etüd ve Yatin ^ d ü r t u f t i 
Belden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 

'Ticaret veilKİİ!İftt Dairesi 
Malîye ve Muhasebat Dairesi 
Zat İşleri ve ̂ Muamelât Dairesi 
Malzeme Datoesi 

»Hukuk Müşavirliği 
Daire MüdtteHjğü 
İşletme Müdürlükleri 

*-, 
— 
— 
— 

>250 
; 750 
' 400 

m 
ioo 
**~-

1 000 

Toplam 2 350 
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Vİ951 yılı Bölüm : 2 - Madde : 2 — 45 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 3:-Maddş ; 2:-^43 100 Lira, *:: 

Tertibi -Geçici görev yolluğu: 

Teklif edilen ödeneğin sureti, hesabı aşağıda arzedilmiştir. 
1950 yılı için 4 000 lira ek ödenek istenildiğine göre 1950 yılı 
ödeneği 47 100 lirayı bulur ki bu hesaba nazaran 1951 yılı için 
2 İÖÖ lira noksaniyle teklif yapılmış bulunmaktadır. 

:' Lira' 

Genel Müdürlük 2 500 

Lüzumunda vazife ile gönderilecekler için 

Teftiş ve Tetkik Kurulu Etüd ve Yayın r 

Müdürlümü - ,750 

. -Lira^ 

Zammiyle 750 kuruş yevmiyeli müdürün 
senede otuz gün hesabiyle 225 

Zammiyle 540 kuruş yevmiyeli bir me
murun senede otuz gün hesabiyle, , 162 

Zammiyle 480 kuruş yevmiyeli bir me
murun senede otuz gün hesabiyle 144 

531 
İkamet yevmiyesi karşılığı 219 

Toplam 750 

Şeden Terbiyesi Müdürlüğü 900 
420 kuruş yevmiyeli bir öğretmenin ta

limatnamesi mucibince senede yüz gün üze
rinden 420 

480 kuruş yevmiyeli bir öğretmenin ta
limatnamesi mucibince senede yüz gün üze
rinden • - , •• • 480 

(16 kulüp beheri için altışar- gün hesa
biyle) 

Toplam 900 

istatistik Müdürlüğü 550 
Zammiyle yevmiye 480 kuruş üzerinden 

bir memurun otuz gün hesabiyle 144 
650 lira ücretli bir memurun zammiyle 
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Lira Lira 

altı lira üzerinden senede kırk beş gün he- • 
sabiyle 6 X 45 270 

414 
ikamet yevmiyesi karşılığı 136 

Toplam 550 4 700 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 2 100 
Zammiyle 420 kuruş yevmiye alan bir 

murakıbın senede doksan gün hesabiyle .-378 
Zammiyle 480 kuruş yevmiye alan bir : ? -

murakıbın senede iki yüz gün hesabiyle. - 9 6 0 
Zammiyle 360 kuruş yevmiye alan bir ' 

murakıbın senede yirmi gün hesabiyle 72 
Zammiyle 540 kuruş yevmiye alan üç r , 

şube müdürünün birer ay hesabiyle seyahat 
yevmiyesi (540X5 gün seyahat 3=81 lira 
ikamet yevmiyesi 810X25 gün X 3=609 lira 690 

Toplam 2 100 

Maliye ve Muhasebat Dairesi , 18 $00 
Bir veznedar ayda 27 gün seyahatta kal- . 

dığma göre on veznedar X 27X12=3240 gün, 
3240 gün, yevmiye 240 kuruş hesabiyle 
=7776 lira, On bekçinin aynı esas üzerin
den 3240 yevmiye X2 lira hesabiyle 6480 lira 

Maliye Meslek Okulunda beş telebenin 
yevmiyeleri ayda 90 liradan 90X5X9 ay 
4 050 lira 18 306 

Tenzil - -6 

18 300 

Zat işleri ve Muamelât Dairesi 250 
Zammiyle 240 kuruş yevmiye alan iki 

memurun kademe tabloları için senede 
otuz gün hesabiyle 420X30X2= 252 

T e n z i l •• •,, 2 

250 

(S. Sayısı: 51) 



S w 
Lira Lira 

Malzeme Dairesi 1 895 
6ncı dereceden iki memurun senede kırk « 

gün hesabjlyle ikamet yevmiyesi 540 X 
£0 = 162 U**~ 
Sarahat yevmiyesi 320 X 10 = 32 lira- 194. 

7 nci dereceden iki memurun senede 79 
yevmiye hesabiyle ikamet yevmiyesi 
420 X 40 = 168 seyahat yevmiyesi 280 X 
3&>=.84 lira 252, 

9 ncu dereceden dört memuru^ 100 yev
miyesi, ikâmet yevmiyesi 300, X 70 == 21Q 
lira seyahat yevmiyesi ,200 ,X 30 =s= 60 lira 270 

10 ncu dereceden dört memurun; yiteyevr 
miyesi, 
ikamet 70 X 240 = 168 
seyahat 30 X 160 = 48 216 

11 nci dereceden iki. mamurun .altmış, yev
miyesi, 
ikamet yevmiyesi 240 X 4Q ==* 96 
seyahat » 160 X 20 = 32 128 

12 nci dereceden iki memurun yüz yev
miyesi, * 
İkamet yevmiyesi 225 X 70 = 158 
Seyahat yevmiyesi 150 X 30 = 45 203 

% 50 zam 

Hukuk Müzevirliği 
20 avukat ayda on gün ve yevmiye 

kuruştan, 
20 X 10 12 X 480 = 11 520 
Merkez avuk&$arı için 480 

480 

1 263 
632 

1 895 
" JtttU.'i.lfl.lJI;, 

11 520 
480 

12 ooa 

12 000, 

Daire M|# r lü£ü 1 000 
17 kişi 40 gun hesabiyle yevmiye zaımmiy-

le 150 kuruştan (iStervis vagonlar hademeleri) 
40X150{g£7==l 020 1 020 
Tenzil 20 

..-^^ş^mv:-^^^ ! 000 ; 
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Lira Lira 

45 

>> 
45 

245 
245 

000 

işletme Müdürlükleri s 5.000 
Beher işletmeye senede (625) lira üzerin-, 

den sekiz işletme için 

Toplam 
Tenzil 

. Teklif olunan ödenek 

1951 yılı Bölüm : 2 - Madde : 3 — 100 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 3 - Madde : 3 — 96 300 Lira 

Devir ve teftiş yolluğu : 

Devir ve teftiş vazifesiyle mükellef olanların adedlerine ve de
vir için nizami, teftiş için de tahminî olarak tedbit edilen müddet
lere göre bilhesap 113 21'5 liraya ihtiyaç olacak ise de yüz bin li
ra ile idare edilmeye çalışılmak üzere fou miktar teklif olunmuş
tur. ödeneklerin sureti hesalbı aşağıda arzedilmiştir. 

Lira Lira 

Genel Müdürlük , 3 915 
Genel müdür ve üç muavininin senede 

yetmiş beşer gün üzerinden 
75 X 4 X 9 = 2 700 lira 2 700 
Befakatçi t>ir memurun dıoiksan gün üze

rinden yevmiye 360 kuruş hesalbiyle 
3 6 0 X 9 0 = 3 2 4 324 
On !beşer: gün ikamet yevmiyesi 
1350 kuruş X16 X 4 = 8 1 0 810 
540 kuruç X15 X 1 = 81 81 

3 915 

Teftiş ve Tetkik Kurulu 44 000 
Zammile 600 kuruş yevmiyeli 25 müfetti

şin beherinin senede 240 gün teftiş seyahati 
yapacağına ve bu müddetin 60 gününün ika
met, 180 gününün seyahat yevmiyesi hesabiyle 
600 X 25 X 200 = 27 000 seyahat yevmiyesi 30 000 > 

900 X 25 X 40 = 22 500 ikamet yevmiyesi 9 000 ' 
Zammile 540 kuruş yevmiyeli üç müfet

tişin beherinin senıede 240 gün teftiş seyahati 
yapacağına ve bu müddetin 60 günün ikamet, 
180 günün seyahat yevmiyesi olacağına göre 
540 X 3 X 200 seyahat yevmiyesi 3 240 

810 X 3 X 40 ikamet yevmiyesi 972 
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Lira Lira 

Başkanla muavininin senede üç ay seya
hati ve bu müddetin iki ayınuı ikamet, bir 
ayının seyahat yevmiyesi olacağına göre; 

6 X 2 X 30 = seyahat yevmiyesi 
9 X 2 X 60 = İkamet yevmiyesi 

Etüd ve Yayın Müdürlüğü 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
t 

Müdürün 16 kulübü devir ve teftişi için 
beher kulüp üç gün hesabiyle 48 gün X zam
miyle 480 kuruş üzerinden 

İstatistik Müdürlüğü 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 
23 müfettişin senede 240 gün seyahat etti

ğine ve bu müddetin 200 gününün seyahat, 40 
gününün ikamet yevmiyesi olduğuna göre 

200 gün X 12 müfettiş X yevmiye 600 ku
ruş = 14 400 seyahat.... 

40 gün X 12 müfettiş X 900 kuruş = ika
met... 

200 gün X 12 müfettiş X 420 kuruş = 
9 240 seyahat... 

40 gün X 11 müfettiş X 630 kuruş = 
2 772 ikamet... 

Başkanm senede otuz gün devir yapacağı
na göre yevmiye zammiyle 9 lira X 30 = 270 
lira... 

Başkan yardımcısı senede 45 gün devir ya
pacağına göre yevmiye zammiyle 6 lira X 45 
= 270... 

Beşinci dereceden bir başkan yardımcısı
nın senede 45 gün devir yapacağına göre yev
miye zammiyle 540 X 45 = 243 lira... 

1 080 

44 652 
652 

44 000 

230 

31 515 

14 400 

4 320 

9 240 

2 772 

270 

270 

243 

31 515 

İşletme müdürlükleri 
Sekiz işletme müdürü beheri «enede yüzer 

gün hesabiyle 5 aded yevmiye zammiyle 9 li
radan X 100 = 4 500.. 4 500 

7 000 

( S. Sayısı : 51) 
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3 aded yevmiye zammiyle 7,50 kuruş
tan X 50 = 1 125 lira... 1 125 

5 625 
İkamet yevmiyesi karşılığı... 1 375 

7 000 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 19 180 
Başkanın senede otuz gün devir ve teftişi 

için yevmiye 9 liradan 270 
îki başkan yardımcısı senede 30 gün devir 

ve teftişi için yevmiye 7,50 kuruştan.. 450 
Yevmiye 9 liradan on müfettişin senede 

120 gün üzerinden.. 10 800 
Yevmiye 8,40 kuruştan dört müfettişin se

nede 120 gün üzerinden... 3 888 
Müşterek ve münferit tahkikatlar karşılığı 2 312 
Dokuz mesul muhasibin, senede 30 gün 

hesabiyle ve yevmiye 540 kuruş üzerinden 1 460 

19 180 

Zat İşleri ve Muamelât Dairesi 700 
Permi, idari nakliygt ve aile beyanna

melerinin kontrolü için bir memur senede 
90 gün yevmiye 360 kuruş üzerinden # . 
360X90= * 324 

Okullar ve pansiyonlar teftişi için bir 
memur senede kırk beş gün yevmiye 750. 
kuruş üzerinden 338 

Seferberlik işleri için senede otuz gün 
yevmiye 480 kuruş üzerinden 144 

806 
Tehzil 106 

700 

Malzeme dairesi 6 000 
Başkanın senede altmış gün seyahati 

esasına göre yevmiye zammiyle 750 ku- — 
ruştan X 60 = 450 

Başkan yardımcısı senede altmış gün 
seyahati esasına göre yevmiye zammiyle 
600 kuruştan X 60 = . 360 
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Lira Lira 

Dört müfettiş senede 160 gün seyahat 
yevmiyesi, yevmiye 6 liradan 6 X 1 6 0 X 4 = 3 840 

4 müfettiş senede 40 gün seyahat yevmi
yesi, yevmiye 9 liradan 9 X 4 0 X 4 = 1 440 

Tenzil 
V 

6 090 
90 

1 

6 000 

Hukuk Müşavirliği 675 
9 merkezin senede iki defa devir ve teftişi 

için beher devir ve teftiş beş gün hesabiyle se
nede 90 gün yevmiye 750 kuruştan 750 X 90 = 675 

Daire Müdürlüğü 

113 215 

1951 yılı Bölüm :2 - Madde : 4 — 9 500 Lira 
1950 yılı Bölüm :3 - Madde :4 — 15 000 » 

Yabancı memleketler yolluğu 

Demiryolları Kongre ve konferanslariyle etüd ve staj maksadı 
dışında yabancı memleketlere izam edilmeleri gerekecek olanlar için 
1950 yılma nazaran 5 500 lira noksaniyle y 500 lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm :2 - Madde : 5 — 251 400 Lira 
1950yîlı Bölüm -A - Madde :1 — 381 752 » 

Çocuk zammı : 

Madde •• ödeneği, aşağıda arzedildiği veçhile mevcut çocuk aded-
lerine göre bilhesap teklif olunmuştur. 1950 yılma nazaran) eksiliş, 
Barem dışı kalanların 1950 yılı Bütçesinde dâhil olan çocuk zam-
larmdan .mütevellittir. 

Lira 

Genel Müdürlük 5 040 
Kırk iki çocuk adedi mevcut olup buna 

göre 42 X 10 X 12 = 
Teftiş ve Tetkik Kurulu 8 160 
68 X 10 X 12 = 
Etüd ve Yayın Müdürlüğü 2 280 
19 çocuk ayda onar liradan 19 X 10 X 12 = 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 1 800 
On beş çocuk ayda onar liradan 15 X 10 X 12 = 
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İstatistik Müdürlüğü 8 160 
68 çoeuk ayda on liradan 680X12= 
Ticaret ve Hasılat Dairesi - • 49 200 
410 çocuk ayda on liradan 410X10X12 
Maliye ve Muhasebat Dairesi 61 680 
514 çocuk ayda on liradan 514X10X12= 
Zat İşleri ve Muamelât Dairesi 
126 çocuk ayda on liradan 126X10X12= 
Malzeme Dairesi 
126 çocuk ayda on liradan 126 X10 X 1 2 = 
Hukuk Müşavirliği 
67 çocuk ayda on liradan 67X10X12= 
Daire Müdürlüğü 
On beş çocuk ayda on liradan 15X10X12= 
İşletme Müdürlükleri 

Birinci İşletme 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 
Altıncı » 
Yedinci » 
Sekizinci » 

İşletmelerden yukarda arzedildiği üzere 72 120 lira teklif edil
miş ise de bu miktarlar mevcut çocuklar üzerinden hesaplanmış 
olup muhtemel artışlar da nazara alınarak 75 000 lina istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 2 - Madde : 6 — 30 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 4 - Madde : 2 — 50 350 Lira 

Tertibi : Doğum yardımı : 

ödenek, 1950 yılının sarfiyatına göre ve tahmini olarak teklif 
olunmuştur. Azalma, çocuk zammı münasebetiyle arzedilen sebep
lerden mütevellittir. 

Lira 

* Genel Müdürlük 
Teftiş ve Tetkik Kurulu 
Etüd ve Yayın Müdürlüğü 
Beden Terlbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Muhasebat Dairesi 
Zâtişleri ve Muamelât Dairesi 

>— i = = 

20 400 
7 500 
8 040 
5 000 
3 240 
9 600 
8 760 
9 580 

72 120 

15 120 

8 040 

1 800 

75 000 

-

251 400 

1 OOO 
600 
400 
400 
600 

1 600 
5 000 
5 000 
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Lira 

Malzeme Dairesi 
Hukuk Müşavirliği 
Daire Müdürlüğü 
İşletime Müdürlükleri 

Toplam 

2 000 
600 
200 

12 600 

30 000 

1951 yılı Bölüm 
19Ö0 yılı Bolüm 

2 - Madde : 7 — 16 000 Lira 
4 - Madde : 3 — 25 250 Lira 

Tertibi : ölüm yardımı : 

Doğum yardımı münasebetiyle arzedilen sebeplere istinaden 
15 000 lira istenilmiştir. 

Lira 

Genel Müdürlük 
Teftiş ve Tetkik Kurulu 
Etüd ve Yayın Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Muhasebat Dairesi 
Zatişleri ve Muamelât Dairesi 
Malzeme Dairesi 
Hukuk Müşavirliği 
Daire Müdürlüğü 
•İşletme Müdürlükleri 

500 
1 200 
1 000 

520 
324 

" 2 400 
5 056 

600 
1 500 

500 
500 
900 

Toplam 15 000 

1951 yılı Bölüm : 2 - Madde : 8' — 24 416 Lira 
1950 yılı Bölüm : 4 - Madde : 4 — 23 849 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası: 

Talimatnamesine tevfikan elbise verileceklerin adedlerine 
ve verilecek elbise ve paltoların cinslerine göre bilhesap tek
lif olunmuştur. 

Lira Lira 

Muhasebat Dairesi 
30 aded vezne bekçisi için elbise beheri 

4 050 kuruştan 
20 aded kaput beheri 58 liradan 

Toplam 

1 215 
1 160 

2 375 

2 375 
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Daire Müdürlüğü 7 767 
iki şoför için elbise beheri 8 630 kuruştan 173 
13 bekçi için elbise bedeli beheri 4 050 

kuruştan 527 
Kaput 2 aded 58 liradan 116 
33 kadın hademe için tayyör beheri 66 li

radan 2 178 
87 aded erkek hademe için elbise beheri 

4 050 kuruştan 3 523 
25 kaput beheri 50 liradan 1 250 

Toplam 7 762 

İşetme Müdürlüğü 
19 bekçi için elbise beheri 4 050 *ku 

ruştan 
10 bekçi için kaput beheri 58 liradan 
95 kadın hademe için tayyör beheri 66 

liradan 
89 erkek hademe için elbise beheri 4 050 

kuruştan 
61 kaput beheri 50 liradan 

Toplam 

• 
1951 yılı Bölüm : 2 - Madde : 19 — 
1950 yılı Bölüm : 4 - Madde : 5 — 

770 
580 

6 270 

3 604 
3 050 

14 274 

4 340 Lira 
7 430 Lira 

14 274 

Tertibi - Yakacak zammı 

Yakacak zammı verilmesini gerektiren yerlerde vazife gören 
memurlarla bunlara verilecek yakacak zamlan miktarlarına gö
re aşağıdaki müfredat veçhile bilhesap teklif olunmuştur, 

Lira Lira 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 90 
Bir memur ayda 15 lira üzerinden 

1 5 X 6 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 360 
İki Müfettiş ayda 30 lira üzerinden 

30 X 2 X 6 = 360 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 1 530 
Bir aded 30 liralık 30 X 6 = 180 
15 memur ayda 15 liradan 1 350 

Toplam 1 530 
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Malzeme Dairesi , — 

Hukuk Müşavirliği 360 
îki avukat ayda 30 liradan 30 X 2 X 6 — 

Daire Müdürlüğü — 

İşletme Müdürlükleri 2 OÛÖ 
30 lira alan bir memurun yakacak zam-

mı 3 0 X 6 - 180 
15 lira alan 16 memurun yakacak zam

mı 15 X 16 X 6 = 1 440 

1 620 
Muhtemel tâyin karşılığı olarak 380 

Toplam 2 000 

1951 yılı Bölüm : 2 -.Madde : 10 — 48 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 2 - Madde : 1,2 — 48 000 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler: 

Bu bölüm için 1950 yılında 55 000 liralık ek ödenek istenil
miş bulunmasına rağmen 1951 yılı için 48 000 lira teklif edil
miştir. Teklifin müstenidi aşağıda arzolunmuptur. 

• Lira Lira 

51 Veznedar 23 180 
11 adedi 30 liradan 330 X 12 = 3 960 
20 » 25 » 500 X 12 == 6 000 

,20 » 2 0 » 4 0 0 X 1 2 = 4 800 

Gişe tahsisatı . 14 760 

Ev tahsisatı 7 920 

Evde oturmıyan 44 veznedara ayda 15 liradan 
44 X 15 X 12 = 22 680 

Muhasebe için 
Altıncı işletme fena hava tahsisatı 500 

24 820 

Tertibi - Fazla mesai ve nöbet ücretleri : 

Hasılat dairesine, önümüzdeki sene tarife revizyonu cihetine gi-
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dileceğinden tarife değişikliklerinde hazırlık ve tablolar yapılması 
için; 

Malzeme dairesine arşivin tazizimi için; 

Umum Müdürlük 
Nöbet bekliyen ve tatil günlerinde buronmaları lâzımgelen me

murlara ve müstacel işler için çalıştırılmaları icabedenlere; 
Zatişleri: 
Barem Kanunu değişikliği dolayısiyle fişlerin ve kıdem tablo

larının işlenmesi için; 
Hukuk müşavirliğinin arşivinin tanzimi için; 
Bütçe, hesabı katı hazırlıkları ile zatişlerinden intikal eden vu

kuatın kayıtlara geçirilmesi için muhasebat dairesince; 
İstatistik dairesine; 
Darp makinesinde mesai saatleri dışında çalıştırılması lâzımge

len memurlar için. 

1951 yıh BSlüm :3-Madde :1 — 75 000 Lira 
19*50 yılı Bölüm : 6 - Madde : 1 —, 94 000 Lira 

Tertibi - Isıtma : 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzedilmiş ve M50 
yılma nazaran 19 000 lira tasarruf yapılmıştır. 

Lira Lira 

Ticaret ve Hâsılat Dairesi 670 
Sekiz oda beher odada 2,5 ton kömür be

her tonu 1&,18 kuruştan X 20 ton = linyit 
kömürü.. - 384 

Dört ton fayraplık odun 44J0 X 4 = 179 
Soba kurma ve tamiri 88 

651 
Tahmil, taftîiyer ve nakil giderleri 19 

Toplam 670 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 8 000 
Mesul muhasiplik odaları 70 tir beher oda

da birer sobadan 70 soba ve beher sobada 2,5 
ton hesabiyle 70 soba X 2,5 ton X 1918 ku
ruş = 3 357 

Beher sobanın, bakımı... 770 
Beher sobanın kurma masrafı 5 liradan 

350 lira 350 
Fayraplık odun 12 ton X 4470 = 536 
Haydarpaşa kaloriferi.... 2 987 

Toplam 8 000 
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Hukuk Müşavirliği 
Sekiz işletmede ikişer oda ve beher odada 

birer soba ve beher sobada 2,5 ton hesabiyle 
2,5 X 16 X 1918 == 

Fayraplık odun 4 ton beher ton 4470 ku
ruş hesabiyle.... 

16 sobanın bakımı 11 liradan 
16 sobanın kurma masrafı.... 

Toplam 

Daire Müdürlüğü 
Umumi idare kalorifer giderleri : 
750 ton linyit beher tonu 1918 kuruştan 
120 ton kok beher tonu 4 000 kuruştan 
Fayraplık odun 27 ton beher ton 4 470 ku

ruştan 
Kırılmış hurda tahta 5 ton beher ton 20 

liradan 
Kömür ve odun nakliyesi beher tonu 3 li

radan 
İşçilik, elemeği, tahmil tahliye ve kömür 

cürufunun atılması ve su giderleri 

Toplam 

Yol, cer, hareket ve sağlık daireleri ısıtma 
giderleri kendi kısımlarında dâhildir. 

İşletme müdürlükleri 
Birinci işletme 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 
Altıncı » 
Yedinci » 
Sekizinci » 

1 202 

767 

179 
176 
80 

1 202 

14 385 
4 800 

1 215 

100 

2 625j 

6 875 

30 000 

20 000 
500 
500 
128 
000 
200 
800 
000 

30 000 

35 128 

Toplam 35 128 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 2 
1950 yılı Bölüm : 6 - Madde : 2 

Tertibi : Aydınlatma : 

60 000 Lira 
75 500 Lira 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzedilmiş ve 1950 
yılma nazaran 15 500 lira tasarruf olunmuştur. 
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Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Sekiz oda beher oda senede 44 kilovat saat 

üzerinden 44 X 8 X 40 kuruştan. 
Ampul ve saire gideri 
Birinci ve ikinci işletmeler faturalı işleri 

Toplam 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 
Teşkilâtın yetmiş odası vardır. Vezneler

de sabaha kadar tenvirat yapılır. Bu esasa 
göre 1950 yılının aynı olmak üzere 7 000 lira 
istenilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği 
On iki oda mevcut olup beher odada se

nede 44 kilovat saat yakıldığına göre : 
12 X 44 X 40 kuruştan = 
Ampul ve saire giderleri 
Birinci ve ikinci işletmeler santral fatura

ları üzerinden 

450 

Daire Müdürlüğü 
Bir ayda faturaları gereğince ödenen cere

yan bedeli 2 582 lira olduğuna göre cereyan be
deli 

Ampul ve saire bedeli ve bakım gideri 

5 000 lirası Holerite, 5 000 lirası Bilet 
Matbaasına ait olduğuna göre tenzil 

141 
59 

250 

450 

212 

700 

Toplam 1 000 

30 984 
4 016 

35 000 

10 000 

25 000 

7 000 

1 000 

25 000 

İşletme müdürlükleri 
Teklif veçhile 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

Birinci işi 
İkinci 
Üçüncü 
Dördüncü 
Beşinci 
Altıncı 
Yedinci 
Sekizinci 

Letme 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 000 
2 500 
3 000 

800 
1 500 
1 500 

595 
1 650 

15 545 
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1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 3 — 81 350 lira 
1950 yılı Bölüm : 6 - Madde : 3 — 81 350 lira 

Tertibi - öteberi giderleri : 

Bu madde için ihtiyaç olan ödenek, aşağıda jsureti hesabı arze-
dildiği veşhile 96 260 lira olarak tesbit edilmiş ise de 1950 yılının 
aynı olan 81 350 lira ile idare edilmeye çalışılmak üzere bu miktar 
istenmiştir: 

Lira Lira 

Genel Müdürlük 
Gazete ve otobüs bedelleri ve çeşitli mes

lekî dergi abonmanları 
Sergilere iştirak giderleri (Marsal plânı) 

Teftiş ve Tetkik Kurulu 

Etüt ve Yayın Müdürlüğü 
Beş oda senede onar lira üzerinden 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
Üç oda senede onar lira üzerinden 

İstatistik Müdürlüğü 
Beş oda senede onar lira üzerinden 

Ticaret ve Hâsılat Dairesi 500 
Merkezde 35, İşletmelerde 8 ki ceman 43 

5 500 
15 000 

20 500 

20 500 

50 

30 

50 

oda bir oda için senede onar liradan 
Pul ve «aire giderleri 

- Maliye ve Muhasebat Dairesi 
Pul parası 

• 

Veznedarların vesait parası 14 veznedar 
ayda 30 liradan 

70 oda beher oda için senede * onar 
dan temizlik gideri 

Diğeri çeşitli giderler 

lira-

430 
70 

500 

25 000 

5 040 

700 
260 

Toplam 31 000 

31 000 

Zatişleri ve Muamelât Dairesi • 80 
Sekiz oda senede onar lira üzerinden: 

Malzeme Dairesi 275 
On iki oda üç salon senede onar lira 

üzerinden 150 
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Şehir dâhil vesaiti nakliye giderleri 125 

Toplam 275 

Hukuk Müşavirliği * 960 
On altı oda, işletmeler ve merkez beher 

oda için senede onar liradan 160 
Merkezde ve işletmelerde dâva takibi için 

gidenlerin şehir içi nakil vasıtası gideri 800 

Toplam 960 

Daire Müdürlüğü 29 330 
Benzin bedeli senede (8 040) kilo, beher 

kilosu 50 kuruştan 4 020 
Lâstik bedeli 1 200 
Belediye resmi (Plâka) 240 
Arabaların bakımı 3 000 
Servis vagonları çamaşırlariyle idare per

delerinin yıkanması 2 500 
Temizlik malzemesi: Sabun, cila, süpürge 

ve saire giderleri 
Eadyo abone ücretleri 
Havagazı masrafları (iki ocak için) 
Ayda 4 238 metre mikâbı su bedeli be

her metre mikâbı 23 kuruştan 
Muslukların tamiri 

Toplam 

İşletme Müdürlükleri 13 485 
Birinci İşletme 
İkinci İşletme 
Üçüncü İşletme 
Dördüncü İşletme 
Beşinci işletme 
Altıncı işletme 
Yedinci işletme 
Sekizinci işletme 

5 000 
150 
120 

11 697 
1 403 

29 330 

6 500 
1 500 
1 500 
350 
200 
600 

1 105 
1 730 

13 485 

96 260 

İşletmelerin teklifleri nazara alınarak tesbit edilmiştir. 
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1951 yılı Bölüm :3-Madde :4 — 6 800 Lira 
1950 yılı Bölüm : 6-Madde :4 — 6 800 Lira 

Tertibi : Makine ve aletlerle demirbaş, ve mefruşatın bakımı 

Merkez daireleriyle işletme müdürlükleri bürolarındaki yazı ve 
hesap makinelerinin ve bürolardaki masa ve sandalyelerin tamiri 
karşılığı olarak geçen seneki gibi 6 800 lira istenilmektedir. Gerçi 
1950 yılında bu madde için 3 500 liralık ek ödenek talep olunmuş 
ve bu suretle madde ödeneği 10 300 lirayı bulmuş ise de 1951 yı
lında bir makine tamircisi istihdamı suretiyle tasarruf sağlanması 
cihetine gidilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 5 — 49 750 Lira 
1950 yılı Bölüm :6 - MaoMe :5 — 49 750 Lira 

Tertibi - Haberleşme 

1950 yılının aynı olmak üzere teklif edilen ödenek, aşağıda 
görüleceği veçhile telefon adedine ve yapılan muhaberelere göre 
bilhesap tesbit olunmuştur. 

Lira Lira 

Genel Müdürlük 16 900 
Posta pullan 3 125 
Telefon ücretleri 1 200 
Merkez telefonları, abonman, fazla mü-

kâleme, şehirlerarası mükâleme ücretleri 12 575 

16 900 

Teftiş ve Tetkik Kurulu 50 
Mektup ücretleri olarak 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 25 
Mektuplar için posta ücreti 

İstatistik Müdürlüğü 300 
Ecnebi memleketlerle yapılan muhabe

reler sebebiyle 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 2 500 
Posta ve telgraf ücretleri ile muhabere 

giderleri, üç telefonun mükâleme, dış mü
kâleme ve abonman giderleri 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 5 000 
12 Muhasebenin telefon giderleri senede 

125 liradan olmak üzere 1 500 
Posta giderleri, Merkez ve 12 Muhasebe 3 500 

5 000 
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Lira Lira 

Zat İşleri ve Muamelât Dairesi 
Harice yazılan mektuplar sebebiyle ve 

telefon giderleri 

Malzeme Dairesi 
tlç telefon senelik abone ücreti 
Fazla mükâleme ve Şehirlerarası konuş-

1 000 

5 000 
156 

ma 
Posta ücreti 

Hukuk Müşavirliği 
iki telefon senelik abonman 75X2= 
Fazla mükâleme ve Şehirlerarası mükâ

leme 
Mektup ve posta ücretleri (taahhütlü) 
Telgraf ücreti 

1 680 
3 164 

5 000 

150 

75 
500 
75 

800 

İşletme Müdürlükleri 
İşletme müdürlüklerinin teklifleri naza

ra alınarak tesbit edilmiştir. 
Birinci İşletme 
İkinci » 
Üçüncü > 
Dördüncü » 
Beşinci > 
Altıncı > 
Yedinci > 
Sekizinci > 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 6 — 60 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 6 - Madde :6 — 60 000 Lira 

Tertibi — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler: 

1950 yılında 85 000 liralık ek ödenek is
tenmesine rağmen 1951 yılı için geçen sene
nin aynı olmak üzere yine 60 000 lirajteklif 
edilmektedir ki bu miktar ödenekle sıkı ta
sarruflar sayesinde idare mümkün olabile
cektir. 

10 025 
1 000 
1 600 

900 
500 

1 500 
1 000 
1 650 

18 175 

800 

18 175 

49 750 
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1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 7 — 2 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 6 - Madde : 7 — 2 500 Lira 

Tertibi - İdareye bağlı olmıyalardan Demiryollar ve Liman
lar için yararlıkları görüleceklere verilecek mükâfat: 

Muhtemel ödeme karşılığı olarak 1950 yılının aynı olmak 
üzere 2 500 lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 8 — 3 000 Lira 
1950 yık Bölüm : 7 - Madde : 1 — 3 000 Lira 

Tertibi - Düşünülmiyen giderler: 

Muhtemel tediyeleri karşılamak üzere geçen senenin aynı 
olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 9 — 5 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 7 - Madde : 2 — 5 000 Lira 

Tertibi - Genel Müdürlük temsil giderleri : 

1950 yılının aynı olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 10 — 1 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 7 - Madde : 3 — 5 500 Lira 

Tertibi - Kira karşılığı 

îki binanın kirası karşılığı olarak 500 lira teklif edilmiştir. 
Geçen seneye nazaran 4 500 lira tasarruf sağlanmıştır. 

1951 yılı Bolüm : 3 - Madde : 11 — 1 Lira 
1950 yılı Bölüm :7 - Madde : 4 — 1 Lira 

Tertibi - Pasif korunma giderleri: 

Maddenin muhafazası için geçen eski senelerde olduğu gibi 
bir lira konulmuştur. 

1951 yılı Bölüm :3-Madde : 12 — 750 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 7-Madde : 5 — 600 000 Lira 

Tertibi - Faiz, acyo ve akçe farkları : 

Tedavüldeki bonoların faizleri karşılığı olarak ve açılan kısa 
vadeli borçlu hesap faizlerini, akçe farkları ile acyoları karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 1950 yılında bu madde için 128 000 
liralık ek ödenek istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 3-Madde : 13 — 300 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 7 - Madde : 6 — 300 000 Lira 

Tertibi - Sigorta sermayesi karşılığı : 

1950 yılının aynı olmak t üzere teklif edilmiştir, önümüzdeki 
senelerde sermayenin müsait hale geldiği zaman idare sigortaları
nın tamamen dahilî olarak yapılması düşünülmektedir. 
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1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 14 — 1 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 7 -Madde : 7 — 1 000 Lira 

Tertibi - îlân ücretleri : 

HaJsılat dairesi tarife değişikliği ilânları neşri giderleri, işlet
melerin idari ilânları ile hareket dairesinin örer değişikliklerinin 
halka ilânı için 1950 yılında olduğu gibi 1 000 lira istenmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 3-Madde : 15 — 85 000,Lira 
1950 yılı ©Ölüm : 7-Madde : 8 — 230 000 Lira 

Tertibi - Hollerit makineleri giderleri 
Lira 

22 makinenin kirası ayda (2058,25) dolar 
hesabiyle 2058.25X12 = 24699 dolar, beher 
dolar 282. 52 kuruş üzerinden 69 780 

Yazıcı makinelerin husu'si şeridi 48 aded 
toeheri dörder liradan 

©amlı kâğıtlar bedeli 
Atlama demiri 30 aded beheri 3,50 kuruştan 
Karbon kâğıdı 6 paket beheri 12,50 kuruştan 
Sarı maşa raptiye 
Elektrik cereyanı bedeli günde 22 maki-

nede (120) kilovat 300 gün hesabiyle ve be
her kilovat 14 kuruştan 

Diğer giderler 

Teklif edilen ödenek yulkardaki hesalba istinat etmekte ojup 
geçen seneye nazaran husule gelen 145 000 lira noksanlık yeni ma
kinelerin celbinden sarfınazar edilmiş olmasındandır. 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 16 — 36 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 9 - Madde :. 1 — 75 000 Lira 

Tertibi - Vergi ve resimlerle tapu harçları ödenek, işletmele
rin gösterdikleri lüzuma: 
istinaden ve aşağıda arzedilen miktarlara nazaran tesbit ve teklif 
olunmuştur. 

Lira 

192 
2 000 

105 
75 

100 

5 040 
7 708 

85 000 

Birinci İşletme 
İkinci İşletme 
Altıncı İşletişle 
Yedinci İşletme 
Sekizinci İşletme 
3, 4 ve 5 nci işletmeler için 

Toplam 

2 500 
9 000 
5 000 
2 000 

15 ÖÖÖ 
2 500 

36 000 
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1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 17 — 200 000 Lira 
1950yılı Bölüm :9-Madde : 2 — 200 000-Lira 

Tertbi - Geri verilecek paralar ve kesenekler 
Lira 

Fazla tahsil edilip senesi geçtikten sonra 
reddi gereken miktarlar karşılığı 180 000 

İşletme geliri olarak irat kaydedilmiş 
olanlardan geri verilmesi ieabedenler kar
şılığı olarak 20 000 

Toplam 200 000 

1951 yılı Bölüm : 3 - Madde : 18 — 50 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 15 - Madde : — 50 000 Lira 

Tertibi - Eski yıllar borçları : 

1042 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi dışında kalan borçların 
karşılığı olarak 1950 yılında olduğu gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 

1951 yüı Bölüm : 4 - Madde : 1 — 8 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 8 - Madde : 1 — 8 000 Lira 

Tertibi - Demiryolları Kongre ve Konferanslarına katılmak 
üzere gönderileceklerin yollukları ve düğer giderler. : 

1951 yılında İsviçre'de, Fransa'da Halep'de toplanacak olan 
Milletlerarası Demiryol Kongre ve Konferanslarına katılmak. 
üzere gideceklerin yollukları ve diğer giderler karşılığı olarak 
1950 yılında olduğu' gibi 8 000 lira istenilmektedir. 

1951 yılı (Bölüm : 4 - Madde : 2 — 18 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 8 - Madde : 2 — 20 000 Lira 

Tertibi - Demiryolları Birlikleri Takas Büroları Mümasil İda
reler giderlerinden düşen paylar: 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur: 
Lira 

Beynelmilel Demiryollar Birliği Union, International 
(U. 1. C) des Chemin de fer masraflarından hattın tu
lüne göre düşen pay 11 000 
R. 1. V ve R. I. C. için Milletlerarası karşılıklı yük ve 
yolcu nakliyatı anlaşması esaslarına göre 500 

Milletlerarası Demiryol Kongresi Birliğine katılma 
payı 1 500 

Suriye Demiryollarına mümessil idare olarak sene
lik tediyesi gereken masraf payı 3 000 
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Lira 

Mümessil idare olan Milletlerarası Semplon nakliyatı 
dolayısiyle Fransız Demiryol İdaresine tediyesi gereken 
masraf payı 2 000 

Toplam 18 000 

1951 yılı Bölüm : 4 - Madde : 3 — 33 680 Lira 
1950 yılı Bölüm : 8 - Madde : 3 — 200 000 Lira 

Tertibi - Komşu demiryollarına verilen rödövanslar. 

Ödenek aşağıdaki hesaba göre tesbit olunmuştur: 

a) Fraınko Elenik mütehavvil rödövansları 6 180 
b) Suriye Devlet Demiryolları Meydanıekbez Garı 

müşterek kullanma giderleri 2 500 
c) Suriye Demiryolları vagon hesap masrafı işti

rak payı 3 000 
ç) Diğer demiryollarına ait rödövanslar 22 000 

Toplam 33 680 

1951 yılı Bölüm : 4 - Madde : 4 — 100 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 8 - Madde : 4 — 75 750 Lira 

Tertibi - Transit vagonlarının tatil ve tazmin ücreti : 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat etmekte olup artış 
sebebi komşu devletlerle Demiryol münesebatmm çoğalması ve do
layısiyle hatlarımıza geçen vagon adedlerinin de bu nispette artmış 
bulunmasıdır ki, bunun neticesi olarak yapılacak tediyelerde tabiatiy-
le tezayüt etmekte ve nitekim 1950 yılında bu madde için 72 445 li
ralık ek ödenek; istenilmiş bulunmaktadır. 

Lira Lira 

Cer Dairesi : 
Transit vagonların hasar tazminatı karşılı-

35 000 
Hareket Dairesi : 
Yabancı vagonların bekleme ücreti 65 600 
Avrupa hattı vagonları için... 
Cenup hattı komşuları vagonları için... 

Toplam 

16 800 
48 800 

65 600 

100 600 
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1951 yılı Bölüm : 5 - Madde : 1 — 5 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 10-Madde : 1 — 5 000 Lira 

Tertibi - Serbest avukat ücretleri : 

Pemiryol şebekesi haricindeki mahkemelerde eşhasça açılacak ve
ya idarece açılması lâzımgelecek olup idare avukatlarının gidip gel
ine ve ikamet masraflarını koruyamıyaeak dâvalar için mahallerin
den tutulacak avukatlara verilmek üzere geçen senenin ayni olarak 
beş bin lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 5 - Madde : 2 — 30 000 Lira 
J950 yılı Bölüm : 10 - Madde : 2 — 22 000 Lira 

1950 yılı ödeneği kâfi gelmemiş, ilâveten 10 000 liralık ek öde
nek istenilmiştir. Bu sebeple 30 000 lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 5 - Madde :3 — 3 000 Lira 

1950 yılı Bölüm : 10 - Madde : 3 — 3 000 Lira 

Tertibi mahkeme harçları : 

1950 yılının aynı olmak üzere üç bin lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 6 - Madde : 1 — 1 Lira 
1950 yılı Bölüm : 11 - Madde : 1 — 16 200 Lira 

Tertibi - Yabancı uzmanlar ücreti Yabancı uzmanlar ücreti 
(E. C. A) : 

Economigu corporatinn Administiration tarafından ödenmek
te ve 1950 yılında istihdam edilen yöl mütahassısınm mukavelesi 
de hitam bulmuş olduğundan ödenek teklif edilmemiş ve tertibi
nin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 6 - Madde : 2 — 120 297 Lira 
1950 yılı Bölüm : 11 - Madde :2 — 100 000 Lira 

Tertibi - Yolluklar ve diğer giderler 3 

Teklif edilen Ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 

Mevcut 5 Amerikalı uzman vardır. Bunlardan 4 adedi daimî 
olarak çalışmaktadır. 

Lira 

4 mütahassısm senelik ve ayda üçer yüz dolardan 
iaşe gideri: 14 200 dolar 45 775 

Bir mütahassısm altı aylık ve ayda üç yüz dolar
dan iaşe gideri: 1 800 dolar 

16 200 doların 2,82,52 den mukabili 
ödenen iaşe giderlerinin vergileri ve yol masrafı 18 310 
Beş mütahassısm ve ailelerinin yol masrafları beşi 

için aileleri ile 14 seyahat (Amerika - Türkiye arası) 
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Beher seyahat 1 800 lira hesabiyle 1800 X 14 = 25 200 
Gelecek üç mütahassıs için (tarife uzmanı) bir ade

dinin senelik iaşe gideri 300 X 12 = 3 600 dolar 
3 600 dolar 282,52 den 10 171 Lira 16 612 
Diğer 2 adedi birer ay müddetle kala

caklar ayda 300 dolardan 600 dolar kar
şılığı 

% 40 vergi karşılığı 11 866 liranın 
Seyahat giderleri: 
8 seyahat beheri 1 800 liradan 

1 695 Lira 
4 746 » 

Toplanı 

13 000 Lira 
3 000 Lira 

14 400 

120 297 

1951 yılı Bölüm : 7 - Madde : 1 
1950 yılı Bölüm : 13 - Madde : 

Tertibi - Demiryollar srop kurumlarına yardım: 

1950 yılma nazaran on bin lira fazlasiyle 13 000 lira teklif 
edilmektedir. Demirspor lokallerinin 1950 yılında temin edilemi-
yen ihtiyaçlarının giderilmesi maksadiyle işbu zam yapılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 7 - Madde : 2 — 10 000 Lira 
1950 yılı Bölüm :* - Madde : — 

Demiryol Dergisinin devamı intişarını sağlamak üzere on 
bin lira istenilmiştir. 

İT - Okullar, pansiyonlar, kurslar, staş giderleri i 

1951 yılı Bölüm : 8 - Madde :1 •— 184 340 Lira 
1950 yılı Bölüm : 16 - Madde : 1 — 324 921 Lira 

Daimî memurlar ücreti: 

Kadrosuna ve kademe zamlariyle iki üst derece ücretlerine 
nazaran ayrıca saat hesabiyle ders vereceklere tediyesi gereken 
ders ücretleri de nazara alınarak bu bölüm için ceman 184 340 
lira ödenek teklif edilmektedir. Fark, birinei bölüm birinci mad
de ödeneği nıüjaasebetiyle arzedilen sebebe istinat eder. 

1951 yılı Bölüm : 8 - Madtle :2 — 120 «60 Lira 
1950 yılı Bölüm : 16 - Madde :3 — 19 02,0 Lira 

Tertibi - Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti: 

Teklif edilen ödenek, kadrosuna göre bilhesap tesbit edilmiş
tir. Artış sebebi bareme tâbi hizmetlilerin (D) cetveline nakli do
layısıyla zararlarını telâfiye mâtüf olmak üzere ücret tutarları
na zamlar yapılmış olmasındandır. Bundan, başka 1950 yılı Büt-
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çesiyle bu madde içiri kabul buyurulan ödenek İ9 020 lira ise de. 
5616 sayılı Kanunun geçici 9 ncu maddesi mucibince bu madde
ye ayrıca 77 430 liralık ödenek aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 8 - Madde : 3 — 31 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 16 - Madde : 2 — 34 914 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak ödemeler. 

Bu madde ödeneğinin sureti hesabı aşağıda arzedilmiştir. 

Lira 

184 340 Daimî memur ve hizmetliler ücretleri tutarı 
120 660 (D) cetveli ücretleri tutarı 

305 000 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
melere esas ücretler tutarı 

15 250 % 5 1er 
150 !% 25 1er 
500 '% 100 1er 

3 050 % 1 1er 
' 350 Katılma giderleri 

— 55 den eksik yaşlar 
10 500 Emekli ikramiyesi 
1 200 !% 15 1er (geçici 27 nci madde) 

31 000 Toplam 

tir. 

1951 yılı Bölüm : 9 Madde : 1 — 50 Lira 
1950 yılı Bölüm : 17 Madde : 1 — 1 550 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu : 

Zuhuru melhuz giderleri karşılamak üzere 50 lira teklif edilmiş-

1951 yılı Bölüm : 9 Madde : 2 — 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 17 Madde : 2> — 50 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu: 

Başka yerlerden ders vermek üzere kurs mahalline gönderilecek
lerin yollukları karşılığı olmak üzee 500 lira teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 9 Madde : 3 — 200 Lira 
1950 yılı Bölüm : 17 Madde : 3 — 200 Lira 

Tertibi - Gelir ve teftiş yolluğu : 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzedilmiştir. Dört 
yerde bulunan beş okul, pansiyon ve kursun senede yedişer günlük 
teftişi için 7 X 4 = 28 gün beher günü 750 kuruştan X 28 = 210 
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lira tutmakta ise de geçen senenin aynı olarak iki yüz lira istenil
miştir. 

1951 yılı Bölüm : 9 Madde : 4 — 20 000 Lira « 
• 1950 yılı Bölüm : 17 Madde : 4 — 20 000 Lira 

Tertibi -' Yabancı memleketler yolluğu : 

Görülecek lüzum üzerine B. C. A. hesabına yabancı memleketlere 
gönderileceklerin idarece ödenecek yollukları karşılığı olarak geçen 
seneki gibi 20 000 lira teklif edilmektedir. 1951 yılında daha ziyade 
sınai muhasebe mevzuunda eleman yetiştirilmesi düşünülmekte ve bu 
meyanda cer personelinin de bilgilerinin artırılması nazara alın
maktadır. 

1951 yılı Bölüm : 9 - Madde : 5 — 7 800 Lira: ^ 
1950 yılı Bölüm : 18 - Madde : 1 — 29 400 Lira • " " 

Tertibi - Çocuk zammı : 

Zamma müstahak çocuk adedi mahalleliyle bilmuhabere (65) 
olarak tesbit edilmiş olup bunların senelik tutarına nazaran 7 800 
lira istenilmektedir. Azalma sebebi, 1950 yılında ve bütçenin hini 
tanziminde bir kısım personelin zamma müstahak oluşundadır ki, 
bilâhara bunlar (D) cetveline alınmışlar ve bu suretle kendilerine 
çfoeuk zammı verilmesine lüzum kalmamış olanlarıdır. 

1951 yılı Bölüm : 9 - Madde : 6 — 1 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 18 - Madde : 2 — 2 500 Lira 

Tertibi — Doğum yardımı: 

Personelden bir kısmı (D) cetveline alınmış ve binaenaleyh 
doğum yardımı mevuunun dışında kalmış oldukları cihetle tah
mini olarak 1 000 lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 9 - Madde : 7 — 1 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 18 - Madde : 3 — 2 500 Lira 

Tertibi —• ölüm yardımı: 

Doğum yardımı münasebetiyle arzedilen sebeplerle bin lira 
istenilmiştir. 

1951 yıh Bölüm : 9 - Madde : 8 —- 3 960 Lira 
1950 yıh Bölüm : 18 - Madde : 4 — 4 624 Lira 

Tertibi — Giyim eşyası: 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat etmektedir. 
Lira ';"" 

2 552 63 müstahdem için elbise beheri 4050 kuruştan 
243 6 Bekçi için elbise beheri 4050 Kuruştan 

1 165 ^2 3 p a l t 0 2 a d e d i 5 8 liradan 116 lira 
l 21 » 50 » 1 050 lira 

• l I * 

3 960 ' 
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1951 yılı Bölüm : 10 - Madde : 1 — 254 Ö85 Lira 
1950 yılı Bölüm : 21 - Madde : 3 — 4̂ 5 300 Lira 

Tertibi —« Pansiyon ve ilkokullar giderleri: 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki esaslara göre hesap olunmuş
tur. Buca Orta Okul pansiyonunda 175, Kûiıya İlkokulunda 90. 
Eskişehir İlkokulunda 120 ve Diyarbakır î lk pansiyonunda 80 ta
lebe ve aynı yerlerde iaşeye tâbi olmak üzere 33 müstahdem ve 
5 aşçı bulunduğuna göre: 

465 talebe, 38 müstahdemin ve 12 nöbetçi memurun iaşesi ya
pılmaktadır. Buna nazaran; 

Lira Lira 

İaşe giderleri 166 919 
Bir günlük taleibe iaşesi 115 kuruştan 280 

gün hesalbiyle 465 talefoe ve 12 öğretmen ki, 
ceman 477 kişinin iaşesi. 

477 X 115 kuruş X 280 gün = 153 594 
38 müstahdemin iaşesi günde 100 kuruştan 

280 gün hesabiyle 38 X 100 X 2 8 0 = 10 640 
Dört okulun mutfak ve maltızlarında ya

kılan kömür günde (500) kilo ve 280 gün 
üzerinden ve kömürün tonu. 1918 kuruş hesa
biyle 500 X 280 gün X 1918 kuruş *= 2 685 

îaşe giderleri 166 919 

Melbusat 45 667 
Son sınıf hariç elbise verilecek ortaokul 

talebesi 146 aded X 50 lira 7 300 
Son smıf hariç elbise verilecek ilkokullar 

235 aded X 45 lira 10 575 
Yeni girecek ortaokul taldbesi için palto 

75 aded X 36 lira 2 700 ' 
Yeni girecek ilkokul talebesi için palto 

123 aded X 36 .lira-** 4428 
Yeni girecek ortaokul talebesi için kasket 

75 aded X 3 lira = 325 
Yeni girecek ilkokul talebesi için bere ve 

kep aded 123 tateil slireaiftee ikifer adedten 
123 X 2 X 2 lira = 492 

Okul gömleği yeni girecek ilkokul tale
besi için i&fer âdadten 12® X 2 4-167 a t 413 
aded X t>^«ri 7İ50 Kuruştan =* 3 097 

Frenk gömleği.-406' taleibe seıMe' ikişer de
fadan 4 6 5 X 2 **ym aded X «beheri 5 lira
dan = 4 650-' 
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Lira Lira 

Ortaoıkul talebesine ayakkabı 175 aded X 
20 liradan = 3 500 

îlklokul talebesine senede iki çift üzerin
den 290 X 2 = 5 8 0 X 15 liradan 8 700 

Diğer giderler 24 470 
Çamaşır yıkama giderleri 
Su giderleri 
İlân ücretleri 
Talebeye ders levazımı 
Talebenin tedavi giderleri 
Diğer müteferrik giderler (Hasta talebeye 

refakat edeceklerin yollukları dâhil) 

• Toplam 

Isıtma : 
Buca Orta Pansiyonu 270 
Beş soba beher sobada iki ton hesabiyle 5 

45 

12 
4 

3 

2 

667 

300 
600 
400 
720 
950 

500 

24 470 

X 2 = 10 ton beher tonu 1918 den 
1250 kilo fayraplık odun beheri 44 liradan 
Nakliye ve kırdırma 

Toplam 

Eskişehir llokulu : 
Atelyeden fatura edilen sofaj bedeli : 

Konya llokulu 
15 soba beher sobada üç ton 15 X 3 X 

1918 kuruş 
Fayraplık beş ton tahta on liradan 
Nakliye 

Toplam 

192 
55 
23 

270 

863 
50 
50 

963 

5 386 

963 

Diyarbakır llokul ve Pansiyonu 360 
8 Soba iki tondan beher tonu 1918 kuruş

tan 307 
Fayraplık üç ton beher tonu on liradan 30 
Nakliye 23 

Toplam 360 
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Lira 

28 sobanın kurma ve tamiri -beheri altışar 
liradan 

Aydınlatma : 
Buca Orta Pansiyonu 
Senelik istihlâk 3600 kilovat beher kilovatı 

2810 kuruştan 1 012 
Elektrik arızalarında istihlâk edilmek üze

re petrol 50 kilo beher kilosu 28 kuruştan 14 
Ampul ve diğer giderler 74 

Toplam 1 100 

Konya İlkokulu ve Pansiyonu 
Senelik istihlâk 2400 kilovat saat beher ki

lovat 28 kuruştan 672 
Ampul ve saire giderleri 28 

Toplam 700 

Eskişehir İlkokulu 
Senelik istihlâk 6300 kilovat saat beher 

kilovatı 12 kuruştan , 756 
Ampul ve saire giderleri 144 

Toplam 900 

Diyarbakır* İlkokulu 
Senelik istihlâk 2 500 kilovat saat beher 

kilovat saat 28 kuruştan 700 
Ampul ve saire gideri 140 

Toplam 840 

öteberi giderleri 
Mağazadan alman müstehlek malzeme ile 

40 aded telgraf makinesinin bant ve mürek
kep bedeli . 800 

Buca Pansiyonunun -mağazadan aldığı 
müstehlik malzeme bedeli 650 

Konya İlkokulunun mağazadan aldığı 
müstehlik malzeme bedeli 500 

Eskişehir İlkokulunun mağazadan aldığı 
müstehlik malzeme bedeli 750 
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Lira Lira 

Diyarbakır İlkokulunun mağazadan aldığı 
müstehlik malzeme bedeli 500 

Toplam 3 000 

Makine ve aletlerle demirbaş mefruşatın 
bakımı 1 750 

Senelerden beri değiştirilmiyen yatakların 
tamiri ile dört okuldaki mütenevvi malzeme
nin, sıraların tamiri karşılığı olarak. 

Haberleşme 600 
Okulların telefon ve posta giderleri karşı

lığı olarak 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler . 1 000 
1950 yılının aynı olmak ve ihtiyacı müşkü

lâtla karşılıyabilmek üzere 

Toplam 254 085 

195,1 yılı Bölüm : 10 - Madde : 2 — 163 314 Lira 
1950 yılı Bölüm : 21 - Madde : 4 — 519 265 Lira 

Tertibi : Kurslar genel giderleri 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur: 

1951 yılında trafik gıırupuna dâhil personelden kurs görecek
ler şunlar: 

Memur 
adedi Gün Lira Lira 

140 1950 yılında başlıyaıı kursun ik
mali için mart ve nisan 1951 ay
larına isabet eden müddet ka
tar ve istasyon personelinden 01 19 215 

140 Haziran, temmuz, ağustos, eylül 
ve ekim ayları müeld etince sü
recek ikinci katar ve istasyon 
personeli kursu. 153 48 195 

60 Aralık 1951, Ocak ve Şubat 1952 
aylarına isabet eden yalnız katar 

• personeli kursu 90 12 150 
40 . Makinist kursu • 365 32 850 

Her kurs müddeti üç ay olmak 
üzere senede dört kurs açılacak 
iştirak edeceklerin mecmuu be
her kurs için kırkar kişi olmak 
üzere 160 kişi 
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Memur 
adedi Gün Lira Lira 

40 Revizör kursu 30 ' 2 700 
Bir ay sürecek ve bir defa ya
pılacaktır. İştirak edecekler 40 
kişidir. 

10 Katar tenvir kursu 30 675 
Ankara ve Haydarpaşa'da açı
lacak, 15 şer gün sürecek, kurs 
merkezi haricinden iştirak ede
ceklerin adedi 10 kişidir. 

50 Yol çavuş ve bekçi kursu 183 20 5b8 
Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, 
Ekim ve Kasım . aylarında üçer 
aydan iki defa kurs gösterile
cek. İştirak edeceklerin adedi 
50 şer kişi. 

20 Yol kısım şefi kursu 184 8 280 
Mayıs - Ekim sonu itibariyle 6 
ay sürecek iştirak edeceklerin 
adedi 20 kişidir. 

500 1096 144 653 144 653 

Yatacak yerleri idarece temin edilece
ğine göre yevmiye zammile 225 kuruştan he
sap edilmiştir. 

Isıtma 11 861 
145 ton kok beher tonu 40 liradan 
145 ton linyit beher tonu 1 918 kuruştan 

5 ton fayraphk beher tonu 1 000 kuruştan 
Nakliye 
El emeği üç kişi 7'aylık beheri ayda 130 

liradan 

Toplam 

Aydınlatma 4 350 
Şehirden alman cereyan bedeli olup fatu

ralarına nazaran senelik istihlâk tutarı 
Ampul ve saire gideri 

Öteberi 

Demirbaş 

( S. Sayısı : 51 
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2 

n 

2 

11 

800 
781 
50 
500 

730 

861 

4 100 
250 

4 350 

; 

900 
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Haberleşme - 300 

Kırtasiye ve basılı kâğıtlar '*'• «. *"e ' . 500 

. , : ^ . ^ ^ ; ^ ^ . ^ • ^ Toplam 163 314 

1951 yılı Bölüm : 11 - Madde : 1 — 510 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 21 - Madde : 1 — 467 497 Lira "'"; ; 

Tertibi - Tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
giderleri: 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir: 

Halen Amerika'da tahsilde 49 öğrenci vardır, isviçre'de 22 öğ
renci tahsilde bulunmaktadır. 

Bütçe Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığına devri iktiza 
eden öğrenci giderleri için müşarünileyh Bakanlıktan alman ma
lûmata göre, Amerika'da tahsilde bulunanlara aylık ödenek, her 
türlü öğrenim ve tedavi giderleri ile tez basım ücreti ve tetkik 
gezisi masrafları olarak senede ortalama 7 500 liraya ve isviçre'-
dekilere de aynı maksatlar için 6 500 liraya ihtiyaç olduğu bildi
rilmektedir. 1951 yılında tahsilini ikmal ve memlekete avdet ede
cek talebe yoktur. Yukardaki esasa göre: 

7 500 X 49 = 367 500 lira 
6 500 X 2 2 = 143 000 lira 

510 500 
liraya ihtiyaç vardır. % '"? 

1951 yılı Bölüm : 11 - Madde : 2 — 3 400 Lira 
1950 yılı Bölüm : 21 - Madde :2 — 6 200* Lira 

Tertibi - Teknik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka 
okullarda okutulan idare öğrencilerinin giderleri, verilecek burs 
ücretleri: 

Ödenek aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Lira 

2 500 Teknik Üniversitede burslu iki öğrenci vardır. Bun
ların senelik giderleri, Millî Eğitim Bakanlığının 
işarına nazaran beheri için 1 250 liradır. Bu suretle 
1 250 X 2 = 2 500 lira 

900 Malatya Sanat Enstitüsünde burslu bir öğrencinin burs 
. ücreti. 

3 400 Toplam 
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III - Sağlık işleri giderleri 

1951 yılı Bölüm : 12 - Madde :1 . — 1 679 324 Lira 
1950 yılı Bölüm : 23 - Madde :1 — 1 639 595 Lira 

•s 
Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

Bu madde ödeneği kadrosuna ve terfi edenlerle' edeceklerin üst 
derece farklariyle kademe zamlar na göre bilhesap konulmuştur. Üc
retteki artış sebebi sağlık teşkilâtına bâzı ilâvelere ve İzmir'de bir 
hastane açılmak üzere gerekli personel kadrolarına taallûk eyle
mektedir. Hakikatte fark daha fazla ise de az gözükmesi birinci 
bölüm ödeneği münasdlfietiyle arzedilen seibe'be istinat eder. Bu 
madde ödeneğine 1950 yılında 5616 sayılı Kanunun geçici 9 ucu 
maddesine müsteniden 126 577 liralık ödenek aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 12 - Madde : 2 - - 433 500 Lira 
1950 yıh Bölüm : 23 - Madde :3 — 76 020 Lira 

Tertibi :- Bareme tâbi ol miyarı hizmetliler : 

Teklif edilen ödenek, kadrosuna göre bilhesap teslbif edilmiş
tir. Artış sebebi bareme t'âibi hizmetlilerin (D) cetveline nakli do-
layısiyle zararlarını telâfiye mâ ;uf olmak üzere ücret tutarların
da zamlar yapılmış olmasından ileri gelmiştir. Bundan başka 1950 
Bütçesiyle bu madde için kalbul 'buyurudan ödenek 76 020 lira ise 
de, 563 6 sayılı Kanunun geçici 9 nen maddesi mucibince bu mad
deye ayrıca 226 710 liralık ödenek aktarılmıştır. 

1951 yıh Bölüm : 12 - Madde :3 — 173 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 23 - Madde :2 — 156 362 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara, 
yapılacak ödemeler : 

Bu madde ödeneğinin sureti hesa'bı aşağıda arzedilmiştir : 

Daimî memur ücretleri tutarı 
(D) cetveli ücretleri tutarı 

Türkiye •Cumihuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemelere esas ücretler tutarı 

% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 1 1er 
Katılma giderleri 
55 ten eksik yaşlar 
Emekli ikramiyesi 

Lira 

1 630 040 
404 820 

2 034 860 

101 743 
2 500 
8 500 

20 349 
2 408 

30 000 
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2 500 % 15 1er (Geçici 27 nci madde) 

167 500 Toplam 
6 000 Demirkonak Hastanesi personeline ait muhtelif kese

nekler 

173 500 Toplam 

Bu madde ödeneğine 1950 yılı içinde 5616 sayılı Kanunun ge
çici 9 ncu maddesi gereğince 21 ]97 lira aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde : 1 — 2 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 25 - Madde : 1 — 1 000 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu: 

1950 yılına mevzu ödenek ancak kâfi gelmiştir. Ancak, ödenek 
olmaması yüzünden zaruri nakiller yapılmamış olduğu için 1950 de 
yapılması icabettiği halde yapılamıyan, gerekse 1951 de icrası lâzım-
gelen nakiller karşılığı olmak üzere 400 ü mütecaviz personeli olan 
bu kısım için 1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira istenilmektedir, 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde : 2 — 6 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 25 - Madde : 2 — 6 500 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu : 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir: 
« 

Lira 

750 Zammiyle beraber 420 kuruş yevmiyeli bir doktorun kısım 
hekimlikleri hastalık vekâletine gidişi sebebiyle senede 
300 gün üzerinden 420 X 180 = 756 lira (750 alındı) 

5 250 50 kısım hekiminin yerlerine vekâlet için gidiş zammiy
le beraber 420 kuruş yevmiye hesabiyle, 
420 X 50 X 25 = 5 250 

6 000 Toplam 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde : 3 — 29 913 Lira 
1950 yılı Bölüm : 25 - Madde : 3 — 25 000 Lira 

Tertibi devir ve teftiş yolluğu : 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir : 
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40 
i.ıra 

112 Daire Başkanının devir yolluğu senede on beş gün 
üzerinden yevmiye zammiyle beraber 750 kuruş üzerin
den 750 X 15 

375 Başkan yardımcısının senede 50 gün üzerinden yevmi
ye zammiyle beraber 750 X 50 

540 Eczacı müfettişin senede 90 gün üzerinden yevmiye 
zammiyle beraber 600 kuruştan 600 X 90 

4 032 8 aded işletme sağlık servisi müdürünün talimatname
sine göre senede 84 gün devir mecburiyetine binaen 
yevmiyeleri 600 kuruş hesabiyle 8 müdür X 84 X 600 
kuruş 

20 275 44 kısım hekimi ayda sekiz gün üzerinden ve yevmiye 
480 kuruş hesabiyle: 44 X 96 X 480 

2 765 8 kısım hekimi ayda sekiz gün üzerinden yevmiye 360 
kuruş hesabiyle 8 X 96 X 360 

1 814 14 diş tabibinin ayda 3 ve senede 36 gün üzerinden devir 
yolluğu yevmiye 360 kuruş hesabiyle 14 X 36 X 360 

29 913 Toplam 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde : 4 — 62 520 Lira 
1950 yılı Bölüm : 26 - Madde : 1 — 110 000 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı: 

Mahalleriyle bilmuhabere tesbit edilen zamma müstahak ço
cuk adedi 521 olup ayda onar lira üzerinden senelik baliği olmak 
üzere bilhesap konulmuştur. Eksiliş sebebi bir kısım personelin 
(D) cetveline alınmasmdandır. 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde : 5 — 5 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 26 - Madde : 2 — 5 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı: 

Kati bir hesap tesbitine imkân olmıyan bu tertip için 1950 
yılının aynı olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde : 6 — 3 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 26 - Madde : 3 — 3 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı: 

Doğum yardımı münasebetiyle arzedilen sebebe binaen 1950 
yılının aynı olmak üzere 3 000 lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 13 - Madde :7 — 12 443 Lira 
1950 yılı Bölüm : 26 - Madde : 4 — 13 723 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası: 

Giyim eşyası verilecek olanlarla verilmesi gereken eşya hesa
bı berveçhi âti arzolunmuştur. 
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Zira 

259 Beheri 8 630 kuruştan üç şoför elbisesi 
6 318 » 4 050 » 156 hademe ve bekçiye elbise 
2 442 » 6 600 » 37 kadın hademeye tayyör ve eşarp 
3 250 » 5 000 » 65 kişiye palto 

174 » 5 800 » 3 kişiye palto 

12 443 Toplam 

1951 yılı Bölüm :13 - Madde :8 — 1 260 Lira 
1950 yılı Bölüm :26 - Madde :5 — 1 260 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı : 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir. 

Lira 

720 Dört doktor ayda 30 lira üzerinden 6 ayda 4 X 30 X 6 
180 Bir diş tabibi ayda 30 lira üzerinden 6 ayda 
180 Bir eczacı ayda 30 lira üzerinden 6 ayda 
180 İki memur ayda 15 lira üzerinden 6 ayda 

1 260 Toplam 

1951 yüı Bölüm : 13 - Madde : 9 — 9 100 Lira 
1950 yılı Bölüm : 27 - Madde : 1 ve 2 — 9 100 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler : 

Teklif edilen ödenek aşağıda arzolunan hesaba müstenittir. 
l i r a 

9 000 Lojman tahsis edilmiyen doktorlar 
13 Eskişehir'de mütehassıs tabipler 
12 Birinci İşletme tabipler 
5 Üçüncü » » 
4 Dördüncü » » 
4 Beşinci » » 
4 Altıncı » » 
3 Yedinci » » 
5 Sekizinci » » 

100 50 X 15 X 12 

9 100 Toplam 

(Ş. Sayısı; 51) 
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1951 yılı Bölüjm : 14 - Madde : 1 — 7 900 Lira 
1950 yılı Bölüm : 28 - Madde : 1 — 7 500 Lira 

Tertibi - Isıtma : 

ödenek aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Lira 

5 370 Kömür bedeli: 
İşletme Sağlık Servisi Müdürlüklerinde (6), 52 kısım 
hekimliğinde (52), diş kliniğinde (11), eczanelerde 
(26), kalem odalarında (10), pansuman odalarında (15) 
ki ceman 120 soba mevcuttur. Beher sobada 2 ton lin
yit yakıldığına göre: 
120 X 2 = 240 ton linyit eder. Beher tonu 19 lira 18 
kuruş üzerinden 240 X 1918 = 4603, 
Ecza medharı kaloriferi için 40 ton linyit 40 X 
1918 = 767 

1 530 Fayrâblık odun : 
120 sobaya beher soba için 250 kÜo üzerinden ve odu
nun tonu44 lira hesabiyle 250 X 120 X 44 = 1341 
Ecza medhari fayrâblık odunu .189 

600 Soba kurma ve tamiri: 
400 Sağlık dairesinde 11 radyatör vardır. Beherine düşen 

masraf 36,67 olduğuna göre 

7 900 Toplam 

1951 yılı Bölüm : 14 -Madde :2 — 4 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 28 - Madde : 2 — 4 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma : 

ödeniğin sureti hesabı aşağıda arzcdilmistir. 

Lira 

21)65 120 oda günde 4 saat üzerinden senede 110 gün hesa
biyle 480 saat 480 X 100/1000 = 44 kilovat saat, 
44 X 320 =• 5280 kilovat beher kilovat 40 kuruştan, 

270 Ecza medharı 15 lamba yukarıdaki hesaba göre. 
565 Diğer ceryaıı bedelleri hizar makinesi ve santrfuj. 

1 300 Merkez sağlık dairesi ceryaıı sarfiyatı. 

4 300 
200 Ampul değiştirmesi ve diğer giderler. 

4 500 Toplam 
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1951 yılı Bölüm : 14 - Madde : 3 — 29 900 Lira 
1950 yıh Bölüm : 28 - Madde : 3 — 32 000 Lira 

Tertibi - öteberi giderleri : 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinad eylemektedir. 

Lira 

26 800 Haşerat öîlürüeir mevad bedeli. 
Lira . 

16 800 70 ton mazot beher tonu 240 liradan. 
10 000 1 ton 0 . D. T; Beher kilosu 10 liradan. 

. \ •. . 
26 800 Toplam 

3 100 Sağlık servislerinin su, çamaşır yıkama ve temizlik 
malzemesi. 

29 9ÖG 

1951 yılı Bölüm : 14 - Madde : 4 — 1 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 28 - Madde :4 '— 1 000 Lira 

TertiM - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı: 

Sekiz, servis müdürlüğü, 52 kısım hekimliği ve 14 diş kliniği 
makine ve demirbaş ve mefruşatının tamiri için 1950 yılının aynı 
olmak üaere bin lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 14 - Madde : 5 — 1 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 28 * Madde : 5 — 2 000 Lira 

Tertibi - Haberleşme: 

Tahsisat aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Şehir'şebekesine bağlı telefonlar: 

Bir aded merkezde, iki aded istanbul'da, bir aded Adana'da, 
bir aded İzmir'de; bir aded ikdnei işletmede olmak üzere 6 aded 
telefon- vardı?. 

Lira 

450 Beher telefonun abone, ücreti 75 lira X 6 == 450 zam-
miyle birlikte 

112 Fazla mükâleme 1/4 nispetinde 
720 Şehirler arası mükâleme üereti' 2 telefon yetkilidir. 

240 mükâleme, üzerinden 240 X 3 = 
218 Mektup ve telgraf ücreti 

1 500 Toplam 
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İ951 yılı M u m i İ4 - Madde : 6 — 9 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 28 - Madde : 6 — 9 000 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 

1950 yılı ödeneğinin ayni olmak üzere 9 000 lira istenilmekte» 
dir. ödenek, istatistik cetvelleri, protokol defterleri, reçete "kâ
ğıtları, büroda istihlâk edilen kâğıt, kalem, mürekkep, makine 
şeritleri ve bu tertibe giren giderler karşılığıdır. 

1951 yılı Bölüm : 15 - Madde : 1 — 852 000 Jira 
1950 yılı Bölüm : 29 - Madde : 1 — 700 000 Lira 

Tertibi - İdare hastaneleri giderleri: 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzedilmiştir. 

Lira 

461 235 î&şe 
Eskişehir hastanesi 300, Ankara hastanesi 185 yatak 
olduğuna göre ceman 485 hastanın iaşe gideri yevmiye 
ortalama 175 kuruş hesabiyle 175 X 485 X 365 = 
309 794 lira hasta iaşesi için. 
İaşe edilen personel: 9 asistan, 2 eczacı, 24 hemşire, 41 
hastabakıcı, 6 lâboratuvar kalfası, 2 nöbetçi memur, 2 
kaloriferci, 4 bekçi, 12 aşçı ve yamağı, 6 çamaşırcı, 2 
telefoncu, 113 hademe ki ceman 223 kişi iaşe edilmek
tedir. Bunların beherinin bir günlük iaşe masrafı da 
175 kuruş olduğuna göre: 175 X 223 X 365 = 142 421 
lira personel iaşesi için ki ceman 309 794 + 142 421 "= 
452 235 lira ile ayda 750 ve senede 9 000 lira havagazı 
gideri 

36 363 Isıtma 
Ankara hastanesinde 300 ton kok, Eskişehir'de 400 
ton kok kömürü ve Ankara'da 150 ton linyit Eskişe
hir'de 200 ton linyit sarf edildiğine göre: 

Lira 

700 ton kok kömürü 700 X 40 lira 
350 ton linyit kömürü 350 X 1918 kuruş 
Fayrablık odun 
Odun ve kömürlerin hastanelere nakli 

28 000 
6 713 
650 

1 000 

36 363 Toplam 

25 200 Aydınlatma 
12 000 Ankara hastanesinin elektrik sarfiyatı ay

da 
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Lira Lira 

13 200 Ortalama 1 000 lira üzerinden Eskişehir 
Hastanesinin elektrik sarfiyatı, ayda orta
lama 1 100 lira üzerinden 

25 200 Toplam 

18 835" öteberi giderleri 
5 835 Su, Ankara hastanesi için günde 50 metre-

mikâp senede 50 X 365 beher metremikâbı 
30 kuruş üzerinden 18 250 metremikâp X 
30 kuruş 5 475 ...lira, Eskişehir hastanesinde 
maktuan senede 360 liraki ceman 5 835 lira. 

9 200 Taşıt masrafları; 
Üç aded motorlu vasıta elduğuna ve her bi
ri ayda ortalama üçer yüz kilo benzin sarfe-
deceğine göre 300 X 3 X 12 = 10 800 kilo 
benzin serfedilecektir. Benzinin beher kilo
su elli kuruş olduğuna göre 5 400 lira benzin 
parası. 
Üç vasıtanın yağ bedeli 1 000 lira. 
Lâstik 4 aded beheri 200 liradan 800 lira. 
Tamir masrafı 2 000 lira. 

49 000 Diğer giderler 
24 000 Sabun, boya, tamir malzemesi, cemizlik mal

zemesi ve saire karşılığı her hastaneye ayda 
1 000 lira hesabiyle iki hastaneye. 

4 000 İki hastanenin teçhiz ve tekfin giderleri 
5 000 Makine, alât ve demirbaş ve mefruşat bakımı 
2 000 Haberleşme 

10 000 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
2 500 İlân ücretleri 
1 500 Kalay 

49 000 Toplam r i 

164 000 ilâçlar 
24 000 Her hastanenin hariçten alacağı ilâçlar ayda 

beher hastane için biner lira üzerinden 
Methardan alınacak ilâçlar 

60 000 Ankara hastanesi için ^ yatak adedlerinin ar-
80 000 Eskişehir » » * Jtışı sebebiyle 

164 000 Toplam 

754 633 Toplam 
97 367 Demirkonak hastanesi giderleri 

( ' ! • ' i 

852 000 Toplam 
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İ951 yılı Bölüm : 15 - Madde : 2 — 224 000' Lira 
1950 yılı Bölüm : 29 - Madde : 2 — 198 000 Lira 

Tertibi - idare sağlık teşkilâtı dışında yaptırılan muayene ve 
tedavi giderleri: 

Teklif edilen 'ödenek aşağıda arzedilen hesaba istinat eyle
mektedir. 

Lira 

124 000 Sanatoryumlar 
24 yatak on liradan 365 gün Erenköy Sanatoryumuna 
87 600 lira, 10 yatak onar liradan 365 gün Büyükada 
Sanatoryumuna 36 500 lira ki, ceman 87 600 + 36 400 
= 124 000 lira 

100 000 Hariç hastaneler, hariç mütehassıslara tedavi ücretle-
riyle hariç lâboratuvarlarda yaptırılacak tahlil ücreti, 
diş tedavi ücreti ve hasta taşıt giderleri 

224 000 Toplam 

1951 yıb Bölüm : 15 - Madde : 3 .—- 1 200 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 29 - Madde : 3 — 900 000 Lira 

Tertibi - Diğer muayene ve tedavilerle sıhhi tedbirler giderleri: 

1950 yılı ödeneğinin kâfi gelmemesi sebebiyle bu tertip için 
300 bin lira ek ödenek istenilmiştir. Ek ödenek talebi, 1950 yılında, 
1949 yılma nazaran yüzbinden fazla reçete imal edilmiş olmasına 
ve yeni çıkan ilâç sarfiyatının artmasına istinat etmekte idi. Bu 
yıl için de durum aynıdır. Teklif edilen ödeneğin sarf yerleri aşa
ğıda arzolunmuştur: 

Lira 

175 000 
120 000 
80 OOOf 
80 000 
10 000 
5 O0G 

20 ooo 
80 000 
30 000 
560 000 
40 000 

idare eczaneleriyle katarlardaki imdadı sıhhi sandık
ları için : 
Eczanelerde hazırlanacak ilâçlerın iptidai maddeleri 
Pansıman malzemesi 
Sıtma ilâçları 
UyuştUFiMU maddeler (öksürük ilâçları gibi) 
Röntgen filimleri 
Dişçi möstehlek malzemesi 
Lâiboratfavarlar ve eczaneler malzemesi 
Yerli ilâç ampulleri 
Alkol ve şeker 
Müstahzar ilâçlar 
Diğer giderler 

1 200 000 Toplam 
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TV J'¥ol ve yapmvn bafamıı genel'giderleri 

1951 yılı Bölüm : 16 - Mö&de : 1 ~ 3 3Ö0 300 Lira 
:19S0 ytfj Bölüm :31 # İMadde : 1 — 3 075 Q0O;Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

Kadrosuna göre terfi edenlerle, edeceklerin üst derece farkları 
ve kademe zamları da nazara alınarak bilhesap teklif olunmuştur. 
Fazlalık, 5616 sayılı Kanunun, tatbikmdan mütevellit. 

1951 yılı Bölüm : 16 - Madde : 2 — 112 620 Lira 
1950 yılı Bölüm : Madde :. 0 — • . Lira 

Tertibi - Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücretin 

5616 sayılı JSanûnJa Barem dışı bırakılanların birinci bölüm 
ikinci madde münasebetiyle aırzedilen sebepler tahtanda kadroları
na ve hustosi; durumlarına göre tesbit edilen «ücretler tutarıdır. 1950 
yılında bu maksatla yeniden açılan maddeye 5616 sayılı Kanunajn 
geçici 9 neu midesi mucibince 75 000 lira aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 16 - Madde : 3 — 275 209-Lira 
1950 yılrBöiüm : 31 - Madde : 2, 3, 4 — 262 060 Lira 

Tertibi - ücretlerle .ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak t^âöft^ler: 

Kadrolarına göre teflbit-edilen ücretler nazara alınarak hesap
lanmıştır. 1950 yılımda. bu maddeye 5616 sayılı Kanunun geçici 
9 ncu maddesine tevfikan 25 0Q0-lira aktarılmıştır. ödeneğin hesabı 
şöyledir : 

Lira 

258 424 Türkyie Cumhuriyeti -Emekli Sandığına 
16 785 İşçiler Emekli Sandığına 

275 209 Toplam 

5616 sayılı Kanun dölayısiyle fark husule gelmiştir, isteni
len ödeneğin sarf yerleri müfredat veçhile yukarda arzedi.lnıiştir. 

1951 yıh Bölüm : 17 - Madde : 1 — 5 600 toa 
1950 yılı Bölüm : 33 - Madde : 1 — 5 «©Oılâra 

Tertibi —• Sürekli görev yolluğu: * 

1950 senesinde yapılan sarfiyata ve eoaİHiüzdeki sene yapıla
cak nakillere göre 1950 yılında olduğu -;gibi ;beş bin lira rteklif 
edilmektik. 
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1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 2 — 35 000 Lira 
1950 yıh Bölüm : 33 - Madde : 2 — 35 000 Lira 

Tertibi — Geçici görev yolluğu: 
Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âti arzolunmuş-

tur. Kısım ve şube şeflerinin mezuniyetleri halinde vekâleten 
gönderileceklere verilecek yolluklar. 

Birinci sınıf şu
be şefi 
İkinci sınıf şu
be şefi 
Tekniker kısım 
şefi 
Birinci sınıf kı
sım şefi 
îkinci sınıf kı
sım şefi 

Aded 

21 

22 

12 

30 

140 

Yevmiye 
Lira 

2 

2 

# 2 

1 

1 

K. 

80 

40 

00 

60 

50 

% 50 ile 
baliği 

Lira' Lira 

4 20X30=2646 

3 60X30=2376 

3 00X30=1080 

2 40X30=2160 

2 25X30=9450 

Toplam 17712 

% 50 zam-
Yevmiye mı ile 

Aded Lira Lira 

Lira 

17 712 

• 

Lira 

Emlâk işleri memurla
rı için 96 gün hesa
biyle 8 
işletme mühendisleri 
deiçin 8 mühendis sene
de 72 gün hesabiyle 
yevmiye 240 kuruş 
% 50 zammı ile 3,60 
kuruştan 

Atelye şube âmirleri: 
8 aded yevmiye 3 li
ra üzerinden senede 90 
gün hesabiyle 

Bölge kısım şefleri: 
14 aded, beheri zam
mı ile 240 kuruştan se
nede 90 gün hesabiyle 

3 . 8X96X3= 2 304 

8X72X360= 2 073 

8X3X90= 2 160 

14X240X90= 3 024 

(S. Sayısı: 51) 



&p 

4 X ,$80 X?v86 = 1843 
4 X 420 X96 = 1 613 

.3J56 

l i r a 

M e r k e a ^ a ^ ^ ^ ^ k jk l •ş^ed <g$$k ligleri ^ejpırAarı 
için senede 90-gün üz^rj&den, z,«mmı ile 3 lira ye.y$%iye 
üzerinden 3 X f2X;90^= 540 

Yeni p ^ a r d a .güzergâh ve inşaat yerle^ıp^e.ftgijjias-
yoniğleri için gideceklere; 4 aded; zamımisile-3607kumaş
tan . senede ŞO.^İni Herf>iyle : 4 X 3*60 X<İ0<= 1296 

Üst yapı maizftmessinitn tesellümüne gideçekJLer 4 ^ n 

3 aded. zappa;ile 360,kuruş senede 90 gün îheşşihiyle : 
3 X 3 6 0 X 9 0 = ~97>2 

Köprüler, binalar ve diğer :şuUpşele^de z ^ u r u . melfcuz 
îâiger işler için 4 919 

Rostom - # M $ ® 0 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 3 — 54 381 Lira 
1950 yılı Bölüm : 33 - Madde : 3 — 55 000 Lira 

Tertibi - Devir ve teftiş yolluğu : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir . 
Yol Dairesi başkanı senede 48 gün hesafcyile ve % 50 

^ammı i le »yevmiye 9 liradan* 9 X t 4 8 = ^ 2 J i r a 4^2 
Başkan yardımcısı zammı ile yevmiye 7,50 liçasiaö.se-

nede 48 gün 'hesabiyle 7,50 X 48 = 360 360 
Teknik mtüdür 4 aded yevmiye 7,50 liradan senede 48 

er gün hesabiyle : 4 X 7,50 X 48 = 1 440 1 440 
İşletme servisi -müdürleri : 8,„aded senede î2Q>gün,he

sabiyle yevmiye 6 liradan 8 X 6 X 120 = 5 760 5 760 
Merkezde başmühendis 5 aded yevmiye 6 liradan se-

nede»96 £ün hesabiyle : 5 X 6 X # 6 = 2 $80 2 880 
Merkezde.şube müdürü. 3 aded ,yevmiye zammı ile 

480 kuruş üzerinden senede 36 ,gün, hesabiyle 
3 X 4 8 0 X 36 = 518 518 

Bölge mühendisi 8 aded senede 96 gün heâafeiyle : " -3 456 

Mtıhsndis Yevmiye 

Jktüfettişler : 15 aded yevmiye zanimı ile vasati 
j5ö.O vkunas gzş^ı&den senede ,\120 -^ün ,|yg§§l|fiçie 
:3?5 *X 510 X W0 = 9t*80 , 9 180 

Mimarlar: 2 aded senede 36^gün .^ea«kİFle?pe^mj^e 
420 kuruş^z*»md*n^6 X 2 X.42O*=?302 302 

fcS; §»pşı *#1 ) 
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Lira 

Sınıf 1 Yol Şube Şefi: 26 aded zammı ile yevmiye 420 
kuruştan senede 120 gün 26 X 420 X 120' = 13 104 

Sınıf 2 Yol Şube Şefi : 22 .aded zammı ile 
yevmiye 360 kuruştan senede 120 gün 22 X 360 X 120= 
9 504 + 13 104 = 22 608 22 608 

Müfettişler: 7 aded zammı ile yevmiye 420 kuruştan 
senede 120 gün hesabiyle 7 X 420 *X 120 = 3 528 3 528 

Emniyet Tesisleri Şefi: bîr aded yevmiye 420 kuruş
tan senede 120 gün hesabiye 420 X 120 = 504 504 

Telgraf Şefleri: 8 aded senede 96 gün üzerinden yev
miye 360 kuruş hesabiyle 8 X 96 X 360 = 2 765 2 765 

Telgraf Kontrolörü: 3 aded senede 72 gün üzerin
den zammı ile yevmiye 3 lira hesabiyle 3X3X72=648 648 

54 381 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde :4 — 1 900 080 Lira 
1950 yılı Bölüm : 34 - Madde : 1 — 1 675 000 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı : 

Mahalleri ile bilmuhabere tesbit edilen çocuk bedeli 15 834 
tir buna nazaran: 

15 834 X 10 X 1 2 = 1 900 080 lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 5 — 100 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 34 - Madde : 2 — 100 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı: 

1950 yılının aynı olarak tahminen yüz bin lira istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 6 — 20 000 Lira 

1950 yılı Bölüm : 34 - Madde < 3 — 20 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

1950 yılının aynı olarak tahminen yirmi bin lira istenilmiştir. 
1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 7 — 174 752 Lira 
1950 yılı Bölüm : 34 - Madde : 4 — 224 303 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası : 

Tekjif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir : 

Lira 

Yol bekçisi beher kat elbise 40,50 den : 1 016 ,X 4 050 41 148 
Drezinör beher kat elbise 42,50 den : 220 X 4 250 9 350 
Şoför beher kat elbise 86,30 dan : 86 
Tekniker kısım şefi beher kat elbise 86,30 dan 26 X 

8 630 . 2 244 
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Lira 

Telgraf çavuşu beher kat elbise 42,50 den : 83 X 
4 250 

Yol kısım şefi beher kat elbise 86,30 dan : 210 X 8 630 
Yol sürveyanı beher kat elbise 86,30 dan : 50 X 8 630 
Yol çavuşu beher kat elbise 42,50 den : 952 X 4 250 
Bekçi beher kat elbise 40,50 den : 61 X 4 050 
Hademe beher kat elbise 40,50 den : 10 X 4 050 
Muhtelif personele palto 
5 aded palto beheri 50 liradan 250 
903 aded palto beheri. 58 liradan 52 374 

Toplam 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 8 — 29 970 Lira 
1950 yılı Bölüm : 34 - Madde : 5 — 30 000 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı : 

Yakacak zammı verilmesi gereken mıntakada görevlendirilenlere 
verilecek zam miktarına nazaran bilhesap tesfoit olunmuştur. Sureti 
hesap aşağıda arzedilmiştir. 

Lira 

3 
18 
4 
40 
2 

52 

527 
12.Î 
315 
460 
470 
405 
624 

174 752 

30 lira alan 1 X 30 X 6 = 180 
15 lira alan 331 X 15 X 6 = 29 790 

29 970 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 9 — 96 020 Lira 

1950 yılı Bölüm : 35 - Madde : 1 ve 2 — 137 500 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 

Teklif edilen tahsisat aşağıdaki hesaba istinat eder. 
Lira 

Hizmet evi tahsisatı : 
205 memur ayda 15, senede 180 lira 

hesabiyle ve 20 memur ayda 10 senede 120 
lira hesabiyle 39 300 

205 X 180 — 36 900 
20 X 120 = 2 400 

Toplam 39 300 

••X V ' r fvJü i i 
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Fena haVa ta^sisafci : 5® 000 
6$6 kişi ayda 5, senede 60 lira hesabiyle 

ve 64 kişi ayda on, senede512Ö lira he^atriyte: 
686X 6 0 = 41 160 
64'- x 120 = . 7 680 

4884® 
Münhallere tâyinler kâ¥şıiiği 1 160; 

Toplam 50 000 

Su doldurma tahsisatı : 720 
On merkezde ayda 6 ve senede 72 lira üze

rinden 72 X 10 = 720 

Munzam tahsisat 2 000 

Mıntakaları dışına çıkan drezinörlere 
fa^ıtte^af'riöbei; ücretleri 4 000 

Ücretlerini 16/1 den alan kontrol mühendis
lerinin fazla mesaileri karşılığı olarak. 

Toplam 96 020 

1951 yılı Bölüm : 17 - Madde : 10 ~ 80 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 38 - Madde : — 80 000 Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler : 

56M sayÖİ Kfenünfun 11 nd mMdesİTiin ictfbati tatteikîyesinden 
olmak5 üzere"gecjâftseneki gibi seksiöiı bin lira teklif oluhhiüştur. 

lÖSlyiliBömın : 18 - Maddeci — 174 368 Lira 
1950 yıh Bölüm : 36 - Madde : 1 — 220 000 Lira 

Tertibi - İsıtma: 
Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 

Beher sobada Beher sobada 
yakılan köhıtir yafellan odüii 

Soba adedi Ton EMb 

1 800 

1 800 
1 800 

X 
X 

2 

2 
250 

X 
X 

250 
Tonu 

Lira K. 

19 18 = 
44 70 = 

Tutarı 
Lira 

69 048 
20 115 

89 163 

(S. Sayîsr: 510 



Lira 

7 200 3600 ton kömürün tahmil ve tahliye ücreti' beke* ton 
iki lira • hesabiyle 3600 X 2 = 7 20Ö lira 

30 525 Soba borularının tamiri: 
1800 Mrolardaki sobalar 
9?5 yöi servisi lojmanlarındaki solmlar 

2775: sobanın tamir masrafı 
Beher soba tamiri için on bir lira ü z e n d e n - (beş lira 
ekrimği-altı lira malzeme) 2775 X 11 = 30: 525 
Soba ve bacaların temizlenmesi: 

42 480 idareye ait bilûmum soba ye bacalar 7080 soba 
708a X 6 = 42 480 lira 

5 000 Kaloriler masrafları: 
Merkezce ve Haydarpaşa'da yol dairesine isabet eden 
(75 ton kok kömürü 40 liradan) 

89 163 Kömür ve odun paraları (yukardaki hesap veçhile) 

174 368 Toplam. 

Malzeme 
Lira 

Odttn, kömür 89 163 
Tamir 16 650 
Kalorifer masrafı 3 000 

108 813 

Malzeme 
Elemeği 

Tahmil tahliye ücreti 
Tamir 
Soba ve baca temizle
mesi 
Kalorifer masrafı 

Lira 

108 813 * 
65 555 

17# 368 

Elemeği 
Lira 

7 2 » 
13 875 

42 480 
2 000 

65 555 

1951 yılı Bölüm : 18 - Madde : 2 — 60 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 36 - Madde :2 — 70 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma : 

ödenek aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Şeibekede 2273 muhtelif yerde petrol lâmfeası kullanılmaktadır. 
Beljer lâmibada senede ortalama 33 kilo 875 gram petrol istihlâk 
edildiğine göre : 

2273X33,875 = 76997 kilo petrole ihtiyaç, vardır, buna naza
ran ve petrolün kilosu 28 kuruş hesaibiyie : 76997 X 28 = 21 559 
lira 
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Lira 

Petrol parası 21 559 
2273 lâmbanın, şişe, fitil, makine masrafları beher 

lâmba için senede beş lira üzerinden 2273 X 5 = 11 365 11 365 
Elektrik ile yapılan tenvirat tesislerinin bakımı 21 600 
Kordon, duy, ampul, anahtar ve priz elektrikle ten

vir edilen dokuz merkez vardır. Ayda iki yüz lira üze
rinden senede iki bin dört yüz lira buna nazaran 
2400X9=21 600 

*, Elektrikle tenvir edilen mahallerdeki cereyan 'bedel
leri 2 024 

Betiıer işletmede 10 oda, 8 işletmede 80 oda merkezde 
de 35 oda ki ceman 115 oda tenvir edilmektedir. Senede 
beş ay tenvir yapıldığına ve tatil günleri çıkarılarak ay
da 22 gün elektrik istihlâk edildiğine göre : 5 X 22 = 110 
bir odanın tenvir edildiği gün adedi, her gün âzami dört 
saat elektrik cereyanı istihlâk edildiğine göre : 1 X 4 = 
440 beher odanın tenvirat saati. Beher odaya 100 vat elek
trik lâmbası kabul edilmiş olup buna göre : 440 X 100 : 
1000 ==44 kilovat saat. Kilovat saati 40, kuruş üzerin
den 40 X 44 = 17,60 bir odanın 110 günlük elektrik mas
rafı 17,60 X 115=2 024 lira 

Koridorlar ve dış tenvirattan düşen paylar (iSenelik 
hesabiyle) 3 462 

60 000 

1Ö51 yılı Bolüm : 18 - Madde : 3 — 156 523 Lira 
19'50 yılı Bölüm : 36 - Madde :3 — 190 000 Lira 

Tertibi - Öteberi giderleri : 1 

ödenek berveçlhi âti hesabolunmuştur. 

Yol servislerinde 2273 muhtelif oda ve baraka ile işletmeler 
ve merkez büroları olarak 62 oda ki, ceman 2335 oda mevcuttur. 
Bu 2335 yerin temizliğinde kullanılan süpürge, üstüpü, arabsa -
bunu; haşarat öldürücü mevat gaz, bez, kaul ve saire bedelleri 
olmak üzere senede beher oda için 10 lira hesabyle 2 335 X 12 == 
28 020 lira. 

r Lira 

2335 odanın temizlik giderleri 28 020 
ölçü aletlerinin ayar ve damgalanması 15 000 
Motorlu drezin, drezin ve vagonetlerin rejidö, gres 

yağları ve benzin gidreleri 65 008 
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, , i» Lira Lira 

Ayda ortalama 4 000 lira hesabiyle 
4 000 X 12 = 48 000 48 000 

1950 yılının ilk dört aylık sarfiyatı 17 764 liradır. 
Teknik mecmualar abonman ücreti 500 

1051 yılı Bölüm : 18 
1950 yılı Bölüm : 36 

- Madde : 4 -
- Madde :4 -

- 25 000 Lira 
- 25 000 Lira 

156 523 

Tertibi - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşat bakımı: 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki sebeplere istinat eder. İşletmeler 
ve merkezde mevcut çadırlarla yazı ve hesap makineleri; masa 
ve sandalya tamirleri karşılığı olarak mahallerinin gösterdiği 
lüzumdan merkezce tefrik edilenlerin tutarı olmak üzere aşağı
daki esas dairesinde 25 000 lira istenilmektedir. 

Lira 

Birinci İşletme 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Beşinci » 
Altıncı » 
Yelinci » 
Sekizinci » 
Merkez » 

Çadır tamirleri karşılığı (600 aded) 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

600 
800 
750 

1 000 
1 000 

8 150 
16 850 

25 000 

1951 yılı Bölüm : 18 - Madde : 5, — 5 200 Lira 
1950 yılı Bölüm :36 - Madde :5 — 4 000 Lira fr j 

Tertibi - Haberleşme : 

ödenek aşağıda hesabı görüleceği veçhile mevcut telefonlara ve 
muhaberata istinat eylemektedir. 
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Lira 

Merkezde 4 ve işletmelerde birer telefon olduğuna 
göre 12 telefon, beher telefonun abonman ücreti 75 lira 
üzerinden 75 X 12 — 900 

12 telefonun normal şehirler için abonman ücreti 
12 » 1/4 nispetinde fazla mükâleme ücreti 
Merkezde yevmiye üst üste iki şehirlerarası mükâleme 

300 gün X 6 ==• 
İşletme ve kontrollerde haftada 52 X 10 = 520 X 3 = 
Posta ve telgraf ücretleri 

* 

900 
900 
225 

1.800 
1 560 
715 

5 200 

1951 yılı Biflüm : 18 
1950 yılı Bolum :36 

Madde : 6 
Madde : 6 

50 000 Lira 
50 000 Lira 

Tertibi - ̂ Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla .defterler : 

1950 yılının aynı olarak 50 000 lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 18 - Madde : 1 — 19 400 000 Lira 
1950 yılı Bölüm :37 - Madde :1 — 15, 388 716 Lira 

Tertibi - Üst yapının bakımı : 

Teklif edilen ödenek aj$§ğıdaki hizmetler karşılığıdır. 

Travers 
Balast 
Mıcır 
Ray, Makas, travers 
Yolun tanzimi 
Yarma, imlâ ve saire 
Kar ve buz temizliği 
Muhtelif sandıklara verilecek paralar 
Malzeme 

îhzar 
elemeği 

1 460 421 
40 000 
— 

43 200 
— 
__ 
— 

Kadrosuz 
elemeği 

307 957 
450 000 

— 
372 500 

4 800 038 
600 000 
270 00O 
472 533 

Kadrolu 
elemeği 

123 503 
45 000 
— 

15 000 
6 065 308 

50 000 
30 000 
137 000 

Elemekleri 
yekûnu 

431 460 
1 955 421 

40 000 
387 500 

10 908 546 
650 000 
300 000, 
609 533 

Malzeme 

4 117 540 

Toplajn U543 021 7 2730028 6 465 811 15j 282 460 4 117 540 

• (rS.'Sayşsı : §1) 
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1951 yüı Bölüm 
1950 yılı Bölüm 

Tertibi - Yıol tesislerinin 'bakımı : 
, , . . . ' 1 

1) Tüneller, yarma ve imlâ tahkir 
kar tünelleri bakımı 

: 19 - Madde 
:37 - Madde 

: 2 — 2 100 000 Lira 
: 2 — 1 864 363 Lira 

natı, kar siperleri ve 

J) Köprüler, viyadükler ve dere tahkimatı : 
] 

Demir köprülerin bakım ve bo
yaları (13 kilometre tül) 

Kagir köprülerin bakımı (4 
Kim. tul) 

Mecra ve dere tahkimatı 
Kazaklık köprü kerestesi 
Köprü traversi 

Elemeği Malzeme 

150 000 

40 000 
100 000 

25 000 

255 663 

10 000 
50 000 

100 000 
125 000 

Malzeme 
Lira 

200 000 
540 663 

Elemeği 
Lira 

200 000 
315 000 

..*'-. ' i '•' • 

Yekûn 
Lira 

400 000 
855 663 

Toplam 315 000 540 663 

K) İşaret levhaları, sinyaller ve emniyet tesisatı 
L) Telgraf ve telefon hatları ile cihazları 
2500 aded telgraf direği bedeli beheri 2 850 kuruştan 
Otomatik santral, telefon ve yedekleri 
Telgraf ve telefon hatları ile cihazlarının bakımı 
M) Muhtelif sandıklara verilecek paralar 

30 000 120 000 

? Toplam 

150 000 

71 250 
30 000 
91 724 

— 

— 
— 

436 176 
65 187 

71 250 
30 000 

527 900 
65 187 

963 637 1 136 363 2 100 000 

1950 yılında ibu madde için 150 000 İka ek ödenek istenilmiş ve ayrıca 5616 sayılı Kanunun ge
çici 9 ncu maddesi hükmüne tevfikan 52 591 liralık aktarma yapılmıştır ki, bu suretle 1950 yılı
na nazaran 1951 teklifi daha azdır. 

1951 yılı Bölüm : 19 - Madde :3 — 2 800 000 Lira 
. 1950 yılı Bölüm : 37 - Madde : 3 — 1 561 228 Lira 

Tertibi - Binalarla sabit tesislerin ve diğer tesislerin bakımı : 

ödenek, aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. Bu madde için 1950 yılında 150 000 lira
lık ek ödenek istenmiş ve 5616 sayılı Kanunla da 94 322 lira aktarılmış bulunmaktadır ki, bu hesaba 
göre fazlalık 994 450 lira kalır. 
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Malzeme Elemeği Toplam 

Lira Lira Lira 

N) Bina ve tesislerinin bakımı 1 005 89G 800 000 1805 896 
Bina dâhil elektrik tesisatının tamiri 50 000 50 000 100 000 
Şebekedeki binaların kıymeti takriben 161 mil

yon, diğer sabit tesislerle beraber baliği 200 milyon 
lira olur. Bunların her sene % 1 nispetinde tamiri 
ve bakımı esas alınmış olup buna göre bilhesap ko
nulmuştur. ' . - , . - . . ; 

O) Bina dışı tesislerin bakımı (Rampalar, pe
ronlar, meydanlar, vagon kantarları, gabariler ve 
saire) • , 

Rampa, peronlar, meydanlar, parke ve karolaj 
tamiri ve bakımı 

Vagon kantarlarının bakımı (177 aded) 
Döner köprüler (79 aded) 
Mamure ve Toprâkkale döner köprülerin İspar

ta ve buradaki köprülerle tebdili 
Gabarilerin, bakımı 
Harici elektrik tesisatının bakımı 
P) Su işleri 
Su tesislerinin bakım ve tamiri 
Ham ve tasfiye edilmiş suların ayrılması 
Şebekedeki yangın tesislerinin ıslahı 
R) Muhtelif sandıklara verilecek paralar 

Toplam 

1951 yılı Bölüm : 19 - Madde :4 
1950 yılı Bölüm : 37 - Madde : 4 

Tertibi - Yola ait makinelerle yol alât ve edevatının bakımı : 

S) Yol alât ve edevatının bakımı (İkinci sınıf 
demirbaşların yenilenmesi dâhil) 191 075 100 000 291 075 

T) Tezgâh ve makinelerle şubelerin ve şube 
atelyelerinin birinci sınıf demirbaşlarının bakımı 
ve tamiri 

Drezinler, vagonetler, motorlu pompalar, betoni-
yerler, baraj makineleri, konkasör tamiri 

Atalyelerdeki tezgâh ve makinelerin tamiri 
U) Muhtelif sandıklara verilecek paralar 

Toplam 

40 
40 
50 

15 

50 

100 
100 
25 

1 475 

000 
000 
000 

000 

000 

000 
000 
000 

896 

450 000 Lira 
395 000 I jira 

40 
100 
50 

15, 
5 
25 

100 
50 
25 
64 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
104 

1 324 104 

^ 

80 000 
140 000 
100 000 

30 000 
5 000 
75 000 

200 000 
150 000 
50 000 
64 104 

2 800 000 

50 000 
25 000 

266 075 

50 000 
25 000 
8 925 

183 925 

100 000 
50 000 
8 925, 

450 000 
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Bu maddeye 1951 yılında 5616 sayılı Kanunla 47 128 lira'aktarıl

mış bulunduğuna göre 1951 yılı teklifi 7 872 lira fazlalık arzeder. 

Tarım işleri : 

1951 yılı Bölüm :20 - Madde : 1 — 226 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 39 - Madde :1 — 245 833 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti 

Kadroya dâhil adedi ere nazaran senelik 
ücret tutarı 

Kademe zamları 
(F) fıkrası 
Muhtemel terfüer karşılığı 

Lira 

198 780 
6 384 
11 400 
9 436 

226.000 Toplam 

Madde ödeneğindeki eksiliş, birinci bölümün ikinci maddesi 
münasebetiyle arzecjilen sebebe istinat eder. 

1951 yılı Bölüm : 20 - Madde : 2 — 53 460 Lira 
1950 yılı Bölüm : 39 - Madde :5 — — ^ Lira 

Tertibi - Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti : 

Kadrosuna nazaran bilhesap konulmuştur. 5616 sayılı Kanunla 
bir kısım hizmetlilerin (D) cetveline alınması sebebiyle 1950 yılında 
aynı kanuna istinaden açılan tertibe Maliyenin muvafakati ile 
46 000 lira aktarılmıştır. 

Fazlalık, birinci bölümün ikinci maddesi münasebetiyle arzedilen 
sebebe istinat eder. 

1951 yılı Bölüm : 20 - Madde : 3 — 22 466 Lira 
1950 yılı Bölüm : 39 - Madde : 2,3,4 — 20 371 Lira 

Ücretle ilgili olarak çeşitli sandık ve kuramlara yapılacak öde
meler, teklif edile» ücretlere nazaran ve çeşitli sandıklar namına 
bilhesap teklif odıınmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 1 — 100 Lira 
1950 yılı Bölüm : 41 - Madde : 1 — 100 Lira. 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu: 

Merkeze nakledilecek memurun sürekli görev yolluğu karşılığı 
olarak 1950 yılında olduğu gibi 100 lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 2 — 100 Lira 
1950 yılı Bölüm : 41 - Madde : 2 — 100 Lira 

Tertibi - (reçici görev yolluğu: 

Zuhuru muhtemel geçici görev karşılığı olarak 1950 yılında ol
duğu gibi 100 lira teklif edilmiştir. 
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1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 3 
1950 yılı Bölüm : 41 - Madde : 3 

Tertibi - Devir ve teftiş yolluğu: 

5 000 Lira 
5 000 Lira 

Teklif aşağıdaki hesaba istinat eylemekta olup hesaba nazaran 
130 lira noksaniyle geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

Lira 

Tarım işleri Müdürünün senede 36 gün
lük devir yolluğu zammiyle beraber yevmiye 
750 kuruştan 750 X 36 = 

Tarım Müfettişinin senede 36 günlük teftiş 
yolluğu'zammiyle beraber yevmiye 600 ku
ruştan 600 X 36 — 

6 aded tarım bölge şefi beheri senede 72 
gün devir yapacağına göre yevmiyeleri zam
miyle 420 kuruştan 6 X 72 X 420 = 

Tarım fen memurları beheri senede 72 
gün devir yapmak mecburiyetinde olduğuna • 
göre 

7 X zammiyle yevmiye 240 X 72 
10 X zammiyle yevmiye 225 X 72 

270 

216 

1 814 

2 814 
= 1 210 
= 1 620 

Toplam 5 130 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 4 — 28 800 Lira 
1950 yılı Bölüm. : 42 - Madde : 1 — 34 000 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı:, 

'Zamma müstahak çocuk adedi 240 olup buna! nazaran 
240 X 10 X 12 = 28 800 lira bilhesap teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 5 — 2 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 42 - Madde : 2 — 2 500 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı : 

1950 yılının aynı olmak üzere ve tahminî olarak 2 500 lira iste
nilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 6 — 750 Lira 

1950 yılı Bölüm : 42 - Madde : 3 — 1 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

Tahminî olarak teklif edilmektedir. 
1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 7 — 3 905 Lira 
1950 yılı Bölüm : 42 - Madde : 4 — 853 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası : 

Teklif, elbise almaya hakkı olanların adedine nazaran ve ber-
veçhi âti hesaba istint eyler. 
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Lira 

1 403 
283 
81 

2 088 
50 

3 905 

, 33 yol çavuşu beher elbise 4 250 kuruştan 
7 bekçi beheri elbise 4 050 kuruştan 
2 hademe beheri elbise 4 050 kuruştan 
36 aded palto beheri 5 800 kuruştan 
1 aded palto beheri 5 000 kuruştan 

Wmm^^m&:T^fi,^: % ^ " Toplam 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 8 — -180 Lira ''•*'.] 
1950 yılı Bölüm : 42 - Madde : 5 — 180 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı: 

Erzurumda 2 memur olup ayda 15 şer lira üzerinden 
15+15 + 30X6 ay = 180 lira bilhesap teklif edilmek
tedir. - T 

1951 yılı Bölüm : 21 - Madde : 9 — 1 440 Lira 
1950 yılı Bölüm : 43 - Madde : 1 ve 2 — 880 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler: 

Lira 

Karaağaçta 2 memura ayda onar lira hesabiyle 
20X12=: 240 

9 Memur ayda beş lira hesabiyle 9X5=45X12 fena 
hava tahsisatı 540 

Su doldurma tahsisatı 100 

Toplam 880 

1951 yılı Bölüm : 22 - Madde : 1 — 2 300 Lira 
1950 yıh Bölüm : 44 - Madde : 1 — 2 300 Lira 

Tertibi - Isıtma: 

Teklifin mesnedi olan hesap berveçhi âtidir. 

Bina ve barakalarda mevcut soba bedeli 38 dir. Beher sobada 
bir kış mevsiminde 2 ton linyit yakıldığına göre 

k Lira 

Soba 38X2=76 ton X 1918 kuruş 1 458 
Odun fayraplık beher soba için 250 kilo, 38X250= 

9 500X4 470= 425 
Sobaların bakımı ve tamiri 38X11= 417 

Toplam 2 300 
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1951 yılı Bölüm : 22 - Madde : 2 — 3 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 44 - Madde : 2 — 3 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma: 

92 oda ve baraka, 10 ser ve 7 bahçenin tenviri ve tenvire mü-
taallik mevad giderleri olarak 1950 yılin aynı olmak 
üzere 3 000 lira istenilmektedir. Lâmba adedi 115 tir. 

1951 yılı Bölüm : 22 - Madde : 3 — 1 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 44 - Madde :3 — 1 500 Lira 

Tertibi - Öteberi giderleri: 

Büroların temizliği için kullanılacak bez, kaul, süpürge ve 
saire bedeli senede on lira hesabiyle 

Lira 

Oda ve baraka adedi 92 X 10 = 920 
Kullanma suyu bedeli ve diğer giderler 580 

Toplam 1 500 

1951 yılı Bölüm : 22 - Madde : 4 — 1 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 44 - Madde : 4 — 1 500 Lira 

Tertibi - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı: 

ödeneğin mahallî sarfı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

Bürolardaki yazı makineleri tamiri 
Diğer demirbaş tamiri, masa, sandalya 
Ziraat aletlerinin tamiri 

750 lirası el emeği, 750 lirası malzeme. 

Toplam 

1 

1 

100 
150 
250 

500 

1951 yılı Bölüm : 22 - Madde : 5 — 300 Lira 
1950 yılı Bölüm : 44 - Madde : 5 — 500* Lira 

Tertibi - Haberleşme: 

Ücrete tâbi 2 telefon vardır. Senelik abone bedeli 

75 şer liradan 2 X 75 ~ 150 
Fazla mükâleme - v-::^ı 35 
Ücrete tâbi posta ; r ) 115 

Toplam - 300 
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1951 yılı Bölüm : 22 - Madde : 6 -- 950 lira 
1950 yılı Bölüm : 44 - Madde : 6 — 950 lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 

1950 yılının aynı olmak üzere, ihtiyaca ancak tekabül edebilecek 
olan 950 lira teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 23 - Madde : — 190 000 lira 
1950 yılı Bölüm : 45 - Madde : — 160 000 lira 

Tertibi - Fidan yetiştirme, 'ekim ve bakım giderleri : 

Lira Lira 

Toplam 1 947 

Geçici Amele ücretleri ve İşçi Sigortaları 
Kurumuna verilecek paralar 166 500 

Serlerin ısıtılması 1 947 
Serlerde 14 soba vardır, beher sobada 

senede 6 ton kömür sarf edildiğine göre 
14 X 6 — 84 ton 

14 ton kok kömürü 14 X 40 liradan 560 
6 ton çeltek kömürü 6 X 11.80 liradan 71 
64 ton linyit kömürü 64 X 19.18 liradan 1 227 
Ceman 2 ton odun 2 X 44.70 liradan 8.) 

MüsteMek malzeme 10 553 
İlâçlar, tohumlar, gübre, ikinci sınıf de

mirbaşların tebdili, saksılar ve diğer malzeme 
Bahçelerde ve fidanlıklarda kullanılan 

su parası 11 000 

Toplam 190 000 

V - Makina ve edevatın bakımı genel giderleri 

1951 yılı Bölüm : 24 - Madde : 1 — 1 251 761 Lira 
1950 yılı Bölüm :47 - Madde : 1 — 1 094 339 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

Ödenek kadrolara, üst derece ücretlerine ve kademe zamlarına 
göre bilhesap teklif olunmuştur. Daire itibariyle tefriki berveçhi 
âtidir. 
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Lira 

Cer dairesi 1 075 044 
Atelyeler dairesi 176 717 

Toplam 1 251 761 

Bu madde için 1950 yılında 5616 sayılı Kanunla 42 700 lira ak
tarılmıştır. > 

195,1 yılı Bölüm :24 - Madde : 2 — 123 884 Lira 
1950 yılı Bölüm :47 - Madde : 2 — 129 530 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapı
lacak ödemeler : 

Ücret tutarlarına nazaran bilhesap teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm :25 - Madde : 1 — 2 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 49 - Madde : 1 — 2 000 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu : 

Lira 

Geçen senenin aynı olarak 2 000 lira olarak teklif 
olunmuştur. 

Atelyeler 250 
Muhtemel tâyin ve zaruri nakiller karşılığı olarak 

tahminen teklif 
Cer dairesi 1 750 
1950 yılının aynı olmak üzere ve zaruri tâyin ve na- — 

killeri karşılamak maksadiyle 2 000 

1951 yılı Bölüm : 25 - Madde : 2 — 28 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 49 - Madde : 2 — 4 000 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu : 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat etmekte olup 
bu hesaba nazaran 41 lira noksaniyle 28 000 lira istenmiştir. 

Lira Lira 

Atelyeler dairesi • 1 930 
5 nci dereceden bir memur yevmiye zam-

miyle 540 kuruş üzerinden senede 90 gün 
hesabiyle, 540 yevmiye X 90 gün = 486 lira, 

10 ncu lereceden bir menfur yevmiye 240 
kuruş üzrinden senede 90 gün hesabiyle, 240 
yevmiye X 90 gün == 216 lira, 

6 ncı dereceden iki mühendis senede 100 
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l i r a Lira 

gün üzerinden 480 kuruş hesabiyle 2 X 
480 X 100 -=< 960 lira. 

5 nci redeceden bir mühendis senede 50 
gün »serinden yevmiye zammiyle 840 ikuruş 
hesabiyle 540 X 50 gün = 2 7 0 lira, 

Cer dairesi 26 111 
Zammiyle 750 kuruş yevmiyeli 3 memurun 

senede 24 günlük .'seyahat yevmiyesi 540 
Zammiyle 1125 kuruş yevmiyeli 3 memu

run senede 60 gün ikamet yevmiyesi 2 025 
Zammiyle 600 kuruş yevmiyeli 1 me

murun senede 24 sgün seyahat yevmiyesi 144 
Aynı memurun senede 96 gün ikamet 

yevmiyesi " 864 
480 kuruş yevmiyeli bir memurun senere 

24 gün seyahat yevmiyesi 115 
Aynı memurun senede 96 gün ikamet 

yevmiyesi 691 
300 kuruş yevmiye alan 3 memurun senede 

24 gün seyahat yevmiyesi 216 
Aynı memurların senede 192 gün ikamet 

yevmiyesi 864 
420 kuruş alan 3 memurun 24 gün seyahat 

yevmiyesi 302 
Aynı memurların senede 228 gün ikamet 

yevmiyesi 1 436 
240 kuruş yevmiye ©lan 4 memurun semede 

24 gün sşpahat yevmiyesi 230 
Aynı memurların seaaede 204 fgün ikamet 

yevmiyesi 734 
240 kuruş yevmiyeli 4 memurin senede 

540 gün «egr&hat yevmiyesi 1 296 
360 kuruş yevmiyeli ,2 memurun 4*60 ıgün 

seyarat y»wniyesi 1 296 
300 kuruş yevmimi! 20 memurun senede 

3600 gün seyahat yevmiyesi 10 800 
540 kuruş yevmiy«M bir ^memurun senede 

84 gün seyahat yevmiyesi 454 
480 kuruş yevmiyeli 4 memurun senede 

720 gün jseyıahat yevmiyesi 3 456 
540 kuruş yevmiyeli 1 memurun senede 

120 gün sepakat yevmiyesi 648 

Topam 26 111 28 041 

Bu m£Bwarlar merkezde teknik şube müdürleri, mühendisler 
teknikerler loko tren kontrolörleri, başkimyager, laborantlar ile, 
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işletmelerde mühendisler, teknikerler, lokofren kontrolörleri, fren 
revizöf leridirler. Seyahatleri gerek talimatnamesine ve gerekse 
hâsıl ola,cak lüzuma istinaden yapılmaktadır. 

Seyahat maksadı: 

Lokomotif depoları, Motorlu tren depoları, elektrik işleri şef
likleri, revizörlükler, su tasfiye tesisleri ve katar servisinde mal
zeme, tesisat ve teçhizat, masraf ve personeli mesaisinin etüd ve 
murakabesi, personel yetiştirme ve imtihanı içindir. 

1951 yılı Bölüm : 25 - Madde : 3 — 22 429 Lira 
1950 yılı Bölüm : 49 - Madde : 3 — 28 000 Lira 

Tertibi - Devir ve teftiş yolluğu: 

ödeneğin sureti hesabı berveçhi âti arzolunur. 

Lira Lira 

Atelyeler dairesi: 1 000 
Başkan senede 75 gün üzerinden yevmiye 

zammiyle 750 kuruştan ==» 560 
Başkan yardımcısı senede 60 gün yevmi

ye ile 750 kuruştan = 450 

1 010 

Cer dairesi : 21 429 
Zammiyle 750 kuruş yevmiye alan 2 me

mur senede 48 gün seyahat yevmiyesi 360 
' Ayni memurların senede 84 gün ikamet 

yevmiyesi 945 
6 lira yevmiye alan 7 memurun senede 

168 gün seyahat yevmiyesi 1 008 
Ayni memurların senede 600 gün ikamet 
yevmiyesi 5 400 

750 kuruş yevmiyeli 1 memurun senede 
120 gün seyahat yevmiyesi 900 

6 lira yevmiye alan 5 memurun senede 
660 gün seyahat yevmiyesi , 3 960 

540 kuruş alan 4 memurun senede 480 
gün seyahat yevmiyesi 2 592 

420 kuruş yevmiye alan 4 'memurun se
nede 720 gün seyahat yevmiyesi 3 024 

360 kuruş yevmiye alan 5 memurun se
nede 900 gün seyahat yevmiyesi 3 240 

Toplam 21 429 22 429 

Bu memurlar, Başkan, Başkan yardımcıları, Merkez Müfettiş-
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İeri, İşletmeler Servis Müdürleri ve Müfettişlerdir. Bu seyahatlel* 
talimatnamesine ve lüzuma göre yapılmaktadır.. 

1951 yılı Bölüm :25 - Madde": 4 — 35 400 Lira 
1950 yılı Bölüm : 50 - Madde :1 — 54 280 Lira 

Lira Lira 

1951 yılı Bölüm : 25 - Madde : 5 — 6 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 50 - Madde :2 — 11 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı 

Lira 

Atelyeler dairesi 950 
Cer dairesi 5 050 

Toplam 6 000 

Tahmini olarak teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm :25 - Madde : 6 — 30 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 50 - Madde :3 — 3 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

Lira 

Atelyeler dairesi 500 
Cer dairesi 2 500 

Toplam 3 000 

Tahmini olarak geçen seneki miktar teklif edilmiştir. 

Tertibi - Çicuk zammı: 
ödenek aşağıdaki hesaba istinaden teklif 

edilmiştir. 

Atelyeler dairesi: 5 160 
Mevcut çocuk adedi 43 olduğuna göre 

43 X 10 X 12 = 5 160 lira 

Cer dairesi: 30 240 
Mevcut çocuklar 230 aded olup buna göre 

230 X 10 X 12=== 27 600 
Yeni tâyinler sebebiyle tediyesine lüzum 

hâsıl olacağı tahmin edilen 22 X 10 X 12 = 2 640 

Toplam 30 240 35 400 
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Î ydi-Bolüm* • W - m d ö e : 7 — % 718* LM 
1950 yılı Bölüm : W - Ifodâfe : 4 — 3 018> Lira-

Tertibi - GFiyim eşyası : 

Talimatnamesi gereğince elbise verilmeleri icabedenjlere nazarar. 
ve bfcrreçhi âti hesapla tesbit olunmuştur. 

lAm, 

Âteİye dairesi — 
Cer dairesi 2 713 

W .»M. ll"gŞ-' 

M aded İoko ve fren kontrolörü ve bir aded basjse-
Vızör için ; 

Lira 

24 İoko ve fren kontrolörü için elbise beheri 8 050 
kuruttan 24, X a 050 = 1 932 

13 İoko ve fren kontrolörü için kaput beheri 50 lira
dan ; 13 X 50,= 650 

1 başrevizöiL iein-elbise beheri 8 050 liradan : 1 X 8 050 = 81 
1 başrevizör için kaput beheri 50 liradan : 1 X 50 = 50 

Toplam 2 713 

1951 yılı Bölüm : 25 - Madde :8 — 1 350 Lira 
1950 yılı Bölüm :50 - Madde :5 — 720 Lira 

Tertibi - Yafeıeak zammı : 

Zam verilmesîni gerektiren yerlerdeki personel adedine nazaran 
bilhesap teklif olunmuştur. 

Al^yeler dairesi : Lira 
Cer dairesi : 
30 lira alan 2 memur için 360 
15» lir» ala» 11 memar içm 99Ö 

Toplam 1 350 

1951 yılı Bolüm : 25 - Madde : 9 — 1 100 Lira 
195Ö yılı, Bolüm : 51 - Madde : 1,2 — 6 000 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler : 

1950 yılında»; 4 900 lira noksaniyle 1 100 lira teklif edilmiştir ki, 
bu miktar fazla, mesai karşılığıdır. 
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İ95İ yül: m\üm : 25 - Madde : 10 — 65 000 Lira 
1350 yılı Bölüm:: 54 — 65 000 Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler : 

5616 sayılı. Kânunun i l nci maddesininietfbirtı t&JMriysesiiıdferi 
bh»ab. 1950 yılında olduğu gibi 65 000 lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm :28-Ma^ta: 1 — 7 32Q Um 
1Ö5Ö yıli Bölüm : fâ - Maddîm: 1 —•• 8 • 806̂  Lir* 

Tertibi - İsıtma : 

ödenek bei^e^hi âti hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Lira 

Atelyeler ve Cer dairesi,: 
Merkez Teşkilâtının kalorifer masraflarına iştirak His

sesi 70 radyatör X 36,67,48 = 2 5W 
Birinci ve İkinci işletmeler kalorifer hissesi 1 700 
Geri kalan 6 işletmede 35 soba ve her sobada 2,5 ton 

beher tonu 1918 kuruştan 1 678 
35 soba için 17,5 ton fayraplık odun 17,5 X 4440 ku

ruştan 783 
Sobaların bakımı ve kuruMası gideni 500 
52,50 ton kömür ve odunun tahmil, taMiye ve nabli- 92 

Toplam 7 320 

1951 yılı Bölüm : 26 - Madde : 2 — 4 500 Lira 
1950 yıh Bölüm : 52 - Madde : 2 — 4 500 Lira 

Tertibi - Aydınlatma : 

ödeneğin sttre-M hesabı berveehi âtidir: 

Atelyeler» daiıresk Cer dairesi 500 
işletmelerde 40 oda mevcut olup bunların 

senelik-tenvir giderleriyle merkezdeki bürolara 
faturaları gereğince isabet eden miktar 4 000 

Toplam 4 500 

1951 yıh Bölüm : 26 - Madde : 3 — 4 950 Lira 
1950 yılı Bölüm : 52 - Madde :3 — 5 ÖÖtf Lira 

Tertîlbî - Üfol&eri giderleri : 

ödenek aşağıda müfredatı arzedilen ihtiyaçlar k&pşıh&ı olarak 
teklif edilmiştir. 
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Lira Lira 

Atelyeler 750 
Amonyak, ip, kurşun, sicim ve temizlik 

malzemesi giderleri karşılığı olarak 
Cer dairesi 4 200 
Amerika'da New - York şehrindeki tarihî 

demiryolu müzesi (Railway Historical Mu-
sâum) tarafından istenilen ve şebekemizde 
çalışan lokomotiflerin her tipine ait fotoğraf 
bedeli 1 200 

Merkezde 21, işletmelerde 40, oda ki, ce
man 61 oda için senede 10 ar lira üzerinden 
temizlik gideri 610 

Pens kurşunu, sicim, amibalâj kâğıdı ve 
diğer giderler 690 

ölçü ve ayar memurlarına verilecek yol
luklar karşılığı . 1 700 

Toplam 4 200 

. 1951 yılı Bölüm :26 - Madde -A — 750 Lira 
1950 yılı Bölüm : 52 - Madde :4 — 1 750 Lira 

Tertibi - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı : 

1950 yılma nazaran 1 000 lira noksaniyle teklif yapılmış olup 
daire itibariyle taksimi berveçhi âtidir. 

Lira 

Atelyeler dairesi 500 
Yazı ve hesap makineleriyle teksir makinesi camının 

ve diğer demirbaşlarının tamiri karşılığı olarak 
Cer dairesi : Masa ve sandalyeler tamiri karşılığı 

olarak 250 

750 

1951 yılı Bölüm :26 - Madde :5 — 4 500 Lira 
1950 yılı Bölüm :52 - Madde :5 — 6 000 Lira 

Tertibi - Haberleşme : 

Mevcut telefon adedine ve posta vasıtasiyle yapılan muhabera
ta nazaran bilhesap konulmuştur, ödeneğin daire itibariyle taksi
mi berveçhi âtidir. 
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Lira 

Atelyeler dairesi * 1 500 
Cer dairesi 3 000 

4 500 
T " 

1951 yılı Dölüm :26 - Madde : 6 — 7 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 52 - Madde : 6 .•— 7 500 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler : 

1950 yılınm aynı olmak üzere 7 500 lira istenilmektedir. 
1951 yılı Bölüm : 27 — 23 196 900 Lira 
1950 yıh Bölüm : 53 — 15 003 271 Lira 

Tertibi - Muharrik ve müteharrik edevat ile atelyeler alât ve 
edevatının bakımı: 

ödeneğin sureti hesabı berveçhi âti arzolunmuştur. 

Lira 

a) Atelyeler alât ve edevatının bakımı ve tamiri 1 300 000 

b) 650 Lokomotifin senelik normal tamiri behe
ri 17 300 liradan 17 300X650= 

c) Motorlu vagonların tamiri 
ç) Yolcu vagonlarının tamiri 1200 vagon beheri 

2 500 liradan 
d) Yük vagonlarının tamiri 10 000 vagon beheri 

450 liradan 
e) Hizmet vagonlarının tamiri 200 aded beheri 

400 liradan 
f) Vinçlerin tamiri 23 vinç beheri 4 650 liradan 
g) Kamyonların tamiri 2 aded beheri 2 750 lira

dan 
Kamyonların plâka resmi 

Gare edilmiş lokomotiflerden 30 adedinin fevka
lâde tamirle normal tamir farkı beheri 7 700 liradan 231 000 

113 lokomotifin ağır tamir görerek hizmete âmâde 
hale getirilmesi. Beheri 25 000 liradan 2 825 000 

90 Yolcu vagonunun ağır tamire tâbi tutularak 
hizmete âmâde hale getirilmesi. Beheri 5 000 liradan 450 000 

741 Yük vagonunun ağır tamire tâbi tutularak 
hizmete âmâde hale getirilmesi. Beheri 700 liradan 518 700 

11 245 000 
• 224 500 

3 000 000 

4 500 000 

90 000 
106 950 

5 500 
250 

19 172 200 

Toplam 23 196 900 
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©u bölüm için 1950 yılında 5 598 756 liralık ek ödenek iste
nilmiş ve ayrıca 5616 sayılı Kanunla da 52 206 lira aktarılmış
tır ki bu suretle" 1950 yılı ödeneği 18 654 233 lataya teftliğ olur. 

VI - Trafik giderleri 

Gemi gdderler 

1951 yılı Bölüm : 28 - Madde : 1 - 1 179 412 Lira 
1980 yıliîBölüm : 55 - Mailde : 1 — ,1 ;209 177 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar üoreti: 

Kadrolarına, üst derece alanlarla kademe zammı alanların ve ala
cakların vajaiyetlerine nasaşan ibilhesap teklif olunmuştur, ödenek 
farkı, birinci bölüm birinci madde münasebetimle ;$ı?zedil{»ı sebebe 
istinat eder. 

1951 yılı Bölüm : 28 - Madde : 2 — 163 620 lira 
1950 yılı — — — 

Tertibi - Bareme tâbi o toban ;bi#mettiİGr ücreti : 

Kadrolarına ve mevcut olanların durumlarına nazaran bilhesap 
teklif olunmuştur. 1950 yılında bu ödenek gar, istasyon ve ambar
lar kısmında iken aidiyeti cihetiyle trafik genel giderleri meyanı-
na alınmış olması sebebiyle buraya nakledilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 28 - Madde : 3 — 177 765 Lira 
1950 yılı Bölüm : 55 - jfl£adde : 2 — 98 ,660 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak ödemeler: 

ödenekteki -artış ümekU ikramiyesi -sebebiyledir. tahsisatı, üc
ret ve tertiplerine mevau ö^enekleı* na^aı&aı hilfcesap teklif olun-
tmspktadır. 

1951 yılı Bölüm : 29 - Madde' : 1 — 5 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 57 - Madde : 1 — 500 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu: 

1650 yık içjeı kabul buyrulan V5Q0 liranın k&£i gelmjyeeoği .gö
rülerek aynı yA^a 5 60$ lira «k ödenek talebine lüzum hâsıl ol
muştur. Bu suretle 6 10,0 lirayı butlan 1950 ödeneği yedine 1951 
için 5 000 fea is/tenijpfnekîte^dftr ki, bu -miktar, 1951 4e nakilleri 
ve .enıekliye «evklepi dü^m^np]^ 84 imemura 60 ar Ura bes^biyle 
tesbit edilmiş bulunmaktadişr. 
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1951 yılı Bölüm : 29 - Madde : 2 — 4 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 57 - Madde : 2 — 4 000 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu: 

ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir. Bu hesaba nazaran 
5 058 liraya ihtiyaç varsa da 1950 yılının aynı olmak üzere 4 000 
lira istenilmektedir. 

Lira 

Repartitör vekâleti için yedi merkezde otuzar gün
den vekâlete gideceklerin yevmiyeleri, zammiyle be
raber 420 kuruştan 30 X 7 X 420 = 882 

4 şube müdürü, 6 başrapartitörün senede 45 3r 
gün vazife seyahati 480 kuruş X 10 X 45 2 160 

Örer değişiklikleri için izmir Matbaasına gidecek 
2 memur 90 gün X 2 X 420 = 756 

Altı yevmiye alacak bir memurun senede elli gün
lük geçici görevi (Kaza, vukuat ve fevkalâde hallerde) 300 

Her işletmede bir memurun elbise tevziatı için se
nede ellişer gün hesabiyle seyahatları karşılığı zam
miyle beraber 240 kuruştan 240 X 8 X 50 = 960 

-Toplam 5 058 

1951 yılı Bölüm : 29 - Madde : 3 — 67 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 57 - Madde : 3 — 75 000 Lira 

Tertibi - Devir ve teftiş yolluğu: 

Teklif edilen ödeneğin sureti lıesabı aşağıda arzedilmiştir. 

Lira 

Başkanın senede otuz günlük devir yolluğu yev
miye zammiyle dokuz liradan 270 
iki başkan yardımcısının senede otuz gün üzerinden 
devir yolluğu, yevmiye zammiyle beraber altı liradan. 
6 X 60 = 360 

Üç müfettişin senede yirmişer gün üzerinden teftiş 
harcirahları, yevmiye altı liradan 360 

Sekiz servis müdürünün talimatnamesi gereğince 
yılda altmışar gün devir yollukları yevmiye altı lira
dan. 6 X 8 X 60 = 2 880 

işletme merkezi müfettişi 8 aded, senede altmış gün, 
yevmiye altı liradan 2 880 

40 kısım müfettişin talimatnamesi gereğince sene
de beherinin 240 gün devir ve teftiş yolluğu, yevmiye 
360 kuruştan 34 560 

41 tren muayene memurunun senede 240 gün üze
rinden yevmiye 240 kuruş hesabiyle 23 616 
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Lira 

1 Askerî trenlere berayi teftiş refakat edenlerin yol
lukları 2 074 

. ı 
Toplam 67 000 

1951 yılı Bölüm : 29 - Madde : 4 — 73 200 Lira 
1950 yılı Bölüm : 58 - Madde : 1 — 88 200 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı: 

610 çocuk adedine göre ayda onar liradan 6 100 X 12. 

1951 yılı Bölüm :29 - Madde :5 — 10 000 Lira 

1950 yılı Bölüm :5,8 - Madde : 2 — 10 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı: 

1950 yılının aynı olmak üzere 10 000 lira teklif, edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm :29 - Madde : 6 — 5 000 Lira 

1950 yılı Bölüm :58 - Madde :3 — 2 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

Tahminî olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
1951 yılı Bölüm :29 - Madde :7 — 7 041 Lira 
1950 yılı Bölüm : 58 - Madde :4 — 8 370 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası : 
Talimatnamesine göre elbise verilecekler için aşağıdaki hesaplar 

teklif olunmuştur. 

Lira 

29 muhabere memuruna elbise, beherine 8 630 kuruştan 2 503 
Muhabere memurlarına palto, on aded 5 000 kuruştan 500 
Tren muayene memurlarına, 41 elbise 8 630 kuruştan 3 538 
On tren muayene memuruna palto 5 000 kuruştan 500 

Toplam 7 041 

195^ yılı Bölüm : 29 - Madde : 8 - - 1 620 Lira 
1950 yılı Bölüm : 58 - Madde :5 — 1 710 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı : 

Zamma müstahak memur adedine göre bilhesap teMif olunmak
tadır. 
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Lira 

30 lira alan 3 memurun 6 aylık zammı 540 
15 lira alan 12 memur için 1 080 

Toplam 1 620 

1951 yüı Bölüm : 29 - Madde : 9 — 12 570 Lira 
1950 yık Bölüm :59 - Madde : İve 2 — 5 450 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak Ödemeler : 

ödenek aşağıdaki hesaba istinaden tesbît edilmiş, olmakla beraber 
12 570 lira teklif olunmuştur. 

Lira Lira 

Hizmet evi tahsisatı 900 
3 memur ayda 15 liradan 540 
2 » » 10 » ^ 240 
2 » » 5 » 120 

Toplam 900 

Fena hava tahsisatı 480 
4 memur ayda onar liradan 
Nöbe tücreti 6 5J0 
9 vagon tevzi bürosunda nöbet bekleyecek olan 9 me

mur için beher nöbet 2 liradan 365 gün X 2 X 9 
Fazla mesai ücreti 6 000 
Bir memurun hafta ve genel tatil günlerindeki me

saisi dolayısiyle senelik fazla mesai saati olup 12 memur 
üzerinden 200 X 12 memur X 250 kuruş 

Toplam 13 950 

1951 yılı Bölüm : 30 - Madde : 1 — 23 885 Lira 
1950 yrlı Bölüm : 60 - Madde : 1 — 8 000 Lira 

Tertibi : Isıtma : 

ödenek aşağıdaki hesaba istinaden teklif edilmiş olup fazlalık 
yatakhane giderlerinin bu kısma alınmasından tevellüt eylemek
tedir. 

Lira 

Merkez dairelerine isabet eden kalorifer ücreti, 47 
radyotör beheri 36, 67, 84 kuruştan 1 500 

Haydarpaşa ve 2 nci işletme 500 
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1951 yılı Bölüm : 30 - Madde : 2 — 12 260 Lira 
1950 yılı Bölüm : 60 - Madde : 2 — 5 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma : 

Lira 

Kaloriferlerden trafik hissesi 6 işletmede beşer oda, 
beher odada 2,5 ton linyit tesbit ve beher tonu 1918 
kuruştan 1 439 

40 kısım müfettişi, 16 tevzi bürosu ki ceman, 56 oda 
2,5 tondan ve beher tonu 19.18 kuruştan 2 685 

86 sobanın kurma ve bakımı 946 
21 ton fayraplık odun beher tonu 4 470 kuruştan 930 
Yatakhanelerin ısıtılması, 77 yatakhane, beher yatak

hanede 3 oda ve beher odada üçer ton hesabiyle 
9 X 77 X 1918 = 13 292 

Fayraplık odun, 232 oda, 25 kilo dan 58 ton odun 
4 470 kuruştan 2 593 

Toplam 23 885 

Lira 

Merkez dairelerinin faturasına müstenit senelik ay
dınlatma giderleri 2 800 

işletme Servis müdürlükleri, beherinde beşer oda
dan 40 oda, beher oda için 44 kilovat saat beher kilovat 
saat 40 kuruştan 704 

Bütün gün istihlâkine zaruret olan yerlerdeki cer-
yan istihlâk bedeli karşılığı 246 

Ampul ve duy bedeli 250 
40 müfettiş odası 704 
Ampul ve duy bedeli 56 
77 yatakhanenin aydınlatılması, beher yatakhane 3 

odadan 231 oda 7 500 

Toplam 12 260 

Ödeneğin sureti hesabı yukarda arzedilmiştir. Artış, yatakha
neler aydınlatma giderlerinin buraya alınmasından ileri gelmek
tedir. 

1951 yılı Bölüm : 30 - Madde : 3 — 145 827 Lira 
1950 yılı Bölüm : 60 - Madde : 3 — 58 500 Lira 

Tertibi - öteberi giderleri: 
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Lira Lira 

4 216 
21 078 
21 078 

1 000 
46 372 

Merkezde 25 oda, işletme servis müdür
lüklerinde 40 oda, müfettişliklerde 40 oda ki 
ceman 105 odanın senede onar lira üzerin
den temizlik giderleri 1 050 

Kompozisyondan ayrılan vagonların ça
maşır yıkama giderleri 500 

2 vagonun radyo abonman ücreti 20 
Şehir dâhili nakil ve vasıtaları ve damga 

resmi giderleri 150 
Sicim, ip, ambalaj kâğıdı, kurşun, ben

zin, yağ giderleri 
Personelin yıkanma giderleri 
77 yatakhane için su parası 
77 yatakhane için mahrukat parası 
77 yatakhane için sabun parası 

Diğer müteferrik giderler, yatakhane ki
rası ve saire 1 500 

Mecmua ve abonman bedeli ve Chaix ve 
Belçika 'da çıkan Demiryollar kongreleri bül
teni, abonmanı 35 

Yatakhane çamaşırlarının yıkanması be
her yatak için üç parçanın üç günde bir yı
kanması 50 kuruştan, 77 yatakhanede 1155 
yatak 81 000 

Senede 120 gün yıkandığına göre 69 300 
Bornos, 300 aded haftada bir ve beheri 

50 kuruştan yıkandığına göre 
500 Havlu haftada bir ve 15 kuruştan 

Servis vagonlarının çamaşırlarının yıkan
ması 

İhlamur ve şeker, yatakhanedekilere 

Toplam 

ödenek yukardaki hesaba istinat eylemektedir. Artış sebebi 
yatakhane giderlerinin buraya alınmasındandır. 

1951 yılı Bölüm : 30 - Madde : 4 — 3 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 60 - Madde : 4 — 1 500 Lira 

Tertibi - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı: 

işletme trafik servislerinin ihtiyacına binaen 3 500 lira iste
nilmiştir. 

7 800 
3 900 

8 200 
6 000 

145 827 
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1951 yüı BÖlıirn : 30 - Madde :5 — 12 685 Lira 
1950 yılı Bölüm : 60 - Madde : 5 — 10 000 Lira 

Tertibi - Haberleşme : 

ödenek berveçjhi âti 'hesaba istinaden teklif olunmaktadır. 

Lira 

Merkezde ücrete tâbi beş telefon vardır. Bunların se
nelik abonman ve fazla mükâleme ücreti 5 X 75 X 37 560 

Üç telefonun şehirlerarası mükâleme ücreti, üç tele
fon, yevmiye üçerden 9 mükâleme senede 310 gün se
nede 2790 mükâleme, ortalama 2,5 liradan 6 795 
dan 6 795 

İşletmelerin mükâleme ücreti, beş hariç telefon abon
man ücreti 375 

İşletmelerin Ankara ile mükâlemesi yevmiye birer 
mükâlemeden beş mükâleme, senede 310 günden 1550 
mükâleme 2,5 liradan 3 875 

İç ve dış mektuplarla telgraflar 900 

Toplam 12 685 

1951 yılı Bölüm : 30 - Madde : 6 —• 7 125 Lira 
1950 yılı Bölüm : 60 - Madde : 6 — 7 125 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler : 

Bu grupa dâhil, devairin fiilen kullandığı kırtasiye ve basılı 
kâğıtlarla defterler karşılığı olarak kırtasiye mağazasından alman 
malûmata göre teklif edilmiştir. 

Gar, istasyon, ambar ve geçitler 

1951 yılı Bölüm : 31 - Madde : 1 - . 10 675 764 Lira 
1950 yılı Bölüm : 62 - Madde : 1 — 9 671 976 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

Kadrolarına nazaran, üst derece farkları ve kademe zamları da 
göz önüne alınarak bilhesap teklif olunmuştur. Artış 5616 sayılı 
Kanunla beraber bir kısım personel tezyidinden mütevellittir. 

1951 yılı Bölüm : 31 - Madde :2 — 349 440 Lira 
1951 yılı Bölüm : - Madde : — — Lira 

Tertibi - Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti : • 

5616 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan bir kıssım personel bu
raya aktarılmıştır. Nitekim 1950 yılında da bu maksatla yeniden 
açılan maddeye 291 418 lira aktarılmıştır. 
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1951 yılı Bölüm : 31 - Madde : 3 — 760 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 62 - Madde : 2, 3, 4 — 714 775 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak ödemeler 

Madde ödeneği, ücret tertiplerine konulan tahsisat göz önüne 
alınarak bilhesap teklif olunmuştur. Madde için 1950 yılında 
107 110 lira 5616 sayılı Kanuna tevfikan aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde : 1 — 10 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 65 - Madde : 1 — 6 000 Lira 

Tertibi - Sürekli göırev yolluğu: 

Lira 

3862 kişilik kadrodan sene içinde yapılması zaruri 
görülecek nakil ve tâyinler adedi 193 olarak tahmin edil 
mistir. Bunların beheri için 40 ar liradan yolluk 7 720 

77 memurun tekaüde ayrılmaları esasına göre be
heri için 40 ar liradan 3 080 

Toplam 10 800 

Bu madde ödeneği 1950 yılında kâfi gelmediğinden 6 000 lira 
ek ödenek istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde : 2 — 70 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 65 - Madde : 2 — 70 000 Lira 

'Tertibi - Geçici görev yolluğu : 

Bilhesap 75 400 liraya ihtiyaç varsa da 1950 yılının aynı olarak 
70 000 lira istenilmiştir. 

Lira 

Şebekede bir istasyon şefi, bir hareket memuru, 2 
makasçı ile idare edilen 400 istasyon mevcut olduğuna 
göre bu yerlerde çalışanların senelik mezuniyet ve has
talık hallerinde yerlerine başka istasyonlardan gönderi
lecek vekillere verilecek vekâlet ücretleri karşılığı ol
mak üzere teklif olunmuştur. 

«00 memura senede 20 gün izin 800 X 20 X 225 ku
ruş 

800 memura senede 12 gün erzak izni 800 X 12 X 
225 kuruştan 

800 memura senede 6 gün hastalık 800 X 12 X 225 
kuruş 

200 makasçı senede 20 gün izin 200 X 20 X 150 ku
ruş 

Diğer geçici görevler karşılığı alarak 

36 

21 

000 

600 

10 800 

6 
1 
000 
000 

Toplam 75 400 
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1951 yılı Bölüm :32-Madde :3 — 1 113 960 Lira 
1950 yılı Bölüm : 66 - Madde : 1 — 1 100 000 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı: 

Lira 

8497 Çocuk mevcut olduğuna göre 84980 X 12 1 019 640 
Geçit bekçileri, 786 çocuk hesabiyle 7860 X 12 94 320 

Toplam 1 113 960 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde : 4 — 55 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 66 - Madde : 2 — 55 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı : 

1950 yılının aynı olmak üzere ve tehminen 55 000 lira teklif 
edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde : 5 — 15 000 Lira 
1050 yılı Bölüm : 66 - Madde : 3 — 15 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

1950 yılının aynı olmak üzere ve tahminen 15 000 lira teklif 
edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde : 6 — 386 900 Lira 
1950 yılı Bölüm : 66 - Madde : 4 — 424 200 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası : 

Talimatnamesi gereğince elbise alacakların adedine, verilecak 
elbisenin cinsine göre bilhesap teklif olunmuştur. 

Lira 

7 Ambar müdürü için elbise beheri 8630 kuruştan 
Ambar müdürleri için palto 2 aded beheri 5 000 ku

ruştan 
Ambar şefleri 108 elbise beheri 8 630 kuruştan 
Ambar şefleri 27 polto beheri 5 000 kuruştan 
Ambar memurları 24 elbise beheri 8 630 kuruştan 
Ambar memurları 6 palto beheri 5 000 kuruştan 
Ambar Saymanları 109 elbise beheri 8 630 kuruştan 
Ambar Saymanlıkları 27 palto beheri 5 000 kuruştan 
Adaylar 169 elbise beheri 8630 kuruştan 
Adaylar 43 palto beheri 5000 kuruştan 
Amele çavuşu 1 elbise 4250 kuruştan 
Amele çavuşu 1 palto 500 kuruştan 
Geçit bekçileri 393 elbise beheri 4050 kuruştan 
Geçit bekçileri 131 palto beheri 5800 kuruştan 
İstasyon personeli 2511 elbise beheri 8630 kuruştan 
İstasyon personeli 787 palto beheri 5000 kuruştan 

604 

100 
9 320 
1 350 
2 071 
300 

9 407 
1 350 
14 585 
2 150 

43 
50 

15 916 
7 598 

216 700 
39 350 
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925 makasçıya elbise beheri 4050 kuruştan 
308 makasçıya palto beheri 5000 kuruştan 
220 bekçiye elbise beheri 4050 kuruştan 
73 bekçiye palto beheri 5800 kuruştan 

Lira 

37 462 
15 400 
8 910 
4 234 

386 900 Toplam 

1951 yılıBölrm :32 - Madde :7 — 21 240 Lira 
1950 yüı Bölüm : 66 - Madde : 5 — 19 480 Lira 

Tertibi: Yakacak zammı 

Zamma müstahak memur adedine göre bilhesap teklif olunmuştur. 

Lira 

216 memuı* ayda 15 lira üzerinden 6 ay müddetle 19 440 
20 aded geçit bekçisi için 20 X 15 X 6 1 800 

Toplam 21 240 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde :8 — 231 395 Lira 

1950 yılı Bölüm : 67 - Madde : 1 ve 2 — 214 750 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler : 

Lira Lira 

Hizmet eri 86 460 
167 memur ayda 15, senede 180 liradan 
150 memur ayda 10, senede 120 liradan 
640 memur ayda 5, senede 60 liradan 

30 060 
18 000 
38 400 

4 875 
7 500 
7 200 
5 400 
5 040 

Gişe tahsisatı ' 30 015 
Ayda 15 lira alan 25 kişiye 
Ayda 12,5 lira alan 50 kişiye 
Ayda 10 lira alan 60 kişiye 
Ayda 7,5 lira alan 60 kişiye 
Ayda 5 lira alan 84 kişiye 

Fena hava tahsisatı \ 94 560 
145 istasyonda 788 memura verilmektedir. 

Ayda onar liradan 7 880 X 12 
Temsil tahsisatı 12 360 
103 merkez için ayda onar liradan 1 030 X 12 
Su doldurma tahsisatı 2 000 
31 istasyonda su dolduranlara ayda 6 liradan 
Geçit bekçileri için hizmet evi tahsisatı 3 000 
50 memur ayda 5 liradan 
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Lira Lira 

Geçit bekçileri için fena hava tahsisatı 3 000 
50 memur ayda 5 liradan 

Toplam 231 395 

1951 yılı Bölüm : 32 - Madde : 9 — 67 750 Lira 
1950 yılı Bölüm : 70 — 67 750 Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler : 

5616 sayılı Kanunun 11 nci maddesine tevfikan ve geçen senenin 
ayni olarak teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 33-Madde : 1 — 150 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 68 - Madde : 1 — 117 500 Lira 

Tertibi - Isıtma 

Lira 

8 
8 
6 
2 

000 
000 
000 
080 

Haydarpaşa Garı kaloriferi ücreti 200 ton kok 40 li
radan.. 

Ankara Garı kalorifer ücreti 200 ton kok 40 liradan 
Afyon Garı kalorifer gideri 150 ton kok.. 
Kayseri Garı kalorifer gideri 52 ton kok... 
Kaloriferlerde fayraplık odun 20 ton odun 4470 ku

ruştan... • • 895 
Birinci İşletmede 256, İkinci İşletmede 138, Üçüncü 

İşletmede 146, Dördüncü İşletmede 166, Beşinci İşletme
de 203, Altıncı İşletmede 520, Yedinci İşletmede 150 Se
kizinci İşletmede 357, soba mevcut olduğuna göre ceman 
1936 soba vardır. Bundan yatakhane sobaları 231 tenzil 
edilince 1705 soba kalır. Beher sobada 2,5 ton linyit yakıl
dığına göre 1393- sobada linyit ve 302 sabada çeltek esa
sına göre.... 76 000 

1936 sobada 250 şer kilodan fayraplık odun 484 ton 
odun, 4470 kuruştan 21 635 

Sobaların kurulma ve tamiri, 1936 soba için.. 15 000 
Geçit bekçileri, kömür 239 soba 2 ton ve 15 liradan 

7120 lira, odun beher sobaya 250 kilo ve kilosu 4,47 san
timden 2682 sobaların bakımı beheri 11 liradan 2629 lira 12 431 

Toplam 150 041 

1950 yılı ödeneği kâfi gelmediğinden bu tertip için 50 000 lira 
ek ödenek istenilmiş olduğuna göre ısıtma ödeneğinden tasarruf 
yapılmıştır. 
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1951 yılı Bölüm : 33 - Madde : 2 — 500 000 U r a 
1950 yılı Bölüm : 68 - Madde : 2 — 160 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma: 

Birinci işletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için 

İkinci İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için 

Üçüncü İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için 

Dördüncü İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenvirat] için 

Beşinci İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için 

Altıncı İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için „ 

Yedinci İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için 

Sekizinci İşletmenin ihtiyacı gar, istasyon, ambar ve 
saha tenviratı için 

695 istasyon, gar ve ambarlarla el feneri, makas 
fenerleri için günde iki kilo petrol hesabiyle senede 
507 350 kilo petrol beher kilosu 28 kuruştan 

Lâmba şişesi, ampul ve fitiller 
239 kulübe beher kulübede 4 fener berer fenerde 

2 kilo gaz sarfedildiğine göre 28 kuruştan 
956 aded fenerin bakımı bir liradan 

Lira 

96 

83 

18 

3 

7 

78 

19 

45 

000 

489 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

142 058 
6 942 

555 
956 

Toplam 500 000 

Bu madde ödeneği kâfi gelmediğinden 1950 "yılında 310 000 
liralık ek ödenek istenilmiştir ki bu suretle 470 000 liraya baliğ 
olmaktadır. Buna nazaran 85 000 lira fazla talep olunmaktadır. 

1951 yılı Bölüm : 33 - Madde : 3 — 350 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 68 - Madde : 3 — 275 000 Lira 

Tertibi - öteberi giderleri: 

Bu madde ödeneğinin sureti hesabı aşağıda arzedilmiştir. 1950 
yılı tahsisatı kâfi gelmediğinden yıl içinde 45 000 liralık ek öde
nek istenmiş bulunduğuna 1951 yılı teklifi 1950 yılma nazaran 
daha azdır. 

Lira Lira 

Hudut haricinde müşterek garlarda (Pit-
yon ve meydamekbezde) bulunan memurla
rın temsil ödeneği 4 200 
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Lira Lira 

Meydanıekbezde iki memur ayda 100 li
radan. 2 400 

Meydanıekbezde bir hademe ayda 50 li
radan 600 

Pityonda bir memur ayda 100 liradan 1 200 

Müstehlek malzeme 91 270 
Kurşun, tel, ispirto, haşarat öldürücü ma

yi, tebeşir, üstübeç,-kurşun tozu, kaul, zım
para kâğıdı, beyaz sabun, arap sabunu, so
da, üstüpi, el bezi, dekistirin, kibrit, telgraf 
bandı, renkli camlar, ince ve kalın sicim, bal
ta, kürek, kazma sapları, makas fırçası, hasır 
ve çalı süpürge, kireç, tahta fırçası 

Su 81 000 
İstihlâk edilen su, şebekede gar, istas

yon, ambarlarda 
ölçü ve ayar memurlarının- yollukları ve 

basküllerinin, kantarların damgalanması gi
derleri 

Geçici amele giderleri (tâthirat işlerinde 
Bütün şebeke için 140 amele yevmiye 

350 kuruştan senede 310 iş günü üzerinden 
yevmiyeleri tu tan 

Bunların ihtiyarlık sigortası % 4 
îş kazaları ve meslek hastalıkları % 3 

Toplam 

1951 yılı Bölüm : 33 - Madde : 4 — 80 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 68 - Madde : 4 —. 25 000 Lira 

Tertibi - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 

Teklif edilen ödeneğin sarf yerleri aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

151 900 
6 076 
4 554 

11 000 
162 530 

350 000 

Gar, İstasyon, ambarlarda mevcut 1236 
kantarın bakımı ve tamiri için 40 000 

Gar, İstasyon ve ambarlarda mevcut ve 
yirmi milyon değerindeki diğer demirbaş
ların, alât, edevat ve vasıtaların bakım ve 
tamirleri için binde 2 hesabiyle 40 000 

Toplam 80 000 
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1951 yılı Bölüm : 33 - Madde : 5 — 12 450 Lira 
1950 yılı Bölüm : 68 - Madde : 5 — 5 000 Lira 

Tertibi - Haberleşme: 

Teklif edilen ödeneklerin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira Lira 

Gar, istasyon ve ambarlarda mevcut ve 
şehre bağlı 65 telefon mevcut olup bunların 
senelik abonoman tutarı, ortalama 100 lira 
üzerinden 6 500 

1951 yılında telefon yapılmasa lâzımgelen 
17 Gar, istasyon ve ambarların telefon tesis 
giderleri, ortalama 250 lira üzerinden 4 250 

Bu yeni telefonların mükâleme ücreti 1 700 

Toplam 12 450 

1951 yılı Bölüm : 33 - Madde : 6 — 475 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 68 - Madde :6 — 475 000 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve Ibasılı kâğıtlarla defterler : 

Teklif edilen ödeneğin sureti Ihesalbı berveçjhi âtidir. 

Lira Lira 

Ücretler 
Memurların esas 
F fıkraları 
Kademe zamları 
işçi ücretleri 
Kademe zammı 
Terfi farkları 

Türkiye Cuımihur 
yapılacak ödemeler 

% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 1 1er 

işçiler Emekli SE 
meler 26 915 liranın 

işçi sigortalarına 

ücretleri 

iyeti Emekli 'Sandığına 
13 632 lira üzerinden 

tndığma yapılacak öde-
% 5,5 ğu 

yapılacak i 
Fazla mesai ücreti 

Kİemeler 

12 588 
720 
324 

25 734 
181 

1 000 

40 547 

682 
25 
58 

136 

901 

40 547 

901 

1 480 
120 

2 784 
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Lira Lira 

2 2 X 1 2 = 264 
1 5 X 1 4 X 1 2 = 2 520 ' 

2 784 

Yolluklar 
Çocuk zammı 
Doğum ve ölüm yardımları 
Isıtma 
Aydınlatma 
Makineler için cereyan bedeli 
öteberi giderleri 
Makine ve demirbaş bakımı ' 
Karton bilet 
İstasyonlara verilen matbualar 
Mürekkep, kurşun ve sicim 
İaşe 
Hamule senedi 200 000 aded 
Bagaj bültenleri 20 000 aded cilt 
Mesajeri 10 000 cilt 
Açık bilet 10 000 cilt 
Yolcu munzam hasılatı 15 000 cilt 
Kitanslar 20 000 cilt 
Abonman kartları 20 000 cilt 
Vezne irsalât makbuzları 5 000 cilt 
İdari nakliyat 20 000 cilt 
Diğer müteferrik kıymetli evrak 100 muh

telif cins 
Hareket dairesi, gar, istasyon ve ambarlar 

kırtasiye ve basılı kâğıtlariyle defter ihtiyaç
ları için 

Toplam 

1951 yılı Bölüm : 34 — 1 945 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 69 — 1 945 000 Lira 

Tertibi - Yükleme ve boşaltma giderleri 

Ücretler 
Daimî memurlar ücreti 331 320 
E Cetveline dâhil olanların ücretleri 202 680 

250 
2 880 
1 000 

500 
500 

7 000 
200 

2 000 
102 000 
14 000 
7 500 
1 750 

100 000 
21 200 
8 000 
5 400 
8 550 

12 000 
20 000 

3 500 
4 400 

21 538 

85 000 

475 000 

534 000 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

İşçiler Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 

Ankara'da on memurun geçici tazminatı 

44 529 

11 147 
1 800 
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Lira Lira 

Çocuk zammı 500 çocuk için 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası (elbise ve palto, 163 elbise 

8 630 kuruştan, palto 41 beheri 50 liradan) 
Yakacak zammı 9 memura ayda 15 lira

dan 6 ayda 
Hizmet evi, 67 memur ayda 15 ve 32 me

mur ayda 5 liradan 
Müteferrik taahhüt giderleri, ilâm ve saire 
Geçici hamal ücretleriyle işçi Sigortaları 

karşılıkları ' 
Takoz giderleri 7 000 takoz 

Toplam 

Tren lokomotifleri genel giderleri 

1951 yılı Bölüm : 35 - Madde : 1 — 5 505 816 Lira 
1950 yılı Bölüm • 71 - Madde : 1 — 4 542 961 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti: 

Hizmete girecek olan motorlu trenler için ilâve edilen maki
nist kadrolariyle filitre ve pompa revizörlüğü, tesisat memurluğu 
ilâvesinden ve 5616 sayılı Kanunun tatbiki neticelerinden dolayı 
ücretlerde artma husule gelmiştir, ödenek, kadrolarına, üst de
rece farklarına ve kademe zamlarına nazaran bilhesap teklif olun
muştur. 1950 yılında bu maddeye 167 000 lira aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 35 - Madde : 2 — 75 600 Lira 
1950 yılı Bölüm : 72 - Madde : — 75 600 Lira 

Tertibi - Geçici memur ve hizmetliler ücreti: 

Fortrafik zamanında çalıştırılmak üzere 1950 yılında olduğu 
gibi 75 600 lira istenilmiştir. 

Lira 

Fortrafik mevsiminde altı ay için geçici ateşçi ücreti 75 600 

1951 yılı Bölüm : 35 - Madde : 3 — 647 855 Lira 
1950 yılı Bölüm : 71 - Madde : 2 — 362 690 Lira 

Tertibi - Ücretle ilgili olarak çeeşitli sandık ve kurumlara ya
pılacak ödenekler: 

Teklif edilen ücretlere ye kanuni nispetlere göre bilhesap is
tenilmiştir. 
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60 000 
2 000 
2 000 

16 117 

810 

13 980 
500 

1 238 117 
20 000 

1 945 000 
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1951 yıh Bölüm : 36 - Madde : 1 — 2 500 Lira 
1950 yıh Bölüm : 74 - Madde : 1 — 250 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu: 

2387 muhtelif personelin zaruri nakil ve tâyinleri halinde 
1950 yılı için kabul edilen 250 liranın hiçbir veçhile kâfi gelmi-
yeceği anlaşılmış ve nitekim aynı yılda 2 000 liralık ek ödenek 
istenilmiştir. Bu sebeple 1951 yılı için 2 500 lira talebine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 36 - Madde : 2 — 15 000 Lira 
1950 yıh Bölüm : 74 - Madde : 2 — 8 000 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu: 

Teklif edilen ödeneğin sarf yerleri aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

Muayyen mmtakalarda nakliyatın kesafet peyda 
ettiği zaman nakliyat hacmi daha dar olan işletmeler
den muvakkaten nakledilecek lokomotif personelinin 
yollukları karşılığı 10 000 

Tamire gelecek lokotomifleri getiren personelin 
yolluklariyle diğer geçici görev yollukları 5 000 

Toplam 15 000 

Bu madde için 1950 yılında 7 000 liralık ek ödenek istenilmiş
tir. 

. 1951 yıh Bölüm : 36 - Madde : 3 — 586 320 Lira 
1950 yıh Bölüm : 75 - Madde : 1 — 561 360 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı: 
» 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 
4686 çocuk adedine göre 

Lira 

4686 X 10 X 12 = 562 320 
Yeniden tâyin yapılacak 200' kadro için bir çocuk 

hesabiyle 340 çocuk için 340 X 10 X 12 24 000 

Toplam 586 320 

1951 yılı Bölüm : 36 - Madde :4 — 65 000 Lira 
] 950 yılı Bölüm : 75 - Madde : 2 — 40 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı: 

1950 yılı için kabul buyurulan 40 000 liranın kâfi gelmemesi 
sebebiyle 25 000 liralık ek ödenek istenilmiştir. Ayrıca 200 mün-
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hale yeniden tâyin zarureti de nazara alınarak 1951 için 65 000 
lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bolüm : 36 - Madde :5 — 5 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 75 - Madde : 3 — 5 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı: 

1950 yılının aynı olmak üzere ve tahmini olarak 5 000 lira is
tenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 36 - Madde : 6 — 222 304 Lira 
1950 yılı Bölüm : 75 - Madde : 4 — 216 444 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası: 

Talimatnamesine göre elbise verileceklerle, verilecek elbise 
cinsine göre aşağıdaki hesap veçhile ödenek tesbit ve teklif olun
muştur. 

Lira 

2 başrevizörün elbisesi beheri 8 050 kuruştan 
Bir palto 
Loko makinisti 955 elbise tutarı 8 050 kuruştan, 
345 makinist paltosu beheri 5 000 kuruştan 
Motorlu tren makinisti aded 62 beheri 8 050 kuruştan 
Motorlu tren makinisti paltosu 62 beheri 5 000 kuruştan 
Loko ateşçisi 1047 aded beheri 8 050 kuruştan 
378 ateşçi paltosu beheri 5 000 kuruştan 
Pompacı 223 aded 4 250 kuruştan 
Pompacı paltosu 75 aded beheri 50 liradan 
Eevizör 30 aded 8050 kuruştan elbise 
Revizör 21 palto beheri 5000 kuruştan 

161 
50 

76 877 
17 250 
4 991 

ı 3 100 
84 283 
18 900 
9 477 
3 750 
2 415 
1 050 

Toplam 222 304 

Artış, makinist kadrosunda ve diğer kadrolardaki tezayüt dola- 1 
yısiyledir. 

1951 yılı Bölüm : 36 - Madde : 7 — 12 150 Lira 
1950 yılı Bölüm : 75 - Madde : 5 — 12 420 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

Ayda 15 lira alan 135 memurun 6 aylık zamları 12 150 
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1951 yüı Bölüm :36-Madde :8 — 1 207 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 76 - Madde : 1, 2, 3 — 323 550 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler : 

ödenek, aşağıdaki hesaba istinaden teklif olunmuştur. 

Lira 

Hizmet evi tahsisatı : Kendilerine ve tahsis edilmiyen 
35 kişiye ayda 15 lira üzerinden 

Fena hava tahsisatı : Fene havalı yerlerde oturan 153 
memura ayda beşer lira üzerinden 

Munzam tahsisat : 
Kilometre tazminatı : 1950 yılında mevcut personelin 

% 10 artışı sebebiyle 1950 yılı ödeneği bu nispette yük
seltilmiştir. 

Ameliyat trenleri tazminatı: (Yukardaki sebeple) 
Rampa tazminatı : » » 
Bekleme tazminatı : » » 
Yatak tazminatı 

Toplam 357 875 

Nizamnamede yapılacak tadil münasebetiyle artırılma
sı icabeden miktar, yukardaki tahsisatın 2,5 misli hesabiyle 849 125 

Toplam 1 207 00ü 

Bu madde için 1950 yılında Nizamnamede yapılacak tadil sebe
biyle 300 bin liralık ek ödenek istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm :36 - Madde : 9 —'55 000 Lira 
1950 yılı Bölüm :78 - Madde : 11 — 5(5 000 Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler : 

jt 1950 yılının aynı olmak üzere teklif olunmuştur. Teklif 5616 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesine istinat eder. 

1951 yüı Bölüm :36 - Madde : 10 — 50 000 Lira ,l 

1950 yılı Bölüm :78 - Madde : 2 — 50 000 Lira 

Tertibi - Kömür tasarruf ikramiyesi : 

Talimatnamesine göre ödenmek üzere geçen seneki gibi 50 000 
lira teklif olunmuştur. 

6 300 

9 180 
1 920 

322 325 
5 500 
5 500 
5 500 
1 650 
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1951 yılı Bölüm : 37 — 31 843 870 Lira 
1950 yılı Bölüm :77 — 24 599 891 Lira 

Tertibi - Lokomotifler giderleri : 

Lokomitif yakıtları 
Ereğli kömürü 
Çeltek kömürü 
Linyit kömürü' 
Odun 
Odunun tahmil ve 
tahliyesi 
Ham petrol 
Ham petrolün tahmil ve 
tahlisiyesi 

Ton Kuruş Lira 

724 300 X 3747 = 27 139 521 
61 0 0 0 X 1 1 8 0 = 719 800 
71 7 0 0 X 2 0 9 4 = 1 501 398 

9 8 0 X 4 4 7 0 = 43 806 

980 
8 0 0 0 X 5 0 0 0 = % 400 000 

, 
8 000 

Toplam 29 813 500 

Lira 

29 813 500 

• 

10 763 000 000 ham ton kilometre ya
pılacağı esasına göre beher ham ton kilo
metrede 76,32 gram kömür sarfedileeektir. 

Motorlu tren yakıtları 251 050 
Motorin 1 000 ton 230 liradan 230 000 
Benzin 50 ton 400 liradan 20 000 
Tahmil ve tahliye gideri beher ton bir 

liradan 1 050 

743 050 Yağlar : 
Rezidu 
Sürşof 
B. 
A. 
W 
Valvalin 
Vakum 
D. T.e 
Tahmil ve 

liradan 

yağı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tahliy 

-

1200 ton 
390 » 

26 » 
12 » 
15 » 

1 » 
10 » 
2 » 

re gideri ] 

Topl am 

340 liradan 
700 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

500 
700 

» 
» 

, » 
» 
» 
» 
» 

L 656 ton birer 

To planı 

251 050 

408 000 
273 000 

26 000 
12 000 
15 000 
1 000 
5 000 
1 400 

1 650 

743 050 
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Lira 

Sular 
5 186 753 ton su 

ruştan 

Suların detayı 
Ereğli kömürü 
Linyit » 
Çeltek » 
Odun 
Soda 
Kireç 
Şehir suyu 
Cereyan bedeli 

beher tonu 15,81 ku-

10 000 ton X 37,47 = 
8 042 » X 20,94 = 
4 756 » X 11,80 = 

120 » X 44,70 = 
200 » X 25,0,00 = 

1 500 » X 40,00 = 

Pompa kazanlarının tamiri ile diğer 
müstehlek malzeme bedeli 

Pompaların dondan muhafazası için 
kömür linyit 218 X 20,94 = 4 564 

Odun, soda ve kirecin yükleme ve bo
şaltılması 

Toplam 1 

820 000 

374 700 
168 399 
56 120 

5 364 
50 000 
60 000 

150 000 
80 000 

65 436 

4 564 

1 820 

016 403 

Lira 

820 000 

Su masrafı aşağıda gösterilen kısım
lara ayrılmıştır, : 

Su Fiyatı 
M.3 Li. K. 

Tren lokomotiflerinde 5 186 753 X 15,81 = 
Manevra » 459 600 X 15,81 = 
Trenler » 96 497 X 15,81 = 
Depolarda 685 200 X 15,81 = 

Tutarı 
Lira. 

820 000 
72 600 
15 256 

108 330 

Toplam 1 016 186 

Diğer müstehlek malzeme 
Lokomotiflerde kullanılan ampul 

meş'ale, kaul, üstübi, kontrol saat bandı, 
süpürke, fenerlere ait fitil ve gazlar, pa
tinaj kumu ve buna benzer malzeme kar
şılığı 

Toplam 

216 270 

31 843 870 

Bu (bölüm için 1950 yılında 7 612 827 lira ek ödenek teklif 
edilmiş olup (buna nazaran 1950 yılı lödeneği 32 212 .718 liraya -ba-
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liğ olur ki, 19öl yılı teklifi daha tasarruflu olarak yapılmıştır. Kö
mür hesaibı aşağıda izah olunmuştur. 

1949 yılında 9918 milyon ham ton kilometre yapılmıştır. 

1950 yılının ilk altı aylık neticelerine göre 1951 yılında 10527 
milyon nam ton kilometre yapılacağı tahmin edilmiştir. 

1949 yılında katar lokomotiflerinde Ibeher 1000 ham ton kilo-
mere Ibaşma ortalama 78-79 kilogram Ereğli kömürü sarf edil
miştir. 1950 yılının ilk altı aylık ortalamalarına nazaran !bu mik
tar da % 3,13 nispetinde bir düşüş tesSbit edildiği için 1951 yılın
da Iheher 1000 ham ton kilometre Ibaşma ortalama 76,32 kilogram 
Ereğli 'kömürü îkaJbul edilerek 1951 yılı için : 

10527 X 76,32 = 803435 ton Ereğli kömürü Ihesplanmıştır. 

Bunun : 
35 850 Tonu yerine 71 700 ton linyit kömürü, 
30 500 Tonu yerine 61 000 ton çeltek 'kömürü ve 
12 800 Tonu yerine 8 000 ton iham petrol. 

79 150 

yakılacağı ve Ibinnetice 1951 yılında katar lokomotiflerinde 

803 435—79 150 = 724 300 ton 

Ereğli kömürü sarf olunacağı tafhmin olunmuştur. 

Trenler genel giderleri 

1951 yılı Bölüm : 38 - Madde : İ — 7 592 695 Lira 
1950 yılı Bölüm : 79 - Madde : 1 — 5 904 201 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

ödenek, kadroya, üst derece ücretlerine ve kademe zamlarına naza
ran bilhes&p teklif olunmuştur. Artış, 5616 sayılı Kanunun tatbikıri-
dan ve tren personeli kadrolarının /bir miktar tezyit edilmesinden 
mütevellittir. Bu madde için 1950 yılında 142 400 lira aktarma ya
pılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 38 - Madde : 2 — 75 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 80 - Madde : — 75 500 Lira 

Tertibi - Gteçici memur ve hizmetliler ücreti : 

Fortrafik mevsiminde istihdam edilecek geçici yağcı, şofajcı üc
retleri olarak 1950 yılında olduğu gibi 75 500 lira teklif edilmiştir. 
Bu madde için 1950 yılında 30 000 liralık ek ödenek istenilmiştir. 
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1951 yılı Bölüm : 38 - Madde : 3 — 518 500 Lira 
1950 yılı Bölüm ; 79 - Madde : 2,3,4 — 442 093 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak ödemeler: 

Teklif edilen ücret ödeneklerine ve kanuni nispetlerle, tekaüt 
edileceklere göre bilhesap teklif olunmuştur. 

Bu madde için 1950 yılında 108 120 liralık aktarma yapıl
mıştır. 

1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 1 — 7 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 82 - Madde : 1 — ,3 000 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu: 

Bu madde için 1 500 liralık ek ödenek istenilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 2 — 25 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 82 - Madde : 2 — 10 000 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu: 

ödeneklerin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

Cer dairesi 1950 yılının aynı 2 000 
Hareket dairesi: 8 000 
1950 yılında emekliye sevk edileceklerle zaruri na

killer münasebetiyle ödenecek yolluklar karşılığı olmak 
Üzere 

Toplam 7 000 

Lira 

Cer dairesi: 20 000 
1950 yılının ilk dört ayında beş bin lira sarfedilmiş 

olup buna nazaran yıl sonuna kadar 15 bin liraya ihti
yaç olacaktır. Bundan başka 1951 yılında Eskişehir ve 
Sivas'ta yapılacak fren montajında çalışmak üzere üç 
ay müddetle 27 revizör muvakkaten buralara gönderi
leceklerinden 27 X 225 X 90 = 5168 lira ki ceman 20 468 
lira yerine 20 000 lira istenilmektedir. 

Hareket dairesi 5 000 
Lüzumu halinde nakliyatın kesafet peyda ettiği mm-

takalara, durumu müsait olan yerlerden aktarılacak 
memurların yollukları için. 

Toplam 25 000 

Bu madde için 1950 yılında 6 650 liralık ek ödenek istenmiştir, 
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1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 3 — 837 200 Lira 
1950 yılı Bölüm : 83 - Madde : 1 — 882 640 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı : 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 

Lira 

Cer dairesi k 279 240 
Mevcut çocuk adedi 2327 olup buna göre : 

2327 X 10 X 12 
216 yeni tâyin ve nakiller sebebiyle bunların beheri 

için bir çocuk hesabiyle 216 X 1 X 10 X 12 • 26 000 
Hareket dairesi 531 960 
Mevcut çocuk adedi 4433 

Toplam 837 200 

1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 4 — 42 215 Lira 
1950 yılı Bölüm : 83-Madde :2 — 35 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı : 
Lira 

Cer dairesi 26 000 
1950 yılının ilk dört ayında 12 323 lira olup buna 

göre masraf 36 996 lirayı bulabilecektir. Maahaza katî 
bir rakam tesbiti mümkün olamıyacağından 26 000 lira 
tahminî olarak teklif edilmiştir. 

Hareket dairesi 16 215 

Toplam 42 215 

Bu madde için 1950 yılında 30 000 liralık ek ödenek istenil
miştir. 

1951 yüı Bölüm : 39 - Madde : 5 — 15 000 Lira 
1951 yüı Bölüm : 83 - Madde : 3 — 15 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

Lira 

Cer dairesi 5 000 
1950 yılının aynı olmak üzere teklif olunmuştur. 
Hareket dairesi 10 000 
1950 yılının aynı olmak üzere teklif 'edilmiştir. 

Toplam 15 000 
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1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 6 — 296 265 Lira 
1950 yılı Bölüm : 83 - Madde : 4 — 296 522 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası: 

Talimatnamesine göre elbise verilmesi gerekenlere verilecek 
elbise cinsine göre bilhesap teklif olunmuştur. 

Lira 

Bagaj kondoktor] 
» » 

Kondüktorlar 
» 

Şet'trenler 
» 

Başrevizörler 
» 

Revizörler 
» 

Gardfrenler 
» 

Yağcılar 
» 

lan 205 elbise beheri 
101 palto 
760 elbise 
363 palto 
520 elbise 
306 palto 

22 elbise 
7 palto 

316 elbise 
118 palto 
900 elbise 
400 palto 
600 elbise 
220 palto 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

' » 

i 8630 
5000 
8630 
5000 
8630 
5000 
8050 
5000 
8050 
5000 
4050 
5800 
4250 
5800 

kr.şdan 
» 
» 
» 
» 
» ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

17 692 
5 050 

65 588 
18 150 
44 876 
15 300 
1 771 

350 
25 438 

5 900 
36 450 
23 200 
25 500 
11 000 

Toplam 296 265 

1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 7 — 18 140 Lira 
1950 yılı Bolüm : 83 - Madde : 5 — 18 540 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı: 

Zamma müstahak olanların adetlerine göre aşağıdaki hesap 
veçhile teklif olunmuştur. 

Lira Lira 

Cer dairesi 5 540 
15 lira alan 56 memur olduğuna 5 040 
Muhtemel tâyinler karşılığı olarak % 10 

üzerinden 500 

5 540 

Hareket dairesi: 
15 lira alan 140 memur mevcut olduğuna 

göre bilhesap 12 600 

Toplam 18 140 

( S. Sayısı : 51) 



97 — 
1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 8 
1950 yılı Bölüm : 84 - Madde : 1, 2, 3 

2 548 958 Lira 
578 215 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler: 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı ye sarf yerleri aşağıda 
arzolunmuştur. 

Lira Lira 

Cer dairesi: 
Hizmet evi: 193 memur ayda 15 lira üze

rinden 34 740 
Fena hava tahsisatı: 86 memur ayda 5 lira 

üzerinden 5 160 
Munzam tahsisat: 1 000 
Kadro tezyidi .karşılığı olarak % 10 zam 4 000 

Hareket dairesi: 
Fena hava tahsisatı: 64 memur ayda 10 

lira üzerinden 
Cer Dairesi: 
Kilometre tazminatı 
Kadro tezyidi sebebiyle % 8 ilâve 
Ameliyat trenleri tazminatı 
Kadro tezyidi sebebiyle % 8 ilâve 
Rampa tazminatı 
Kadro tezyidi sebebiyle % 8 ilâve 
Bekleme tazminatı 
Kadro tezyidi sebebiyle % 8 ilâve 
Yatak tazminatı 
Kadro tezyidi, sebebiyle % 8 ilâve 

Nizamnamede yapılacak tadil 
münasebetiyle ijâve % 2,5 

Tathiratçılara da tazminat ve
rilmesi derpiş edildiğine göre 

Toplam 

Toplam 44 300 

96 000 
7 680 
1 500 

120 
«00 

48 
1 000 

80 
1 060 

80 

Toplam 108 108 

Lira 

270 270 374 270 

104 000 

482 378 

44 900 

7 680 
482 378 

Hareket Dairesi: 
450 QÖ0 lira 1950 yılı ödeneği + kadro 

te»yidi sebebiyle artırılması lâzımgelen mik
tar % 20 üzerinden 90 000 lira 90 000+ 
450 000=540 000 bunun 2,5 misli 1 350 000 
+540 000+ 1 890 000 

2 014 000 
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Lira Lira 

Ameliyat trenleri tazminatı 4465+2,5 
misli 11 162 

Rampa tazminatı 700+2,5 misli 
Bekleme tazminatı 1 000+2,5 misli 2 500 
Yatak tazminatı 1 000+2,5 misli 2 500 

15 627 
2 150 
3 500 
3 500 

1 914 777 
Hamallara verilecek kilometre tazminatı 99 223 

\ Toplam 2 014 000 

1951 yılı Bölüm : 39 - Madde : 9 — 100 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 86 - Madde : — 100 000 Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler: 

5616 sayılı Kanunun 11 nci maddesine tevfikan ödenmek üzere 
geçen seneki gibi 100 000 lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 40 - Madde : — 963 337 Lira 
1950 yılı Bölüm : 85 - Madde : — 950 000 Lira 

Tertibi - Trenler giderleri: 

Lira Lira 

a) Yağlar 153 000 
Rezido yağı 450 ton 340 liradan 153 000 
b) Vagonların diğer müstehlik malzemesi 179 617 
Ereğli kömürü 1700 ton 3 747 kuruştan 63.699 
Linyit kömürü 150 » 2 094 » 3 141 
Çeltek kömürü 100 » 1JL80 > 1 180. 
Odun 30 » 4 470 » * 1 341 
Sular 101227 metre mikâp 1 581 :» 15 256 
Diğer müstehlek malzeme (Ampul, üstü

pü, hasır süpürge, mazot, petrol ve buna mü
masil malzeme) 95 000 i 

Toplam 179 617 

c) Geçici amele ve isjçi ücretleri ' 630 720 
400 amele senede beher amele için 310 iş 

günü bir amele yevmiyesi 350 kuruştan 
' (Revizörlük için) 434 000 

150 amele senede beher amele için 360 iş 
günü bir amele yevmiyesi 300 kuruştan 
(Tathirat için) 162000 
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it>17 750 liranın % 4 ihtiyarlık sigortası 19 840 
îşçi sigortaları için % 3 üzerinden 14 880 

Toplam 630 720 

Toplam 963 337 

Manevra genel giderleri 

1951 yılı Bölüm : 41 - Madde : 1 — 2 844 371 Lira 
1950 yılı Bölüm : 87 - Madde : 1 — 2 143 360 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

Kadrolarına, üst derece farklarına ve kademe zamlarına göre 
bilhesap teklif olunmuştur. Artış manevra personeline bir kısmı 
ilâveden ve 5616 sayılı Kanunun tatbikından mütevellittir. Bu 
maddeye 1950 yılında 57 600 lira aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 41 - Madde : 2 — 300 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 88 - Madde : — 71 470 Lira 

Tertibi - Geçici memur ve hizmetliler ücreti: -

Teklif edilen Ödeneğin sureti hesabı aşağıda <arzedilmiştir, 
Ayda 125 lira üzerinden 200 makasçı istihdam edilecektir. Bun

lar fortrafik zamanına münhasır bir istihdam olmayıp seneliktir. 

1951 yılı Bölüm : 41 - Madde : 3 — 321 084 Lira! 
1950 yılı Bölüm : 87 - Madde : 2 — 189 210 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili: olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak ödemeler: 

Teklif edilen ücret ödenekleri nazara alınarak kanuni nispetler 
dairesinde ve nispeti malûm olmıyanlar içinde tahminî olarak tes-
bit olunmuştur. Bu maddeye 1950 yılında 41 210 lira aktarılmış
tır. , 

1951 yılı Bölüm : 42 - Madde : 1 — 6 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 90 - Madde .1 — 1 500 Lira 

Tertibi - -Sürekli görev yolluğu: 

Teklif edilen ödeneğin mahalli sarfı aşağıda arzolunmuştur: 

er (S. Sayısı: 51) 



Lira 

Oer daifeSİ 1*200 
1950 yılin.lri ödeneği kâfi gelmelniş ve 700 lira; elif 

ödenek istenilmiş Bulunulmaktadır. Bu sebeple ve ihti
yacı karşılamak'maksMîle4 1951 yılı için 1 200 lira tek- . 
lif oIurimuşTür. 

Efofeket dairesi 4İ800 
Sene içinde 80 kişinin naklinin yapılacağı ve 40 ki

şinin emekliye ayrılacağı esasına göre ve beheri için 
kırkar lira üzerinden hesaplanmıştır. 

Toplam 6 000 

Bu madde için 1950 yılında 1 700 liralık ek ödenek istenilmiş
tir. 

İ05Î yılı Bölüm :42 - Madde :2 — S M Lirtf 
1950 yılı Bölüm :90 - M&âde ;2 — 2 400 Um 

TeFtitn - Geçici görev y&lteığştt: 

Teklif edıfeh ödöıefc aşaf İdakr hesaba istinat eder, Bu tm0k 
için İtâÖ yılmtfâ 1 gOOTîrUİıSf ek ö^hef isteTMİffiiştir. 

Lira 

Cer dâiresi 2 000 
Nakliyatın kesafet pey$s ektiği zam&niarda artan 

nakliyat (bölgelerine, işi müsait olan mahallerden mu= 
va'kkaföıî nafâedîkcekter1 için geçen Seleye nazaran faz* 
la?ffcfeklM edJIaHştir. F&2İâlîk> dafea fci^adt <ge§iöi ^tem^r • 
E#ffifâ«fflöna meclîrar kâl'mamak öelbefoifte iaiiaat etmekte
dir. 

Hareket dairesi 1600 
40 ımanevracinin 20 şer gün müddetle nakliyatın ke

safet peyda ettiği yerlere gönderileceği esas* ve yevmi
ye 2 lira üzerinden 

ani 3 600 

1951 yılı Bölüm : 42 - Madde :3 — 384 024 Lira 
1050 yılı Bölüm : 91 - Madde : 1 — 330 000 Lira 

Tertibi - ÇJo«uM zammı : : - . - . . 

Teklif edilen ödenek a§ağıdaM *h«s»ba istin*^ eder1. 

(&$m>m 



Lina Lira 

Cer dairesi 112 680 
Mevcut 796 çocuk adedine nazaran tulhe-

saip könulffiüş/tur. 95 460 
416 münhale alınacaklar için 1,7 ç©euk 

hes&toyle 17 280 

Hareket dairesi 
2250 çocuk ve ihtiyatı hesabiyle 

Toplam 

112|680 a . . . 

271 344 

384 0?4 

Bu madde için 1950 yılında 50 000 liralık ek ödenek istenilmiş
tir. 

1951 yılı Bölüm : 42 - Madde : 4 — 26 600 Lira 
1950yıh©flüm : 91 - Madde > 2 — 15 OOO^Lira 

Tertibi - Doğum yardımı : t 

Teklif seibefei.aşağıdaki hesâtoa istinat eder. x 

Lira 

Cer dairesi İJ 600 
1950 yılının ilik dört aylık sarfiyatı gözÖnüne alına

rak takrilbi şekilde konulmuştur. 
Hareket dairesi 15 000 
Tezayüt eden kadro sefoelbiyle 

Stopliem 26 600 

1951 yılı Bölüm :42 - Madde : 5 — 7 500 Lira 
195Ö yılı Bölüm : 91 - Madde : 3 — 7 500 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

Teklif selbelbi aşağıdaki hesaba istinat eder. 
Lira 

Cer dairesi 2 500 
1950 yılının aynı olmak üzere taİMmiöen 'föiiftf olun

muştu?. 
Hareket dairesi 5 000 
1950 yılının aynı olmak üzere ve tahminen teklif 

olunmuştur. 

^ J F *Wk Toplana 7 500 

( S. 9üy«ı : Öl) 
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1951 yılı Bölüm : 42 - Madde : 6 — İ02 ÖU Ura 
1950 yılı Bölüm : 91 - Madde : 4 — 92 241 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası -. 

Talimatnamesine göre elbise alacaklarla, alacakları elbise cinsinei 
göre bilhesap tasnif olunmuştur. 

,m^, •. Lira' 

Başmanevracılar 
» 

Manevracılar 
» 

Makasçılar 
» 

Loko makinistleri 
» 

Loko ateşçileri 

•*'h '*&**)ift;««tfı.'';v'.;'' '-T?.*: * •>•' 

69 elbise beheri 4250 Kr. 
23 palto » . 

270 elbise » 
90 palto » 

660 elbise » 
242 palto » 
215 elbise » 
80 palto » 

216 elbise » 
90 palto » 

5000 
4250 
5000 
4050 
5000 
8050 
5000 
8050 
5000 

"» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

2 933 
1 150 

11 475 
4 500 

26 730 
12 100 
17 308 
4 000 

17 388 
4 500 

102 084 

1951 yıh Bölüm : 42 - Madde : 7 — 8 820 Lira 
1950 yılı Bölüm : 91 - Madde : 5 — 6 660 Lira 

Tertibi - Yakacak zammı : 

Aşağıdaki hesap veçhile teklif olunmuştur. 

Lira 

Cer dairesi : 
15 lira alan 40 memur mevcut olmasına 

göre 15 X 40 X 6 = 
Münhaller karşılığı olarak % 20 ilâve 

Toplam 

Hareket dairesi : 
Ayda 15 lira alan 50 memura 

Toplam 

Lira 

3 600 
720 

4 320 

4 320 

4 500 
4 500 

820 

1951 yılı Bölüm :42-Madde :8 
1950 yıh Bölüm : 92 - Madde : 1, 2, 3 

814 200 Lira 
201 550 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

(S. Sayısı: 51) 
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Lira Lira 

Cer dairesi : 3 380 
2 820 Fena hava tahsisatı : 5 lira alan 47 memur 

olduğuna göre 
560 Münhallere tâyin sebebiyle % 20 ilâve 

3 380 

Hareket dairesi : 73 320 
58 200 Hizmet evi tahsisatı : 324 kişi ayda 10 li

radan 38 880 
322 kişi ayda 5 liradan 19 320 

15 120 Fena hava tahsisatı: 126 ki|i ayda 10 liradan 
Cer dairesi: 437 500 

125 000 Manevra tazminatı 
312 500 Yeni nizamname tadiline göre 2,5 misli ilâve 

Hareket dairesi: 
100 000 Esas ihtiyaç bugünkü hükümlere göre 
250 000 2,5 misli yeni nizamname tadili sebebiyle 

r 
350 000 

864 200 
50 000 

t. ... 

814 200 

Tenzil olunan 

Teklif olunan **.••'• 

1951 yılı Bölüm : 42 - Madde : 9 — 10 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 94 - ##,.•• ,iğ& — 10 000 Lira 

Tertibi - personele verilecek ikramiyeler: ' " i 

5616 sayılı Kanunun 11 nci maddesine tevfikan ödenmek üzere 
1950 yılında olduğu gibi 10 000 lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 43 — 2 566 740 Lira 
1950 yılı Bölüm : 93 — 2 218 306 Lira ^ 

Tertibi - Manevra giderleri: 

Teklif edilen ödenek aşağıda arzedilen hesaba istinat etmek
tedir 

Lira Lira 

a) Katı yakıtlar 2 279 140 
Ereğli kömürü 50 000 ton beher tonu 3747 

kuruş 1 873 500 
Linyit kömürü 15 000 ton beher tonu 

2094kuruş 314 100 
Çeltek kömürü 7 000 ton beher tonu 

1180 kuruş 82 600 # 

(S. Sayısı: 51) 



Lira I4ra 

Odun 200 ton beher tonu 4470 kuruş 8 940 

2 279 140 

b) Akar yakıtlar — 
e) Yağlar 195 000 
Rezidü yağı 450 ton beher tonu 340 

İkadan 153 000 
Sürşof yağı 50 ton beher tonu 700 

liradan 35 000 
Diğer yağlar 7 000 

72 600 
20 000 

20 000 

2 566 740 

Toplam 195 000 

ç) Sular 72 600 
459 600 metre mikâp su beher metre 

mikâbı 15,81 santimden 
d) Diğer müstehlek malzeme : 
Ampul, petrol, üstüpü, kaol, süpürge, 

fitil ve buna benzer malzeme 

"Bu bölüm için 1950 yılında 741 780 liralık ek ödenek istenil
miştir. . 

Depolar genel giderleri î 

1951 yılı Bölüm : 44 - Madde :1 — 7 358 845 Lira 
1950 yılı Bölüm : 95 - Madde : 1 — 5 918 233 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ve işçiler ücreti: 

Kadrolarına, üst derece farklarına ve kademe {samlarına göre 
bilhesap teklif, olunmuştur. Artış sebebi kısmen kadro tezyidine 
ve kısmen de 5616 sayılı Kanunun tatbikatına istinat eder. 

f$u maddeye 1950 yılında 372 500 lira aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 44 - Madde : 2 — 297 120 Lira 
195© yılı Bölüm :— - Madde : — — Lira 

. Tertibi - Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti: 

Birinci bölüm ikinci madde münasebetiyle arzedilen sebeple 
1951 yılında kadrolarına müsteniden bilhesap 297 120 4irâ teklif 
olunmuştur. 1950 yılyıda bütçede yeniden açılan maddeye 92 300 
Ura ak ta rmış t ı r . 

:tŞ.Sayw:,51) 
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1951 yılı Bölüm :44 - Madde : 3 — 539 158 Lira 
1950 yılı Bölüm : 95 - Madde : 2, 3,4 — 458 280 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara 
yapılacak ödemeler: 

Teklif edilen ödenekler nazara alınarak kanuni nispetler dai
resinde ve nispeti malûm olmıyanlar için de tahminî olarak teklif 
yapılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 1 — 2 400 Lira 
1950 yılı Bölüm : 97 - Madde -.1 — 2 000 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu: 

1950 yılı için kabul buyurulan 2 000 liralık ödeneğin kâfi gel
memesi sebebiyle 400 lira ek ödenek istenilmiş ve bu sebeple 1951 
yılı içinde 2 400 lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 2 — 6 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 97 - Madde : 2 — 5 000 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu : 

1950 yılı için 550 liralık ek ödenek istenilmiş olup buna nazaran 
1951 $ûı için 6 000 lira teklif edilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 3 — 792 720 Lira 
1950 yılı Bölüm : 98 - Madde : 1 — 635 000 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

Bu kısımdan ücretlerini alanların çocuk adedi 6344 
olup founa nazaran 6344 X 10 X 1 2 = 761 280 
Münhallere tâyin edilecekler için 262X1X10X12= 31 440 

Toplam 792 720 

Bu madde için 1950 yılında 108 280 liralık ek öedenek istenil
miştir. 

1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 4 — 55 00O Lira 
1950 yılı'Bölüm : 98 - Madde :2 — 30 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı : 

1950 yılı için kabul buyurulan 30 000 liralık ödenek kâfi gelme
diğinden 22 000 liralık ek ödenek istenilmiştir. 1951 yılmda kadro 
tezayüdü de nazara alınarak bu yıl için aynı miktarın talebine za* 
ruret hâsıl olmuştur. 

(S . Sayısı: 51) 
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1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 5 — 10 000 Lira 

1950 yılı Bölüm : 98 - Madde : 3 — 10 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : i 

1950 yılının aynı ıolmak üzere 10 000 lira istenilmektedir. 
1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 6 — 29 445 Lira 
1950 yılı Bölüm : 98 - Madde : 4 — 18 357 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası : 

Talimatnamesine göre elbise verilmesi gerekenlere, verilecek el
bise cinsine göre Ibilhesap teklif olunmuştur. • " 

Lira 

Raşrevizör 
» 

Revizör 
» 

Nezaret Mak. 
» 

Amele çavuşu 
» » 

Bekçi 
» 

Hademe 
» 

4 
1 

18 
12 

113 
2!8 
24 
12 

151 
72 
51 
51 

elbise beheri 8050 kuruştan 
palto 
elbise 
palto 
elbise 
palot 
elbise 
palto 
elbise 
palto 
elbise 
palto 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5000 
8050 
5000 
8050 
5000 
4250 
5000 
4050 
5800 
4050 
5000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

322 
50 

1 449 
600 

9 096 
1 400 
1 020 

600 
6 116 
4 176 
2 066 
2 550 

29 445 

1951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 7 — 12 375 Lira 
1950 yılı Bölüm : 98 - Madde : 5 -— 19 080 Lira 

Tertibi - Yakaeak zammı: 

ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir. 

Ayda 15 lira alan 125 memur mevcut olduğuna göre 
125 X 15 X 6 = 

Kadro artırılması ve yeni tâyin sebebiyle % 10 ilâve 

Toplam 12 375 

İ951 yılı Bölüm : 45 - Madde : 8 — 156 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 99 - Madde : 1, 2 — 160 000 Lira 

Tertibi - Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler: 

Teklifin mesnedi olan hesap berveçhi âti arzolunmuştur. 

Lira 

11 250 
1 125 
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Lira Lira 

Hizmetevi tahsisatı: 
15 memur ayda 15 liradan 
:% 10 ilâve 

134 memur ayda 5 liradan 
% 10 ilâve 

Munzam tahsisat: 
Fazla mesai ücreti 

1951 yılı Bölüm : 45 - Madde :9 — 35 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 102 - — 35 000 Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler: 

Geçen senenin ayni olmak üzere 35 000 lira teklif olunmuştur. 
1951 yılı Bölüm : 46 - Madde : 1 — 80 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 100 - Madde :1 —49 000 Lira 

Tertibi - Isıtma: 

ödeneğin sureti hesabi berveçhi âti arzolunmuştur. 

Lira 

2 700 
270 

2 970 

•8 040 
800 

8 840 

2 970 

34 190 
110 000 

156 000 

392 soba beher sobada 2,5 ton linyit, tonu 1918 ve 
kısmen 1180 kuruştan 11 606 

Atelye sobaları ve mangalları 418 aded beherinde 
yedişer ton ve 1918 kuruştan 

Odun 140 ton 4470 kuruştan 
4046 ton kömür ve oduna tahmil ve tahliyesiyle 

nakliyesi 
Soba kurma ve tamiri 

56 
6 

5 

121 
258 

405 
610 

Toplam 80 000 

1951 yılı Bölüm : 46 - Madde : 2 — 140 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 100 - Madde : 2 — 140 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma: 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzedilıniştir: 

(S..Sayısı: 51) 
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Depolarda istihlâk edilen cereyan bedeli 
Petrol beher kilosu 28 kuruştan 5550 kilo 
Motorin 230 liradan 153 ton 
Ampur ve duy 
Lâmba fitili, şişesi ve sair malzeme 

Lira 

Toplam 

95 000 
1 554 
35 190 
5 256 
3 000 

140 000 

1951 yılı Bölüm : 46 - Madde : 3 — 17 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 100 - Madde : 3 — 10 000 Lira 

Tertibi - öteberi giderleri: 

Depoların öteberi giderleri 1950 yılında 10 000 lira ise de o yıl 
sarfiyatına nazaran bu miktarın kifayet edemiyeceği anlaşılmıştır. 
Bundan maada yangın ekipleri teşkil edileceğinden bunların gider
lerini de karşılamak üzere 7 000 lira fazlasiyle 17 000 lira teklif 
olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 46 - Madde : 4 — 2 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 100 - Madde : 4 — 2 000 Lira 

Tertibi - Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı: 

41 depo ve 31 sundurmada mevcut yazı ve hesap makineleriyle 
bu yerlerin masa ve sandalye tamirleri karşılığı olmak üzere 1950 
yılında olduğu gibi 2 000 lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 46 - Madde : 5 — 50 Lira 
1950 yılı Bölüm : 100 - Madde : 5 — 250 Lira 

Tertibi - Haberleşme : 

Elli lira ile ihtiyacın temin edileceği anlaşılmıştır 
1951 yılı Bölüm : 46 - Madde : 6 — 45 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 100 - Madde : 6 — 37 050 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 

Lira 

1950 yılının ödeneği ve ihtiyacın karşılığıdır 37 000 
1951 yılında holerit makineleri için yeniden tabe

dilecek modeller karşılığı 8 000 

/Toplam 45 000 
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İ951yıh Bölüm : 47 — 3 627 789 Lira 
1950 yılı Bölüm : 101 — 2 890 600 Lira 

Tertibi - Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı ve servise ha-
2irlama giderleri : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur 

Mağazalardan alınacak malzeme bedeli 
Atelyelerden alınacak sobalar • 

» » ıskara, bara ve tamburlar 
Cereyan bedeli 
Birinci sınıf demirbaşların tamiri ile ikinci sınıf 

demirbaşların tebdili 
* Yataklı vagonlar hususi malzemesi bedeli 

Sular : 685 200 metre mikâp 15,81 kuruştan 
Lira 

Ereğli 
Linyit 
Çeltek 
Odun 

kömürü 4000 ton 3747 kuruştan 
» 1750 » 2094 » 
» 650 » 1180 » 

20 » 4470 » 

149 880 
36 645 
7 670 
894 

Lira 

155 000 
840 000 
87 000 
160 000 

150 000 
15 000 
108 330 

195 089 

Toplam 195 089 

Geçici işçi ücretleri 
100 işçi 310 iş günü 700 kuruştan 
Geçici amele ücretleri 
400 amele 310 iş günü 350 kuruştan 
1 283 400 liranın % 4 ihtiyarlık sigortası 
1 283 400 » % 3 îşçi sigortası 
Kadrolu 1 840 işçinin iaşe gideri 
Yevmiye 40 kuruştan 310 gün 

217 000 

434 000 

26 040 
19 530 
220 800 

Toplam 3 627 789 

1951 yılı Bölüm : 48 - Madde :1 — 175 000 Lira 
1950 yılı Bölüm :103 - Madde :1 — 195 000 Lira 

Tertibi - Kazalar neticesinde yolun açılması giderleri : 

175 000 liranın kâfi geleceği tahmin edilmektedir. 
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İ95İ yılı Bölüm : 48 - Maâde :2 — 120 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 103 -Madde : 2 — 180 000 Lira 

Tertibi - Tazminler 

Kayıp ve hasarlar karşılığı olarak (Hagılat dairesinin 
teklifi) 

Malûl kalanlara ve ölenlerin vârislerine verilecek 
tazminat 

Lira 

60 000 

60 000 

Toplam İ20 000 

Karşılığı olarak 120 000 liranın kâfi geleceği tahmin edilmektedir. 

VII""- Liman işleri genel giderleri 

1951 yilı Bölüm : 49-Madde :1 — 282 404 Lira 
1950 yılı Bölüm : 104 -Madde :1 — 227 371 Lira 

Tertibi - Daimî memur ve hizmetliler ücreti : 

Kadroların tutarı olan esas ücretler 
Kademe zamları] 
P fıkraları J Muhtemel terfiler dâhil 

Lira 

239 652 
12 300 
30 452 

Toplam 282404 

Ücret artışı, 5383 sayılı Kanuna müsteniden artırı
lan kadrolarla iş Kanunu hükümlerine tevfikan kaptan, 
makinist ve liman personeli adedinin tezyidinden müte
vellittir. Bu maddeye 1950 yılında 25 000 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

1951 yıyıBölüm : 49 - Madde : 2 — 26 640 Lira 
1950 yıyı Bölüm : 104 - Madde : 3 — 4 800 Lira 

Tertibi - Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti : 

Kadrosuna müsteniden ve bilhesap teklif edilmiştir. Artış se
bebi ücretlerde çocuk adedlerinin nazara alınmış olmasındandır. 
Bu maddeye 1950 yılında 6234 liralık ödenek aktarılmıştır. 
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1951 yılı Bölüm : 49 - Madde : 3 — 31 500 Lira 
1950 yılı Bölüm : 104 - x\Iadde' : 2 — 16 995 Lira 

Tertibi - Türkiyt Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler : 

Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir. 

104 ncü Ibölüm Ibirinei madde tutarı 
3 ncü madde ücret tutarı 

Lira 

282 404 
26 640 

309 044 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemelere esas olan ücretler tutarı 

Lira 

% 5 ler 
% 25 ler 
% 100 ler 
% 1 ler 
Katılma payı 
55 ten eksik yaşlar 
Emekli ikramiyesi 
% 15 ler 

Toplam 

15 452 
600 

1 500 
3 090 
558 

8 400 
2 000 

31 500 

Liman işleri genel giderleri 

1951 yılı Bölüm : 50 - Madde : 1 — 500 Lira 
1950 yılı Bölüm': 106 - Madde : 1 — 500 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu : 

ödeneğin sureti hesabı berveçhi âtidir. 

Bir memurun emekliye şevki düşünüldüğünden bu
nun için yollufe 

Yeniden yapılacak tâyinlerle zaruri nakiller için 

Toplam 

Lira 

100 
400 

500 

Bu madde ödeneği kâfi. gelmediğinden sene içinde 500 liralık 
ek ödenek istenilmişti. 
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1951 yılı Bölüm : 50 -* Madde : 2 — 1 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 106 - Madde : 2 — 1 000 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu : 

1950 yılının aynı olmak üzere 1 000 lira istenilmiştir, ödenek, 
işi çoğalan limanlara, müsait olan lımanlardn geçici olarak memur 
izamı ve lüzumu halinde kereste mubayaası ve tesellümü maksat-
lariyle gönderilecek olanların yollukları karşılığıdır. 

1951 yılı Bölüm : 50 - Madde : 3 — 1 500 Lira 
1950 yılı Bölüm. :1Ö6 - Madde :3 — 500 Lira 

Tertibi - Devir ve teftiş yolluğu: 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

Üç müfettiş ayda 6, senede 72 gün teftiş yapaca
ğına göre 3X72=216 gün X 6 lira zammiyle yevmiyesi 1 296 

Muhtemel fazla kalış karşılığı olarak 204 

Toplam 1 500 

1951 yıh Bölüm : 50 - Madde : 4 — 24 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 107 - Madde : 1 — 55 000 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı: 

Lira 

200 çocuk hesabiyle 24 000 

ödenekteki inme birinci bölümün birinci maddesi münasebe
tiyle arzedilen sebebe istinat eyler. 

1951 yıh Bölüm : 50 - Madde : 5 — 2 000 Lira 
1950 yıh Bölüm : 107 - Madde : 2 — 1 000 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı: % 

Kadroların artışı sebebiyle ve lüzumu halinde yapılacak yar
dımı karşılayabilmek üzere tahminî olarak 2 000 lira teklif edil
miştir. 

1951 yıh Bölüm : 50 - Madde : 6 — 1 000 Lira 
1950 yıh Bölüm : 107 - Madde : 3 — 1 000 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı: 

Lüzumu halinde yardım yapılmasını mümkün kılmak üzere ve 
tahminî olarak 1 000 lira istenilmiştir. 
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1951 yılı Bölüm : 50 - Madde : 7 — 1 293 Lira 
1950 yılı Bölüm : 107 - Madde : 4 — 20 792 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası: 

Talimatnamesine göre elbiselerin cinsine ve elbise verilecek
lerin adedine nazaran bilhesap teklif olnunvuştur. 

Lira 

Yedi liman şefine elfbise Ibeiheri 77' liradan 539 
Dokuz hademeye elfbise deneri 40,50 kuruştan 364 
Dört palto beheri 60 liradan 240 
Üç palto 1Öeieri 50 liradan 150 

1 293 

1951 yılı Bölüm : 50 - Madde : 8 — 2 420 Lira* 
1950 yılı Bölüm : 108 - Madde : 1, 2 — 2 470 Lira 

Tertilbi - Tahsisatlar : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Pena (havalı yerde 17 memur olduğuna göre senede; 

100 lira hesabiyle fena hava tahsisatı 1 700 
Gişe tahteiıatî £ memuw ayda515 er lira? ü^riaıden 720 

Toplam 2 420 

1951 yılı Bölüm : 50 - Madde :9 — 5 000 Lira 
1950yaüB(flöm : 112 - Madde : — öıOÖ&Lira 

Tertibi - Personele verilecek ikramiyeler : 

0616 sayılı Kanunun 11 nci maddesine istinaden yapılacak te
diyeler k»ışıMğr olmak üzere 1S5D yılmtîa oMuğutgibi 5 000 lira 
istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 51 - Madde :1 — 3 247 Lira 
1950yılıBölünu: 109 - Mad£#:l — 4 6Sft Lira 

Tertilbi - Isıtma : 

Tefelif edilen ödeneğin sureti hesalbı aşağıda ,arzolunmuştur. 
Lira 

iHaydar^aşaida Derince dâhil 14 oda- için. 28. ton. kö-
mü* !ben«W&nu.lM8 kuruştan 537 

Haydarpaşa'da kalorifer için 15 ıtoa kömür (8 ton 
kok; Tpn linyit) bok 40 liradan* lmyît'19î8/feıruştaTı 454 

Üç toa odun. 4 470 kuruştan 134 
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Lira 

Mersin'de 14 oda 21 ton kömür 1918 kuruştan 403 
îki ton odun 89 
İskenderun 30 ton kömür 1 918 kuruştan 20 oda için 575 
îki ton odun 89 
Samsun 10 oda için 15 ton kömür 1 180 kurstan 177 
îki tom odun 89 
58 odadaki sobaların kurma, bakım ve tamiri 580 
Nakliye 120 

Toplam 3 247 

1951 yılı Bölüm : 51 - Madde : 2 — 2 100 Lira 
1950 yılı Bölüm : 109 - Madde :2 — 1 000 Lira 

Tertibi - Aydınlatma : 

Teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 

Lira 

58 oda tenvir edilmektedir. Beher oda için 44 kilovat 
saat olduğuna ve beher kilovat için 40 kuruş hesap edil
diğine göre 1 000 

Duy, ampul giderleri 100 
Limanlarda mesai geceleri de devam ettiğine göre 

bir misli ilâve 1 000 

Toplam 2 100 

1951 yılı Bölüm : 51 - Madde :3 — 1 553 Lira 
1950 yılı Bölüm :109 - Madde : 3 — 1 250 Lira . ,. 

Tertibi - öteberi giderleri : 

Teklif edilen ödeneğin mahalli sarfı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira 

50 oda beher oda için senede onar liradan 500 
6 limanda ve iki iskelede tesit edilen denizcilik bay

ramı için yapılanı sarfiyat karşılığı 1 053 

Toplam 1 553 

1951 yılı Bölüm : 51 - Madde :4 — 500 Lira ' 
1950 yılı Bölüm 109 - Madde :4 — 5,00 Lira 

Tertibi - Makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 

1950 yılının aynı olmak üzere 500 lira teklif olunmuştur. 
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İ951 yılı Bölüm : 51 - Madde :5 — 2 000 Lira 
1950 yılı Bölüm :109 - Madde :5 — 2 000 Lira 

Tertibi - Haberleşme : 

ödenek aşağıdaki hesaba istinaden teklif edilmiştir. 

Lira 

On telefonun senelik abonuman ve fazla mükâleme 
gideri*75 + 37 = 112 X 10 =" 1 120 

Şehirlerarası mükâleme 880 

Toplam 2 000 

1951 yılı Bölüm : 51 - Madde :6 — 1 900 Lira 
1950 yılı Bölüm :109 - Madde :6 — 1 900 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler : 

Kırtasiye mağazasının yerdiği hesaba göre bu tertipten fiilen 
alman levazım karşılığı olarak konulmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 52 - Madde : 1 — 1 388 804 Lira 
1950 yılı Bölüm : 110 - Madde :1 .— 726 095 Lira 

Tertibi - İşletme giderleri : 

ödeneğin sarf yerleriyle hesap şekli aşağıda arzolunmuştnr. 

Lira Lira 

Esas ücretler 426 480 
Kademe zamları ^ 24 180 
(F) fıkrası $ Muhtemel terfiler dâhil 31 372 
(D) cetveli 1İ6 700 

Ücretler toplamı 634 732 634 732 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgili olanların ücretleri 593 652 

İşçiler Emekli Sandığı ile ilgili olanların 
ücretleri 40 080 

Topplam 634 732 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler. • 

% 5 1er 29 683 
% 25 ler 2 100 
% 100 ler 500 
% 1 ler 5 937 
Katılma payı 780 
55 ten eksik yaşlar 3 000 
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tara Lira 

Emekli ikramiyesi 20 000 
% 15 1er — 

Toplam 62 000 

İşçiler Emskü .San&ğana yapılacak .öde
meler. 40 080 X % 5,5 2 204 

Sürekli görev yolluğu 800 
Geçici » » 1 000 
'Çocuk zamma : 650 çocuk 78 000 lira -f 

8JÛOOpeni tâyinler sebebiyle 86 000 
Doğum yardımı 5 000 
ölüm » > • • 1 500 
Giyim eşyası : Eft»ise 83 aded 86,30 lira

dan, 42 aded elbise 40,&0 liradan, 86 elbise 
77 liradan, 51 elbise 31,25 liradan, 38 palto 50 
oradan, 21 palto S8 liradan, "67 palto €0 lira
dan, 30 gömlek 28,50 liradan 25 07$ 

Tahsisatlar. JSena hava 51 memur ayda 10 
liradan 

Fazla mesai ücreti 
Aydınlatma (35 000 lira ek ödenek iste-

nilmiştir) 
öteberi giderleri, saha temizliği 
Makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşa

tın bakımı 
Kirtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Personel temizliği 
Vasıtaların yergileri 
Ambar binasının kirası (Samsun'da) 
Mersin'de kira 
FUka resimleri 
Yakıtlar 
Kömür 600 ton 37,47 liradan 
Odun 40 ton 
Nakliye 

Toplam 

Akaryakıtlar 
Motorin 375 ton beher-tonu 240 liradan 
Benzin* 1 ton 40 liradan 
Petrol H » n 
Nakliye 

Toplam 

22 480 
1780 
740 

25 000 

90 000 
400 
250 

1 350 

92 000 

6 120 
10 000 

50 000 
5 000 

500 
6 000 
500 

13 000 
3 300 
2 200 
2 400 
25 000 

92 000 
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Lira t/ira 

Yağlar 
B. B. yağı 7,5 ton T&tiJiaÜaıı 
Gres yağı 3 toa 700 lîrdan 
Makina -yağı 1,5 ton 600 liradan 

. %*m • 
2 100 

900 

3*625 

; , . ' : • ' . 

Toplam 8 625 

f9alar <lfi#0e 
Malzeme ^Hâlat ve benzeri levazım) 20 000 
Limanlarsa taranması giderleri 15j0 000 
Geçici ptwonel ücretleri : 100 aded y*vnâ-

ye 5 liradan »»nede 310 gün hesabiyle 155 000 
İhtiyarlık Sigortası (155 000 liran» <0Nİ*J»$ 6 200 
İşçi Sig®**«H (465 000 liranın % 3 ü) 4 650 

Toplam 1388 804 

Bu madde için 1950 yılında 422 754 liralık ek ödenek istenil
miştir. 

1951 yılı Bölüm : 52 - Madde :2 — 784 792 Lira " 
1950yılıBölüm :110 - Madde :2 — 5 8 7 ^ J S i r a 

Tertibi • Araçların bakım giderleri : 

Ödeneğin sarf yerleriyle sureti hesabı aşağıda arz*lUB)O£ti0ktt?. 

I^ira ,.%. Lira 

Ücretler 461 416 
Daimî memurlar ücreti 120 PŞO 
İşçiler Emekli Sandiğma tâbi olan yetiş

kin amele ücreti 2 "640 
' * • 

% '""' " " Ü 7 m , 
Kademe zammı | 9 390 

(P) fıtaMi Ç Muhtemel tertiler dâhil 11804 

a^plam v İ38 6J4 -

(D) cetveli tutarı ^ 2MQ . 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına : ; _ 

.dulu olanların ücretleri, • • J B T ) ' « w w w » , 

':>ÜÜ Th&km BM 4S& 

Yetişkin sraele ücreti ' , ^ ^ € 4 0 
îşçi ücıtiayıi 301 542 
Kademe zamları 13 240 
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Lira Lira 

Üst derece farkları 2 500 
İşçiler Emekli Sandığına dâhil olanların 

ücretleri 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
yapılacak ödemeler 

% 5 1er 
% 25 » 
% 100 » 
% 1 » 
Katılma payı 

Toplam 

Sandığına 

319 922 

7 075 
125 
25,0 

1 415 
135 

Toplam 9 000 

9 000 

İşçiler Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 319 922 X % 5,5 17 596 

Geçici işçi ücretleri. 50 işçi senede 310 
gün çalışacaklarına göre yevmiye 5 lira üze
rinden 

Ihtiyrlık Sigortası 
İşçi Sigortaları 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Çocuk zmmı. 370 çocuk 
Doğum1 yardımı 
ölüm » 
Giyim eşyası 
Bir bekçi, bir hademeye elbise beheri 40,50 den 
İki amele çavuşuna elbise beheri 42,50 den 
Bir bekçiye palto 
Bir hademe ve bir amele çavuşuna birer 

palto beheri 50 liradan 100 

81 
85 

77 500 
3 100 
2 325 

500 
300 

44 400 
2 000 
1 000 

324 

Toplam 

Tahsisatlar : Fena hava 21 memura ayda 
10 liradan 

Isıtma giderleri 
Aydınlatma 

Iftteberi giderleri 
Demirbaş tamirleri 
Makina ve aletlerin bakımı 
9 motopomp tamiri beheri 2 5Q0 liradan 

80 kazan tamiri beheri 60 liradan 

324 

22 500 
4 800 

2 520 
772 
540 

4 000 
2 380 

27 300 
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14» 

Vasıtaların bakımı ve tamiri. (127 vasıtanın) 
Haberleşme 
Kırtasiye 
taşe giderleri, yevmiye 40 kuruştan 300 iş 

günü 136 işçi 

Toplam 

110 000 
500 

1 000 

16 320 

784 792 

Bu madde için 1950 yılında 140 755 liralık ek ödenek istenmi-j 
ve ayrıca 2 772 lira aktarılmıştır. 

1951 yılı Bölüm : 52 - Madde : 3 — 5p0 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 110 - Madde :3 — 400 000 Lira 

Tertibi - Bina ve tesislerin bakımı : 

ödeneğin sarf yeri ve sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Lira Lira 

Vinçler 68 000 
Haydarpaşa'daki 11 vincin tamiri beheri 

2 000 liradan 22 000. . 
Sirkeci'de 2 vincin tamiri beheri 2 000 liradan 4 000 
Mersin'de 5 vincin tamiri beheri 2 000 liradan 10 000 
İskenderun'da 12 vincin tamiri beheri 

2 000 liradan 24 000 
Samsun'da 4 vincin tamiri beheri 2 000 

liradan 8 000 

Liman binalarının bakimi ve tesfelerin bakımı 132 000 
Eıhtım, estekat ve iskelelerin tamiri 300 000 

Toplam 500 000 

1951 yılı Bölüm : 53 - Madde : — 1 150 000 Lira 
1950 yılı Bölüm :111 - Madde : — 1 000 000 Lira 

Tertibi - Yükleme ve boşaltma giderleri : 

Lira 

Haydarpaşa limanı tahmil, tahliye gideri. 
Taahhüde rabıt suretiyle 350 000 

Derince limanı tahmil, tahliye gideri Ta- •'. ., 
ahhüde rabıt suretiyle 75 000 

. îskendertm limanı tahmil, tahliye gideri. 
Taahhüde r&bıt suretiyle u ' 275^0Ö0: 

Samsun limanı tahmil, tahliye gideri. Ta
ahhüde rabıt suretiyle 315 000 
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Lira 

Sirkeci — 
Mersin limanı tahmil, tahliye gideri İdare 

vasıtasiyle 109 20© 
70 amele limanı senede» 31& güıı yevmâ^e 

5lir» üzerinden. 
W9~ 200 liranın % 4 İhtiyarlık Sigortası 4 368 
OT 200 liranın % 3 İşçi Sigortası 3 276 
F&2İa mesai ücreti 20 000 

Toplam 1 183: 844 

Sureti hesap yukarda arzedildi^i veçhile ihtiyaç nazara alına
rak teklif olunmuştur. 

Trabzon - İran transit yolu işletmesi 

1951 yılı Bölüm : 54 - Madde : 1 — 22 707 Lira 
1950 yılı Bölüm.:, 118 - Madde:: 1 — ^ 380 Lira 

Tertibi - Daimî memurlar ücreti : 

ödenek berveçteati hesaba, istinaden teklif olunmuştur. 

Lira 

20 364 Daimî memur* ücret yekunu 
48 Muhasebe memurlarının kademe zammı 

1 080 » » (F) fıkrası 
— Doktorun kademe zammı, (W) fıkrası 

1 215 İşletme memurlarının kademe zammı ve (F) fıkrası 
1080 + 135 

22 707 Toplam 

1951 yüı Bölüm :54 - Madde :2 — 4 200 Lira 
1950 yılı Bölüm : — - Mfedde : — 

Teriibi - Bteeme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti : 

56İ6 sayılı Kanunla Barem dışı bırakılanların bir senelik ücret
leri tutarı, olarak, bîlhesap konulmuştur. 

1951 yılı Bölüm:: 54* - Madde : 3 — 1 550? Lira 
1930)yıliBölüm :113 - Madde :2 — 2 094 Lira 

Tertibi - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ye kurumlara ya
pılacak öçfemeler : 

Teklif* edikn ücret tahsisata nazaran bilhesap konulmuştur. 
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195,1 yılı Bölüm : 55 - Madde : 1 — 300 Lira 

1950 yılı Bölüm :114 - Madde :1 — 300 Lira 

Tertibi - Sürekli görev yolluğu : 

1950 yılının aynı olarak teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 55 - Madde : 2 — 100 Lira 

1950 yılı Bölüm :114 - Madde : 2 — 100 Lira 

Tertibi - Geçici görev yolluğu : 

1950 yılının aynı olmak üzere teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 55 - Madde : 3 — 250 Lira 
1950 yılı Bölüm : 114 - Madde :3 — 725 Lira 

Tertibi - Devir ve teftiş yolluğu : 

Doktorun devir ve teftiş yolluğu olarak yalnız 250 lira teklif 
olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 55 - Madde :4 — 1 920 Lira 
1950 yılı Bölüm : 115 - Madde :1 — 2 160 Lira 

Tertibi - Çocuk zammı : 

Teklifin mesnedi olan hesap sureti aşağıda arzolunmuştur. 

Lira Lira 

işletme memurları 6 çocuk 10 X 12 
Muhasebe » 6 » 10 X 12 
Sağlık memurları 4 çocuk X 10 X 12 

720 
720 

Toplan: 

480 

1 920 

1951 yılı Bölüm : 55 - Madde : 5 — 700 Lira 

1950 yılı Bölüm : 115 - Madde : 2 — 975 Lira 

Tertibi - Doğum yardımı : 

Tahminî olarak teklif edilmiştir. 

1951 yılı Bölüm : 55 - Madde : 6 — 500 Lira 

1950 yılı Bölüm : 115 - Madde : 3 — 500 Lira 

Tertibi - ölüm yardımı : 

1950 yılının aynı olmak üzere 500 lira teklif edilmiştir. 
1951 yılı Bölüm : 55 - Madde : 7 — 222 Lira 
1950 yılı Bölüm : 115 - Madde : 4 — 359 Lira 

Tertibi - Giyim eşyası : 

Üç müstahdeme palto ve elbise bedeli olarak teklif 
edilmiştir. 
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Lira 

İbişe 40.50 liradan 
'alto 50.00 liradan 

1951 yılı Bölüm : 55 
1950 yılı Bölüm : 115 

- Madde 
- Madde 

: 8 -
: 5 -

Toplam 

- 1 530 Lira 
- 990 Lira 

122 
100 

222 

Tertibi : Yakacak zammı : 

Aşağıdaki hesap veçhile teklif olunmuştur: 
Lira 

30 lira alan 1 memurun 6 aylık yakacak zammı 180 
15 lira alan 6 memurun 6 aylık yakacak zammı 1 350 

Toplam 1 530 

1951 yıh Bölüm : 55 - Madde : 9 — 600 Lira 

1950 yıh Bölüm : 116 - Madde : 1 ve 2 — 650 Lira» 

Tertibi - Tahsisatlar : 

ödeneğin sarf yeri ile sureti sarfı aşağıda -arzolunnmştur. 

Lira 

Doktor ve veznedarların ev tahsisatı 15 X 2 X 12 360 
Veznedarın gişe tahsisatı 20 X 12 240 

Toplam 600 

1951 yıh Bölüm : 55-Madde : 10 — 2 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 119 - Madde : — — 2 000 Lira 

Tertibi ^ Personele verilecek ikramiyeler : 

5616 sayılı Kanunun 11 nci maddesine istinaden teklif olun
muştur. 

1951 yıh Bölüm : 56 - Madde : 1 — 265 Lira 

1950 yıh Bölüm : 117 - Madde : 1 — 265 Lira 

Tertibi - Isıtma : 

1950 yılının aynı olmak üzere 265 lira teklif olunmuştur. 
1951 yıh Bölüm : 56 - Madde : 2 — 250 Lira 
1950 yıh Bölüm : 117 - Madde : 2 — 250 Lira 

Tertibi - Aydınlatma : 

1950 yılının aynı olmak üzere 250 Ura teklif edilmiştir. 
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1951 yılı Bölüm : 56.-Madde : 3 — 100 Lira 

1950 yılı Bölüm : 117 - Madde : 3 — 100 Lira 

Tertibi - öteberi giderleri : 

1950 yılının aynı olmak üzere 100 lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüim : 56 - Madde : 4 — 50 Lira 

1950 yılı Bölüm : 117 - Madde : 4 — 100 Lira 

Tertibi - Makine ve aletlerle bemirbaş ve mefruşatın bakımı 

İhtiyaca göre 50 lira teklif olunmuştur. 

1951 yılı Bölüm : 5t6 - Madde :5 — 100 Lira 

1950 yılı Bölüm : 117 - Madde :5 — 100 Lira 

Tertibi - Haberleşme • 

1950 yılının aynı olmak,üzere 100 lira istenilmektedir. 

1951 yılı Bölüm : 56 - Madde : 6 — 300 Lira 

1950 yılı Bölüm -.117 - Madde :6 — 300 Lira 

Tertibi - Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler : 

1950 yılının aynı olmalî: üzere 300 lira teklif olunmuştur. 
1951 yılı Bölüm : 57 - Madde : 1 — 265 656 Lira 
1950 yılı Bölüm : 118 - Madde : 1 — 233 279 Lira 

Tertibi - İşletme giderleri : 

ödeneğin sarf yeri ve sureti hesabı aşağıda arzedilmiştir. 

Lira Lira 
e) Ücretler ve personelini diğer giderleri 156 511 
Cer Dairesi 
Ücretler 72 000 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 

yapılacak ödemeler 
Çocuk zammı 90 çocuk 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 30 memur 30 X 15 X 6 
Kilometre tazminatı 7 200 Lira 
2,5 misli artış 18 000 » 
Sürekli görev yolluğa 
Geçici » » 
Giyim eşyası 30 elbise bir palto 

Toplam 

Hareket Dairesi 
Ücretler (Daimî memurlar) 

» (D cetveli) 

4 600 
10 800 
2 000 

, 1 000 
2 700 
25 200 

300 
600 

2 482 

121 682 

16 989 
9 000 
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Lira Lira 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler ' ' 

Çocuk zammı 24 çocuk 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Yakacak zammı 5 X 15 X 60 
Ev tahsisatı 2 memur 15 X 2 X 12 

1 580 
2 880 

600 
600 
450 
360 

Temsil tahsisatı ayda onar liradan 2 memura 240 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Devir ve teftiş yolluğu 
Giyim eşyası 2 palto ve elbise 

Toplam 

b) Akar yakıtlar 
163 ton benzin beher tonu 400 liradan 

2 ton motorin » » 230 » 
Tahmil, tahliye » » 1 » 

c) Yağlar 
B. B. yağı 2 ton beher tonu 750 liradan 
Diğer yağlar 
ç) Sular 
d) Malzeme ve cereyan bedelleri 
Üstüpü, toz bezi, suni güderi, kaül ve saire. 
f) Garaj kirası ve plâka resmi 
öteberi giderleri 
Haberleşme giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
Demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Kırtasiye 

100 
200 
420 

1 410 

34 829 

65 200 
460 

' 165 

1 500 
22 000 

Toplam 

65 825 

23 500 

500 
2 000 

15 500 
300 
5,00 
360 
360 
100 
200 

265 656 

1951 yılı Bölüm : 57 - Madde : 2 — 269 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 118 - Madde :2 — 269 000 Lira 

Tertibi - Araçların bakımı giderleri : 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzedilmiş olup buna nazaran 
269 951 liraya ihtiyaç varsa da geçen seneki gibi 269 000 lira iste
nilmiştir. 

g) Ücretler ve çeşitli malzeme cer per
soneli ücretleri 116 223 

Daimî memurlar ücreti 19 867 
îşçiler ücreti 78 611 
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Lira Lira 

(D) Cetveli ücretleri 10 440 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 1 950 
İşçiler* emekli sandığına yapılacak ödemeler 4 855 
işçi sigortalarına yapılacak ödemeler 500 

Toplam 

Malzeme dairesi ücretleri 5 304 
Bir reyyon şefinin ücreti 
Bir bekçi ücreti 
T. O. Emekli sandığına yapılacak ödemeler 

Toplam 

Cer ve malzeme müşterek personel ve ida
re giderleri 148 424 

Sürekli görev yolluğu cer 300 
Geçici görev yolluğu cer 1 000 
Çocuk zammı 88 çocuk cer 10 560 10 680 
Malzeme 1 çocuk 120 

116 

3 
1 

5 

223 

174 
920 
210 

304 

Doğum yardımı cer ve malzeme 4 000 
ölüm yardımı cer ve malzeme 2 000 
Giyim eşyası cer ve malzeme 654 
Yakacak zammı cer 46 memur 15 liradan ) 
Yakacak zammı malzeme 1 memur 15 liradan ( 
Munzam tahsisat 1 000 
fazla mesai 1 000 
Isıtma (cer) 1 500 
Aydınlatma (cer) 500 
Öteberi giderleri (cer) 2 000 
Makine ve âletlerle demirbaş ve mefruşa

tın bakımı 115 000 
(Birinci sınıf demirbaşrarm bakımı ikin

ci sınıfların tebdili dâhil) 
Haberleşme (Cer) 
Kırtasiye 600 
iaşe 33 kişi yevmiye 40 kuruştan 300 iş 

günü 3 960 

Toplam 148 424 269 951 

1951 yıh Bölüm : 57 - Madde : 3 — 10 000 Lira . 
1950 yıh Bölüm. : 118 - Madde : 3 — 10 000 Lira 

Tertibi - Bina ve tesislerin bakımı giderleri : 
1950 yılının aynı olmak üzere ve transit yolu binalarının bakı

mı maksadiyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Envestisman Bütçesi Gerek

çesi 

Birinci kısım 

Yenilemeler . ; l 

' . • • • ' - • 1951 yılı Bölüm : 58 - Madde :1 — 19 518 761 Lira 

1950 yılı Bölüm : 120-Madde : 1. — 4 885 660 Lira 

Tertibi - Üst yapının yenilenmeleri : 

Teklif aşağıdaki esaslara, istinat eylemektedir. 

Lira Lira 

60 - 75 senelik 11.45 kilometrelik raydan 250 kilometrelik kısmının tec
didi için ray, travers ve küçük yol malzemesi mubayaası (tutarı 16 250 000 
lira olup 6 250 000 lirası 5073 sayılı Kanuna göre). 10 000 000 

Amerika ve Almanya'dan mubayaa edilmiş bulunan 300 kilometrelik 
yol malzemesinin yerine konulması ve balastının ikmaliyle, buradan çıkacak 
rayların diğer hatlara döşenmesi... ' 4 340 000 

Yüz aded makasın tebdili. (6 400 liradan)... 640 000 
Traversleri... • 176 000 

• ••'r-l-^"^'V-!:irS°^ V r*?*?*?*!* ' " ' Toplam 15 156 000 15 156 000 

5073 sayılı Kanuna göre : 
Gebze varyantı inşaat bedelinden 1951 yılındı itfa edilecek miktar ile 

faizi.. 
Afyon'da Amerikalılardan alınan yol malzemesinin Gümrük Resmi 

taksiti.. 
Basra'da Amerikalılardan alman yol malzemesinin bedel, faiz, Güm

rük Resmi taksiti 
Basra'da Amerika'Mardan alman tirf onların resülmal ve faiz taksiti 
3 750 000 dolarlık Eksport - tmport Bank kredisiyle alman ray, tra

vers, şöminöman takozu ve diğer küçük malzemenin bedel, faiz ve Güm
rük Resmi taksiti... 

Marshal Yardımından alman 3 758 000 dolarlık tiraj hakkı karşılığın
dan ray, travers ve tesbit malzemesinin Gümrük Resmi, taksiti... 400 000 

2 

900 

12 

000 

486 

46 411 
8 013 

995 851 

Toplam 4 362 761 4 362 761 

Toplam 19 518 761 

Işjbu 19 518 761 liradan 4 362 761 ilralık kısmı, 1950 ve dalha evvelki yıllarda girişilen taah
hütlerden mütevellit taksitleri 1951 yılma isabet eden kısmını ve 1'5 156 000 lirası da 1951 yılında 
yeniden girişilecek taahhütlerin ve yapılacak işlerin karşılığını teşkil eylemektedir. 
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' " ~ \"', 1951 yılı Bölüm : 58 - Madde : 2 — 2 568 000 Lira 

1950 yılı Bölüm : 120 - Madde :2 — 1 400 000 Lira 

Tertibi - Yol tesislerinin yenilenmesi. (Tesislerin yenilenmesi) : 

ödeneğin sureti hesabı ve teiklif maksadı aşağıda arzolunur. 
Lira Lira 

Yol dairesi : 
Köprülerin yenilenmesi . 2 500 000 
Atelyeler : 
Vinç ve transıbordörlerin yenilenmesi 68 000 2 568 000 

2 '568 000 2 568 000 

Bu miktarın heyeti umumiyesi 1951 yılında yeniden yapılacak işler karşılığıdır. 

1951 yılı Bölüm : 58 - Madde : 3 — 187 309 Lira 
1950 yılı Bölüm : 120 - Madde : 3 — 50 000 Lira 

Tertibi - Binaların yenilenmesi : 
ödenek aşağıdaki hesapla teklif olunmaktadır. 

Lira 

Maili inhidam binaların yerlerine yenilerinin yapılması için 87 309 
Mersin istasyonunun yenilenmesi için 100 000 

Toplam 187 309 

Bu miktarın heyeti umumiyesi 1951 yılında yeniden yapılması zaruri olan yukarda yazılı işler 
karşılığıdır. 

1951 yılı Bölüm : 58 - Madde : 4 — 771 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 121 - Madde : — 128 000 Lira 

Tertibi - Birinci sınıf demirbaşlarla makine tezgâh, alât ve edevatın ve motörlerin yenilenmesi: 

ödeneğin sureti hesabı ve maksadı teklifi aşağıda müfredat veçhile arzolunmuştur. 

Lira Lira 

Yol Dairesi 
Muhtelif demirbaşların yenilenmesi 
200 aded çadırın yenilenmesi ' 

Cer Dairesi 
Depoların takımlarının tecdidi 
Depo tezgâhlarının tecdidi 

Atelyeler 
Atelyeler takımlarının tecdidi 
Eski tezgâhlardan bir kısmının tecdidi 

50 000 
47 000 

60 000 
200 000 

20 000 
200 000 

97 000 

260 000 

220 000 
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Hareket Dairesi 
Bagaj ve el arabalariyle şeytan arabaları 
Divar ve bekçi kontrol saatleri 
Vagon, kasa, makas ve furgon kilitleri 
Gemici, işaret fener ve bayrakları ile istasyon bayrakları 
Bilet dolapları 
İstasyonların büro ve bekleme salonları .demirbaşları 
İstasyon ve ambarların kurşun pensleri, komposto r ve tarihli damgalan 
Yatakhane malzeme ve teferruatı 
500 aded kullanılmaz halde bulunan eski tip sıhhî imdat sandıkları 

Toplam 

Limanlar 
Deniz vasıtaları zincirlerinin yenilenmesi 
Sağlık işleri 
Eskişehir hastanesi demiıbaşları 
Ankara hastanesi demirbaşları 
İşletmeler demirbaşları 

Daire Müdürlüğü ve İşletmeler 
Daire Müdürlüğüne bayrak 
8. İşletmeye beşer yüz hesabiyle 

Malzeme dairesi 
İki kamyon tebdili 

Toplam 

Lira Lira 

10 000 
1 000 
5 000 

15 000 
5 000 

15 000 
5 000 

15 000 
49 000 

120 000 

30 000 

9 000 
7 000 
3 000 

19 000 

1 000' 
4 000 

20 000 

120 000 

30 000 

19 000 

5 000 

20 000 

77 000 

Bu miktarın heyeti umumiyesi, yukarda müfredatı görüldüğü veçhile muharrik ve müteharrik 
edevatın tamirine muktazi ve 1951 yılında tebdili zaruri olan demirbaşlarla makine, alât, edevat 
ve tezgâhlar karşılığıdır. 

1951 yılı Bölüm-
1950 yılı Bölüm 

: 58 • 
: 122 • 

- Madde 
- Madde 

: 5 -
: 1 -

- 5 000 Lira 
- 5 000 Lira 

Tertibi - Lokomotifler, tenderlerle demirbaşlarının yenilenmesi: 

1950 yılının aynı olarak teklif olunmuştur. 
Lokomotifler demirbaşlarının yenilenmesi 5 000 
1951 yılında yenilenecek olanlar içindir. : 

1951 yılı Bölüm 
1950 yılı Bölüm 

: 58 
: 122 

- Madde 
- Madde 

: 6 — 
. 2 

500 Lira 
500 Lira 

Tertibi - Motorlu vagonlarla demirbaşlarının yenilenmesi: 
1950 yılında olduğu gibi 500 lira teklif olunmuştur. İşbu 500 lira 1951 yılında .yapılacak ye

nilemeler içindir. 
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1951 yılı Bölüm : 58 - Madde : 7 — 4 000 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 122 - Madde : 3 — 500 Lira 

Tertibi - Yolcu vagonlariyle demirbaşlarının yenilenmesi: 

ödenek aşağıdaki sebeple teklif olunmaktadır. 
1900 senesinden evvel imal edilmiş olan 111 yolcu vagonunun yerine kaim olmak 

üzere 60 yolcu vagonu alınması için. (1951 yılında ödenecek kısım) 4 000 000 

Bu miktarın heyeti umumiyesi, ahşap olması sebebiyle tebdili emniyet, seyrisefer bakımından 
zaruri bulunan 75 aded yolcu vagonundan 60 adedinin tecdidi bedelinden 1951 yılında Ödenecek 
kısmın karşılığını teşkil eylemektedir. 

1951 yılı Bölüm : 58 - Madde -.8 — 1 500 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 122 - Madde : 4 — 500 Lira 

Tertibi - Yük ve hizmet vagonlarının ve demivbaşlarının yenilenmesi: 

ödenek aş/ağıdaki sebeple teklif olunmuştur: 

1895 tarihinden evvel imal edilmiş 1900 aded vagondan 500 adedinin yerine kaim 
olmak üzere dört dingilli plâtform vagonu. 1 500 000 

Yukarda işaret edildiği veçhile tebdili zaruri yük vagonları karşılığıdır. 

ikinci kısım 

Malî mükellefiyetler 

1951 yılı Bölüm :59 - Madde : — 8 521 100 Lira 
1950 yılı Bölüm :14 - Madde :1 — 8 521 100 Lira 

Tertibi - Satmalınan demiryolu ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka giderleri. 

teklif edilen ödenek aşağıdaki hesaba istinat eylemektedir. 

Tutarı 
% - : • - - İsviçre Frangı Kur Lira K. 

Anadolu 
Mersin - Tarsus - Adana 
Haydarpaşa Limanı ı 
Şark Demiryolları 

Toplam 

Aydın hattı 
Anadolu emarjman giderleri 
Aydın emarjman giderleri 

Başka jpderler ve muhtemel kur farkları 

8 676 959,04 
65 592,40 

647 115,65 
1 669 000,— 

11 058 667,09 

• 146 440,— 

66,38 
66,38 " 
66,38 
66,38 

7,91 

Toplam 

5 759 765 
43 540 
429 555 

1 107 882 

7 340 743 

1 158 340 
10 000 
5 000 
7 016 

8 521 100 

41 
24 
37 
20 

22 
, 

— 
— 
78 

— 
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1951 yık Bölüm :60 - Madde : — 3 367 786 Lka 
1950 yıyı Bölüm :14 - Madde : 2 — 2 200 000 Lira 

Tertibi - 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan krediden idarece kullanılan hasmın itfa ve faiz 
karşılığı: 

Teklif edilen ödenek Maliye Bakanlığının iş'a rina müsteniden aşağıdaki hesap veçhile konul
muştur, 

•->' ı o |. '••«•- i •• ; v < -*l i- * * s' « ' •• -1 " ;•••!- •• » - ' ' ' ' Lira 
f i * 'J • • " ' , " ' ' " . 

1951 yılı normal itfa taksiti ve faizi (246 020 Sterlin 19 şilin 9 peni) karşılığı 1 946 026 
Erken ödemeden borç bakiyesi 1 421 760 

Toplam 3 367 786 

Üçüncü kısım 

Servet artışları 

1951 yılı Bölüm : 61 - Madde : 1 — 81 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 123 - Madde : 1 — 200 000 Lira 

Tertibi - Üst yapıda sermaye artışları: 

ödenek aşağıdaki maksatlarla teklif olunmaktadır 

Lira 

Lokomotif kantarı gümrük resmi 149 
Bu kantarın montajı 30 000 
Montör ücreti 5 851 

36 000 
1950 yılından devreden diğer işfer ' 45 000 

Toplam 81 000 

1951 yılıBölüm : 61 - Madde : 2 — 461 398 Lira 
1950 yılı Bölüm : 123 - Madde : 2 — 380 000 Lira 

Tertibi - Yol tesislerinde sermaye artışları: ku
 : _; . . "". ' 

ödenekten 320 000 lirası atelye, faaliyeti ve emniyet tesislerinin'vücuda getirünıesi ve 161 398 
lirası da Marshall Yardımından alınacak köprü malzemesi bedeli karşılığı içindir. 

1951 yılı Bölüm : 61 - Madde :3 — 8 058 178 Lira 
1950 yılı Bölüm : 123 - Madde : 3 — 6 268 382 Lira 

Tertibi - Binalarda ve diğer gayrimenkullerde sermaye artışları: > 
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TeMÜ sebebi ve müfredatiyle sureti hesabı aşağıda arzolutımuştur. 

1950- yılından «devreden işler 
Kamplaştırma 
Adapazarı vagon atelyesi inşaat bedeli itfası ve faiz 
Adapazarı elektrik tesisatı inşaat bedeli itfası ve faiz 
Adapazarı santral ve istasyon binası inşaat bedeli itfası ve faizi 
Adapazarı sofajı inşaat bedeli itfası ve faizi 
Adapazarı vagon atelyesi demir konstrüksyonu gümrük resmi taksiti 
Sisras döküm ve donatım fabrikası sofajı 
Sivas lokototif deposu tevsiatı 
Çankırı ikmal inşaatı 
Şonfvol ve proje masrafları 
Çankırı üçüncü tevsiatı 
Çankırı sofajı (ikimci tevsiat için) 
Irmak kuşak hattı sabit tesisleri 
Yeni-lokomotif ve motorlu tren depoları ve depolarda yapılacak ilâveler 
Marşftuıll Plânı giderleri (îç finansman) ve diğer giderleri 
Marshall yardımından alınacak üç aded kömür verme tesisata iğin 

Lira 

50 000 
200 000 

2 333 312 
404 000 
244 000 
220 000 
169 305 
186 000 

1 500 000 
192 000 
234 204 
180 000 
184 800 
100 000 
600 000 
802 877 
457 860 

^©plarn 805(8 178 

1951 yılı Bölüm : 61 - Madde : 4 — 205 000 Lira 
1950 yılı Bölüm : 123 - Madde : 4 — 260 000 Lira 

Terti/bi - Liman tesislerinde sermaye artışları : 

Ödeneğin maksadı teklifi ve hesapları berveçhi âtidir. • 

Vinçlerin Gümrük Resmi taksiti v 180 000 
Vinçlerin montajı 25 000 

Toplam 205 X)00 

1951 yılı Bölüm : 6x Mftdde : 5 — 7 212 637 Lira 
1950 yılı Bölüm : 124 - Madde : — 1 293 390 Lira 

T^rtübi - Birinci smıf demirbaşlarla makine, tezgâja, alât» edff?at ve mo^rlerde sejmaye artış
ları : . 

ödeneğin maksadı, teklifi ve hesabı aşağıdadır. 

Lira 

Hareket dairesi : 
50 aded vagon muşambası 30 000 
Atelyeler dairesi : 
Donatım Eafbrikasının makkap, eğe, freze, torna kalemi^ö»gal ç&riğı, mengene, 

taşrana kovaları, taraklar ve safre " 50 000 
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Lira 

22 aded yedek parça dölalbı, 39 aded takım dolabı, 4 aded pleyitli montaj fbangosu 
10 aded pleyitsiz montaj Ibangosu, 1 aded dik torna için sehlba, 8 aded tornalar için 
iş sehpası 

Döküm fa/brikası iqm 30 aded iş Ibangosu 
600 aded talkun sandığı 
Adapazarı vagon atelyesi için 10 aded elektro kar 
Adapazarı vagon atelyesi için makkap, eğe, torna kalemi, mengene, kangal çıkrığı 

taşıma kovaları, taraklar v. s. gilbi aletler 50 00O 
40 aded takım dolalbı, 10 aded pleyitli bango, 30 aded pleyitsiz hango, 22 aded ma

rangoz ıbangosu ve diğer muhtelif demirbaşlar 130 000 
Sağlık işleri dairesi : 
Muhtelif ıhastane ve revirlerin demirbaşları 
tznıir Hastanesi için 

15 000 
4 000 

12 000 
50 000 

Toplam 

Toplam 

Adapazarı vagon atelyesi krikoları 
Muhtelif tezgâh ve santrallerin Gümrük Resmi taksiti ve bakiye bedelleri 
Ray destere makinesinin Gümrük Resmi 
Vida çözme makinesinin Gümrük Resmi taksiti 
Marshall Yardım Plânından alınacak atelye tezgâhları karşılığı 

1951 yılı Bölüm : 61 - Madde : 6 — 5 098 276 Lira 
1950 yılı Bölüm : 125 - Madde : 1 — 7 094 662 Lira 

Tertibi - Lokomotiflerde, tenderlerde ve demirbaşlarında sermaye artışları 

ödenek aşağıdaki sebeplerle teklif, olunmuştur. 

5073 sayılı Kanuna göre : 
Orta Avrupa'da Amerikalılardan alman 50 lokomotifin itfa ve faizi 

Kanunla tanınan krediden İdarenin kullandığı kısmın itfası) 
Orta Şark'tan alman 24 lokomotif için (yukardaki gibi) 
Amerika'da Export - İmport Bank kredisi ile alman 62 lokomotifin 

karşılığı 
Aynı şekilde alman 26 lokomotifin itfa ve faiz karşılığı 
88 lokomotifin nakliyesi (Export - İmport Bank kredisinden) 
Çekoslovakya'dan alman 50 lokomotifin Gümrük Resmi taksiti 
İngiltere'den alınan 37 lokomotifin Gümrük Resmi taksiti 

Bu miktarın heyeti umumiyesi girişilmiş taahhütlerin 1951 yılma isabet eden tedi
yelerine karşılık olarak teklif edilmektedir. 

60 000 
100 000 

501 000 

237 000 
4 640 467 

170 
450 

1 833 550 

7 212 637 

(4882 sayılı 

tfa ve faiz 

Toplam 

158 035 
182 857 

2 725 925 
1 277 014 
703 188 
29 152 
22 105 

5 098 276 
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1951 yılı Bölüm : 61 - Madde :7 — 595 628 Lir* 
1950 yılı Bölüm : 125 - Madde : 2 — 100 000. Lira 

Tertibi - Motorlu vagonlarda ve demirbaşlarında sermaye artışları : 

5073 sayılı Kanuna göre : 

16 Motorlu trenin Gümrük. Resmi taksiti ve faizi 595 628 Lira. 

Sipariş edilmiş bulunan motorlu trenlerin 1951 yılı Gümrük Resmi taksiti karşılığıdır. 
1951 yılı Bölüm - 61 - Madde : 8 — 4 625 807 Lira 
1950 yılı Bölüm : 125 - Madde : 3 — 2 742 915 Lira 

Tertibi.. Yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları : 

ödeneğin sureti sarfı ve hesabı berveçhi âtidir. 

Lira 

5073 sayılı Kanuna göre : 
Çekoslovakya'dan alman 50 banliyö vagonunun Gümrük Resmi taksiti 49 540 
Avusturya'dan alman 80 yolcu vagonunun itfa ve faizleriyle Gümrük Resmi taksit

leri 2 406 593 
Almanya'ya sipariş edilen 120 yolcu vagonunun bedeli, faiz ve Gümrük Resminden 

1951 de ödenecek olan 2 169 674 

Toplam 4 625 807 

Bu miktarın heyeti umumiyesi, 1950 ve daha evvelki yıllarda girişilen taarhütlerin 
1951 yılma taallûk eden tediyeleri karşılığıdır. 

1951 yılı Bölüm : 61-Madde :9 • — 1 300 620 Lira 
1950 yılı Bölüm : 125 - Madde :-4 — 3 811 511 Lira 

Terttibi - Yük ve hizmet vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları : 

ödeneğin sebebi teklifi aşağıda arzolunmuştur. 

5073 sayılı Kanuna göre •':••• 
Orta Avrupa'da Amerika'lılardan alman 271 furgonun bedel, faiz ve Gümrük 

1951 de ödenecek olan 
Unrra'dan alınan vagonların Gümrük Resmi son taksiti 
Ticaret Ofisi kanaliyle Çekoslovakya'dan alınan 1209 yük vagonunun 1949 ve 1950 

yılları faizleri 
1086 aded hava freni Gümrük Resmi taksiti 
Fren regülâtörleri Gümrük Resmi taksiti 
Knor frenleri Gümrük taksiti 
Kömür vinçleri kavraması Gümrük Resmi taksiti 
100 çift cevher vagonu Gümrük Resmi taksiti 
Fren yedekleri Gümrük Resm^taksitl 
Marşal Yardım Plânmdan alman 135 yük vagonunun Gümrük taksiti 

54 550 
174 

1 049 898 
1 402 
1 051 
53 615 
1 371 
58 500 

59 
80 000 

Toplam 1 300 620 
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1961 senesi Bütçesiai» g l̂ir gerekçesi 

İÖ5Ö yili için tahmin olunan gelirden halen yalnız ilk üç aylığının katî neticesi alınmış ve bu 
^lllh işlemiş olan yedi ayından ikinci üç aylığının geliri de (henüz muhasebeye intikal etmemiş?) 
takribi rakamlar halinde elde edilebilmiştir. 

Gerek bu bakımdan gerekse malî yıl başının Mart ayı olarak kabulünü takip eden ilk bütçe 
elması bakımmdefn 1951 yılı gelirlerinin tahmininde mümkün olan isabetin sağlanabilmesi maksa-
diyle 1950 Bilgesinin (üç aylığı katî, üç aylığı takribi olan) ilk altı aylığı, 1951 yılını^ pirinci 
altı aylığının mtîlpmmen geliri olarak kabul edilmiş; ve 1949 yılının birinci ve ikinci altı aylık, ge
lirleri arasındaki âçtış nispeti 1950 yılı hirinej altı aylık gelirleriyle çarpılmak suretiyle de 1951 
yılı iknici altr aylık muhammen geliri bulunmuştur. 

1950 yılının (Mart, Nisan, Mayıs ayları katî ve Haziran, Temmuz, Ağustos ayları takribi) bi 
rinci altı aylık gelirleri şunlardır : 

Lira Lira 

Yplcu 
Bagaj 
Mesaj er i 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Yükleme - 1 boşaltma 
Diğer gelirler 
Haydarpaşa 
Derince 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 

limanı 
» 
» 
» 
» 

22 203 243 
487 695 
245 696 

4 917 333 
43 721 648 

562 655 
1 750 132 
1 079 726 

101 015 
333 010 
980 370 
430 112 

Alsancak i 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
İzmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 
Transit yolu 

iskelesi 91 929 
71 480 

1489 
46 15,9 
7 313 

174 
28 

10 325 
34 131 

77 075 663 Toplam 

1949 yılı gelirlerinin birinci altı aylığına nazaran ikinci altı aylığında kaydedilen fark nispetleri 
alınlardır : 

Lira Lira 

Yolcu 
Bagaj 

Seyrişerî 
Seyrihafif: 
Yüklüne1 - boşaltma 
Diğer gelirler 
Haydarpaşa limanı 
Derilice » 
Mj&rşin » 

erun » 

1,0188 
1,1119 
1,0807 
0^8769 
1,0287 
1,0740 
1,3724 
0,9220 
1,7361 
1,4381 
0,7663 

Samsun i 
Alsancak 
Bandırma 
Erdek 
Akçay 
Sirkeci 
İzmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 
Transit yolu 

iskelesi 1,1498 
2,3062 
1,0170 

0,g§4§ 
0,6â40 
1,1474 
4,2272 
0,0454 
0,3501 
0,9041 

Yukajrdaki nispetlerin, 1950 yılı birinci altı aylık gelirleriyle çarpılmasiyle elde edilen 1951 yılı 
ikihcî altı a$ık muhammen geliri şunlardır : 
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GeKfin1 

Yolcu v 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihsöf 

cinsi 

Yükleme - boşaltma 
f>iğ©E gürler 
Hâgsdarpaşa 
Derince 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 
Alsancak 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
temit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 
Transit yolu 

Limanı 
» 
» 
» 
» 

îskelesi 
» 
» 
» 
» 
» 

• • ' * 

» 

Toplam 

-r* . - u sı 
t ' »•• 

1 s *« 
fi -s 

W H V 

Lira 

22 203'243 

4 
43 

487 695 
245 696 
917 333 
721 648 
562 655 

1 ?50 132 
1 Of? 726 

İOİ 015 
333 010 
980 370 
430 112 
91 929 
71 480 
1 489 

46 159 
7 313 

174 
28 

10 325 
34 131 

77 ©75 663 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

19
49

 b
iri

nc
i 

ve
 

ik
in

ci
 

al
tı 

ay
lık

 
ge

lir
le

ri 
ar

as
ın


da

ki
 n

is
pe

tle
r 

1,0188 
1,1119 
1,0807 
0,8769 
1,0297 
1,0740 
1,3724 
0,9220 
1,7361 
lr4381 
0,7663 
1,1498 
2,3062 
1,0170 
0,8649 
0,6340 
1,1:474 
4,2272 
0,34*4 
$3S01 
0,9041 

= 
== 
= 
= 
= 
= 
= 
r= 

== 
== 
= 
= 
— 
= 
= r 
=55 

= 
= 
= 

1 s 'E 

-I I a 
Lira 

22 620 664 
542 268 
265 524 

4 £12 009 
45 tfâO 181 

604 291 
2 m mı 

995 507 
175 372 
47v8 868 
751 258 
494 500 
2i8 m 
72 695 
1 288 

29 262 
8 39İ 

736 
1 

3 615 
30 858 

79 021 179 

Bu duruma göre 1951 yılı muhammen gelirleri takiben şöyle olabilir: 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Se3*2ihâ&f 
YüMeme - Boşaltma 
Diğer gelirler 
Haydarpaşa Limanı 
Derince » 
Mörsin » 
İskenderun » 
Sommn •». 

Birinci 
altı aylık 

hım 

22 203 243 
f 487 t>95 

245.696 
4 917 333 

43 721-648 
562 655 

1 750 132 
1 079 726 

101015 
333 010 
980 370 
4Q$S$ 

+ 
+ 
+ 
.+ 
.+. 
+ 
+ 

'•+'' 
4-' 
+ 
+ 

• 4 , . ' 

ikinci 
altı aylık 

Lira, 

22 620 664 
542 268 
265 524 

4 312 009 
4*5 owm 

604291 
2 401 881 

995 507 
175 372 
478 868 
m 258 
464 «K) 

= 
= 
= . 
= 
= * • 

r== 

= 
= 
S S E 

= 
• * • * : 

YeMn 
LİTÛ 

44 823 907 
1029 963 

511 220 
9 229; 342 

•mrm:SSB 
û İM 946 
4 imoıs 
2 075 233 

276 3#T 
811 878 

1 731 628 
9 W 612 
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Birinci ikinci 

altı aylık altı aylık Toplam 
Lira Lira Lira 

Âlsancak İskelesi 
Bandırma > 
Akçay » 
Sirkeci » 
izmit » 
Dil » 
Sapanca » 
Maltepe » 
Transit yolu 

r. ;v..,. Toplam 

Ancak Ibu tahmin (henüz yarısını idrak etmiş bulunduğumuz 1950 yılı bütçesinin tam tatfbıkın-
dan elde edilebileceği kuvvetle umulan miktar içinde kalmakta olup 1951 yılı için tahmin 'hududu
nu biraz daha geniş tutmaya müsait sebepler mevcuttur. 

Şöyle ki : 

a) Umumiyetle kurak geçen 1949 yılını takip eden 1950 yılında zâ'hfre nakliyatının diğer sene
lere nispetle mühim miktarda azalmış olmasına mukalbil 1950 yılının bereketli olması dolayısiyle 
1951 yılında Ibu madde nakliyatının artacağına muhakkak naazriyle bakılabilir. Birbirini takibeden 
üç yıllık durum aşağıda gösterilmiştir : 

1948 de taşman 1949 da taşman 1950 de takman 
jTf?."2 --•--"" Hulbulbat Hububat Hububat 

r Ton Ton Ton 

91 929 
71 480 
1 489 
46 159 
7 313 
174 
28 

10 325 
34 131 

77 075 663 

+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 

212 007 
72 695 
1 288 
29 265 
8 391 
736 
1 

3 615 
3Q 858 

79 021 179 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

=. 

303 936 
144 175 
2 777 
75 424 
15 704 

910 
29 

13 940 
64 989 

156 096 842 

, . ^ V M : 858 954 866 732 716 732 

istatistiklerimize göre zahirenin vasati taşıma mesafeleri : 
1948 yılında 430 

1 1949 yılında 412 
1950 yılında 428 

Kilometre olup 1948 Bütçesinin 13 609 453 lirası, 1949 Bütçesinin 13 884 964 lirası ve 1950 
Bütçesinin 12 270 452 lirası zahire nakil ücretlerini teşkil etmektedir. 

1951 yılında, fazla bir iyimserliğe kapılmadan, bu nakliyatta 150 000 tonluk bir artışın husule 
geleceği umulabilh\ Bu suretle, 1950 yılı ortalama taşıma mesafesine göre gelirde de 2 250 000 
lira raddesinde bir artış umulabilir. 

b) Sümerbank Genel Müdürlüğünden şifahen öğrenildiğine göre; Karabük Demir ve Çelik 
fabrikaları stokunda, 80 000 tonu mamul ve 30 000 tonu pik olmak üzere, 110 000 ton demir y& 
çelik nievattkır. J Î ? ^ * ' ^ < r V : •.•• •, ' 

Dürtya piyasasında demir ve çelik taleplerinin ve fiyatlarının artmakta olması dolayısiyle bu 
stoklardan mühim bir kısmının dış ve bir miktarının da iç piyasalara sevkedileceği anlaşıl
maktaki)!'. 

1948 yılinda takınan demir ve çelik 72 541 ton, sağladığı gelir 1 492 747 lira, 1949 yılmda 

•(S»Sayış*; W), 
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taşınan demir ve çelik 87 069 ton ve sağladığı gelir de 1 999 004 liradır. 

Bu istatistikten yıllık normal nakliyatın 70 000 ile 90 000 ton arasında değişmekte olduğu 
anlaşılıyor. 

Bu taşımanın da 1951 yılı bütçesine 1 750 000 lira raddesinde bir tesiri olur. 

e) P. T. T. İdaresine ait her türlü nakliyattan, kanunu mahsus gereğince, ücret alınmamakta 
iken 5584 sayılı Kanun bu muafiyeti kaldırmış o'duğundan bu kanun hükmüne uyularak, dingil 
kilometre başına cer maliyeti esas tutulmak suretiyle, P. T. T. İdaresinin (hali hazırdaki nakliyat 
ölçüsüne göre) idaremize yılda 1 500 000 lira ücret ödemesi gerekeceği tesbit ve keyfiyet adı ge
çen idareye yazı ile tebliğ edilmiş bulunmaktadır. 

1949 yılında ve 1950 yılının ilk altı aylık devresi içinde fiilen elde edilen gelirlerin yardımiyle 
1951 yılı için tasarlanan gelir tahmini esas tutularak her mevzuun gelir kaynaklarına göre ayrı 
ayrı ta-hlili suretiyle bütçe tahminlerinin yapılması yerinde olacaktır. 

Yolcu taşımaları: 

1950 yılında yolcu taşımalarından elde edilebileceği bilhesap anlaşılan gelir miktarı bütçede
ki muhammen rakamdan 5 000 000 lira civarında bir eksiklik göstermektedir. 

a) Ekonomik hareketlerde hâsıl olan durgunluk ve 1949 senesinin kurak gitmesi dolayısiyle 
yolcu nakliyatının kısa mesafelerde tekasüf etmesi, 

b) Motorlu taşıtların gün geçtikçe artması ve memleket karayollarının bu artışa muvazi düzen
lenmesi eksilme sebeplerinin başlıcalarmı teşkil etmektedir. 

1950 yolcu gelirinin daha fazla düşmemiş olmasına : 

1. Gar giderleri tarifesinin sağladığı en az 2 000 000 lira munzam gelir, 

2. 1950 yılında gelen yeni yolcu arabalarının servise konulması suretiyle nispeten daha geniş ve 
rahat yolculuk imkânlarmm sağlanmış olması, 
âmil olmuştur. 

Rekabet unsurunun 1951 yılında devam etmiyeceği tasavvur olunamazsa da ekonomik hareketler-
deki arızi durgunluğun zail olacağı kuvvetle umulur. 

Bununla beraber 1947 yılında (48 637 810), 1948 yılında (44 787 455), 1949 yılında (44 635 799) 
lira gelir sağlanmış ve 1950 yılında da (45 000 000) liraya yaklaşacağı anlaşılmış olan yolcu nakliyatı 
gelirinde, gerek yolcu arabaları say ismin artmış gerekse kuşetli arabalarla yapılacak seyahatler 
için munzam bir ücret ihdas edilmiş olması hasebiyle bir miktar daha artış umulmakta olduğundan 
(45 500 000) lira tahmin edilmesi uygun bulunmuştur. 

Bagaj taşımaları : 

Bagaj taşımaları, aslmda yolcu hareketleri ile çok sıkı ilgisi bulunması gereken bir mevzu olmak
la beraber, bâzı ticari eşyanın da istisnaen bagaj nakil evrakiyle taşınmaları mümkün bulunduğu 
için yolcu nakliyatına muvazi bir nispet dahilinde çoğalıp azalması icabetmemektedir. 

Bununla beraber gerek hakiki bagajların gerekse bagaj işlemine tâbi tutulan ticari eşyanın nakil 
imkânları yolcu trenleri furgonlarının istiap hacımları ile mahdut bulunduğundan bu taşımaya ait 
gelirin artışı da bu ölçüyü aşamaz. 

Son yılların bagag geliri 1 000 000 ile 1 100 000 lira arasında tehalüf e d i k t e olup yukardaki 
tahminde de 1 029 903 lira tesbit edilmiş olduğuna göre yolcu nakliyatına muvazi olarak bir miktar 
daha çoğalabileceği göz önünde tutularak tahminin 1 100 000 liraya iblâğı yerinde olur. 

• (S. Sayısı: 51) 
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Mesaj eri taşımaları : 

1947 yılmda 794060 lira gelir sağlamışbulunan mesajeri nakliyatının tedricen azalarak 1950 yi-
lnıdaki 600 000 lira tahmine karşılık 511 220 liraraddesinde bir gelir sağlıyabileceği anlapknakta-
dır. 

Postanın ve motorlu taşıtların rekabetine çok elverişli bulunan bu mevzua ait gelirin önü
müzdeki yıl içinde artması için görünür bir sebep mevcut olmadığına göre 1951 yılı tahmininin 
500 000 lira olması realiteye uygun düşer. j « 

Seyriseri taşımaları: 

1947 yılından beri 8 000 000 lira ile 9 500 000 lira arasında gelir sağlıyan seyriseri taşıma
larından 1950 yılında da & 229 342 lira raddesinde bir gelir elde edilebileceği anlaşılmış olup1 mü
him bir ekseriyetini yaş> meyva ve sebze, hayvan, et ve balık gibi (diğer vasıtaların rekabetine 
de mâruz bulunmıyan) maddeler teşkil edben bu nakliyatın 1951 gelirini yaş sebze ve meyva is
tihsalinin gitgide artmakta olduğu göz önünde tutularak (10 000 000) lira olarak tahmin etmek 
muvafık olur. 

Seyrihafif taşımaları: 

1948 yılında 83 000 000 u tutan ve 1949 yılında 92 000 000 lira tahmin olunan seyrihafif geli
ri 1950 yılında 95 800 000 lira tahmin olunmuştu. 

1949 yılının kurak geçmesi neticesi olarak zahire nakliyatının 1950 yılında önemli miktarda 
azalması ve buna bağlı olarak bâzı maddelerde de mahsûs derecede azalmalar kaydedilmesi dola-
yısiyle bu gelirin 89 000 000 lirayı aşamıyaeağı anlaşılmaktadır. 

Yukardaki tabloda da 1951 yılı seyrihafif muhammen geliri 88 741 829 lira görünmektedir. 

Ancak hububat ve diğer tarım ürünleri ile cevher, demir, kömür gibi bâzı maddeler nakliya
tında yukubulacak artışlardan ve; çok düşük bâzı tarifelerde yapılacak kısmı ayarlamalardan ve 
P. T. T. nakliyatından elde edilecek 8 600 000 lira gelirin de bu rakama ilâvesiyle seyrihafif ge* 
liri 97 600 000 lira olarak tahmin edilmektedir. ^f\"'ı 

Demiryollar İşletmesiyle ilgili'diğer gelirler: 

Bütçede bu bölüm iki maddeye ayrılmakta ve birinci maddede yükleme - boşaltma ve ikinci 
maddede de diğer gelirler toplanmaktadır. 

1949 yılı için 1 362 125 lira hesaplanan yükleme - boşaltma geliri 1950 nin neticelerine göre 
1 166 946 lirayı ancak bulabilecektir. [ 

Seyrihafif nakliyatın artmasiyle mütenâsiben bir miktar artış umulmakta olduğundan 1951 yılı 
yükleme - boşaltma geliri 1 250 000 lira tahmin edilmektedir. 

Bölümün ikinci maddesinde (diğer gelirler) namı ile toplanan gelirler de şomaj, açık arazi, 
hangar, antrepo, ardiye ücretleriyle emanet odaları gelirleri, vagon temizleme, teçhiz edevatı. 
tartı ücretleri, değer bildirme primleri, vagon sipariş akçaları gibi ücretlerden teşekkül etmektedir. 

Her ne kadar birinci altı ay içindeki tahsilata nazran bu maddenin 1950 yılı gelirinin 4 152 013 
liraya baliğ olacağı anlaşılmakta olup bu bölüm gelirini 4 150 000 lira tahmin etmek yerinde ola 
çaktır. , 

Limanlar : * 

Haydarpaşa, Derince, Mersin, iskenderun ve Samsun limanlarr geliri olarak 1950 yılı Bütçesinde 
ceman 7 500 000 lira tahmin olunmuştu. 

( Si Saya» : 51) • 



Mu yıl içinde adı geçen İımMİ&v geMrlermin 5 €W ?38 Mmyı tutabileceği anİâşömafcfetlır. 

Ancak dış ticaret rejiminde yapılan değişikliğin sağlıyacağı neticelerin limanlar faaüyetinin inki
şafında da mühim bir rolü olacağı göz önünde tutularak limanlar ^ 8 r i ^iaöinram 6 500 "000 lira 
tesbiti ve bu miktarın muhtelif limanlara şu şekilde teyzad ı^gun bulimmuştîar. 

Haydarpaşa 
©örİBjee 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 

limanı 
> 
» 
» 
» 

2 500 000 
30$ 000 
mo WQ 

ım&mo 
1 000' 000 

To£feto $$00^080 

İskeleler : 

Demiryol idaresince işletilmekte olan Alsancak, Bandırma, Akçay, Sirkeci, İzmit, X)Üiisketeei, Sa
panca ve Maltepe iskelelerinin geliri 1950 senesi için 520 100 lira tahmin edilmişti. Bu sene içindeki 
tahsilattın 556 895 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. ' J _ ' ç"? 

Bu iskelelerden (Alsancak, Bandırma ve Sirkeci gibi) ön<emli mevkileri ofett^armın gelirlerinde 
eşya nakliyatındaki artışa muvazi olarak birer miktr daha artış beklenebileceğinde 1951 yalı için 
549 050 lira gelir tahmini ve bu miktarın iskeleler arasında şöylece taksimi uygun bulunmuştur : 

Lira 

Alsancak iskelesi 
Bandırma » 
Akçay » 
Sirkeci » 
İzmit » 
Dil » 
Sapanca > 
Maltepe » 

Toplam 549 050 

300 000 
140 100 

3*000 
75 000 
15 000 

900 
50 

15 000 

Transit hattı: 

3163 sayılı Kanunla, tekel ve imtiyazı tazammum etmemek üzere, Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğüne verilmiş olan Trabzon - İran Transit Hattı İşletmesi İran Tran
sitinin başka yollara intikali sebebiyle verimsiz kalmış ve bu işletme daha ziyade dahilî nakliyata 
inhisar etmekte bulunmuştur. 1949 yılında Türk ve İran temsilcileri arasında (Dışişleri Bakanlı
ğında) cereyan eden müzakereler sonunda bir anlaşmaya varılmış ise de bu anlaşma Hükümetler
ce henüz tasdik edilmemiştir. 

1950 yılı bütçesindeki 150 000 liralık gelir, tahminine karşı 65 000 lira raddesinde bir gelir sağ-
lıyabilmiştir. ^ I' . • 

1951 yılı bütçesinde, bugünkü fiilî gelirine en yakın bir rakam olmak üzere 75 000 lira konul
muştur. 

( S. Sayısı : 51) 
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Bu esaslara göre toplamı 167 224 050 liraya baliğ olan muhammen gelir ilişik (B) cetvelinde 

gösterilmiştir. " ; • 

Sermayeyi ilgilendiren satışlar: 

1950 yılının 7 aylık tahsilatı 19 000 lira redde sinde olup sene sonuna kadar bu miktarm 32 500 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmiş ve 1951 yılı da buna göre hesap olunmuştur. 

Sermaye ile ilgili olmıyan satışlar: 

1950 yılmm 7 aylık tahsilatı 40 000 lirayı tecavüz etmiş bulunması sebebiyle bu hesap üzerin
den 5 aylığın da ilâvesiyle bu madde tahsilatının 68 500 liraya baliğ olacağı tahmin edilmekte olup 
1951 için de bu miktar nazara alınmıştır. 
1 Personelden alınacak sağlık kesenekleri: 

1950 yılmm 7 aylık tahsilatı 549 QQ0 lira civarında olup sene sonuna kadar bu miktarm bir 
milyon lirayı tecavüz edecekse de 1951 yılındaki kadrolu ve geçici personel için yapılan zamlar 
göz önüne alınarak 1951 tahsilatıma 1 674 809 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

Pansiyonlar gelirleri : 
1950 yılının 7 aylık gelirine nazaran 1951 yılı için 40 000 lira tahmin olunmuştur. 

Emlâk kiraları : 

(Hizmet evlerinden alınan paralarla büfe, büvet ve emsali binalar gelirleri.) 

1950 yılmm 7 aylık gelirine nazaran 1951 yılı için 102 000 lira tahmin edilmiştir. 

Faiz ve akça farkları : 

1950 yılmm 7 aylık gelirine nazaran 10 000 lira tahmin olunmuştur. 

Diğer gelirler : 
1950 yılmm 7 aylık tahsilatı 600 000 lira civarında olup buna 5 aylık tahminî gelirin ilâvesiyle 

1951 yılı için 1 025 000 lira tahmin olunmuştur. 

( Sİ Sayısı: 5İ ) 
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Rapor 

1 . II . 1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe tasarısını tetkik 
ettim. Bu tasarı hakkındaki görüşlerimi aşağıda arzediyorum. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçe tasarısı iki. kı
sımdan mürekkeptir. 

1. İşletme, 
2. Yatırım. 
1. Tasarının işletme masrafları kısmı 170 176 859 liradır. 1950 yılı Bütçesinin mütenazır mas

raflarının yekûnu 134 457 880 lira ise de bilâhara bu kısnla 5694 sayılı Kanunla 16 645 867 lira
lık ek ödenek istihsal ve 5616 sayılı Kanun gereğince 2 966 435 lira aktarılmıştır. 

Bu suretle 1950 senesi Bütçesinin işletme masrafı kısmı yekûnu 154 070 182 lira tutmaktadır. 
Bu hesaba nazaran 1951 Bütçe tasarısının işletme kısmı 1950 ye nazaran 16 106 677 lira bir faz
lalık göstermektedir. 

2. 1951 yılı Bütçe tasarısının yatırım kısmı yekûnu 68 078 000 liradır. 

1950 Bütçesindeki yatırım kısmının yekûnu 5694 sayılı Kanunla eklenen 800 222 lira dâhil ola
rak 40 142 342 liradır. 1951 yılı Bütçesinde artış miktarı 27 935 658 liradır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 yılı için tahmin edilen 
gelir miktarı 170 176 859 lira olup ancak bütçe tasarısının işletme masrafları kısmını karşılaya
bilmekte ve yatırım kısmı açık bulunmaktadır. 

Bütçe tasarısının tetkikma geçmeden evvel idarenin bugünkü durumunu tahlil etmek yerinde 
olacaktır. 

İdarenin 1949 yılı bilançosuna nazaran sermayesi 799 257 870 lira 94 kuruşa baliğ olmuştur. 
Bu sermaye idarenin malik bulunduğu sabit tesisat, muharrik ve müteharrik edevat ile demirbaş 
eşyanın kıymetleri yekûnundan terekküp eder. Ayrıca nakit ve malzeme mevcudu sermayeye dâ
hil değildir halbuki; 32 milyon liralık malzeme stoku mevcuttur. 

Bu sermaye karşılığı olan maddelerin kıymetleri iktisap tarihlerindeki kıymetlerine müstenit
tir. Bundan başka şirktlerden satın alınmış olan hatlar, sermayeye, kıymetleri itibariyle değil, sa
tmalına bedelleri üzerinden intikal ettirilmiş ve 1946 senesinden sonra ödenen taksitlerde 7 Ey
lül kararları dolayısiyle vâki artış nazarı dikkate alınmamıştır. Bu sebeplerle, mukayyet sermaye, 
bugünkü kıymeti ifade etmemekte olup hakiki miktarın birkaç misli dunundadır. Yine bu 
bilançoya nazaran İdarenin itfa sermayesine 105 020 839 lira 80 kuruş ve tecdit sermayesine 
55.228 217 lira 67 kuruş borcu mevcuttur. ' ' 

İtfa sermayesi bir malî amortisman ve tecdit sermayesi de bir teknik amortisman mahiye
tindedir. ' y 

Teraküm etmiş zararın yekûnu da 109 127 503 lira 10 kuruştur. 

İdare bilançoları yatırım ve işletme masrafları ayrı ayrı nazarı dikkate alınarak tanzim edil
memiş olduğu cihetle hakiki işletme zararını görmek kabil olamamaktadır. 

- Görüldüğü üzere bilanço, bu şekliyle durumu ifade edememektedir. 

( S. Sayısı: 51) 



Bu bilşnçoda görünen ve 55 228 217 lira 47 kuruşa baliğ olan tecdit sermayesi, yani teknik 
amor$smiaı karşılığı bulunan nakit elde mevcut değildir. Bu rakam eski rayiçlere göre tesbit edil
miş olduğu için bugünkü kıymete nazaran takriben 250 000 000 lira olması lâzımdır. Bu, tecdit 
sermayesinin kayden görülmekle beraber fiilen ayrılamamış olması, idare vesait ve edevatının 
şimdiye kadar tecdit edilmemiş ve halen de bu tecdit işinin yapılmasına imkân ihzar edilmemiş ol
masını ifade eder. Bu hal, İdarenin teknik ve iktisadi vasıflarını kaybetmiş tesis ve vasıtalarla 
çalışmak dolayısiyle işletme maliyetini indireme meşini intaç ettiği gibi sermayeden de bu mik
tar kadarinm elden gitmiş olmasam gösterir. 

İdarenin bu durumuna: 
1. Şirketlerden alınmış olan hatların mubayaa bedeli taksitlerinin ödenmesinin kanuni bir 

mecburiyet olmamasına rağmen İdareye tahmil edilmiş olması; (1375, 2487, 2745, 3156 numaralı 
kanunlar). 

2. Mütemadiyen artmakta olan nakliyatı karşılamak üzere tezyidi lâzımgelen tesis ve vasıtalar 
için yeni sermaye tezyidi dolayısiyle sarf edilmesi lâzımgelen paranın, kâr mevcut olup olmadığı dü
şünülmeden idareye ödetilmem, 

.3. Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilen hatların gerek tesis ve gerek vasıta itibariyle nok
san olarak işletme idaresine devredilmesi ve bu noksanların mühim bir kısmının ikinci maddede 
zikredilen şartlar dâhilinde idarece ikmaline mecburiyet hâsıl olması, 

4. Gerek idarenin teşkilât kanunu, gerekse iktisadi prensiplere göre her sene ayrılması lâzım
gelen yenileme sermayesinin yani teknik amortismanın yukardaki üç maddede zikrelilen sebepler 
dolayısiyle ayrılamaması, , ,..."'''. *," ^ 

5. Hayat pahalılığı husulüne sebep olur endişesiyle tarifelerin rayiçle mütenasip olarak ayar-
Im&ımmam, buna mukabil tesir altında tenzilli tarifeler ihdas ettirilmesi, ve İdarenin keftdisi 
yardıma muhtaç iken, gerek Devlet devairine ve gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerine karşı bir 
yardım mahiyetinde favkalâde lüşük tarifeler tatbikma mecbur kalması, 

6. Hayat pahalılığı endişesiyle tarife zammı kabul edilemezken nakliyat üzerinde % 10-25 
nispetinde ve yıîiîk tutarı 12 milyona baliğ olan nakliye vergisi ile sair rüsum alınması, 

7. Teşkilât Kan-unu gereğince demiryollar açığının Hazinece kapatılması lâzım ohaasma 
rağmen şh&diye kadar böyle bir muamelemin yapılmış olmaması sebep olmuştur. 

Bevlet Demiryollarının, varidatı ile masrafı arasındaki farkı kapatabilmek için, 4516 ve 5073 
Kum8*aih Karmalarla verilen salâhiyetlerden isti fade edilmiştir. İdareye sermayenin 3/4 ne kadar 
bono çıkarniak salâhiyetini veren 4U16 numaralı Kanuna istinat edilerek varidat noksanlığı telâfi edil
miş; bir kısım yatırım masraflarının ilerki seneler bütçelerine tevziini temin etmek için de 5073 
numamlı Kandıran sağladığı 385 milyon liraya kadar bono çıkarmak salâhiyetinden istifade edil-

Bu iki kanun gereğince İdarenin teraküm etmiş bonolu borçlarının yekûnu da (128 936 306J77) 
Mradip. 

Samimî bir görüş ve hesapla izhar edilmiş olan 1951 bütçe tasarısına göre demiryollarının 
bugünkü geliri ancak işletme masraflarını karşılıyabilmektedir. Bütçe tasarısmını gros envestisman 
a»lanwıa,göre ihzar edilmiş olan yatırım kısmı yenileme masraflarını da ihtiva etmektedir. Yeni
lence hakikatta işletmenin tevlit ettiği bir zaruret olmak dolayısiyle işletme masraflarının bir cüzü. 
telâkki edilmesi lâzımdır. 

İdarenin sermayesini idame edebilmesi için senede en az 24 milyon liralık bir yenileme yapmaşy. 

( a Sayaaı: 51). 



veya bu maksatla bir fon ayırması lâzımgeldiğine-göre işlefaMG maaneaiı yöktâu HÛiÖlKN̂ OlBt +! 
24 000 000 = 194< OOO'ÖÖO diar, 

İşletme bütçesinde fevkalâde tamirler için 1951 senesine mahsus olmak üzere konmuş olan 4 mil
yon lirayı tenzil edersek normal işletme masraf man 190 milyon civarında olması . lâzımgeleceği vo 
varidatla masraf arasındaki açığın da takriben 20 milyon olacağı görülür. 

Bu 20 milyon liralık açığın tarife ayarlanması ile kapatılması mümkfe müdüıf. Buna cevap ve
rebilmek için tarifelerin ve demiryolu nakliyatının inkişaf durumunun umumi olarak tetkikten geçi
rilmesi lâzımgelir. 

Demiryolu ücret tarifeleri malûm olduğu üzere ya nakledilen malın kıymetine veya demiryolu
nun nakliye maliyetine göre olmak üzere iki usulde tâyin olunun 

Birinci usul nakliye inhisarına sahip demiryollarında kabili tatbiktir. Bu suretle Demiryollair 
alçak nakliye ücretinden mütevellit zararlarını yüksek nakliye ücretli nakliyattan telâfi ederler. 
Fakat son zamanlarda diğer kara vesaitinin rekabetine mâruz olan demiryolları yüksek* naMîye ücre
tine mütehammil nakliyatın mühim bir kısmını ellerinden kaçırmakta oldukları ciitetie büyük zarar
lara duçar olmuşlar ve- bı* suretle iMnei tarife usulüne yanfc rasüyste göre tarifette&teelaüeteîiasttlü-
ne giteişlea'dir. 

Türkiye'de de bunun tatbiki zaruridir. Bunu teyiden şöyle bir misal verebiliriz : Türkiye'de 1ST4Ö" 
senesinde istihsal edilen 77 bin ton pamuğun 64 bin tonw Demiryolu ile taşınırken 1949seMassiâde 
istihsal edilen 1*04 bin ton pamuğun ancak 52 bin tonu Demiryolu ile nakledilmiştir. 

1940 senesinde, istihsal edilen 33 bin ton yünün 15 bin tonu demiryolu ile naMedilmişken 1949" se-
n«isi$«le isstatasal ediknişr olan yünün ancak 4 bin tonu demiryolu, ile naMedilmâşMr. 

1940 senesinde 71 bin ton olarak istihsal edilen tütünün 5TWn tonu demiryolu ile nakledilmişken 
1949 da 90 bin ton olarak istihsal edilen tütünün ancak 41 bin tonu demiryolu ile nakledilmiştir. 
Yani senede istihsâl edilen miktarın demiryolu ile taşman kısmının nispeti J.940 dan 1949 a kadar pa
mukta % 82 den fo 49 a, yünde %47 den % 13 e ve tütünde % 80^den %'45 e düşmüştür. 

Maliyetin fevkindeki, tarifelerle taşınan maddelerin azalışına mukabil maliyetin dunundâkitarife
lerle taşman maddeler % 62 ̂ nispetinde artmış ve bugün kömür nakliyatı senede 1 6Ö0* ÖÖO, askerî* nak
liyat 588 bin, hububat nakliyatı 900 bin, inşaat malzemesi 500 bin, krom hariç diğer maden cevher
leri 250 bin, şeker pancarı 744 tonu bulmuştur. Binaenaleyh demiryollarımızm varidat ve masrafı 
aşasmda* gittikçe büyümekte olan farkı tabiî görmek lâzımdır. Maalhazfcı maHürefe üstütteteki: tarifeleri 
biüaz indirmek: ve maliyet altındakileri de maliyete yaîdaştııanak sareti^le yapılaeate bir ayar ına ile 
yutearda; ajrzedilen takriben 20 milyon liralık umumi işletme masrafları açıgııım ka#aasaaat,iflritâ&dâ* 
hilindedir, Ancak daha fazla bir varidat temin edip bir kâr hjus^esgetİEerek eski y^laısboiîgtonM öde
mek, . geçmiş yıllarda yapılamamış yenilemeleri telâfj etmek, şirketlerden alınmış hatların mubayaa 
taksitlerini Ödemek, demiryolları için artık tamamen imkânsız olarak: kaîfuî edilmek lâzıırtdır. 

Demiryolları masraflarınm tenkisi ve maliyetindüşürülmesi imkânlarına gelince : i 
Demiryollarının âmme hizmeti görmesi keyfiyeti de maliyete müessir unsurlar arasında, yer alır, 

Demiryolu, faaliyetinde devamlılık ve intizamı muhafaza etmek ve mevzuunaıdâlıil her hknaeü kabul 
eylemek mecburiyetindedir, bu itibarla tam bir ticari görüşle maliyet tesisine imkân, soktur. 

•.•:•- - d e . . ' . " . . . . 
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1939 
1951 

1939 
1951 

Yolcu 
Kim. 

0,55 
1,32 

% 140 
0,94 
2,20 

% 134 

Safi yük 
Ton Kim. 

0,90 
2,87 

% 219 
1,54 
4,77 

% 210 

Ham ton 
Kim. 

0,30 
1,08 

% 260 
0,52 
1,80 

% 246 
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Demir^llannm 19S9 ve 1951 maliyetleri şöyledir : 

Tren maliyeti 

Artış nispeti 

İşletme maliyeti 
Artış nispeti 

Tren maliyeti haricinde olarak umumi maliyete grien unsurlar arasında yol ve binaların bakımı, 
istasyon ve ambarların personel ve sair masrafları, umumi idare masraflariyle sıhhat giderleri dâhil
dir. 

Bilûmum maliyetlerin hesabında, rayiç farkı da düşünülerek, ayrılması lâzımgelen yenileme fonu 
nazarı dikkate alınmıştır. 

Maliyetin hârbden evvelkine nazaran artışı, umumi fiyat artışının çok altındadır. 
Bunun temini, bilhassa idarenin aktif personelinin, az ücretle ve fedakârane çalışmasiyle 

mümkün olmuştur. 

İdarenin elindeki tesis ve vasıtaların durumuna gelince: 
Tulü 7712 kilometreye varan şebekenin 2122 kilometresinin rayları kısmen ömrünü doldurmuş, 

kısmen bugünkü icaplara tekabül etmiyecek durumdadır. 

Demir köprü bakımından da vaziyet aynıdır. (1500) kilometrelik hattın köprülerinin tecdit 
edilmesi zaruridir, Ray ve köprü tecdidi hususunda çok geç kalınmıştır. Daha gecikilirse tehlike 
mevzuubahistir. Senede vasati 150 kilometre yol değiştirme esasına göre yapılmış programlara 
rağmen, senede vasati 38 kilometre tahakkuk ettirilebilmiştir. Gecikmeyi telâfi edebilmek için 
senede asgari 250 kilometrelik ray ve buna tekabül edecek köprü değiştirmek lâzımdır. 

Lokomotif ve vagon durumu da daha müsait değildir. Lokomotiflerin j % 29 u teknik ömür olan 
30 yaşını, yoku vagonlarının % 17 ve yük vagonlarının % 27 si 45 yaşını mütecavizdir. Hattâ 50 -
79 yaş. arasında 47 lokomotif ve 55 ve daha yukarı yaşta (85) aded yolcu ve 2185 yük vagonu 
elan daha çalıştırılmaktadır. 

Az lokomotif ile daha çok iş görmek için alınan tedbirler sayesinde ve raylar değiştirildikçe 
daha ağır lokomotiflerin şimdiki zayıf rayli mmtakalara verilmesi imkânı dolayısiyle bugün için 
derhal lokomotif mubayaasına bir lüzum yok ise de vagon vaziyeti böyle değildir. Tehlikeli bir 
duruma düşmemek için çok eski vagonların yenileriyle tebdili zaruridir. 

İktisadi işletme ve emniyet görüşünün dışında olarak dünyanın nâzik durumu muvacehesinde 
de bu işlerin hattâ daha hızlandırılması pek yerinde olacaktır. 

Arzettiğim umumî durum tamir ve bakım masraflarımın indirilmesine mâni teşkil etmekte 
olduğu gibi geçmiş senelerde ihmal edilmiş olması dolayısiyle teraküm etmiş bulunan birçok tamir 
ve bakım işlerinin telâfisi zarureti de bugünkü masrafı artırmaktadır. 

Geçen seneler bütçeleri icaplara uygun olarak yapılmamıştır. 1949 ve 1950 yılları bütçelerine 
5694 numaralı Kanunla sön günlerde verilmesine lüzum hâsıl olan 32 milyon liralık ek ödenek 
bu vakıayı teyit etmektedir. 

Atelyelerin ıslahı ele alınmıştır. Mevcut atelyelerin kapasitesini artırarak maliyeti ucuzlatmak 
için İdare tarafından ciddî teşebbüslere girişilmiş olup yakında semeresini vermeğe başlaması bek
lenmektedir. 

(S. Sayısı: 51) 
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Aktif personelin çalışma durumları ağırdır. Mesai saatlerinin ve çalışma şartlarının tanzim ve 

ıslahına ve kıymetli tesis ve vasıtaların daha ehliyetli personele teslimine imkân verecek* tedbirle
rin alınması lâzımdır. 

1951 yılı bütçesi, yukardan beri arzettiğim hususların ışığı samimî bir görüşle tanzim edilmiş 
olup demiryollarımızdaıı beklenen âmme hizmetlerinin görülebilmesini temin edecek icapları ifade et
mektedir. Bu bütçe îdare masraflarında kabil olan âzami tasarrufu sağlamak, tesis ve vası
taların tamir ve bakımına lüzumlu itinayı göstermek ve hattâ geçmiş senelerden teraküm etmiş ba
kımsızlığın telâfisine çalışmak, gelecek seneler için müsait şartlar teminine yarıyacak tedbirleri al
mak, çok ağır şartlar altında çalışıp aktif personelin gerek çalışma saatlerinin, gerek iş bölümünün 
ve gerekse tazminatlarının imkân nispetinde İslahını temin etmek, seyrüsefer emniyetini düşüren 
kısımlardan başlıyarak ömürlerini doldurmuş tesis ve vasıtaların yenileriyle tebdiline tevessül eyle
mek, yeni tesislerden şimdilik yalnız evvelce başlanmış olan işlerin ikmalini temin etmek ve yapıl
ması lâzımgelen diğer işlere, umumi bir iş ve finansman programının gözden geçirilmesinden son
ra, devam etmek -esaslarına göre hazırlanmıştır. 

Bütçenin işletme masrafları kısmında, tetkikim sırasında karşılıklı mutabakat tesis edilerek te
ferruat üzerinde bâzı tâdiller yapılmış ve neticede bu bakımdan 468 179 liralık bir tasarruf vücu
da getirilerek bütçenin işletme masrafları kısmı yekûnu 169 708 870 liraya indirilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmı yekûnu» hatların şirketlerden mubayaa taksitlerinin demiryol bütçesinden 
çıkarılması hakkında ve diğer hususlardaki tekliflerim kabul buyrulduğu takdirde 59 806 900 liraya 
tenezzül etmektedir. 

idarenin durumu ve 1951 Bütçesi üzerindeki umumi mütalâamdan sonra bütçenin grup ve 
bölümlerine ait tetkiklerimin neticelerini ve tekliflerimi aşağıda arzediyorum. 

1. Gm,p 

Genel idare giderleri 

Bu gruptaki ödenekler Yol, Cer, Atelyeler, Plareket ve Sağlık İşleri Daireleri müstesna olmak 
üzere Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğe merbut meı'kez daireleriyle İşletme müdürlüklerinin idari 
ve muhasebe teşkilâtının ücret ve masraflariyle, sigorta, holerit makineleri, uluslararası demiryolu 
münasebetlerinden doğan giderleri, mahkeme giderleri, yabancı uzmanlar ücret ve masrafları ve yar
dımlar karşılığıdır. 

Bu gruptaki memur ve hizmetli adedi, Hükümet teklifinde, geçen yıla nazaran 22 noksan olup 
aşağıdaki tadillerle noksanlık adedi 33 e baliğ olmaktadır. 

Teklifler : 1, 3, 4 ve 6 ncı bölümün aşağıda yazılı tadillerle ve bu grupun diğer bölümlerinin 
kadro ve formülleriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 1 — (C) cetvelinde, Teftiş ve Tetkik Kurulu kadrosundan bir müfettiş yardımcısı, İsta 
tistik Müdürlüğü kadrosundan bir aday, Maliye ve Muhasebat Dairesi kadrosundan iki aded 7 nci 
derecede müfettiş ile 14 ncü derecede bir memur indirilmesi, Ticaret ve Hasılat Dairesi kadrosunda 
7 nci derecede 8 müfettiş kadrosu unvanının şube müdür yardımcısına tahvilini, 28 nci bölümün 
birinci maddesinden indirilmiş olan 10 ncu dereceden 20 memur kadrosundan 10 adedinin birinci 
bölüme nakli icabederken unutulmuş olduğundan bu kadroların İşletme müdürlükleri kadrosuna 
ilâvesini ve yine bu maksatla 14 ncü dereceden 4 memur kadrosunun 10 ncu derece memur kadro
suna tahvilini; 

(D) cetvelinde, bir yanlışlık eseri olan, fazla gösterildiği İdarece bildirilen, Daire Müdürlüğü 
kadrosundan 110 liralık 9 hademe kadrosunun indirilmesi ve buraya (bu hademe kadrolarında 
münhal oldukça 20 adedinin mevkufa alınması) kaydının konmasını, Maliye ve Muhasebat Dairesi bekçi 

( S . Sayısı: 51) 
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kadrolarından, 120 liralık 7 adedinin indirilmesini ve neticede bu bölümün 2 riei maddesi ödeneğin
den 11 880 lira ve 4 ncü maddesi ödeneğinden 594 lira tenzilini teklif ederim. 

Bölüm 3. — 3/3 öteberi giderlerinde ceman 8 460 lira tutan otomobil masrafının 2 000 liraya 
tenzili ve 1 403 lira tutan muslukların tamiri masrafının bina bakımı ile alâkalı görülerek tamamen 
kaldırılması kabildir. Bu itibarla 3/3 den 6 460 + 1 403 = 7 863 lira indirilmesini teklif ederim. 

Bölüm 4. — Transit vagonlarının tatil ve tazmin ücreti olarak 4 ncü bölümün 4 ncü maddesine 
konulan 100 bin liralık ödeneğin, göçmen getiren Bulgar vagonlarına verilmesi lazımgelen günlük 
ücret dolayısiyle yetmiyeceği anlaşılmakla bu tahsisatın 200 bin liraya çıkarılması zaruri görül
mektedir. 

Bölüm 6. — E. C. A. İdaresi Demiryolların tek hat üzerinde daha büyük kabiliyetle çalışabilmesi 
için tatbiki düşünülen dispeçing sistemin etüdü için bir mütehassıs göndermeyi kabul edecektir. 
Bunun esas ücreti Marshall Plânından verilecek, yalnız yol ve iaşe masrafı idareye ait olacaktır. 
Bunu tem i nen 6 ncı bölümün 2 nci maddesine 20 bin lira ilâvesini teklif ederim. 

Tenzil ve ilâvelerden sonra birinci grupun 1.051 ödeneği yekûnu 9 404 470 liraya baliğ olmak
tadır. 1950 ödeneği, 5694 numaralı Kanunla verilen ek ödenek ve 5616 numaralı Kanunla yapılan 
aktarmadan sonra 10 236 375 liradır. 

Bu suretle 195J1 senesinde 831 9,68 liralık bir tasarruf mevcuttur. 

II - Grup 

Okullar, pansiyonlar, kurslar ve staj giderleri 
Demiryollar İdaresi, demiryolu hususi işlerinde çalıştıracağı personeli kendisi yetiştirmek 

mecburiyetindedir. Bu itibarla tren, istasyon, lokomotif ve yol işletme ve bakım personeli için 
gerek bunları bidayette yetiştirmek ve gerekse bilâhara tekâmül ettirmek için kurslar açmak 
zaruretindedir. 

Demiryol personeli vasfının yükseltilmesi bakımından bu usul pek faydalı neticeler vermekte ol
duğu gibi esasen memlekette hususi demiryolu bilgisi veren başka bir mektep bulunmadığından 
dolayı da bittabi kendi personelini kendisi yetiştirmek mecburiyetindedir. Bundan başka demir
yol personelinin mühim kısmı mektebi olnryan hücre ve münferit istasyonlarda yaşamaktadır. 
Bu personel çocuklarının tahsillerini sağlıyabil mek için talebe pansiyonarı ve okulları açmak 
mecburiyetini hissetmiştir. Halen, Diyarbakır ve İzmir 'de birer pansiyon ve Konya ile Eskişehir 'de 
de birer okul pansiyon mevcuttur. 

Ayrıca müterakki memleketlerde yeni işletme ve bak1m tarzlarını öğretmek için bir kısım 
personeli de yabancı memleketlere göndermek iztırarmda olduğu gibi gerek İsviçre, gerek Ame
rika'da ve gerekse Türkiye'de mühendislik tahsil ettirmektedir, 

Maahaza ileride teknik üniversite ve teknik okuldan mezun olan diğer yüksek mühendis ve 
mühendislerden istifade edilebileceği düşünülerek bugün tahsil ettirilenlere ilâveten İdare he
sabına yeni talebe alınmamasına İdarece karar verilmiş bulunmaktadır. 
Bununla beraber İdare mühendis ve ustalarının staj görmeleri düşünülmektedir. 

Bu gruptaki memur ve hizmetli adedi geçen seneye nazaran 7 aded daha azdır. 

Teklifler : 9 ncu bölümün aşağıda arzedüen tadil ile ve bu grupun diğer bölümlerinin kadro 
ve formülleriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 9. İdare birçok yeni tesisler kurmakta, yeni vasıtalar almakta ve bakım ve işletme 
sisteminde yeniliklere teşebbüs etmiş bulunmaktadır; bakım ve işletme işlerini mütekâmil usullere 
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göre yapabilmek için mühendis ve ustalara ecnebi demiryollar veya fabrikalarında staj yaptır
mak lâzımgelmşktedir. Bu sebeple 9 ucu bölümün 4 ncü maddesine 95 000 lira ilâvesini teklif 
ederim. •--•»• 

Bu grupun 1950 yılı ödeneği ek ödenek ve aktarma ile beraber 1 559 357 lira ve teklif edilen ilâ
veden sonra 1951 ödeneği 1 396 809 lira olup 162 548 lira tasarruf vardır. 

III • Grup 

Sağlık işleri giderleri 

Devlet Demiryolları personelinin sağlığını korumak için yapılmış olan teşkilât iki kısımdan 
mürekkeptir. 

1. Şebeke üzerinde ve işletme merkezinde bulunan doktorlar ve cczahaneler, 

2. Hastaneler. 

işletmeler kısım ve merkez hekimleri tarafından bir sene zarfında yapılan poliklinik adedi, 137 320 
si personelden ve 205 325 i aile efradından olmak üzere ceman 342 465 adeddir. 

Hastanelerdeki poliklinik adedinin 18 371 i personelden 27 128 i aile efradından olmak üzere 
45 859 dur. 

idare hastanelerince yapılan klinik tedavisi de 3 266 sı personelden, 3 758 i aile. efradından 
olmak üzere 7 024 adeddir. 

idare doktorlarının yetişmesi kabil olmıyan veya idare hastanesi bulunmıyan yerlerdeki âcil 
vakaların doktor ve resmî hastaneler masrafları, idarece ödenmektedir. 

idarenin Ankara'da 150 ve Eskişehir'de de 250 yataklı olmak üzere iki hastanesi mevcut olup 
Ankara 185 ve Eskişehir 300 yatağa çıkarılmaktadır. 

izmir'deki Demirkonak binası 50 yataklı bir hastaneye tahvil edilmek üzere olup 1<951 Malî yılında 
açılacaktır. 

Sivas'ta 60 yataklı bir hastane inşa edilmektedir. 

Ba grupta çalışan personel miktarı, 1950 senesindekilere nispetle 66 aded artırılmıştır. Bunun 
sebebi; izmir hastanesinin açılması, Ankara ve Eskişehir hastanelerinde yatak adedinin tezyididir. 

Demiryollar hastanelerinde bulunan personel adedinin hasta adedine nispeti tetkik olunmuş ve 
mümasili Sağlık ve Millî Savunma Bakanlıkları hastaneleriyle mukayese edilmiştir. Bu hasta
nelerde 25 yatağa bir uzman isabet ederken, Devlet Demiryolları hastahanelerinde 30 yatağa bir 
mzman, 10 yatağa bir hemşireye mukabil 20 yatağa bir hemşire, 5 yatağa bir hastabakıcıya mukabil 
10 yatağa bir hastabakıcı ve 2 yatağa bir müteferrik müstahdeme mukabil Devlet Demiryolları had-
tahanelerinde 2 yatağa 0,88 müteferrik müstahdem isabet ettiği ve hastanelerin personel bakımın
dan tasarruflu idare edildiği görülmüştür. 

Teklifler: 12 ve 15 ncibölümlerin aşağıdaki tadillerle ve bu grupun diğer bölümlerinin kadro ' ve 
formülleriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 12. — Hastaneler kadrosunun (D) cetvelinde gösterilmiş olan kısmmda bir hata mev
cuttur. Ücretleri yekûnu doğru olarak hesap edilip 12 nei bölümün 2 nci maddesine konmuş olmakla 
beraber hademe adedi (D) cetveline eksik olarak yazılmıştır. Bunun ba rapora merbut cetvelde 
gösterildiği üzere tashih edilmesi lâzımgelmektedir. 
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Bölüm 15. — îzmir hastanesinin açılması da nazarı dikkata alınarak 5/2 ödeneğinin geçeri 

seneki gibi 198 bin lira olarak ipkası kabil görülmüştür. 

Bıı grup için 1950 senesi ödeneği, ek ödenek ve 5616 numaralı Kanun mucibince yapılan müna
kale ile beraber 4 593 517 liraya baliğ olmaktadır. 

1951 için istenilen ödenek miktarı 4 748 620 lira ise de yapılması icabeden tadillerle 4 721 360 
liraya inmekte olup geçen seneye nazaran 127.843 lira artış, vardır. Hastanelere ilâve edilecek 
yatak adedi nazarı dikkate alınırsa bu netice hakikatta bir tasarruf ifade eder. 

Bu masrafın 1 674 809 lirası personelden alman sağlık aidatı ve 30 000 lirası da hastanelerde 
tedavi olunan hariç hastalardan alman ücret olmak üzere ceman 1 704 809 lirası varidatla karşı
lanacaktır. 

.$«ret 1950 1951 
Görevin çeşidi * Lira Kadrosu Kadrosu Fazlası Eksiği 

;BölÜm :12 - Madde 2 

Sağlık İşleri 

Etüv makinisti ve kaloriferci 
» » » 
» » » 
» » » 
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G-örevin çeşidi 

Maâemo 
» 
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» 
» 
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» 
» 
» 
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» 
» 
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Ücret 
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78 
— 
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— 
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1951 
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1 
1 
1 
1 
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4 
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•2 

10 
12 
11 
43 

3 
2 
1 

83 
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1 
1 
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1 
5 
4 
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2 

10 
12 
11 
— 

3 
2 
1 

—, 

Eksiği 

. —. 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
._ 
— 
---
— 
35 
— 

• — ' 

~~ 
20 

240 247 69 62 

IV - Grup 

Yol ve mebamnin bakımı 

Yol ve mebaninin bakımına ait olup bu grupun muhtelif bölüm ve maddelerinden ücret alan 
personelin umumi durumunda geçen seneye nazaran 27 kadro tasarrufu sağlanmıştır. 

1. Genel giderler: (Bölüm 16 ve 17) 

•Barem Kanunu, tatbikatı, çocuk zammı tatbikatında husule gelen -değişiklikler, çocuk adedi
nin çoğalması ve bakım giderleri bölümünden ücret alan 40 sürveyanm oradan tenzil edilerek bu 
bölüme 30 kısım şefi olarak intikal ettirilmesi sebebiyle genel giderleri teşkil eden 16 ve 17 nci 
bölümde ceman 246 821 lira artış hâsıl olmuştur. 

2. İdare giderleri: (Bölüm 18) 

Haberleşme kısmında yapılan 1 200 lira artışa mukabil ısıtma, aydınlatma ve öteberi ^giderle-
rinde 89 109 liralık bir azalma yapılmış ve neticede idare giderlerinde 87 909 lira tasarruf sağlan
mıştır. 

3. Bakım giderleri: (Bölüm 19) 

Madde 1 — Üst yapının bakımı: 

•Şebekede yedek yol malzemesi olarak beher kilometrede bir çerçevelik ray ve travers ile iki 
jçerçevelik küçük yol malzemesinin bulunması lâzımdır. Senelerden beri hatta bozulan, aşman ve 
kırılan bu malzemeler yerine yenileri muhtelif sebeplerle tamam konulamamış ve hatta yedek 
mevcudu kalmıyan bâzı malzeme istasyon ihtiraz hatlarından sökülerek temin edilmiştir. Halen 
hatta ve yedekte noksan olan küçük malzemenin ve yedekteki eksik rayların bir kısmının temini 
ve yerlerine konması zarureti dolayısiyle 1950 senesine göre bu hizmetler için 485 500 lira M v e 
vedilmiştir. 
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Şebekenin 3 440 kilometresi ahşap, 4 250 kilometresi demir traverslidir. Ahşap traverslerin 

ömrü 20 - 25 senedir, ömrünü doldurmuş 150 bin ahşap traversin ve yine hatta ömrünü doldurmuş 
halen çatlak bulunan dfemir traverslerden 30 bin adedinin de acele değiştirilmesi zarureti dolayı
siyle 1951 senesinde, 1950 senesine göre bu hizmetler için 2 349 000 lira fazlalık derpiş edilmiştir. 

Şirketlerden alman hatlar, balastı çok noksan olarak devralınmıştır. Yeni inşa edilen demiryol
larında da ilk senelerimde yumuşak imlâ topraklarına nüfus etmek suretiyle balast zayi olmak
tadır. Bunlar tamamen telâfi edilememiş olduğu için hattımızda mevcut balast normalin çok altında
dır. 

Mevcut balast nispeti iyi hatlarımızda vasati % 80 ilâ 90 ise de diğer bâzı kısımlarda % 30 a ka
dar düşmektedir. Bütün şebekenin vasatisi % 50 dir. Normal durumdaki hatlarda ayrıca tamir, 
işletme ve hava tesirleriyle her sene bir miktar balast zayi olmaktadır. Bu sebeple durumu muhafaza 
için her sene hattâ lüzumlu balastın konması zaruridir. 

Bütçede nazarı dikkate alman miktar bu ihtiyaç karşılığıdır. 1950 senesinde beher metre mikâp 
için düşünülen 4 lira maliyetin tatbikatta 5 lira olarak tahakkuk etmiş olmasından dolayı yeni se
ne için 5 lira üzerinden hesap edilmesi zarureti görülmüş ve bu sebeple 305 421 lira bir artış olmuş
tur. 

Suflâj sisteminde çalışmaya başlamak üzere lüzumlu mıcırın temini için 40 000 lira ayrıca nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Yolun tanziminde çalışan kadrolu personelin Barem Kanunu tatbikatından ve muvakkat amele 
vasati yevmiyesinin 1950 senesinde 260 kuruştan hesap edilmesinden ve tatbikatta ise bu yevmiyenin 
282 kuruş olmasından 750 550 lira fark husule gelmiştir. 

Muhtelif emekli sandıklarına verilecek paralarda hesap neticesinde hâsıl olan fark da 76 813 lira
dır. 

Bu sebeplerle üst yapının bakımına ait 19 ncu bölümün 1 nci maddesinde ceman 4 011 284 lira bir 
artış husule gelmiştir ki, bunların heyeti umumiye si, mühim bir kısmında zayıf malzeme bulunan yo
lun gereği gibi bakımının teminini istihdaf etmektedir. 

Madde 2. —Yol tesislerinin bakımı : 

Bakım giderlerinde 5 nci işletmede 4, 5, 6, 7 numaralı tünellerde normal tamirattan fazla yapılması 
ieabeden tamir işleri, köprü kazıklık kerestelerinden eksilenlerin yerine konacak kereste bedeliyle bu 
işlerde çalışan personelin Barem Kanunu tatbikatı dolayısiyle ceman 34 680 liralık bir artış meydana 
gelmiştir. 

Madde 3. — Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı : 

Kıymeti 160 milyon lira olup diğer sabit tesislerle 200 milyon lirayı bulmaktadır. Tamirat için 
senede % 1 masraf yapmak zarureti dolayısiyle bina bakımlarının normal şekilde yapılabilmesi için 
bina ve sabit tesislerin bakımı giderlerinde 800 bin lira. 

Toprakkale, Mamure istasyonlarındaki döner köprülerin Burdur ve İsparta'daki döner köprü
lerle tebdili ve vagon kantarları bakımı giderlerinin 1950 senesinde kâfi gelmemesi ve su işlerinde 
ham su ile tasfiye edilmiş su şebekesinin ayrılması ve şebekedeki yangın tesislerinin ıslâhı ve muh
telif sandıklara verilecek paralar dolayısiyle 206 446 lira. 

Olmak üzere bina, sabit tesislerinin ve diğer tesislerin bakımından ceman 1 006 446 liralık bir 
artış meydana gelmiştir. 

Bu artış; istasyon, lokomotif deposu ve tamir atelyeleri binaları, döner köprüler, lokomotiflere 
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sü verme tesisleri gibi "mühim tesislerin bakımını temin ederek işletmeyi aksatmamak gayesine ma
tuftur. "*-'•' ^ • - • - * • 

Madde 4 — Yola ait makinelerle, yol alât ve edevatının baknnı : 

Bu işlerde çalışan personelin ücretlerinde Barem Kanunu tatbikatı dolayısiyle 7 927 liralık bir 
artış husule gelmiştir. 

19 ncu bölümde yekûn olarak yukarda arzedilen sebeplerle 5 060 337 lira artış hâsıl olmuştur. 

Tarım işleri : (Bölüm 20, 21, 22, 23) 

Şebekedeki heyelana müsait yarma ve imlâların ağaçlandırılması suretiyle tahkimi ve derelerin 
tahribatından hattı korumak için dere kenarlarının ağaçla iksalandırılması, kar kapamasına nv\-
ruz hat kısımlarında kar siperi yerine bu mıntakalara gerekli ağaç perdelerin yapılması, hat, gû-
zergâhmdaki köylere bedeli mukabilinde iyi cins meyva fidanı satarak o muhitte kalkınmaya ve 
dolayısiyle nakliyatın artmasına yardım edilmesi, istasyon civarının ağaçlandırılması girmektedir. 

1950 senesinde 5616 numaralı Kanun gereğince yapılan aktarma ile beraber 541 835 liraya baliğ 
olan masraf yerine 1951 için 543 691 lira teklif edilmiş ise de, 23 ncü bölümden 8 bin lira ta
sarruf edilebileceği düşünülerek tarım ödeneğinin 1951 senesi için ceman 535 691 liraya tenzili 
hususunda idare ile mutabık kalınmış ve geçen seneye nazaran 6 144 lira tasarruf sağlanmıştır. 

Teklif : Mühim kısmında eski ve çok yıpranmış malzeme bulunan yola bilhassa itina etmek 
lüzumu bedihidir. Bu kısımlarda seyrüsefer emniyeti ancak bakım sayesinde temin olunabilecektir, 
Bir ihmal kısa bir zamanda bir inkıta tehlikesi bile yaratabilir. Alelûmum ihtivat malzeme nok
sanlarının telâfisi bilhassa fevkalâde zamanları karşılıyabilmek için, zaruridir. 

Bu itibarla, 23 ncü bölümün aşağıdaki tadil ile ve bu grupun diğer bölümlerinin kadro ve 
formülleriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 23 — Bu bölümden 8 bin lira tenzilini teklif ederim. 

Yolun, köprülerin, diğer tesislerle mebaninin bakımını ve tarım işlerini ihtiva eden bu grupun 
1950 ödeneği, ek ödenek ve 5616 numaralı Kanunla yapılan aktarma ile beraber 26 626 709 lira ve 
1951 için teklif edilen ödenek 31 839 814 lira olup 5 213 105 lira tezayüt vardır. 

Makine ve edevatın bakımı, genel giderleri 

Bu grupun 24, 25 ve 26 ncı bölümlerinde geçen seneye nazaran 60 263 lira artış varsa da aşa
ğıda teklifler kısmında görüleceği üzere 50 263 liraya tenzili mümkün görülmüştür. 

Artış sebebi 5616 numaralı Kanun tatbikatı ile su tasfiyesi, kömür sarfiyatı ve bakım işlerinin 
sıkı kontrolünü temin için lüzumlu geçici görev yolluğunun derpiş edilmesinden tevellüt etmiştir. 

Devlet Demiryolları parkında yaşları üç yıl ile 79 yıl arasında değişen 45 muhtelif tipte 898 loko
motif vardır. Takriben % 29 u, lokomotiflerin teknik ömrü olarak kabul edilen 30 yılı doldurmuş 
olan bu makinelerin iki tamir arasında yapıtkları kilometre, yaşlarına, tiplerine ve tahsis edildikleri 
servisin hususiyetlerine göre büyük bir tehalüf göstermektedir. Eski makineler 40 - 60 bin, yenileri 
ise 100 - 150 bin kilometrede bir tamire girmektedirler. 1949 yılı ile 1950 yılınm ilk 9 ayı vasatisine 
nazaran makineler ortalama 72 bin kilometrede bir atelye tamirine girerek ağır, büyük veya orta ta
mir görmektedirler. 

Yakın zamana kadar cer atelyelerinin tamir kabiliyetlerine göre aylık tamir programı payılarak 
işletmelerin tamire sevkedecekleri makine adedi kontenjanları tesbit edilirdi. Son zamanda Ameri-
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kan sistemi kabul edilerek, depoların ancak, servis yapamıyaeak durumda olan makineleri tamire 
seVketmeleri usulü tatbika başlanmıştır. Bu usulün tatbikmdan gaye depoların yapabileceği bütün ta* 
mirlerin kendilerince yapılması ve atelyelere daha uzun fasılalarla makine sevkedilerek atelye tamir 
masrafının düşürülmesidir. 

Diğer taraftan da depolarda lokomotif bakımının ıslahı ele alınmıştır. Bu cümleden olmak üzere 
depo binalarının tevsiine başlanmış, depo tesis ve tezgâhlarının ıslahı için Marshall Yardımından 
tahsisat istenmiş ve takım ve tezgâhların tecdidi için 1951 Bütçesine tahsisat konulmuş, ayrıca depo 
personelinin de takviye edilmesi takarrür etmiştir.Aynı zamanda, münferit makine aksammdaki arı
zadan dolayı makineyi uzun müddet servis dışına çıkarmamak gayesiyle stok yetkisi dâhilinde kâfi 
miktarda yedek malzeme, alınarak; depolara, tevzii kararlaştırılmıştır. Ancak bu tedbirler tatbik 
edildikçedir ki, yeni tamire sevk sisteminin semereleri kendini gösterecektir. 

1950 senesi içinde atelyelerin tamir kabiliyetlerini bir miktar yükseltmek kabil olmuştur. 
Tamir maliyeti de bir miktar indirilmiş, 1950 senesinde beher lokomotif başına vasati 17 500 lira 
olan tamir masrafı 1951 için 17 300 lira olarak tahmin edilmiştir. 1950 de 640 lokomotifin tamiri için ek 
bütçe ile beraber 11 200 000 lira ödenek alınmıştır. 1951 de 650 lokomotif için 11 245 000 lira isten 
mistir. Arada 45 bin liralık bir artış görülmekte ise de fazla 10 lokomotif tamirinden neşet eden bu 
artışın geçen senenin maliyetine göre 175 bin lira olması- icabederdi. Maahaza bu büyük meblâğ 
içinden 45 bin liranın tasarrufu cihetine gidilerek 11 200 000 liralık geçen seneki ödeneğin aynen, 
muhafazası hususunda îdare ile mutabık kalınmıştır. 

Motorlu vagonlar : 

Tamir usullerinin tekemmül ettirilmesi suretiyle motorlu vagonların tamiratı ucuzlatılmış ve 1951 
senesi için geçen seneye nazaran 6 bin lira noksan olmak üzere 224 500 lira ödenek konulmuştur. 

Yolcu vagonları : 

Parkta 45 senelik normal yaş haddini doldurmuş 165 aded yolcu vagonu vardır. Bunların içinde 
yaşı 62 seneyi bulan vagonlar da mevcuttur. Bunların tamiri ya gayri kabil/yahut da çok masraflı 
olduğundan t parktan viskatı ve yerlerine yeni vagon alınması gerekmektedir. Bunların bir kısmının 
yenilenmesi için 1951 yılı Bütçesi yatırım kısmına ödenek konmuştur. 1950 de ödenek kıtlığı dola-
yısiyle atelyelerin kapasitesi tezyit edilmemiş ve bu suretle yolcu vagonlarında tamir işleri teraküm 
etmiştir. 1951 de atelyelerin verimi artırılarak vagonların aynı tamir müddeti zarfında daha esaslı 
tamire tâbi tutulmaları gerekmektedir. Tamirin gecikmesi her vagondaki tamir hacmini büyütmüştür. 
Bu sebeple 1950 de vasati tamir maliyeti 2 249 lira olmasına mukabil 1951 de 2 5/)0 lira olacağı tah
min edilmiştir. 1951 de 1950 ye nazaran^ 100 vogon fazlasiyle 1200 vagon tamir edilecektir. 

1958ide 1100 yoleu vagonunun taınki için ek bütçe ile beraber 2 473 900 lira ödenek alınmıştı. 
1951 Bütçesinde 1200 vagon-tamiri için 3 milyon lira istenmiştir. Arada görülen 526 100 lira faz
lalığın 250 bin lirası 100. vagon fazla tamir edilmesinden ve 276 100 lirası vagonlardaki tamir 
hacminin büyümüş olmasından ileri gelmiştir. Vagon tamir maliyetinin yüksek olmasının en mühim 
sebebi çok eski vagonların çalıştırılmasına devam edilmesi zaruretidir. 

Yük vagonları : 

Parkt-a 45 sene.yaş .haddini doldurmuş 3 800- yük vagonu vardır., 1951 Bütçesinin yatırım 
kısmana .ancak 500 vagonun tebdili için daha büyük kabiliyette 100 vagon alınmak üzere ödenek 
konabilmiştir. Parkın, büyük bir kısmı eski vagonlardan mürekkep olmasına rağmen «atelyeler 
vagonların seyrüsefere salih durumda .bulunmalarını temin etmetkedir. 

1950 senesinde yük vagonları tamir maliyeti 456 ve işçi ve hizmet vagonlarının 579 lira olma
sına mukabil 1951 Bütçe tasarısında bu maliyet 450 lira olarak tahmin edilmiştir. Bilâhara ya
pılan tetkik sonunda 1951 senedinde istihsal mühendisliğinin tatbikına... geçilmek suretiyle yük 
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vagon maliyetinin 440 liraya düşürülebileceği anlaşılmıştır. Tamir edilecek ve fren ara muaye
nesi yapılacak yük vagonu adedi 10 bin olduğuna göre bu suretle 100 bin liralık bir tasarruf temin 
edilmiştir. 

Geçen sene 10 bin yük vagonu ve 190 iş ve hizmet vagonunun tamiri ve fren ara muayene
si için ek bütçe ile beraber 4 670 010 lira ödenek alınmıştır. Bu sene aynı miktar yük vagonu ile 
200 iş ve hizmet vagonu tamiri için 4 490 000 lira istenilmiştir ki, 180 010 lira noksandır. 

Vinçler : 

Tamir masrafı bu bölümden ödenecek olan 23 vinç mevcut olup bunlardan 15 adedi derayman 
vinci, 8 aded eşya vincidir. Derayman vinçleri 5 tondan 50 tona kadar muhtelif takatlerde olup 
bunlar dizel motörü ile, buhar makinesiyle veya elle müteharriktir. Eşya vinçleri 1 - 10 ton ta
katinde olup biri dizel motörü dle, diğerleri ise elle müteharriktir. Geçen sene bu vinçlerin ta
miri için tahmin edilen 1 200 lira maliyetin az olduğu görüldüğünden bütçe tasarısında beherine 
4 650 lira tahmin edilerek 106 950 lira ödenek istenilmiştir. Ancak bilahara yapılan tetkik so
nunda bu maliyetin dizel motörle ve buharlı büyük vinçler için doğru olmakla beraber diğerleri
nin daha düşük olabileceği görülmüş ve vasati olarak derayman vinçleri için 2 000 lira, eşya 
vinçleri için geçen seneki gibi 1 200 lira tamir maliyeti alınmıştır. Bu suretle 15 derayman vinci için 
80 000 lira, 8 eşya vinci için 9 600 lira olmak üzere ceman 39 600 liranın kâfi geleceği anlaşıl
mıştır ki geçen sene alınan 28 800 lira ödeneğe nazaran 10 800 lira fazladır. Bu suretle bütçe 
tasarısına konan 106 950 liradan 67 350 lira tasarruf temin edilmiştir. 

1950 Bütçesinde aynı işler için alman ödenek yekûnu ek bütçe ile beraber 18 602 027 liradır. 
Arada 357 823 liralık bir artış olduğu görülmektedir. Ancak 1951 de 1950 ye nazaran 10 loko
motif, 100 yolcu vagonu ve 10 iş ve hizmet vagonu, 2 kamyon fazla tamir edileceğinden bunların 
tamir masrafları 1950 maliyetleriyle 411 190 lira tutmaktadır ki artrş miktarından 53 367 lira faz
ladır. Görülüyor ki, yapılacak işe göre geçen seneye nazaran hakikatte 53 367 liralık bir tasarruf 
sağlanmış telâkki edilmesi lâzımgelir. 

5616 sayılı Kanun ile işçi ücretleri geçen seneye nispetle arttığı gibi bu kanun gereğince terfi 
edecek işçiler için üst kadro bulunmadığı takdirde iki derece arasındaki farkın yarısı tazminat 
olarak verilmektedir. Bu durumun geçen seneye nazaran tamir'maliyetini artırmış olduğu düşünü
lürse elde edilen tasarrufun hakikata daha büyük olduğu anlaşılır. 

Parkta halen serviste hulunan lokomotiflerden başka bilhassa çelik ocaklarındaki arızalar 
dolayısiyle ağır tamire ihtiyaç gösteren ve yeni makinelerin parka girmesi üzerine peyderpey 
servis dışına aknan 190 lokomotifin de olağanüstü bir nakliyatla karşılaşılması ihtimaline binaen 
tamirlerine lüzum görülmüştür. Bunlardan 47 sinin 1950 Malî yılında tamiri için ek ödenek alın
mışa r. Mütebaki 143 lokomotiften 30 u beherine ilâveten 7 700 lira sarfı suretiyle 650 lokomotif 
meyanmda tamir edilecektir. 113 ü için beherine 25 bin liradan ödenek istenilmiştir. 

Parktaki yolcu ve yük vagonlarından mühim bir kısmının çok yıpranmış ve eski olduğu yukar
da izah edilmiş bulunmaktadır. Esaslı tamirleri geri bırakılmış olan bu kabil vagonlardan 30 yolcu 
vagonu ve 247 yük vagonunun ağır tamiri için 1950 yılında ek ödenek alınmıştır. 

Mütebaki 90 yolcu vagonu ve 741 yük vagonunun ağır tamiri için de 1951 yılında ödenek iste
nilmiştir. Binaenaleyh ağır tamirleri yapılacak olan lokomotif, yolcu ve yük vagonları için normal 
tamirat bütçesine ilâveten 4 024 700 liraya ihtiyaç vardrj?. 

Teklif: 24 ve 27 nei bölümlerin aşağıdaki tadillerle ve bu gurupun diğer bölümlerinin kadro ve 
formülleriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 24 — 1 nci madde ödeneğinden 10 bin lira, Cer Dairesi kadrosundan 10 nuncu derecede 
14 mühendis' kadrosunun tenzilini teklif ederim. 
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Bölüm 27 — Yukarda izah edilen sebeplerle bu bölümden 212 350 liranın tenzili mümkün görül-

muştüi'. 

Adapazarı Atelyesi kadrolarının altına şu kaydın ilâvesini teklif ederim. (Adapazarı Vagon 
Atelyesine, 5616 numaralı Barem Kanununun 2 ve 3 sayılı cetvellerine dâhil personelden nakledile
cek olanların evvelce bulundukları kadrolar mevkuf tutulur.) 

Gurupun heyeti umumiyesine gelince: 

. 1950 senesi ödeneği, ek ödenek ve 5616 sayılı Kanun gereğince yapılan aktarma ile beraber 
22 172 783 liradır. 1951, için son tadilden sonra 24 546 707 lira teklif edilmektedir Arada 2 373 924 
lira bir artış vardır. Bunun 2 024 70Ö* lirası geçmiş senelerden müdevver tamirler için 1950 de 2 
milyon lira nazarı dikkate alınmasına mukabil 1951 de 4 024 700 lira derpiş edilmesinden mütebaki 
359 224 lirası da yukarda izah edilmiş çeşitli sebeblerdeıı husule gelmiştir. 

VI - Grup 

Bu grup, hareket dairesinin, Genel Müdürlük ve işletmeler merkez ve merkeze merbut teşkilâtın 
masraflarını, gar, istasyon ve ambarların, muharrik ve müteharrik edevatın servise hazırlanması ve 
bakımı ile vazifeli lokomotif depoları, motorlu tren depoları ile vagon revizörlükleri ve elektrik işleri
nin, tren ve manevra personelinin ücret ve diğer masrafları ile bu personele ait iş yerlerinin idare 
masraflarını, lokomotif ve trenlerde sarf edilen kömür, yağ, su ve sair işlteme malzemesi ile muhar
rik ve müteharrik edevatın bakım ve işletme tamirleri için lüzumlu malzeme masraflarını ihtiva et
mektedir. 

Her iş yeri ayrı ayrı tetkik ve mütalâa edilmiş, çalışma saat ve vardiyaları tesbit edilmiş ve buna 
göre lüzumlu olan kadrolar tayin edilmiştir. Bu yapılan tetkik neticesine göre bütçe tasarısına kadro
lar konurken bu tetkika müstenit olan neticenin tatbikat ile tahkik edilmesi göz önünde tutulmuş 
ve artırılması lâzım gibi görülen kadrolar tamamı bütçeye konmamıştır. Bütçeye konan kısım, ancak 
personeli çok yıpratan durumun kısmen ıslahı, işi sekteye uğratan bariz mahzurların izalesi, maki
nist ve ateşçi gibi demiryolculukta en mühim unsurların yetiştirilmesi, manevra hizmetlerinin ıslahı 
ve elde mevcut tesis ve vasıtalara gereği gibi bakılması için zaruri olan miktardan ibarettir. 

ilerde tesisat ikmal edildikçe azaltılması kabil olan personel için daimî kadro teklif edilmemiş, 
muvakkat personel ile idare edilmesi düşünülerek ödenekler ona göre teklif edilmiştir. 

Teklif edilen kadroların tarafımdan tetkiki sırasında bâzı tasarruf imkânları hususunda idare ile 
mutabık kalınmış ve 71 kadro tenzil edilmiştir. 

Bu grupta hareket işlerine ait masraflardan aydınlatma masraflarında, 1951 asıl ve ek ödeneği 
yekûnu olan 380 000 liraya nazaran 120 000 lira bir fazlalık vardır. Bu da gerek emniyet tesisleri
nin, gerekse makas adedlerinin ve gerekse elektrik ile tenvir edilen istasyonların fazlalaşmakta ol
masından ileri gelmiştir. 

Bu grupun 37 ve 43 ncü bölümlerinde lokomotifler ve manevra giderleri namı altında derpiş edi
len ödenek, lokomotif ve motorlu trenlerde istihlâk edilen kömür, mazot, hampetrol, yağ, su ile üstü
pü, ampul, meşale, kaol, kontrol bandı, patinaj kumu ve saire gibi malzeme masraflarını ihtiva etmek
tedir. 

Bu bölüm, kömür ve akaryakıta taallûku itibariyle üzerinde çok durmaya değer : 

Demiryolları İdaresi kömür sarfiyatını azaltmak gayesiyle etüd ve tecrübelerine ve imkânı nispe
tinde tedbirlerini almaya devam etmektedir. Kömür sarfiyatını azaltacak tedbirlerin en başında sert 
suların tasfiye edilmesi ve depolarda kazan bakımına itina edilmesi suretiyle lokomotif kazanlarının 
taş bağlamasına mâni olmak gelmektedir. 
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İdare bu cihete lüzumlu ehemmiyeti vermektedir. 1949 senesinde beher bin ham ton kilometre 

basma 78, 79 kilogram kömür sarfedilmiş iken bu miktarı, 1950 deki azalışlar da nazarı dikkate alı
narak, 1951 senesinde 76, 32 üzerinden hesap edilmiştir. 

Bu ve diğer sebeplerle geçen seneye nazaran kömür masrafında 1 077 146 liralık bir tasarruf sağ
lanmış bulunmaktadır. Buna mukabil yeni motorlu trenlerin 1951 senesinde hizmete girmesi dolayı-
siyle akaryakıt sarf yatının artması lokomotiflerin yağlama yağlarının ihtiyaca tekabül ede
cek hakiki miktarda teminini ve sürşof yağlarının fiyatlarının artışı dolayısiyle akaryakıt 
ve yağlar masrafında ceman (364 950) liralık bir artış zarureti ile karşılaşılmaktadır. Diğer 
müteferrik masraflarla beraber 37 ve 43 ncü bölümler yekûnunda ceman (712 194) liralık bir tasar
ruf sağlanmış bulunmaktadır. Bu suretle elde edilen tasarruf, masraf bakımından olduğu kadar, bu su
retle elde kalacak kömürün ihraç veya memleketin diğer ihtiyaçlarına tahsisi bakımından da iktisa
di bir önemi haizdir. i:' 

Demiryolları îdaresi, bâzı mmtakalardaki yol malzemesinin zayıflığı dolayısiyle elan kullanmak 
mecburiyetinde bulunduğu çok eski lokomotifleri rayların değiştirilmesiyle mütenasip olarak yenile
riyle tebdil edildikçe kömür sarfiyatı üzerinde müspet tesirler görülecektir. 

Lokomotiflerde, linyit yakımı mevzuu da kısmen bu nokta ile kısment(de demiryollarında yakıl
maya elverişli şekilde kıymetlendirilmiş linyit istihsali ile alâkalıdır.,, 

Lokomotiflerde linyit yakılması, linyit yakmaya nispeten müsait lokomotiflerin iktisadi bir mm-
takada çalıştırılabilmesi ve kıymetlendirilmiş iyi vasıf ta linyit temin'edilmesi nispetinde tezayüt ede
cektir. 

Halen Demiryollar İdaresinin elinde Garp Linyit ocaklarının bugün imrar etmekte olduğu evsaf
ta linyit yakmak için inşa edilmiş lokomotifi yoktur. • 

Memleketin Şark mmtakasında lokomotiflerde ham petrol veya mazot yakılması mümkündür. 
Halen 5 aded lokomotif Diyarbakır'ın doğusunda ve Elâzığ ile Genç arasında ham petrol ile işle
mektedir. 

Bu yakıt Sivas ve Ulukışla'nın doğusundaki hatlarda kullanılabilir. Bunun için lüzumlu loko
motiflerde tadilât yapmak, lokomotif depolarında petrol tankları ve doldurma yerleri vücuda 
getirmek, petrolün nakli için lüzumlu sarnıç vagonlarını almak icabetmektedir. Bunun için tak
riben 4 milyon liralık bir masrafa ihtiyaç vardır. "y*^ , R ;'"' 

İdarece Marshall Plânından bu hususta lâzımgelen kredi istenrnişse de henüz bir karara bağ
lanmış değudir. 

Bu mmtakada petrol yakılması halinde bugünkü nakilyata göre yılda 120 bin ton petrol istih
lâk edilecek ve buna mukabil 200 bin ton kömür tasarruf edilecektir. 

Lokomotif, motorlu tren ve vagon bakımında kullanılan fren sabosu, ızgara, ampul ve saire 
gibi müstehlek malzeme kısmında 441 419 lira bir artış vardır. Bunun sebebi motorlu tren yolcu 
ve yük vagonlarındaki nispî artış ve kullanma emsalinin tezayüdü ile 1951 senesinde ham ton 
kilometrede tahmin edilen artıştan, 1 300 vagona fren takılmasından, ve vasıtaların bakımım ge
reği gibi yapmak lüzumundan mütevellittir. 

Trenler üzerinde ve manevra işlerinde çalışan demiryolu personeline 1042 numaralı Teşkilât 
Kanununa istinat eden bir nizamname gereğince katettikleri kilometre veya yaptıkları işle müte
nasip olmak üzere bir tazminat verilmekte ve bu tazminat yolluk yerine kaim olmakla ayrıca ken
dilerine yolluk verilmemektedir. 

Bu tüzük en son 1936 senesinde gözden geçirilmiş ise de tazminat miktarında bir değişiklik 
yapılmamış ve bugüne kadar da aynı miktarlar üzerinden tazminatlar verilegelmiştir, 
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Hayat şartlarındaki değişiklik bu personelin çalışma şartlarının ağırlığı nazarı dikkate alına

rak tüzükte değişiklik yapılması ve tazminatların bugünkü şartlara uydurulması bir zaruret halin
dedir. Tüzük tadilâtı hazırlanmış olup Ulaştırma Bakanlığınca muamelesi yapılmak üzere Başba
kanlığa arzedilmiştir. 

Bu tazminatın haddi lâyikma çıkarılmamış olması personelin işe bağlılığını zayıflatmakta bu 
suretle iş intizamına menfi tesir yapmakta olduğu gibi bilhassa ateşçi ve makinist kalitesinin de 
düşmesine sebep olmaktadır. Ateşçi ve makinist kalitesinin yükseltilmesi, millî servetin bir cüz'ünü 
teşkil eden ve tedariki dövize mütevakkıf olan lokomotiflerin daha iyi bir şekilde kullanılmasını 
temin etmek bakımından millî iktisada da hizmet edecektir. 

Kilometre tazminatının yeni şekilde bilhassa ateşçilerin durumlarının ıslahına itina edilmiştir. 

Bu tüzük tadilâtı sebebiyle, ek ödenekle beraber 1950 senesinde 1 663 815 lirayı bulan tazminat 
ve tahsisatlar 1951 senesinde 4 570 158 lirayı bulmakta ve 2 901 343 liralık bir artış tevlit etmek
tedir. 

Teklifler : Bu grupun 35, 38, 41, 44 ncü bölümlerinin aşağıda yazılı tadillerle ve diğer bölümlerin 
kadro ve formülleri ile beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Bölüm 35. — Yeni kadrolara tâyinlerin icrası icaba ve zamana mütevakkıf olduğundan bunların 
vasati iki aylık ücretlerinin tenzili kabildir. Bu sebeple 35 nci bölümün 1 nci maddesinden 61 000 
lira, 

Bölüm 38. — Aynı sebeple 38 nci bölümün 1 nci maddesinden 21 000 lira, 

Bölüm 41. — Aynı sebeple 41 nci bölümün 1 nci maddesinden 51 000 lira indirilmesini tekli i; 
ederim. 

Bölüm 44. — Bu bölümün 1 nci maddesine ait kadrodan 8 aded, ikinci smıfj depo şefi, 12 aded 
110 liralık bekçi ve 51 aded hademe kadrosu tenzili vo gerek! bu sebeple ve gerek 35 nci bölüm için 
arzedilen sebeplerle 1 nci maddeden 138 800 ve ikinci maddeden 81 900 lira olmak üzere 44 ncü 
bölümden ceman 220 700 liranın tenzilini teklif ederim. 

Bölüm 48. — Bu bölümün 2 nci' maddesi formülüne şu ibarenin ilâvesini teklif ederim. (Yol 
kapanması dolay isiyle yolcu ve yolcu eşyalarının diğer vasıtalarla taşınması giderleri). 

Hülâsa edilince; bu grupta ek ödenek ve aktarma ile 150 ödeneği 84 604 783 lira ve 1951 ödeneği 
93 065 859 lira olup, 8 461 076 lira fazlalık vardır. Artış personel ayarlaması, 5434 ve 5616 sayılı 
kanunlar tatbikatı, bakım malzemesi ihtiyaçları ve personel tazminatının artırılması sebebiyle haki-
katta (9 538 222) lira ise de kömürden sağlanan 1 077 146 liralık tasarrufla 8 461 076 liraya 
inmiştir. 

VII - Grup 

Liman işleri giderleri 

Haydarpaşa, Derince, Samsun, İskenderun, Mersin limanlariyle izmir'de Alsanca'k, Edremit'te 
Akçay, Bandırma, Sirkeci, îzmit, Dil, Sapanca ve Maltepe iskeleleri Devlet Demiryolları tarafından 
işletilmektedir. 

Limanların kadrolarında 69 aded bir fazlalık mevcuttur. Bunun 9 adedi memur, 60 adedi liman 
vasıtaları personelidir. 5383 numaralı Gümrük Kanunu gereğince Devlet Demiryolları antrepoların
da gümrük eşya muhafaza mecburiyeti bir seneden beş seneye çıkarılmıştır. Bu hale göre antrepo ade
dinin tezyidi lâzım gelmektedir. 

( S. Sayısı : 51 ) * 



— 157 — 
Bu sebeple bu antrepolarda çalışmak üzere 9 memur kadrosu ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Limana ait deniz vasıtalarında çalışan personelin beher vardiyesi 12 saate kadar çalışmaktadırlar. 
5518 sayılı îş Kanunu gereğince vardiyelerin 8 saat hesabına göre ayarlanması lâzımgelmektedir. Bu 
zaruretle 60 deniz personeli kadrosu ilâve edilmiştir. 

Limanlardaki deniz vasıtalarının tamir ve bakımı (Bölüm 52/2) için 1949 - 1950 senelerine kon
muş olan tahsisat kâfi gelmemiş ve 1949 senesi içinl79 245,—, 1950 senesi için de 140 755 liralık 
ek ödenek alınmıştır. Liman vesaitinin gereği gibi tamirlerini sağlıyabilmek için 1951 de 784 792 lira 
talebedilmiştir ki, eldeki sermayenin hüsnümuhafazasına matuftur. 

Liman tesislerinin tamiri için geçen senelere konmuş olan tahsisatın azlığı dolayısiyle bir kısım iş
ler yapılamamıştır. Meselâ; Haydarpaşa Silosunun bir kısım tertibatı, tamir edilememiş olmasından 
dolayı işletilememiştir. 1951 de (Bölüm 52/3) 100 bin liralık bir ilâve talebedilmiştir. 

Teklifler : 52 ve 53 ncü bölümlerin aşağıdaki tadillerle ve bu grupun diğer maddelerinin kadro 
ve formülleriyle beraber aynen kabulünü teklif ederim. 

Tahmil ve tahliye masraflarına ait 53 ncü bölümün (R) cetvelindeki formülünün eksik olması do
layısiyle limanlarda karada çalışan vinç ve saire gibi tesis ve vasıtaların masrafları kısmen 52/1, 
kısmen de 52/2 bölüm ve maddeleri içerisine girmiştir. Bu masraflar hakikatta tahmil ve tahliyeye 
aittir. Ve bittabi bu tesis ve vasıtaların artmasiyle elemeği ile yapılan hamallık işi azalmaktadır bu 
bölümlerde aşağıdaki şekilde tadilât icrası lâzımdır. 

Bölüm 52 — Yukarda izah edilen sebeple 1 nci maddesinden 50 000 ve 2 nei maddesinden 
52 692 lira olmak üzere bu bölümden ceman 102 692 lira tenzilini, 

Bölüm 53 — Aynı sebeple 53 ncü bölüme 50 000 lira ve bu bölümün formülüne (Karada işliyen 
yükleme ve boşaltma tesis ve vasıtalarının işletme masrafları da bu tertipten ödenir.) Fıkrasının ilâ
vesini teklif ederim. 

Ek ödenek ve 5616 numaralı Kanunla yapılan münakale ile beraber 1950 ödeneği 3 717 286 lira
ya baliğ olmaktadır. 1951 ödeneği teklif ettiğim tadilden sonra 4 161 461 lira tutmaktadır, 444 175 
liralık artış vardır. 

Artış sebepleri, yukarda izah edildiği üzere kadro ilâvesi, Barem Kanunu tatbikatı, bakım mev
zuuna ehemmiyet verilmesi, yükleme, boşaltma giderlerinin artırılmasından mütevellittir. 

VIII - Grup 

Trabzon - îran transit yolu işletmesi giderleri 

Bu kısmın ödeneklerinde geçen seneye nazaran 27 900 liralık bir yükseliş vardır. Kadroda' artış 
olmayıp bilâkis bir memur kadrosu azaltılmıştır. 

Masraftaki artışın sebebi, kilometre tazminatının yükseltilmiş olmasından ve 5616 numaralı Ka
nunun tatbikatından mütevellittir. 

Bu işletmenin senelik geliri 75 bin lira olup idareye senede 500 bin liradan fazla bir zarar tahmil 
etmektedir. Memlekette kara vasıtalarnm çoğalması ve aralarındaki rekabet hususi eşhasın tarife ve 
çalışma seyyaliyetini haiz olmıyan ve kanun ve nizamlara bağlı olarak hareket etmek mecburiye
tinde bulunan Devlet işletmesini müşkil bir duruma düşürmektedir. 

Görünen 500 bin liralık zararda vasıtaların tecdidi için ayrılması lâzımgelen iktisadi amortisman 
da dâhil değildir. 

Teklif: Bu grupa ait 5 4 - 5 7 nci bölümler tahsisatının kadro formülleriyle beraber ayrien kabu
lünü teklif ederim. 
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Ek ödenek ve aktarmadan sonra 1950 ödeneği 554 400 lira ve 1951 için talep edilen ödenek 

582 300 liradır. 

İşletme kısmı neticesi: 

Tekliflerim kabul buyrulduğu takdirde bütçenin işletme kısmının yekûnu 169 708 780 liraya in
mekte olup, Hükümetin talebine nazaran 468 179 lira daha azdır. 

Yatırım Bütçosi 

Bu bütçe üç. kısım olarak mütalâa edilmiştir. i M 

1. Yenilemeler : 

Burada yenilemeden kasıt teknik ve iktisadi ömrünü doldurmuş tesis ve vasıtaların yerine ye
nilerinin ikamesidir. Kanunen her sene yenileme sermayesini yani sermayenin idamesi için teknik 
ve iktisadi amortisman fonu ayrılması lâzımdır. 

işletme dolayısiyle aşman ve bozulan tesis ve vasıtalar için muayyen tecdit müddetleri tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Yolun üst yapı malzemesinin 60, lokomotiflerin 30, vagonların 35, tez
gâhların 30 ve debirbaşların 20 senede tecdit edilmesi lâzımgeldiği kabul edilerek buna göre yeni
leme sermayesi ayrılması icabetmetkedir. Fakat sermaye kıymetleri eski rayiçlere göre tesbit 
edilmiş olduğu cihetle ayrıca rayiç farkının nazarı dikkate alınması gereklidir. 

Rayiçlerde harbden evveline nazaran yüzde 400 - 500 bir yükselme vardır. Yenilenme serma
yesinin 1943 senesinden evvel sermayeye intikal etmiş kıymetler için vasati olarak 4,5 misli ve 
1943 ten sonra sermayeye intikal edenler için aynen alınmak suretiyle hesaplanması oldukça doğ
ru bir netice verir. Buna göre 1950 bilançosu ile ayrılması lâzımgelen yenileme sermayesinin tak
riben 24 milyon lira olması lâzımdır. 1951 Bütçesinde bu miktar esas alınarak 24 187 809 liralık 
masraf derpiş edilmiş, buna geçen seneler yenilemelerinin 1951 de tediye edilmesi lâzımgelen 
bedeli olan 4 302 761 lira ilâve edilerek ceman 28 550 570 liralık ödenek talep edilmiştir. 

Yeni işler için derpiş edilen 24 187 809 lira gerek seyrüsefer emniyeti ve gerek iş verimini 
artıracak mevzulara tahsis edilecekir. 

Ray, makas, köprü yenilenmesine mühim yer ayrılmıştır. 

Bugünkü işletme şartlarına uymadığından dolayı tebdil edilmesi lâzımgelen 2000 kilometreyi 
mütecaviz ray varsa da bunların içinde 1145 kilometresi 60 - 75 yaş arasındadır. Bâzı kısımlarda 
raylar ve tesbit malzemesindeki aşınma traversi erdeki çatlama dolayısiyle son zamanlarda sürat 
tahdidine gidilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Ağır lokomotifler zayıf raylı mmtakalarda çalıştırılmakta ve bu yüzden eski hafif lokomo
tifler servisten çıkarılamamaktadır. 1936 senesinden beri mütaaddit ray tecdit programları yapıl 
mış ve senevi takriben 58 ilâ 288 kilometre ve vasati olarak 150 kilometre ray tecdidi derpiş 
edilmiş, fakat 1949 senesi sonuna kadar senede değiştirilen rayın tulü vasati olarak 38 kilomet 
reyi geçmemiştir. Yani programa göre 1936 - 1949 seneleri arasında 2137 kilometre ray değiştiril 
mesi ieabederken ancak 530 kilometresi tahakkuk ettirilebiliri iştir. 

Halbuki 7 000 kilometreyi geçen hatta 60 senede hayati umumiyeyi tecdit edebilmek için senede 
vasati 120 kilometre ray değiştirilmesi 1 âzımgeliyordu. Teraküm etmiş işi yenebilmek ve kaybedil
miş zamanı telâfi edebilmek için her sene en az 250 - 300 kilometrelik raym değiştirilmesi 
zaruridir. 

Amerikan Bxsport - İmport Bankasından temin edilen kredi ve Marşal Plânından alman tiraj 
hakkı ile Amerika ve Almanya'dan 300 kilometrelik ray ve travers getirilmiş olup Irmak - Kayseri 
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arasına döşenmesine başlanmıştır. 1951 senesinde bunların ferşi ikmal olunacaktır. 

1951 de de 250 kilometrelik ray alınmak istenmişse de ödeneğin tamamının konmasına imkân 
bulunamamış ve yalnız 10 milyon ödenek konulabilmiş mütebaki bedelin 5073 sayılı Kanun gere
ğince çıkarılacak bono ile gelecek senelerde tediyesi şekline gidilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Kısmen Amerikan Export - împort Bankasından temin edilen kredi ile ve kısmen Marşal Plâ
nından ayrılan tiraj hakkı ile alınmış olan 300 kilometrelik ray ve teferruatı Irmak - Bogazköprü 
arasına döşenecek ve oradan çıkacak raylar diğer talî hatlardaki çok aşınmış malzemenin yerine 
konacaktır. Bu ameliye için 4 340 000 lira derpiş edilmiştir. 

îdare Eskişehir'de bir makas atelyesi tesis etmiştir. Ve orada normal makaslar imal etmekte 
olup memleket haricinden makas getirtmeye ve döviz tediyesine lüzum kalmamıştır. 1951 de 100 
makas imal edileceği nazarı dikkata alınmıştır ki, bunun için travers bedeliyle beraber 816 000 lira 
ödenek istenmiştir. 

Eski hatlardaki demir köprülerin durumu oldukça mühimdir. Bunlar- umumiyetle ağır lokomotif
lere mütehammil değildir. İçlerinden bir kısmının madenî vasfını kaybetmekte olup süratle tebdil 
edilmezlerse ilerde hatta bir inkıta tehlikesi tevlit edebilirler. Köprülerin tecdidine 'büyükl önem 
vermek zarurdir. 

idarenin Eskişehir'de bir köprü atelyesi mevcut olup son senelerde tevsi ve yeni tezgâhlarla teçhiz 
edilmiştir. Burada 45 metre açıklığa kadar köprüler inşa edilmiştir. Fakat geçen senelerde kâfi öde
nek temin edilememesi dolayısiyle bu atelyeyi tam kapasitesiyle çalıştırmak kabil olamamıştır. 

1950 de 1 400 000 lira ödenek verilmiş ise de bunun 700 000 lirası Barem Kanunu tadili dola
yısiyle diğer fasıllara aktarma edilmiştir. 

1951 bütçe tasarısında bu maksat için 2 500 000 lira teklif edilmiştir. Bu talep çok lüzumlu 
ve yerinde görülmüştür. 

idarenin elindeki lokomotif adedi müsait olduğu ve eski lokomotiflerin servisten çıkarılmasına 
rayların zayıflığı mâni olluğu cihetle lokomotif tecdidi nazarı dikkate alınmamıştır. 

Fakat vagon vaziyeti böyle değildir. Çok eski vagonların çalıştırılmasına devam olunmakta ve 
bunların tamiri pek pahaliya mal olmaktadır. 

50 yaşından eski 111 yolcu vagonu vardır. Bunların yerine kaim olmak üzere 75 yolcu vagonu 
alınması lâzımdır. Bu sene 60 vagonun 2/3 bedeli olarak 4 milyon lira ödenek istenmiştir. Mütebaki 
bedeli 1952 de ödenecektir. 

55 yaşından eski 1900 yük vagonu vardır. Bunlardan 500 adedinin yerine kaim olmak üzere 4 
dingilli büyük 100 aded yük vagonu imali için 1 500 000 lira teklif edilmiştir. Bu vagonların 
Sivas Atelyesinde imali düşünülmektedir. 

Yenileme ödeneğinin mütebaki kısmının, tezgâhların ve işletme ve hastanelere lüzumlu demir
başların yenilenmesine tahsis edilmesi derpiş edil iliştir. 

Teklif.: 
Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle talep olunan 28 550 570 liranın aynen kabulünü teklif 

ederim. 

2. Malî mükellefiyetler : 
Bu kısımda 59 ncu bölümde bulunan 8 521 100 liralık ödenek şirketlerden satmalınmış Ana

dolu, Mersin - Tarsus - Adana, izmir - Kasaba, Aydın, Şark Demiryollariyje Haydarpaşa limanı
nın mubayaa bedelinin 1951 taksitleridir. Bu taksitlerin, demiryollarm durumunu izah ederken 
arzettiğim üzere, Demiryollar işletme idaresiyle hiçbir alâkası yoktur. 
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Yeni inşa edilen denıiryollarm inşa bedeli Umumi Muvazeneden verildiği gibi bu taksitlerin de 

aynı membadan ödenmesi lâzımdır. 

Mubayaa bedeli 92 232 587 lira ise de faiz ve 7 Eylül kararları ve sair sebeplerle hâsıl olan kur 
farkları dolayışiyle 336 180 482 liraya baliğ olmuş, şimdiye kadar 113 787 698 lirası ödenmiş ve 
ödenecek 222 392 784 lira kalmıştır. 

Teklif : 

Bölüm 59 — Bu bölümde bulunan 8 521 100 liranın Demiryollar Bütçesinden çıkarılarak Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin dış borçlar bölümüne konmasını teklif ederim. 

60 ncı bölümde bulunan 3 367 786 lira, ingiliz kredisinden Demiryollarmca kullanılan kısmın 
senelik taksiti karşılığıdır. 

Bu krediden Demiryollarına 4 000 000 İngiliz lirası tefrik edilmiş ve bu meblâğdan 3 949 000 
İngiliz lirası kullanılmıştır. Bunun 2 643 000 İngiliz lirası ile müsteTılek malzeme ve yedekler alın
mış, 1 306 000 İngiliz lirası ile de 20 su tasfiye tesisi, tezgâhlar, 37 lokomotif ve 200 cevher va
gonunun % 100 bedeli ve 650 yük vagonu ile 24 lokomotifin % 60 bedeli karşılanmıştır. 

3. Servet artışları: 

Demiryolları İdaresi servet artışlarını ve yenilemelerini senesi zarfında bütçesinden bedelini 
ödemek veya 5073 numaralı Kanunla verilen yetkiye müsteniden ilerki senelere sâri taahhüt"ere 
girişmek suretiyle yapmaktadır. 

5073 numaralı Kanunun verdiği ilerki senelere sâri. taahhüt salâhiyeti 385 milyon lira olup çıkarı
lan bonoların bedelleri her sene bütçelerine konacak âzami 30 milyon lira tahsisatla ödenmektedir. 
Bu kanun gereğince şimdiye kadar girişilmiş taahhütler yekûnu 235 077 339 lira olup bunun 
136 968 920 lirası 1950 senesi sonuna kadar ödenmiş bulunacaktır. 1951 yılında 26 110 149 lira 
ödenecek ve 71 988 275 lirası mütaakıp yıllara devredilecektir. 

Bu miktarlar içinde yenilemeler de dâhil olup 1951 de ödeneceği arzedilmiş olan 26 110 149 
liranın 4 362 761 lirası yenilemelere ve 21 747 388 lirası servet artışına taallûk etmektedir. 

Servet artışları ödenekleri üç maksatla istenilmiştir. 
a) Geçen senelerde yapılmış servet artışlarının 1951 de tediyesi gereken borçları, 
b) Geçen senelerde taahhüde girişilmiş işlerin borçları ve ikmal masrafları, 
e) 1951 de başlanması gereken işler, 

Geçen senelerde yapılmış ve henüz bedelinin tamamı ödenmemiş servet artışları; lokomotif, va
gon, ray, travers, köprü malzemesi mubayaası ve atelye, lokomotif deposu ve sair tesisat vücuda 
getirilmesinden tevellüt etmekte olup kıymeti 124 810 739 liraya baliğ olmaktadır. Bunun 
81 741 825 lirası geçen senelerde tediye edilmiş olup 13 527 070 lirası 1951 de ve mütebaki 
29 541 844 lirası da 1956 (dâhil) senesine kadar beş yılda ödenecektir. 

Geçen senelerde taahhüde girişilmiş olup 1951 de devam edecek olan işler vagon ve motorlu tren 
mubayaası, atelye, lokomotif deposu, hat tdilâtı inşaatı ve sairedir. 

Bunların ikmalinde baliğ olacağı kıymet 49 103 942 lira olup 9 646 004 lirası 1950 sonuna ka
dar tediye edilmiş olacak ve 10 565 969 lira 1951 da, 28 891 969 lirası da 1956 (dâhil) senesine ka
dar ödenecektir. 

1951 de başlanacak olan işler üç kısımdır: 
Bu yd zarfında başlanıp bitirilecek işler. 

İleri yıllara sâri olacak işler. 
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Bu yılda Marshall yardımından tdareye tahsis olunacak meblâğla yapılacak işler. 
1951 de yapılıp bitirilecek servet artışları, vagon muşambaları, hastane levaz:mı gibi vzaruri 

demirbaşlardan ve istenen ödenek de 190 bin liradan ibarettir. 
îleri yıllara sâri iş olarak Irmak kuşak hattı ve kömür silosu nazarı dikkate alınmıştır ki, 

bunun 100 bin lirası 1951 de ve 1 milyon lirası ileriki yıllarda ödenecektir. 
Marshall yardınrndan İdareye bu sene için 861 bin dolar tefrik edilmiştir. Bunun tutarı olan 

2 452 628 lirası ile iç finasman karşılığı olan 802 877 lira bütçede nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu ödenek ile köprü malzemesi, atelye tezgâhları, lokomotiflere kömür verme tesisatı alı

nacaktır. 
Bu suretle servet artışları için istenen ödenek yekûnu 27 638 544 lira olmaktadır. 

Teklif : 
Bölüm 61. Lokomotiflere su verme tesislerinin ıslahına sarf edilmek üzere bu bölümün 3 ncü 

maddesine 100 bin lira ilâvesini teklif ederim. 
Mersin Limanı için lâyter mubayaası lâzımdır. 61 nci bölüme 10 ncu madde olarak ve (Deniz 

araçlarında) ismiyle 150 bin liralık ödenek ve bu madde için 61 nci bölümün formülüne 10 
ncu madde .olarak (Deniz araçlarında sermaye artışları) ibaresini ve ayrıca formül metninin 
(Kontrol mühendislerinin) kelimesinden sonraki kısmın (Fazla mesai giderleriyle sürveyanlık 
vazifesi görenlerin ücret, fazla mesai ve sair giderleri bu tertipten ödenir.) şeklinde değiştirilmesi
ni teklif ederim. 

Bu suretle 61 nci bölüm yekûnunun 27 888 544 lira ve yatırım bütçesi yekûnunun 59 806 900 
lira olarak değiştirilmesini teklif ederim. 

Gelir 

Demiryolları gelir bütçesinin ilk 3 kısmı yolcu yük, liman ve iskeleler gelirleri gibi işletme 
gelirlerinden ve dördüncü kısmı işletmeyi ilgilendirmeyen satışlar, kira bedelleri, sağlık ödenekle
ri gibi gelirlerden teşekkül etmektedir. 

1950 işletme geliri, 3 ayı takribi olmak üzere ilk altı aylık tahakkuka göre ancak 156 096 842 
lirayı bulacağı ve 1951 için teklif edilen 167 224 050 liraya nazaran aradaki farkın, posta nakliya
tından alınacak 1 500 000 lira ile hububat, kömür, maden cevheri gibi maddeler nakliyatının artış 
ve bâzı tarifelerde yapılacak ayarlamalarla sağlanacağı belirtilmektedir. 

Halen 7 aylığı katı ve 2 aylığı takribi rakamlara göre Kasım 1950 sonuna kadar gelir 123 mil
yon liradır. Vezne irsalâtma göre Aralık ayı geliri 635 792 lira fazlalık, Ocak ayının ilk iki on 
günlüğü vezne irsalâtma ve 1950 Ocak ayı devresine nazaran 1 600 000 lira fazlalık göstermekte 
ve nakliyatın seyri Şubat ayında da ayni inkişafın devam edeceği ümidini vermektedir. Bu se
beple yukardaki 9 aylık rakama arzedilen fazlalıklara göre Aralık için 15 800 000 ve Ocak ve 
Şubat için 22 800 000 lira eklenince 1950 yılı tahakkukunun 161 milyon liraya baliğ olacağı anla
şılmaktadır. 

Teklife nazaran aradaki fark 6 224 050 liradan ibaret kalmaktadır ki bü da posta nakliyatın* 
dan, nakil maliyetine göre alınacak 1 500 000 lira ile canlı hayvan tarife zammından elde edile
cek 1.500 000 lira ve demir cevheri, kömür nakliyat artışından ve diğer bâzı tarife ayarlamaların
dan elde edilecek munzam gelirlerle fazlasiyle karşılanabilecektir. 

Bütçenin dördüncü kısmındaki gelirler (personel ücretlerinden bir nisbet dâhilinde yapılan 
sağlik kesenekleri, pansiyon gelirleri, kiralar, faiz ve acyo vs..) mukavelelere veya muayyen esas
lara göre hesaplandığından tahmin edilen 2 952 809 lira yerinde görülmüştür. 

Netice olarak, tahmin edilen 170 176 859 liranın kabili tahakkuk olduğu kanaatine varılmış
tır. 
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Bütçe Kanunu 

Teklifler : 
Madde 1. — A 1. eetveli yekûnunun (169 708 780 ) lira ve A II. cetveli yekûnunun (59 806-900) lira 

olarak tashihini, 
Madde 2. — Bu maddenin aynen kabulünü, 
Madde 3. — Bu maddenin (Yatırımlar karşılığı olan (59 806 900) liranın işletme geliri fazlasiyic 

karşılanmıyan kısmı 4516 sayılı Kanuna tevfikan çıkarılacak bonolar hâsılı ile temin olunur) şek
linde değiştirilmesini, 

Madde 4. — C cetvelinin sonundaki kaydın 1 nei maddesine (ve ayni grup dahilindeki kadrolar 
arasında gerektikçe münakale yapmaya ve kadrolarda daha aşağı dereceli ve diğer unvanlı personel 
çalıştırmıya) ibaresinin ilâve suretiyle bu maddenin kabulünü, 

Madde 5. — Bu maddenin birinci fırasınm (Levlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünün- 17. VII . 1944 tarihli, 4620 sayılı 'Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem dışı görev
lerde çalıştıracağı daimî hizmetlilerin kadroları bağlı D işaretli cetvelde gösterilmiştir) şeklinde değiş
tirilmesini ve maddenin mütebaki kısmının kaldırılarak D cetvelinin sonuna (Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra hariçten D cetvelindeki kadrolara tâyin olunacaklardan aşağıdaki cetvelde un
vanları yazılı bulunanlara bu cetveldeki ücretlerden fazlası verilemez) kaydının ilâvesini ve evvelce J.) 
I. işaretli olan cetvelin bu kaydın altına konmasını, 

Madde 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nin aynen kabulünü teklif ederim. 

Temenniler 

Devlet Demiryolları İdaresi, mülhak bütçeli bir iktisadi teşekkül olmasına rağmen, hakiki mâ-
nasiyle iktisadi bir şekilde idare edilemiyen bir Devlet işletmesidir. 

Huzurunuza sunulan ve 300 küsur sayfayi rakamlarla dolduran bütçe tasarısında en ufak hiz
mete ayrılmış ücret ve masraf giderlerinden itibaren milyonluk yatırım ve giderlere kadar her mas
raf ayrı ayrı kalemlerde tekmil tafsilâtiyle gösterilmiş ve diğer taraftan da geçen senelerin işletme 
tecrübelerine dayanılarak mütehammil gelirler yine bu tasarıda kalem kalem nazarı itibare alınmış 
bulunmaktadır. 

Fakat bu tasarıda bunca tafsilâtiyle dikkat nazarına alınmış olan hesaplara rağmen, iktisadi bir 
işletmede nazarı hesaba alınması iktiza eden amortisman hesapları ve hakiki maliyet hesapları gibi 
işletmenin kâr ve zararlarını açıkça ortaya koyacak bilanço rakamlarına rastlanmamaktadır. 

Bu işletmenin Devlet mekanizması içindeki idari bağlantı şekli, bu idarenin iktisadi bir görüş 
ve zihniyetle müstakil hareket etmesine tamamen mâni teşkil eylemiş olduğu gibi, iktisadi şartlara 
uygun olmıyan bir takım siyasi ve gayrisiyasi direktiflerle emirleri tatbik zorunda kalmış olan bu 
idare senelerden beri kendi bütçesinin tatbikatında bile serbestii harekete malik olamamıştır. Ayni 
idari bağlantı ve tâbiiyet şekli yalnız işletmedeki iktisadilik şartlarını ihlâl etmekle kalmamış, bu 
idarenin teşkilât kadrosunda da lüzumlu lüzumsuz kadro kabarıklıklarına geniş mikyasta yol açarak 
idarenin randımansız gider rakamlarını her sene bir miktar daha artırmış ve şişirmiştir. 

Gerçi bu idareyi millileştirmek hususunda birçok ileri Avrupa Devletlerinden daha evvel bir 
başarı elde etmişisizdir. Fakat bu Devletleştirme işinde İdarenin Hükümete bağlılık tarzında tâbi tu
tulduğu idari formalitelerle tesisatın bakım ve ikmali işlerinde iktisadi işletmecilikle taban tabana 
zıt olan birtakım Hükümet kanun ve mevzuatına bağlılığı yüzünden bu idareye daha başlangıçta bir
çok kayıt ve şartlar altında verilmiş olan yari muhtariyet rejimi, mezkûr idarenin gereği gibi inkişaf 
etmesine mâni teşkil eylemiştir. 

iktisadi verimlilik mülâhazasından ziyade askerî ve iç siyaset noktai nazarlarına göre tasarlanan 
ve demiryol politikası nâmı altında yıllardan beri bu idareye ilâveten bağlanan yeni hatlar bu te
şekkülün iktisadi durumunu hafifletecek yerde bilâkis idarenin açığını ve yükünü artırmıştır. 
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Halbuki idarenin emniyetli ve iktisadi bir seyrüsefer temin etmesi için yeni hatlardan daha ev

vel elindeki tesisatı çok esaslı şekilde ıslah ve ikmale ihtiyacı vardır. 
Bu maksatla tatbik edilmesi muktazi bir yenileştirme sermayesi idarenin bugünkü sermayesinin ya

rısına yakın bir masrafı ieabettirecek durumdadır. Ayrıea şunu da tebarüz ettirmek isterim ki, Dev
let Karayolları ikmal edilir ve motorlu nakil vasıtalarının geniş mikyasta işletilmesine imkân veri
lirse Devlet DemiryoUarımız bugünkü şartlariyle bu kuvvetli rekabet karşısında bugünkünden çok 
daha sıkıntılı durumlara girecektir. 

Bütün bu mütalâalar nazarı dikkate alınarak Devlet Demiryollarını bugünkü çıkmazdan kurtar
mak için idareyi her bakımdan bağlıyan bütün mevzuatı, ecnebilerin de iştirak ettirileceği bir müte
hassıslar komisyonu vasıtasiyle gözden geçirmek, demiryol aktif personelinin bugünkü durumunu ıs
lah etmek ve bu idareye verilecek yeni veçheyi bir karar altına almak lâzımdır. 

İşletmenin bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre inkişafını sağlıyacak ıslahata ihtiyacı katî ve 
mübrem bir durumdadır. Aksi takdirde objektif bir görüşle bu idarenin istikbalinin karanlık oldu
ğunu şimdiden ifade etmek mümkündür. 

Bu raporu Bütçe Komisyonunun tasvibine arzederim. 
Şefik Bakay 

Kırklareli Milletvekili 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 20 . II . 1951 
Esas No. 1/80 
Karar No. 42 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1951 yılı bütçesi hakkında, Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlan'.p Başbakanlığın 
30 . II . 1951 tarihli ve 71/1726 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Ulaştır
ma Bakanı Seyfi Kurtbek ve Devlet Demiryolla
rı Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1951 yılı bütçesini komisyon 
adına inceliyen raportörün rapora okunmuş Ge
nel Müdürlüğün umumi hizmetler hakkında ge
rek Bakandan ve gerekse Genel Müdürden gere
ken izahlar alınmış ve bölümlerin incelenmesine 
geçilmiştir. 

. Gider bütçesi: 
Komisyonumuz, gider bütçesini, tertip tarzı 

itibariyle teşrîî murakabenin tam bir surette 

ifasını temine yeter bulmamıştır. Gerçi, alınan 
izahata, işletme kısanlarından her birinin mali
yet hesabı bu sistemle daha kolay temin edilmek
te olduğu ifade edilmiş ise de, müşterek hizmet
lerin, teker teker kaça mal olduğunu bir kalam-
de görmek mümkün bulunmadığı gibi, diğer büt
çelerde olduğu gibi personel, yönetim giderleri 
ve daire hizmetlerinin umumiyet itibariyle kaça 
mal olduğunu bir kalemde anlamak imkânı da 
mevcut değildir. Bu sebeble, komisyonumuz, hiz-
m^,erin ayrı ayrı maliyetini gösteren bu siste
min, hizmetlerin bir arada ve teşriî murakabeyi 
kolaylaştıracak şekilde, diğer bütçelerde takip 
edilen sistemle telifini, mümkün olmadığı tak
dirde bu bütçenin de desimal sistemine uygun 
bir şekilde tanzimini temenniye değer gör
müştür. 

Genel Müdürlüğün 1951 yılı Bütçesi yani 
normal hizmetleri ihtiva eden (A/l) cetveli 
toplamı geçen yıldan (35 818 979) lira fazlalık 
arzetmekte ve (170 176 859) lira olarak tesbit 
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ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu fazlalığın 
hizmetler itibariyle taksim şekli, Hükümet ge
rekçesinde ve raportörün raporunda tafsilen 
açıklandığından burada tekrarndan sarfınazar 
edilmiştir. 

Bütçenin, bölümleri üzerinde yapılan tetki-
katı neticesinde bâzı hizmetler için ödenek ilâ
vesi ve bâzılarından indirmeler yapılması ko
misyonumuzca mümkün görülmüş ve bu değişik
likler görüşme sırasında yapılmıştır. 

Genel İdare giderleri kisnrn.da: 
Birinci bölümün ikinci maddesinde Umum 

Müdürlüğün merkez hizmetlilerinde bâzı kadro
ların fazla olduğu raportör tarafından açık
lanmış bunun için (C) cetvelinde gerekli dü
zeltmeler yapıldığı gibi bu bölümden de 
(12 374) liralık bir indirme yapılmıştır. 

Alınan izaha göre Genel Müdürlük merkez 
kadrolarına, ancak, işletmenin istilzam ettiği 
personelin ikmali maksadiyle eleman alındığı, 
memur ilâvesi yapılmadığı, ancak merkeze ho-
lerit makineler için birkaç memurun tâyin edil
diği ifade edilmiştir. 

Demiryolları Barem Kanununda son yapılan 
tadilât sebebiyle birtakım mağduriyetlerin mey
dana geldiği açıklanmış ve komisyonumuz, bun
ları izale edecek şekilde kanunda tadilât yapıl
masını temtnniye değer görmüştür. 

Üçüncü bölümün^ öteberi giderlerinden 
(7 863) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 
Aynı bölümün yedinci maddenine (17 500) lira 
eklenerek maddenin unvanı değiştirilmiş ve bu 
değişiklikle bâzı mütehassıslardan danışma su
retiyle istifade edilmesi ve hariçteki bâzı 
teknik otoritelerin personele konferanslar ver
mesi temin edilmiştir. 

Dördüncü bölümün dördüncü maddesindeki 
ödeneğin kifayetsiz olduğu izah edildiğinden 
buraya (100 000) lira ilâve edilmiştir. ^ 

Altıncı bölümün ikinci yabancı uzman mad
desine (40 000) lira eklenmiş ve bununla hattın 
bir merkezden elektrikle idaresi usulünü öğren
mek üzere bir mütehassıs getirileceği ve böylece 
birçok personelin tasarruf edileceği izah edil
miştir.. 

Yedinci bölümün ikinci demiryolu dergisine 
yardım bölümünden (5 000) lira indirilmiş ve 
kalan para ile ifade edilen hizmetin ifası müm
kün görülmüştür. 

Üçüncü sağlık kısmında: 
On beşinci bölümün ikinci maddesinden 

(26 000) liranın tenzili mümkün görülmüş ve 
dışarda muayene ettirilecek hastaların mümkün 
olduğu kadar Demiryolu Sağ ık Teşkilâtından 
istifadeleri ve bu suretle tasarruf temini temen
ni edilmiştir. 

Tarım kısmında: 
Yirmi üçüncü fidan yetiştirme, ekim ve ba

kım giderleri bölümünden (30 000) lira indiril
miştir. Bu indirimden hizmetin müteessir olmı-
yacağı alman izahattan an'aşılmıştır. 

Makine ve edevat kısmında: 
Yirmi dördüncü bölümün daimî memurlar 

ücreti maddesinden (42 000) lira ve yirmi ye
dinci muharrik ve müteharrik edevatın bakım 
giderlerinden (212 350) liranın tenzili raportö
rün raporunda izah edilen sebeplere binaen uy
gun görülmüştür. 

Tren Lokomotifleri genel giderleri kısmında : 
Otuz beşinci bölümün birinci daimî memurlar 

ücreti maddesinden (61 000) lira tenzil edilmiş
tir. Alman izahata göre bu yıl içinde gelecek 
olan motorlu trenlerin personeli trenlerin gele
cekleri tarihe kadar istihdam edilmiyeceklerin-
den, bunların tam olarak hesap edilen ücreti 
karşılığından bu miktar ödeneğin tasarrufu ka
bil görülmüştür. 

Trenler genel giderleri kısmı : 
Otuz sekizinci bölümün birinci daimî memur

lar ücretinden de hesaba göre (21 000) liranın 
tenzili kabil görülmüştür. 

Manevra genel giderleri kısmından; 
Kırk birinci bölümün daimî memurlar ücret

leri maddesinden (51 000) liranın, 
Depolar genel giderleri kısmından; 
Kırk dörlüncü bölümün birinci maddesinden 

(138 800) ikinci maddesinden (81 900) ve üçün
cü maddesinden de (7 068) liranın tenzili yapı
lan hesaplara göre mümkün görülmüştür. 

Liman işleri kısmında : 
Elli ikinci işletme ve bakım giderleri bölü

münün birinci maddesinden (50 000), ikinci 
maddesinden de (52 692). liranın keza raportö
rün yaptığı teklif neticesinde tasarrufu kabil 
görülmüş ve Komisyonca da bu indirimler kabul 
edilmiştir. 

Elli üçüncü bölüm de (50 000) lira eklenmiş
tir. 
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Bu suretle hâsıl olan değişiklik neticesinde 

gider bütçesinin . normal kısmını ihtiva eden 
(A/l) cetveli toplamı (169 585 212) lira olarak 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Toplamı (68 078 000) lira olarak tesbit edil
miş bulunan yatırımlar bütçesi, ahiren Mersin 
limanında vukua gelen fırtınanın sebebiyet ver
diği hasar dolayısiyle liman araçlarının yeniden 
temini maksadiyle ilâve edilen (150 000) liranın 
ilâvesiyle (68 228 000) lira olarak Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi: 

Gelir bütçesi geçen yıla nispetle (3 623 141) 
lira bir eksiklik arzetmekte ve (170 176 859) li
ra olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmakta
dır. Alman izahlara göre 1950 yılının sekiz 
aylık tahsilat seyrine göre hesap edilen ve bir 
kısım kalemlerde indirmeler zarureti hâsıl ol
makla beraber diğer bir kısım gelir tertiplerin
de de eklemeler yapılmasını gerektiren bir he
sap neticesinde idarenin bü gelir cetveli meyda
na gelmiş bulunmaktadır. Bu tahminlerin ida
renin on aylık hasılatına göre de uygun olduğu 
ve 1951 yılında bu gelirin temini mümkün gö
rülmekle Komisyonumuzca da ayniyle kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanunu tasarısı: 

Birinci ve üçüncü maddelerde yukarda izah 
edilen değişikliğe mütenazır düzeltmeler yapıl
mak suretiyle ve ikinci madde ayniyle kabul 
edilmiştir. b 

Dördüncü madde ayniyle kabul edilmiş: ve 
beşinci maddede raportörün raporunda izah 
edildiği şekle uygun olarak bir düzeltme yapıl
mıştır. 

6. 10 ncu maddeler ayniyle kabul edilmiş
lerdir. 

Teşkilât Kanununun ikramiyeye taallûk 
eden maddesi ahiren ilga edilmiş bulunduğun

dan yalnız katar üzerinde fiilen görevli memur 
ve işçilerle bu mahiyetteki diğer memur ve işçi
lere ehliyet ve gayretleri derecesinde ikramiye 
verilmesi tabiî bulunduğundan yalnız bunlara 
münhasır olmak üzere ve bir yılda iki aylık 
ücret tutarını geçmemek üzere ikramiye veril
mesini temin eden 11 nci tasarıya eklenmiş bu
lunmaktadır. 

Tasarının 11, 12 nci maddeleri 12 ve 13 ncü 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve cetvelleri Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E.'Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Antalya Aydın Balıkesir 

A. Sanoğlu E. Menderes E. Budakoğlu 
Bolu Çanakkale Elâzığ 

M. Güçbilmez K. Akmanlar O. F. Sanaç 
Erzincan Giresun Gümüşane . 

Muhalifim M. Şener K. Yörükoğlu 
N. Pekcan 

Hatay İstanbul İstanbul 
Muhalifim A. H. Başar F. Sayımer 

C. S. Siren 
İstanbul Kastamonu Kırklareli 

C. Türkgeldi E. Türe Ş. Bakay 
Konya Konya Malatya 

Dr. R. Birand M. A. Ülgen Muhalifim > 
. M. 8. EH 

Mardin Mardin Ordu 
Muhalifim K. Türkoğlu R. Aksoy 
R. Erten 
Seyhan Sivas Tokad 

Dr. 8. Barı H. tmre 8. Atanç 
Trabzon Urfa 

8. F. Kalay cıoğlu • Dr. F. Ergin 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü
nün 1951 Bütçe yılı yatımlar dışında ka
lan giderleri için, bağlı (Â - I) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (170176 859) 
lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A - II) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (68 078 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 193l Bütçe yılı yatırımlar dışmda 
kalan giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (170 176 859) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Yatırımlar karşılığı 
olup açığı teşkil eden (68 078 000) lira, 
4516 sayılı Kanuna tevfikan çıkarılacak 
bonolar basılı ile temin olunur. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün daimî memur ve işçileri, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. -— Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 2847 ve 3173 sayılı kanunlar dışında 
çalıştıracağı daimî hizmetlilerin kadro
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı ücretler, 5616 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği 31 . I I I . 
1950 tarihinde Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
Bareme tâbi hizmetlerinde bulunup aynı 
kanunla Barem dışı bırakılanlar için 
ödenir. 31 . I I I . 1950 tarihinden sonra 
(D) cetveline dâhil görevlere alman ve 
alınacak olan daimî hizmetlilere verile
cek ücretler bağlı (D/I) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎKtŞl 

MADDE 1. — Devlet . Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1951 Bütçe yılı yatırımları dı
şında kalan giderleri için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(169 585 212) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (68 228 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünün 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışm
da kalan giderlerine karşılık olan ge
lirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (170 176 859) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Yatırımlar karşılığı 
olan (68 228 000) liranın işletme gelir 
fazlasiyle karşılanamıyan kısmı 4516 
sayılı Kanuna tevfikan çıkarılacak bo
nolar hasıliyle temin olunur. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genfel Müdürlü
ğünün 17 . V I I . 1944 tarihli ve 4620 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince 
barem dışı görevlerde çalıştıracağı dai
mî hizmetlinin kadroları, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı ücretler, 5616 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girdiği 31. I I I . 
1950 tarihinde Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
Bareme tâbi hizmetlerinde bulunup aynı 
kanunla Barem dışı bırakılanlar için 
ödenir. 31 . I I I . 1950 tarihinden sonra 
(D) cetveline dâhil görevlere alman ve 
alınacak olan daimî hizmetlilere verile
cek ücretler bağlı (D/l) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünce 1951 Bütçe yılı içinde elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

. MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
ve cari hesaplardan yapılacak harcama
lara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Para işlerinin yürü
tülmesine ve (5 000 000) liraya kadar 
kömür, (22 000 000) liraya kadar malze
me stoku yapılması için Genel Müdür
lük (30 000 000) liraya kadar kısa süreli 
istikrazlar yapmıya ve bankalarda he
saplar açtırnııya yetkilidir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Ba
kanlığı, Toprak Mahsulleri ve Petrol 
Ofisleri gibi Devlet daire ve müessese
leri tarafından, iltisak hatları ve tahmil, 
tahliye yolları, rampalar ve benzeri iş
lerle demiryol bina ve tesisleri yaptırıl
ması maksadiyle Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme İdaresine yatırılacak 
paralar, bağlı (A -1) ve (B) işaretli cet
vellerde açılacak özel bölümlere gelir ve 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. 

(S. 

B. K. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Katar üzerinde fii
len görevli memur ve işçilerle atelyeler, 
gar ve istasyon kadrolarına dâhil olup 
fiilen burada çalışmakta bulunan me
mur ve işçilerle bilfiil yol tamiratında 
çalışanlara ehliyet ve gayret derecele
rine ve tesbit edilecek diğer esaslara gö
re bir sene zarfında iki aylık ücret tu
tarını geçmemek üzere ikramiye veri
lebilir. 
ı: 51) 
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Hti. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu H. özyörük 
Millî Savunma Bakanı 

B. Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
MilH Eğitim Bakam Bayındırlık Bakanı 

T. îleri 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğîu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Eko. ve Ticaret B. 
Z. H. Velibeşe 

G-. ve Tekel Bakam 
N. össan 

Ulaştırma Bakam 
S. Kurtİek 

Sağ ve Sos. Y. B. 

Tarım Bakanı 
N'.lyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakam 

M. Ete 

B. K. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci 
maddesi 12 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nci 
maddesi 13 ncü madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 51) 
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A - CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - İşletme 
giderleri 

I - Genel idare giderleri 
Ücretler, kesenekler ve' öde
nekler 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

0» 

Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti 
Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 
sandık ve kurumlara yapıla
cak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 
Geçici tazminat 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Personele verilecek ikramive-
1er 

5 654 030 

114 680 

24 000 

619 160 
2 100 
5 500 

6 419 470 

221 368 
2 450 

43 100 
96 300 
15 000 

381 752 
50 350 
25 250 
23 849 
7 430 

48 000 

60 000 

5 148 647 

850 920 

10 000 

650 255 
2 100 
5 500 

6 667 422 

0 
2 350 

45 000 
100 000 

9 500 
251 400 
30 000 
15 000 
24 416 
4 340 

48 000 

0 

5 148 647 

839 040 

10 000 

649 661 
2 100 
5 500 

6 654 948 

0 
2 350 

45 000 
100 000 

9 500 
251 400 
30 000 
15 000 
24 416 
4 340 

48 000 

0 

Bölüm toplamı 974 849 530 006 530 006 

( S. Sayısı: 51) 
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M. ödeneğin çeşidi 

3 tdare giderleri 
1 Isıtma 
2 Aydınlatma 
3 öteberi giderleri 
4 Makina ve aletlerle demirbaş 

ve mefruşatın bakımı 
5 Haberleşme 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 
7 İdareye bağlı olmıyanlardan 

demiryollar ve limanlar için 
yararlıkları görülenlere veri
lecek mükâfat, danışma ve kon
ferans ücretleri 

8 Düşünülmiyen giderler 
9 Genel Müdürlük temsil gider

leri 
10 Kiralar 
11 Pasif korunma giderleri 
12 Faiz, acyo ve akçe farkları 
13 Sigorta sermayesi karşılığı 
14 İlân ücretleri 
15 Holerit makineleri giderleri 
16 Vergi ve resimlerle tapu harç

ları 
17 Geri verilecek paralar ve ke

senekler 
18 Eski yıllar borçları 

Bölüm toplamı 

4 Uluslar arası demiryolu müna
sebetlerinden doğan giderler 

1 Demiryolları kongre ve konfe
ranslarına katılmak üzere gön
derileceklerin yollukları ve di
ğer giderler 

2 Demiryolları birlikleri, takas 
büroları ve mümessil idareler 
giderlerinden düşen paylar 

3 Komşu demiryollarına verilen 
rödövanslar 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

94 000 
75 500 
81 350 

6 800 
49 750 

60 000 

75 000 
60 000 
81 350 

6 800 
49 750 

60 000 

75 000 
60 000 
73 487 

6 800 
49 750 

60 000 

2 500 
3 000 

5 000 
5 500 

1 
600 000 
300 000 
1 000 

230 000 

75 000 

200 000 
50 000 

1 839 401 

2 500 
3 000 

5 000 
1 000 

1 
750 000 
300 000 
1 000 
85 000 

36 000 

200 000 
50 000 

1 766 401 

20 000 
3 000 

5 000-
1 000 

1 
750 000 
300 000 
1 000 
85 000 

36 000' 

200 000 
50 000 

1 776 038 

8 000 8 000 8 000 

20 000 18 000 18 000 

200 000 33 680 33 680 
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B. M. 

4 

5 
1 
2 
3 

6 
1 
2 

7 
1 

2 

ödeneğin çeşidi 

Transit vagonlarının tatil ve 
tazmin ücreti 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
Serbest avukat ücretleri 
Mahkeme giderleri 

» harçları 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar 
Ücretler 
Yolluklar ve diğer giderler 

Bölüm toplamı 

Yardımlar 
Demirspor kurumlarına yar
dım 
Demiryol dergisine yardım 

Bölüm toplamı 

Genel îdare giderleri toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

75 750 

303 750 

5 000 
22 000 

3 000 

30 000 

16 200 
100 000 

116 200 

3 000 
0 

3 000 

9 686 670 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncft 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

159 680 

5 000 
30 000 
3 000 

38 000 

1 
120 297 

120 298 

13 000 
10 00 

23 000 

9 304 807 

200 000 

259 680 

5 000 
30 000 

* 3 000 

38 000 

1 
160 297 

160 298 

13 000 
5 000 

18 000 

9 436 970 

1 
2 

3 

I I - Okullar, pansiyonlar, kurs
lar ve staj giderleri 

Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli 
1er üereti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 
sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

324 921 

19 020 

34 914 

184 340 

120 660 . 

31 000 

184 340 

120 660 

31 000 

Bölüm toplamı 378 855 336 000 336 000 

( S. Sayısı : 51) 



M. ödeneğin çeşidi 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yollulu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 
5 Çocuk zammı 
6 Doğum yardımı 
7 ölüm » 
8 Giyim eşyası 
0 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 
0 Personele verilecek ikramiye

ler 

Bölüm toplamı 

Pansiyonlar ve ilkokullarla 
kursların genel giderleri 

1 Pansiyonlar ve ilkokullar ge
nel giderleri 

2 Kurslar genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Meslekî öğretim giderleri 
1 Tahsil için yabancı memleket

lere gönderileceklerin giderleri 
2 Teknik üniversite ile teknik 

eleman yetiştiren başka okul
larda okutulan idare öğrenci
lerinin giderleri, burs ücretleri 

Bölüm toplamı 

Okullar, pansiyonlar, kurslar 
ve staj giderleri toplamı 

1950 1951 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 550 
50 
200 

20 000 
29 400 
2 500 
2 500 
4 624 

200 
250 

61 274 

50 
500 
200 

20 000 
7 800 
1 000 
1 000 
3 960 

0 
0 

34 510 

50 
500 
200 

20 000 
7 800 
1 000 
1 000 
3 960 

0 
0 

34 510 

45 300 254 085 254 085 
519 265 163 314 163 314 

— • • • • • m W " ' I I I H B I I — • - 1 ' • • • ! • • ! • • — ^ — » 

564 '565 417 399 417 399 

467 497 510 500 510 500 

6 200 3 400 3 400 

473 697 513 900 513 900 

1 478 391 1 301 809 1 301 809 
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B. M. 

12 
1 
2 

3 

13 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 

14 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

ödeneğin çeşidi 

III - Sağlık işleri giderleri 
Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti 
Ücretlerle, ilgili olarak çeşitli 
sandık ve kurumlara yapılacak 
Ödemeler 

Bölüm toplamı 

Kanun, tüzük ve yönetmelikle
ri gereğince personele yapıla
cak diğer ödemeler 
Geçici tazminat 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Personele verilecek ikramiye
ler 

Bölüm toplamı 

îdare giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

-

1 639 595 

76 020 

156 362 

1 871 977 

36 168 
1 000 
6 500 

25 000 
110 000 

5 000 
3 000 

13 723 
1 260 

9 100 

7 500 

218 251 

7 500 
4 000 

32 000 

1 000 
2 000 

9 000 

55 500 

1951 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 679 324 

433 500 

173 500 

2 286 324 

0 
2 000 
6 000 

29 913 
62 520 
5 000 
3 000 

12 443 
1 260 

9 100 

0 

131 236 

7 900 
4 500 

29 900 

1 000 
1 500 

9 000 

53 800 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 679 324 

433 500 

173 500 

2 286 324 

« 
0 

2 000 
6 000 

29 913 
62 520 
5 000 
3 000 

12 443 
1 260 

9 100 

0 

131 236 

7 900 
4 500 

29 900 

1 000 
1 500 

9 000 

53 800 

( S. Sayısı : 51) 
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B. M. 

15 
1 
2 

3 

ödeneğin çeşidi 

Tedavi giderleri 
İdare hastaneleri giderleri 
İdare sağlık teşkilâtı dışında 
yaptırılan muayene ve tedavi 
giderleri 
Diğer tedaviler ve sıhhi tedbir- Şft 
1er giderleri 

Bölüm toplamı 

Sağlık giderleri toplamı 

1950 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

700 000 

198 000 
\&. <, -

900 000 

1 798 000 

3 943 728" 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 
852 000 

• 

224 000 

1 200 000 

2 276 000 

4 747 360 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

852 000 

198 000 

1 200 000 

2 250 000 

4 721 360 

16 

17 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

IV - Yol ve yapının bakımı 
Genel giderler 

1 
2 

3 

Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 
sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

3 075 000 

0 

262 060 

3 200 000 

112 620 

275 209 

3 200 000 

112 620 

275 209 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 
Geçici tazminat 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Bütçe Kanununun 11 nci mad
desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

137 500 

80 000 

96 020 

80 00ü 

Bölüm toplamı 3 337 060 3 587 829 3 587 829 

42 500 
5 000 

35 000 
55 000 

675 000 
100 000 
20 000 

224 303 
30 000 

0 
5 000 

35 000 
54 381 

1 900 080 
100 000 
20 000 

174 752 
29 970 

0 
5 000 

35 000 
54 381 

1 900 080 
100 000 
20 000 

174 752 
29 970 

96 020 

80 000 

Bölüm toplamı 2 404 303 2 495 203 2 495 203 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

18 

19 

20 

1 
2-
3 
4 

5 
6 

1 
2 
3 

4 

1 
2 

3 

îdare giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

Bakım giderleri 
Üst yapının bakımı 
Yol tesislerinin bakımı 
Binalarla sabit tesislerinin ve 
diğer sabit tesislerin bakımı 
Yola ait makinalarla yol alat 
ve edevatının bakımı 

Bölüm toplamı 

Yol kısmı toplamı 

Tarım işleri 
Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâbi olmıyan hizmet
liler ücreti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 
sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

Bölüm toplamı 

220 000 
70 000 

190 000 

25 000 
4 000 

50 000 

559 000 

15 388 716 
1 864 363 

1 561 228 

395 000 

19 209 307 

25 509 670 

245 833 

0 

20 371 

266 204 

174 368 
60 000 

156 523 

25 000 
5 200 

50 000 

471 091 

19 400 000 
2 100 000 

2 800 000 

450 000 

24 750 000 

31 304 123 

226 000 

53 460 

22 466 

301 926 

174 368 
60 000 

156 «523 

25 000 
5 200 

50 000 

471 091 

19 400 000 
2 100 000 

2 800 000 

450 000 

24 750 000 

31 304 123 

•' ' i 

226 000 

53 460 

22 466 

301 926 

21 Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 

0 Geçici tazminat 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

4 600 
100 
100 

5 000 

0 
100 
100 

5 000 

0 
100 
100 

5 000 
( S. Sayısı: 51) 
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M. ödeneğin çeşidi 

4 Çoeuk zammı 
5 Doğum yardımı 
6 ölüm » 
7 Giyim eşyası 
8 Yakacak zammı 
9 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 
0 Personele verilecek ikramiye

ler 

Bölüm toplamı 

îdare giderleri 
1 Isıtma 
2 Aydınlatma 
3 Öteberi giderleri 
4 Makina ve aletlerle demirbaş 

ve mefruşatın bakımı 
5 Haberleşme 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 

Bölüm toplamı 

Fidan yetiştirme, ekim ve ba
kım giderleri 

Tanın işleri genel toplamı 

1950 
Y ı l ı 

Sdeneği 
Lira 

34 000 
2 500 
1 000 

853 
180 

1 440 

500 

50 273 

2 300 
3 000 
1 500 

1 500 
500 

950 

9 750 

160 000 

486 227 

Yol ve yapının bakımı toplamı 25 995 897 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

28 800 
2 500 

750 
3 905 

180 

880 

0 

42 215 

2 300 
3 000 
1 500̂  

1 500 
300 

28 800 
. 2 500 

750 
3 905 

180 

880 

0 

42 215 

2 300 
3 000 
1 500 

1 500 
300 

950 
9 550 

190 000 

543 691 

31 847 814 31 

950 
9 550 

160 000 

513 691 

817 814 

V - Makina ve edevatın bakımı 
Ücretler ve kesenekler 

1 Daimî memurlar ücreti 1 094 339 
2 Ücretlerle ilgili olarak çeşitli* 

sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 129 530 

1 251 761 1 209 761 

123 884 123 884 

Bölüm toplamı 1 223 869 1 375 645 1 333 645 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer Ödemeler 

0 Geçici tazminat 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Devir ve teftiş yolluğu 
4 Çocuk zammı 
5 Doğum yardımı 
6 Ölüm » 
7 Giyim eşyası 
8 Yakacak zammı 
9 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 
10 Bütçe Kanununun 11 nci mad

desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

Bölüm toplamı 

îdare giderleri 
1 Isıtma 
2 Aydınlatma 
3 öteberi giderleri 
4 Makina ve aletlerle dimirbas 

ve mefruşatın bakımı 
5 Haberleşme 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 

Bölüm toplamı 

Muharrik ve müteharrik ede
vat ile atelyeler alât ve edeva
tının bakımı 

Makina ve edevatın bakımı 
toplamı 

1950 İ951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

27 168 
2 000 
4 000 
28 000 
54 280 
11 000 
3 000 
3 015 
720 

6 000 

0 
2 000 
28 000 
22 429 
35 400 
6 000 
3 000 
2 713 
1 350 

1 100 

ö 
2 000 
28 000 
22 429 
35 400 
6 000 
3 000 
2 713 
1 350 

1 100 

65 000 65 000 65 000 

204 183 166 992 166 992 

8 800 
4 500 
5 000 

1 750 
6 000 

7 500 

33 550 

7 320 
4 500 
4 950 

750 
4 500 

7 500 

29 520 

7 320 
4 500 
4 950 

750 
4 500 

7 500 

29 520 

15 003 271 23 196 900 22 984 550 

16 464 873 24 769 057 24 514 707 
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28 
1 

' 2 

3 

< • • • * ) . . . . 

29 
-

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 

_..-.. ... .. 

30 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

p. y Ai-. .-

ödeneğin çeşidi 

VI - Trafik giderleri 
Genel giderler 

Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâ»bi olmıyan hizmetli 
1er ücreti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 
sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

Bölüm toplamı 

«»Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince, personele yapı
lacak diğer ödemeler 
Geçici tazminat 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Devir ve teftiş yolluğu 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Personele verilecek ikramive
ler 

Bölüm toplamı 

îdare giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle dimirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 299 177 

0 

98 660 

1 397 837 

25 872 
500 

4 000 
75 000 
88 200 
10 000 
2 000 
8 370 

1 710 
5 450 

12 000 

233 102 

8 000 
5 000 

58 500 

1 500 
10 000 

7 125 

90 125 

1951 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 179 412 

163 620 

177 765 

1 520 797 

0 
5 000 
4 000 

67 000 
73 200 
10 000 
5 000 
7 041 

1 620 
12 570 

0 

185 431 

23 885 
12 260 

145 827 

3 500 
12 685 

7 125 

205 282 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 299 177 

163 620 

177 765 

1 520 797 

0 
5 000 
4 000 

67 000 
73 200 
10 000 
5 000 
7 041 

1 620 
12 570 

0 

185 431 

23 885 
12 260 

145 827 

3 500 
12 685 

7 125 

205 282 

Trafik genel giderleri toplamı 1 721 064 
(S. Sayısı: 51) 

1 911 510 1 911 510 



— 179 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Gar, istasyon, ambar ve geçit
ler genel giderleri 

31 Ücretler ve kesenekler 
1 Daimî memurlar ücreti 
2 Bareme tâbi olmıyan hizmetli

ler ücreti 
0 Geçici memur ve hizmetliler 

ücreti 
•3 Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 

sandık ve kurumlara yapıl r» 
cak ödemeler 

•v 

9 671 976 

0 

15 000 

10 675 764 

349 440 

0 

10 675 764 

' 349 440 

0 

714 775 760 000 760 000 

Bölüm toplamı 10 401 751 11 785 204 11 785 204 

32 Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 

0 
1 
2 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
S 

9 

33 
1 
2 
o 

4 

5 

Geçici tazminat 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Devir ve teftiş yolluğu 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı • 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Bütçe Kanununun 11 nci 
desi gereğince verilecek 

mad-
ikra-

miyeler 

Bölüm toplamı 

îdare giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
Öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle dimirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 

51 600 
6 000 

70 000 
500 

1 100 000 
55 000 
15 000 

424 240 
19 480 

214 750 

67 750 

2 024 320 

117 500 
160 000 
275 000 

25 000 
5 000 

0 
10 000 
70 000 

0 
1 113 960 

55 000 
15 000 

386 900 
21 240 

231 395 

67 750 

1 971 245 

150 000 
500 000 
350 000 

80 000 
12 450 

0 
10 000 
70 000 

0 
1 113 960 

55 000 
15 000 

386 900 
21 240 

231 395 

67 750 

1 971 245 

150 000 
500 000 
350 000 

80 000 
12 450 

( S. Sayısı : 51 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

Yükleme ve boşaltma giderleri 
Gar, istasyon, ambar ve geçit
ler giderleri toplamı 

Tren lokomotifleri genel gider
leri 

Ücretler ve kesenekler 
1 Daimî memurlar ücreti 
2 Geçici memur ve hizmetliler 

ücreti 
3 Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 

sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

Bölüm toplamı 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı 
lacak diğer ödemeler 

0 Geçici tazminat 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Çocuk zammı 
4 Boğum yardımı 
5 ölüm » 
6 Giyim eşyası 
7 Yakacak zammı 
8 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeleı 
9 Bütçe Kanununun 11 nci mad

desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

10 Kömür tasarruf ikramiyesi 

Bölüm toplamı 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

475 000 475 000 475 000 

1 057 500 1 567 450 1 567 450 

1 945 000 1 945 000 1 945 000 

15 428 571 17 268 899 17 268 899 

4 542 921 5 505 816 5 444 816 

75 600 75 600 75 600 

362 690 647 855 647 855 

4 981 211 6 229 271 6 168 271 

36 200 
250 

8 000 
561 360 
40 000 
5 00ü 

216 444 
12 420 

323 550 

0 
2 500 
15 000 
586 320 
65 000 
5 000 

222 304 
12 150 

1 207 000 

0 
2 500 
15 000 
586 320 
65 000 
5 000 

222 304 
12 150 

1 207 000 

55 000 55 000 55 000 
50 000 50 000 50 000 

1 308 224 2 220 274 2 220 274 

( S. "Sayısı : 51 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Lokomotifler giderleri 
Tren lokomotifleri genel gideı 
leri 

24 599 891 31 843 870 31 843 870 

30 889 366 40 293 415 40 232 415 

1 

2 

3 

Trenler genel giderleri *< 
Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ve işçiler üc
reti 
Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 
«andık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

5 904 201 

75 500 

442 093 

7 592 695 

75 500 

518 500 

i 

7 571 695 

75 500 

518 500 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 
Geçici tazminat 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Bütçe Kanununun 11 nci mad
desi gereğince verilecek ikra-
miveler 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 6 421 794 . 8 186 695 8 165 695 

55 260 
3 000 

10 000 
882 640 
.35 000 
15 000 

296 522 
18 540 

578 215 

0 
7 000 

25 000 
837 200 
42 215 
15 000 

296 265 
18 140 

2 548 958 

0 
7 000 

25 000 
837 200 
42 215 
15 000 

296 265 
18 140 

2 548 958 

100 000 

Bölüm toplamı 1 994 177 3 889 778 3 889 778 

Trenler giderleri 650 000 963 337 

Trenler giderleri toplamı 9 065 971 13 039 810 

963 337 

13 018 810 

( S. Sayısı : 51 ) 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

* . ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bölüm toplamı 683 051 1 362 828 

43 Manevra giderleri 2 218 306 2 566 740 

Manevra giderleri toplamı 5 305 397 7 395 023 

Manevra genel giderleri ""'•' ' • •"' ̂  *_•< * ^ 
41 Ücretler ve kesenekler 

1. Daimî memurlar ücreti 2 143 360 2 844 371 2 793 371 
2 Geçici memur ve 'hizmetliler 

ücreti 71 470 300 000 300 000 
3 Ücretlerle ilgili olarak çeşitli 

sandık ve kurumlara yapıla
cak ödemeler ' 189 210 321 084 321 084 

Bölüm toplamı 2 404 040 3 465 455 3 414 455 

42 Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 

0 Geçici tazminat* 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Çocuk zammı 
4 Doğum yardımı 
5 ölüm » 
6 Giyim eşyası 
7 Yakacak zammı 
8 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler ' 201 550 814 200 814 200 
9 Bütçe Kanununun 11 nci mad- '"' 

desi gereğince verilecek ikra
miyeler 10 000 10 000 10 000 

16 200 
1 500 
2 400 

330 000 
15 000 
7 500 
92 241 
6 660 

0 
6 000 
3 600 

384 024 
26 600 
7 500 

102 084 
8 820 

0 
6 000 
3 600 

384 024 
26 600 
7 500 

102 084 
8 820 

1 362 828 

2 566 740 

7 344 023 

Depolar genel giderleri 
44 Ücretler ve kesenekler 

1 Daimî memurlar ve işçiler üc
reti 5 918 233 7 358 845 7 220 045 

2 Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti ' 0 297 120 215 220 

( S. Sayısı : 51 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ücretlerle ilgili olarak çeşitU !.->"','; 
sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 458 280 539 158 532 090 

Bölüm toplamı 6 376 513 8 195 123 7 967 355 

Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı 
lacak diğer ödemeler 

0 Geçici tazminat 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Çocuk zammı 
4 Doğum yardımı 
5 ölüm » 
6 Giyim eşyası 
7 Yakacak zammı 
8 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 160 000 156 000 156 000 
9 Bütçe Kanununun 11 nci mad

desi gereğince verilecek ikra
miyeler 35 000 35 000 35 000 

68 000 
2 000 
5 000 

635 ÖÖ0 
30 000 
10 000 
18 357 
19 080 

O 
2.400 
6 000 

792 720 
55 000 
10 000 
29 445 
12 375 

0 
2 400 
6 000 

792 720 
55 000 
10 000 
29 445 
12 375 

Bölüm toplamı 982 437 1 098 940 1 098 940 

İdare giderleri 
1 Isıtma 49 000 80 000 80 000 
2 Aydmlatma 140 000 140 000 140 000 
3 öteberi giderleri 10 000 17 000 17 000 
4 Makina ve aletlerle dimirbaş 

ve mefruşatın bakımı 2 000 2 000 2 000 
5 Haberleşme 250 50 50 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 37 050 45 000 45 000 

Bölüm toplamı 238 300 284 050 284 050 

Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakımı ve servise hazır
lama giderleri 2 890 600 3 627 789 3 627 789 

Depolar giderleri toplamı 10 487 850 13 205 902 12 978 134 

(S. Sayısı,: 51) 
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B. M. 

48 
1 

2 

ödeneğin çeşidi 

Kaza, hasar ve ziya 
Kazalar neticesinde yolun açıl
ması giderleri 
Tazminler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

195 000 
180 000 

375 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

175 000 
120 000 

295 000 

175 000 
120 000 

295 000 

49 

Trafik giderleri toplamı 73 273 219 93 409 559 93 048 791 

1 
2 

3 

V I I - Liman işleri genel 
giderleri . 

Ücretler ve kesenekler 
Daimî memurlar ücreti 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti 
Ücretlerle ilgili olarak çeşitli. 
sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 

227 371 

4 800 

16 995 

282 404 

26 640 

31 500 

282 404 

26 640 

31 500 

Bölüm toplamı 249 166 340 544 340 544 

50 Kanun, tüzük ve yönetmelik
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 

0 Geçici tazminat 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Devir ve teftiş yolluğu 
4 Çocuk zammı 
5 Doğum yardımı 
6 ölüm » 
7 Giyim eşyası 
8 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 2 470 2 420 2 420 
9 Bütçe Kanununun 11 nci mad

desi gereğince verilecek ikra
miyeler 5 000 5 000 5 000 

1 152 
500 

1 000 
500 

55 000 
1 000 
1 000 

20 792 

0 
500 

1 000 
1 500 

24 000 
2 000 
1 000 
1 293 

0 
500 

1 000 
1 500 

24 000 
2 000 
1 000 
1 293 

Bölüm toplamı 88 414 38 713 38 713 

( S. Sayısı: 51) 
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B. 

51 

52 

53 

M. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

îdare giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

İşletme ve bakım giderleri 
İşletme giderleri 
Araçların bakım giderleri 
Bina ve tesislerin bakım gider
leri 

Bölüm toplamı 

Yükleme ve boşaltma giderleri 

Liman işleri toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

4 650 
1 000 
1 250 

500 
2 000 

1 900 

11 300 

726 095 
587 500 

400 000 

1 713 595 

1 000 000 

3 062 475 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 247 
2 100 
1 553 

500 
2 000 

1 900 

11 300 

1 388 804 
784 792 

500 000 

2 673 596 

1 150 000 

4 214 153 

Komisyonca 
kabul edileh 

Lira 

3 247 
2 100 
1 553 

500 
2 000 

1 900 

11 300 

1 338 804 
732 100 

500 000 

2 570 904 

1 200 000 

4 161 461 
1 ,-^J:.,.' 

V3H - Trabzon - îran Transit 
Yolu İşletmesi genel giderleri. 

54." Ücretler ve kesenekler 
1 Daimî memurlar ücreti 28 380 
2 Bareme tâbi ohnıyan hizmetli

ler ücreti 0 
3 Ücretlerle ilgiH olarak çeşitli 

sandık ve kurumlara yapılacak 
ödemeler 2 094 

55 

Bölüm toplamı 30 474 

22 707 

4 200 

1 550 

28 457 

22 707 

4 200 

1 550 

28 457 

1 
2 

Kanun, tüzük ve yönetmelik 
leri gereğince personele yapı
lacak diğer ödemeler 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 

300 
100 

300 
100 

300 
100 

(S . Sayısı:.51) 
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B. Mı 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

56 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

57 
1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Devir ve teftiş yolluğu 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm » 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılacak ödemeler 
Bütçe Kanununun 11 nci mad
desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

Bölüm toplamı 

idare giderleri 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ye mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

İşletme ve bakım giderleri 
İşletme giderleri 
Araçların bakımı giderleri 
Bina ve tesislerin bakımı gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Trabzon - î ran Traıısit Yola 
îşletmesi toplamı 

TOPLAM 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

' 725 
2 160 

975 
500 
359 
990 

650 

2 000 

8 759 

265 
250 
100 

100 
100 

300 

1 115 

233 279 
269 000 

10 000 

512 279 

552 627 

134 457 880 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

250 
1 920 

700 
500 
222 

1 530 

600 

2 000 

8 122 

265 
250 
100 

50 
100 

300 

1 065 

265 656 
269 000 

10 000 

544 656 

582 300 

170 176 859 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

250 
1 920 

700 
500 
222 

1 530 

600 

2 000 

8 122 

265 
250 
100 

50 
100 

300 

1 065 

265 656 
269 000 

10 000 

544 656 

582 300 

169 585 212 

(S. Sayra: 51), 
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Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Genel idare giderleri toplamı 9 686 670 9 304 807 9 436 970 
Okullar, pansiyonlar, kurslar 
ve staj toplamı 1 478 391 1 301 809 1 301 809 
Sağlık işleri toplamı 3 943 728 4 747 360 4 721 360 
Yol ve yapının bakımı toplamı 25 509 670 31 304 123 31 304 123 
Tanın toplamı 486 227 543 691 513 691 
Makina ve edevatın .bakımı 
toplamı 16 464 873 24 769 057 24 514 707 
Trafik giderleri toplamı 73 273 219 93 409 559 93 048 791 
Limanlar toplamı 3 062 475 4 214 153 4 161461 
Trabzon - îran transit yolu 
toplamı 552 627 582 300 582 300 
Normal îşletme giderleri top-
lamı 134 457 880 170 176 859 169 585 212 

( S. Sayısı : 5İ ) 
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A/2 •- CETVELÎ 

M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar karşılığı 

Birinci kısım - Yenilemeler 

Genel yenileme giderleri 
1 Üst yapının yenilenmesi 
2 Yol tesislerinin yenilenmesi 
3 Binaların ve tesislerinin yeni

lenmesi 
4 Birinci sınıf demirbaşlarla ma-

kina, tezgâh, alât ve edevatın 
ve motörlerin yenilenmesi 

5 Lokomotifler ve tenderlerle de
mirbaşlarının yenilenmesi 

6 Motorlu vagonlarla demirbaş
larının yenilenmesi 

7 Yolcu vagonlariyle demirbaşla
rının yenilenmesi 

8 Yük ve hizmet vagonlariyle 
demirbaşlarının yenilenmesi 

Birinci kısım - Yenilemeler 
toplamı 

4 885 660 19 518 761 19 518 761 
1 400 000 2 568 000 2 568 000 

50 000 187 309 187 309 

128 000 771 000 771 000 

5 000 5 000 5 000 

500 500 500 

500 4 000 000 4 000 000 

500 1 500 000 1 500 000 

6 470 160 28 550 570 28 550 570 

İkinci kısım Malî mükellefiyet
ler 

Satmalman demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 
3525 sayılı Kanunla tasdik olu 
nan krediden İdarece kullanı
lan kısmın itfa ve faiz karşı
lığı 

8 521 100 8 521 100 8 521 100 

2 200 000 3 367 786 3 367 786 

İkinci kısım - Malî mükellefi- =-=———. 
yetler toplamı 10 721 100 11 888 886 11 888 886 

( S, Sayısı ; 51) 
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M. ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Servet artışları 

Genel kıymet artıslan 
1 Üst yapıda 
2 Yol tesislerinde 
3 Binalarda ve diğer gayrimen-

kullerde 
4 Liman tesislerinde 
5 Birinci sınıf demirbaşlarla ma-

kina, tezgâh, alât, edevat ve 
motörlerde 

6 Lokomotiflerde, tenderlerde ve 
demirbaş] arında 

7 Motorlu vagonlarda vf demir
başlarında 

8 Yolcu vagonlarında ve demir
başlarında 

9 Yük ve hizmet vagonlarında 
ve demirbaşlarmda 

10 Deniz araçlarında 

Birinci kısım - Yenilemeler 
toplamı 
İkinci kısmı - Malî mükellefi
yetler toplamı 
Üçüncü kısım - Servet artış
ları toplamı 

Yatırım giderleri toplamı 

1950 
Yılı 
ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lka Lira 

200 000 
380 000 

6 268 382 
260 000 

1 293 390 
7 094 662 
100 000 

2 742 915 
3 811 511 

0 
22 150 800 

6 470 160 

10 721 100 

22 150 860 

39 342 120 

81 000 
461 398 

8 058 178 
205 000 

7 212 637 

5 098 276 

595 628 

4 625 807 

1 300 620 
0 

27 638 544 

28 550 570 

11 888 886 

27 638 544 

68 078 000 

81 000 
461 398 

8 058 178 
205 000 

7 212 637 

5 098 276 

595 628 

4 625 807 

1 300 620 
150 000 

27 788 544 

28 550 570 

11 888 886 

27 788 544 

68228 000 

(S. Sayısı: 51) 



m -
B - CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y111 Hükümetçe Komisyoncia 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Demiryolu 
İşletme gelirleri 

Yolcu ve bagaj taşımaları 
1 Yolcu 50 000 000 45 500 000 45 500 000 
2 Bagaj 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Bölüm toplamı 51 100 000 46 600 000 46 600 000 

Yük taşımaları 
1 Mesajeri 600 000 500 000 500 000 
2 Seyriseri 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
3 Seyrihafif 95 800 000 97 600 000 97 600 000 

Bölüm toplamı 106 400 000 108 100 000 108 100 000 

Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer gelirler 

1 Yükleme ve boşaltma 1350 000 1250 000 1250 000 
2 Diğer gelirler 3 400 000 4 150 000 4 150 000 

Bölüm toplamı 4 750 000 5 400 000 5 400 000 

Birinci kısım toplamı 162 250 000 160 100 000 160 100 000 

îhinei hısım ~ Limanlar ve is
keleler gelirleri 

Limanlar ve rıhtımlar gelir 
leri 

1 Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
geliri 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

2 Derince limanı geliri 450 000 300 000 300 000 
3 Mersin limanı geliri 500 000 900 000 900 000 
4 îsenderun limanı geliri 3 250 000 1 800 000 1 800 000 
5 Samsun limanı geliri 800 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 7 500 000 6 500 000 6 500 000 

( S. Sayısı : ui ) 
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M. G-elirin çeşidi 

İskeleler gelirleri 
1 Alsancak iskelesi geliri 
2 Bandırma » » 
3 Akçay » » 
4 Sirkeci » » 
5 İzmit » » 
6 Dil » » 
7 Sapanca » » 
8 Maltepe » » 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Karayolları 
îşletme gelirleri 

Trabzon - Iran Transit yolu 
gelirleri 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - İşletme ile 
ilgili olmıyan gelirler 

Satışlar 
1 Sermayeyi ilgilendiren satış

lar 
2 Sermaye ile ilgili olmıyan sa

tışlar 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
1 Personelden alınacak sağlık 

kesenekleri 
2 Pansiyonlar gelirleri 
3 Emlâk kiraları (hizmet evle

rinden alınan paralarla büfe. 
büvet ve emsali binalar gelir
leri) 

( S. Sayıa* 

1950 1951 yılı işin 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira l a m ILiâ*a 

180 000 
100 000 
8 000 
70 000 
12 000 

50 
50 

150 000 

520 İ00 

8 020 100 

3Û& 000 
140 100 
3 000 
75 000 
15 000 

900 
50 

15 000 

549 050 

7 049 050 

300 000 
140 10Ö 
3 000 
75 000 
15-000 

900 
50 

15 000 

549 Ü5Ö 

7 049 050 

150 000 75 000 75 000 
— „ , , . . . . — — , • , ' — ' • • " • " 

150 000 '75 000 75 000 

10 000 32 500 32 500 

190 000 68 500 68 500 

200 000 101 000 101 000 

1 516 900 1 674 809 1 674 809 
48 000 40 000 40 000 

65 000 102 000 102 000 
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Gelirin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Faiz ve akça farkları 
Diğer gelirler 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

100 000 
1 450 000 

10 000 
1 025 000 

10 000 
1 025 000 

3 179 900 2 851 809 2 851 809 

3 379 900 2 952 809 2 952 809 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
ttçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 

162 250 000 160 100 000 160 100 000 
8 020 100 7 049 050 7 049 050 
150 000 75 000 75 000 

3 379 900 2 952 809 2 952 809 

GENEL TOPLAM 173 800 000 170 176 859 170 176 859 

(S. Sayısı: 51) 
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C .- CETVELİ 

Derece Sayı 

Bolüm 1 - Madde 1 

Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
» » yardımcısı 

İşletme müdürü 

Genel kâtip 
İdare encümeni raportörü 
Şube müdürü 

» » yardımcısı 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

» 

Toplam 

Teftiş ve Tetkik Kurulu 

Başkan 
Başmüfettiş 
Müfettiş 

Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

Toplam 

Etüd ve Yayın Müdürlüğü 

Müdür 
Şube müdürü 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

1 
2 
3 
4 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

2 
* 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
14 

4 
6 
8 
9 

11 
13 

29 

1 
3 

10 
1 

16 
1 
6 
2 
1 

41 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Aday 

Toplam 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 

Şube müdürü 
Beden terbiyesi öğretmeni 
Memur 

Toplam 

İstatistik Müdürlüğü 

Şube müdürü 
Büro şefi 
Memur 

> 
Aday 

Toplam 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 
» » 

Şube müdürü 
•» » 

Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Denetçi 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

15 1 

12 

5 
8 
11 
12 
13 

1 
2 
2 
5 
1 

11 

6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
6 
6 
2 
10 
18 
2 

47 

3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 

1 
1 
1 
2 
3 
8 
13 
10 
1 
30 
9 
5 
28 
36 
47 

( S. Sayısı: 51) 
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Görevin çeşidi 

Memur 
» 

Aday 

De 

Toplam 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 

Başkan 
Başkan yardımcısı 

» » 
Şube müdürü 
Birinci sınıf sorumlu sayman 
İkinci sınıf sorumlu sayman 
Şube müdürü 
Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Müfettiş 
Kâğıt, dosya ve arşiv şefi 
Denetçi 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aday 
Vezne şefi 
Başveznedar 
Veznedar 

» 

Toplam 

rece Sayı 

13 42 
14 
15 

3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
9 

10 
12 

Zafişleri ve Muamelât Dairesi 

Başkan 
Başkan yardımcısı 
Şube müdürü 

» » 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Raportör 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

62 
1 

300 

1 
2 
1 
2 
6 
6 
3 
5 

10 
1 
5 
2 
2 

37 
3 

49 
58 
59 
73 
37 

6 
1 

10 
20 
20 

419 

1 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
3 
& 

Görevin çeşidi De 

Memur 
» 

• » 

» 

Toplam 

Malzeme Dairesi 

Başkan 
Başkan yardımcısı 
Şube müdürü 

NN, V* 
JP ?? 

Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Ismarlama şefi 
Müfettiş 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Müfettiş 
Büro şefi 
Ismarlama memura 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aday 

Toplam 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
» » yardımcısı 

Müşavir avukat 
Birinci sınıf akuvat 
ikinci » » 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Toplam 

rece 

10 
11 
12 
13 
14 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

3 
4 
4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Sayı 

10 
15 
14 
17 

8 

90 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

11 
7 

13 
7 
8 
2 
4 

71 

1 
1 
2 

22 
7 
2 
2 
5 
2 
3 
4 

51 
M-J 

(S. Sayısı: 51) 



Görevin çeşidi 
-M-

Derece Sayı 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Şoför 

Memur 
Aday 

9 
12 
13 
14 
15 

Toplam 

İşletme Müdürlükleri 

Birinci sınıf işletme müdürü 
ikinci » » » 
Birinci sınıf; işletme müdür yardımcısı' 
işletme merkez müfettişi 
Evrak dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

Aday 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Toplam 

Bölüm 8 - Madde 1 

öğrenci pansiyonları ve ilkokullar 

Ortaolml öğrencileri pansiyon müdürü 8 
Müfettiş 8 
ilkokul ve pansiyon müdürü 9 
öğretmen 10 

> 11 
Memur 11 
öğretmen 12 
Hemşire 12 
Ambar memuru 13 
öğretmen 13 
Memur 13 

» 14 

Toplam 

5 
3 
3 
2 
5, 

20 
37 
56 
57 
55 
50 
8 

301 

1 
1 
3 
7 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
1 

31 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Kurslar 

Kurs müdürü 
» yardımcısı 

Büro şefi 
öğretmen 
Memur 

Ambar memuru 
Sağlık » 
Memur 

5 
7 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
13 
14 

1 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Toplam 

Bölüm 12 - Madde 1 

Sağlık İşleri Dairesi 

21 

Başkan 
» yardımcısı 

Hastaneler baştabipleri 
Uzman tabip 
işletmeler sağlık servisi müdürleri 
Müfettiş (Eczacı) 
Ecza methar müdürü 
Birinci sınıf tabip 
ikinci » •» 
Ankara Hastanesi başeczacısı 
Şube müdür yardımcısı 
Üçüncü sınıf tabip 
Diş tabibi 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Eczacı 
Büro şefi 
Hastaneler yönetim şefi 

» başhemşireleri 
Asistan tabip 
Memur 

» 
Sağlık memuru 
Hemşire 
Memur 
Sağlık memuru 
Hemşire 
Memur 

3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 

1 
1 
1 

30 
8 
1 
1 

36 
37 
1 
1 
6 

14 
1 

28 
1 
2 
2 

10 
1 
5 

12 
7 
9 

13 
19 
13 

(S. Sayım: 51). 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

Ebe 13 9 
Eczacı kalfası 13 37 
Lâboratuvar kalfası 13 6 
Şoför 13 3 
Memur 14 11 
Aday 15 4 
Hastabakıcı 15 74 

Toplam 405 

Elli yataklı Demirkonak Hastanesi 

Uzman tabip 
Başhemşire 
Memur 
Ambar memuru 
Hemşire 

» 
Memur 
Hastabakıcı 

» 

5 
9 

11 
12 
12 
13 
13 
14 
15 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 

Toplam 16 

Bölüm 16 - Madde 1 

Yol Dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

Teknik müdür 
İşletme yol servis müdürü 
Başmühendis 
»Şube müdürü 
Müfettiş (Merkez ve işletme merkezleri) 
Şube müdürü 
Mühendis 
Birinci sınıf yol bölge mühendisi 
Emniyet tesisleri şefi 
Şube müdür yardımcısı 
Baştopoğraf 
Birinci sınıf yol şube şefi 
Mühendis 
İkinci sınıf yol bölge mühendisi 
Mimar 
Müfettiş 
^opoğraf 

3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 

1 
3 
4 
8 
9 
1 

17 
3 

15 
5 
1 
5 
2 

26 
7 
4 
2 

11 
1 

(S. 

Görevin çeşidi 

Telgraf şefi 
Mühendis 
İkinci sınıf yol şube şefi 
Tekniker 
Atelye şube âmiri 
Müfettiş 
Emlâk işleri memuru 
Büro şefi 
Denetçi 
Atelye şube âmiri 
Birinci sınıf ustabaşı 
Tekniker yol kısım şefi 
Telgraf kontrolörü 
Desînatör 
Memur 
Mühendis 
Tekniker 
Birinci sınıf yol kısım şefi 
İkinci sınıf ustabaşı 
Topoğraf 
Desinatör 
Memur 
İkinci sınıf yol kısım şefi 
Desinatör 
Memur 
Sabit makina makinisti 
Memur 

» 
Aday 
Drezinör 

Derece Şayi 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
16 

8 
54 
22 
8 
5 
1 
9 
7 
1 
6 
9 

26 
3 
2 
3 

61 
30 
70 
2 
1 
9 

19 
140 
11 
18 
1 

55 
31 
12 

220 

Toplam 969 

Bölüm 19 - Madde 1 

Travers Fabrikası 

Fabrika müdürü 
Birinci sınıf ustabaşı 
İkinci » » 
Memur 

» 
Atelye başpuvantörü 
Sabit makina makinisti 
Şoför 
Memur 
Puvantör 

7 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 

ıı : 51) 



Görevin çeşidi Derece Sayı Görevin çeşidi Derece Şayi 

Aday 
Sabit makina ateşçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

15 3 
16 8 
16 2 
17 1 

Toplam 32 

îşçüer 

Sınıf bir usta 
» îki » 
» bir işçi 
•» iki » 

Üstyapının 

Sürveyan 
» 

Birinci sınıf yol çavuşu 
İkinci » » » 
Yol bekçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

Bakımı 

12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 

14 

2 
48 

439 
513 

1016 
1432 
455 

Sınıf bir usta 
» 
» 

iki » 
bir işçi 

•RM 
J5C 

Toplam 

Bölüm 19 -Madde 2 

Emniyet Tesisleri 

3905, 

Birinci sınıf ustabaşı 
Şef montör 

9 
11 

Toplam 

îşçüer 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

Toplam 

12 

5 
3 
8 
4 

20 

Muhabere İşleri 

Telgraf kontrolörü 
Sürveyan 
Şefmontör 
Sürveyan 

memuru 
» » 

Telgraf çavuşu 
Yetişkin amele 

10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
16 

Toplam 

İşçiler 

Toplam 

Şe£ montör 
Sürveyan 

Toplam 

Îşçüer 

Sınıf bir usta 
» iki » i 
» bir işçi 
» iki » 
îşçi yardımcısı 

Toplam 

Bölüm 20 - Madde 1 

Tarım İşleri 

8 
8 
2 

27 
13 
5 
4 

83 
9 

159 

Bölüm 19 - Madde 2 - 4 

Yol Muhtelif 

11 
12 
13 

24 
6 

18 

48 

95 
115 
210 
91 
24 

535 

Müdür 

(B. Sayısı: 51) 
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öörevin çeşidi 

Müfettiş 
Tarım bölge şefi 
Müfettiş 
Büro şefi 
Tarım fen memuru 
Memur 
Tarım fen memuru 
Birinci sınıf yol çavuşu 
Memur 
ikinci sınıf yol çavuşu 
Aday 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Derece Sayı 

6 1 
7 
9 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
17 

Toplam 

Bölüm 24 - Madde 1 

Ger Dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

Teknik müdür 
Başmühendis 
İşletme servis müdürü 
Mühendis 
Şube müdürü 
Merkez ve işletme merkez müfettişi 
Başkimyager 
Şube müdür yardımcısı 
Teslim alma şefi 
Mİüfettiş 
Birinci sınıf elektrik işleri şefi 
Müfettiş 
Mühendis 
Tekniker 
Teslim alma şefi 
Büro şefi 
Muayene ve teslijn alma memuru 
Loko ve fren kontrolörü 
Memur 
Mühendis 
Tekniker 
Muayene ve teslim alma memuru 
Desinatör 
Memur 
Sûrveyan 

3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 

. • • o 

8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 

5 
1 
1 
5 
1 

12 
10 

2 
23 

1 
22 

8 

93 
-—— 

1 
1 
3 
2 
8 
4 
2 

11 
1 
2 
2 
4i 
1 
8 

23 
3 
2 
8 
3 

24 
6 
4 
4 
5 
6 

16 
4 

Görevin çeşidi 

Baş revizör 
Memur 
Desinatör 
Memur 

» 
Aday 

D 

Toplam 

Atelyeler Dairesi 

Başkan 
» yardımcısı 

Şube müdürü 
Mühendis 
Şube müdürü 

» » yardımcısı 
Mühendis 
Tekniker 
Başdesinatör 
Büro şefi 
Memur 
Tekniker 
Memur 
Desinatör 
Memur 
Desinatör 
Memur 

» 

Toplam 

Bölüm 28 - Madde 1 

Trafik 

Başkan 
» yardımcısı 

İşletme servis müdürü 
Repartisyon şubesi müdürü 
Şube müdürü 

» » 
Merkez müfettişi 
Başrepartitör 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 

erece 

11 
12 
12 
13 
14 
15 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 

3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 

Sayı 

1 
21 
2 

15 
53 
14 

264 
. 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
9 
3 
3 

42 

1 
2 
8 
1 
1 
3 

16 
5 
3 

22 

-'(& Sayısı; 51) 
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Görevin çeşidi 

Repartitör 
» 

Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Birinci sınıf tren muayene memuru 
Repartitör 
Desinatör 
Repartitör 
Memur 
Müfettiş yardımcısı 
İkinci sınıf tren muayene memura 
Memur 
Desinatör 
Merkez telgrafhanesi muhabere §efi 
Memîur 
Merkez telgrafhanesi muhabere me
muru 
Memur 
Muhabere memuru 
. » » 
Memur 
Aday 

Derece Sayı 

7 3 
8 3 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 

12 
13 
13 
14 
14 
15 

Toplam 
' 

24 
8 
7 

20 
4 
1 
3 

12 
2 

21 
24 
1 
1 

35 

1 
11 
7 

21 
9 
9 

289 

Görevin çeşidi 

Bölüm 31 - Madde 1 

Gar, îstasyon,Ambar 

Gar müdürü 
Müfettiş 

» 
Gar şefi 
Ambar müdürü 
Büro şefi 
Birinci sınıf istasyon şefi 

» » ambar şefi 
İkinci sınıf istasyon şefi 

» » ambar şefi 
Memur 
Üçüncü sınıf istasyon şefi 

» » ambar şefi 
Memur 
Gişe memuru 
Birinci sınıf ambar saymanı 
Memur 
Gişe memuru 
Hareket memuru 

İkinci sınıf ambar saymanı 
Memur 

Derece 

ve Geçitler 

[1] 

[2] 
[6] 

[3] 
[T] 
[4] 
[8] 

[5] 
[9] 

7 
7. 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

•10-. 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 

Sayı 

12 
1 
1 

43 
7 
6 

141. 
1J 

136 
50 
20 

424 
41 

7 
16 
67 
20 
16 

403 
496 

42 
11 

[1] 12 aded gar, müdürlüktür. 
[2] 31 aded şeflikle idare edilen gar vardır. 31 aded fiilen şeftir. 12 adedi gar müdürlüklerinde 

yardımcılık yaparlar, 
[3] 86 aded birinci sınıf istasyon vardır. 52 adedi garlarda muavinlik yaparlar, 3 adedi de ihti

yattır. 
[4] 106 aded ikinci sınıf istasyon vardır. 33 aded birinci sınıf istasyonda şef muavini, 8'adedi de 

ihtiyathr. 
[5] 413 aded üçüncü sınıf istasyon vardır. 11 adedi ihtiyattır. 83 olması lâznngelen ihtiyatların 

bakiyesi hareket memurlariyle karşılanacaktır. 
[6] 7 aded, ambar müdürü, 6 aded birinci sınıf, 16 aded ikinci sınıf, 11 aded üçüncü sınıf, 34 aded 

muhasipli istasyon, 1 aded, hususi ambar (Ha Ikapınar) vardvr. 7 aded ambar müdürü fiilen mü
dürdür. 

[7] 6 adedi fiilen ambar şefliği, 11 adedi ambar müdürlüklerinde muavinlik yapmaktadırlar. 
[8] 16 adedi ikinci sınıf, 2 adedi üçüncü sın>.r, 1 adedi muhasipli istasyonda fiilen ambar mü-

..dürlüğü yapmaktadır, 17 adedi ambar müdü düklerinde kısım şefi, 3 adedi birinci sınıf ambar
larda kısım şefidir. 

[9] 9 adedi üçüncü sınıf ambarlarda, 33 adedi muhasipli istasyonlarda, 1 adedi Halkapınar'da 
fiilen şeflik yapmaktadır. 3 adedi ambar müdürlüklerinde,. 4 adedi birinci sınıf ambar şef
liklerinde kısım şefliği yapmaktadırlar, 1 adedi yedektir. 

-{S.:&W&TLÎŞ1) 



Görevin çeşidi 
— 2GÖ — 

Derece Sayı 

Muhabere memuru 
Gişe memuru 
Ambar memuru 
Hareket memur adayı 
Füvantor 
Memur 
Gişe memuru 
Muhabere memuru 
Birnci sınıf lâmbacı 
Aday 
ikinci sınıf lâmbacı 
Birinci sınıf makasçı 
Amele çavuşu 
İkinci sınıf makasçı 
Geçit bekçisi 
Daimî amele 

Toplam 

Bölüm 33 • Madde 6 

Bilet Baskımevi 

Bilet matbaası müdürü 
Memur 

Toplam 

l§çtter 

Sınıf bir usta 
» iki » 
•» bir îşçi 
» iki » 

Toplam 

Bölüm 84 - Madde 

Yükleme ve Boşaltma 

Ambar memuru 
Puvantör 

13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 

38 
24 
24 

350 
78 
43 

276 
140 
14 
99 
21 

230 
1 

695 
393 
10 

4413 

6 1 
10 1 
14 2 

1 
2 
3 
4 

2 
4 
3 
2 

11 

Toplam 

13 39 
14 124 

163 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Bölüm 35 • Madde 1 

Tren Lokomotifleri 

Birinci sınıf loko makinisti 
» » motorlu tren makinisti 

Baş revizör 
İkinci sınıf loko makinisti 

» » motorlu tren makinisti 
Birinci sınıf revizör (pompa) 

» » » (filitre) 
Üçüncü sınıf loko makinisti 

» » motorlu tren makinisti 
ikinci sınıf, revizör (pompa) 

» » » (filitre) 
Loko ateşçisi 
Üçüncü sınıf revizör (pompa) 
Tesisat memuru (filitre tesisleri) 
Loko ateşçisi 
Pompacı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

Bölüm 38 -Madde 1 

Trenler 

Birinci sınıf şeftren 
Başrevizör (vagon) 
Birinci sınıf revizör (vagon) 
ikinci sınıf şeftren 
Bagaj kondöktörü 
ikinci sınıf revizör (vagon) 
Üçüncü » » » 
Kondöktör 
Gardfiren 
Yağcı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
ı# 
14 
15 
15 
16 
17 

120 
21 
2 

400 
21 
9 
3 

435 
20 
7 
4 

500 
7 
31 
503 
223 
17 
20 

2343 

11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
17 

108 
22 
51 
412 
205 
133 
132 
760 
900 
600 
20 
75 

3418 

(S. Sa^ı: II) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı Görevin çeşidi Derece Sayı 

İşçiler 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

îşçi yardımcısı 

10 
26 
45 
55 
60 

Toplam 196 

Bölüm 41 - Madde 1 

Manevra 

Birinci sınıf loko makinisti 
İkinci » » » 
Üçüncü » » •» 
Başmanevracı 
Manevraeı 
Loko ateşçisi 

Birinci sınıf makasçı 
İkinci » » 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

Toplam 

20 
25 

170 
69 

270 
150 
66 

460 
200 

1430 

Bölüm 44 - Madde 1 

Depolar 

Depo müdürü 
Birinci sınıf depo şefi 

» » » » 
dürlüklerinde) 
îkinci sınıf depo şefi 

» » » » 
düriüklermde) 
Birinci sınıf ustabaşı 
Depo şef yrdımcısı 
îkinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Tekniker 
Memur 
Şef montör 
Memur 

(depo mü-

(depo mü-

Sabit makina makinisti 
Nezaret makinisti 

7 
8 

8 
9 

9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 

16 
15 

16 
10 

9 
11 
20 
11 
7 
1 
3 

29 
20 
19 
58 

EjieK,ınn> 
Elektrik işleri şefi 

» * > 
Birinci sınıf ustabaşı 
Şef montör 
Başrevizör 
Memur 

» 
Birinci sınıf revizör 
îkinci » » 
Puvantör 
Mağazaca 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Memur 
Nezaret makinisti 
Tesisat memuru (vinçlerde) 

» » » 
Puvantör 
Memur 
Aday (vinçlerde) 

Mağazacı 
Sabit makina ateşçisi 
Depo ateşçisi 
Levajcı 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

İşçiler 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki > 

îşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 

Toplam 

Elektrik İşleri Şeflikleri 

Toplam 

13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
17 

35 
55 
26 
30 
18 
21 
4 
4 
55 
20 
250 
163 
24 
210 
281 

1441 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

179 
290 
480 
540 
155 
17 

1661 

7 
8 
9 

11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

3 
1 
4 
6 
4 
1 
3 

10 
8 
3 
1 
9 

12 

65 

(S. Sayıö : 51) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

t§çüer 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

İşçi yardımcısı 

1 17 
2 17 
3 40 
4 50 
5 55 

Toplam 

Bölüm 49 - Madde 1 

Limanlar 

Toplam 

Bölüm 52 - Madde 1 

Limanlar 

179 

Daire şube müdürü 
Birinci sınıf liman müdürü (Hay
darpaşa ve iskenderun) 
ikinci sınıf limn müdürü 
Merkez müfettişi 
Liman şefi 

» » 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Aday 

5 

5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
5 
5 
8 

11 
12 
17 
8 

83 

Görevin çeşidi Derece 

Deniz puvantörü 12 
Liman kaptanı 12 

» makinisti 12 
Birinci sınıf ambar saymanı 12 
ikinci » » » 13 
Puvantör 13 
Liman kaptanı 13 

» makinisti 13 
Şoför 13 
Puvantör 14 
Memur 14 
Liman kaptanı 14 
Şoför 14 
Liman makinisti 14 
Lostromo 15 
Mavna kaptanı 15 
Mağazacı 15 
Römorkör ateşçisi 15 
Aday 15 

Toplam 

Bölüm 52 - Madde 2 

Liman atelyeleri 

Atelye şube âmiri 
» » » 

Birinci sınıf ustabaşı 
Memur 

» 
Şef montör 
Montör 
Memur 
Amele çavuşu 

Vapur kaptanı 
Ambr müdürü 
Birinci sınıf ambar şefi 
Deniz başpuvantörü 
Deniz vasıtaları şefi 
Iknci sınıf ambar şefi 
Liman kaptanı 
iskele memuru 
Üçüncü sınıf ambar şefi 
Liman makinisti 

8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 

2 
2 
1 
5 
4 
2 
8 
1 
4 
3 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

işçi yardımcısı 

Toplam 

î§çileı 

Toplam 

9 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
16 

(S. Sayısı: 51) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

Bölüm 54 • Madde 1 

Trabzon - îran Transit Yolu İşletmesi 

işletme, merkezi 
Memur 

Saymanlık : 

Memur 

Veznedar 
Memur 

Doktorluk : 
Birinci sınıf tabip 

12 
13 

11 
12 
12 
13 

Toplam 

Bölüm 57 - Madde 1 

Trabzon - îran Transit işletmesi 

Birinci sınıf istasyon şefi 
İkinci sınıf, tren muayene memuru 
Üçüncü sınıf istasyon şefi 
Hareket memuru 
Şoför 

9 
10 
11 
13 
13 
14 

Toplam 

Bölüm 57 - Madde 2 

Trabzon • İran Transit Bakım 

Depo müdürü 
Reyyon şefi 
Nezaret makinisti 
Memur 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

7 
10 
12 
13 
16 
17 

Toplam 

2 
1 
1 
1 
9 

21 

35 

1 
1 
1 
1 
3 
5 

12 

Görevin çeşidi 

t§çüer 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

İşçi yardımcı&ı 

Derece Şayi 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 

13 
4 
4 

Toplam 33 

8 
12 
13 
14 
15 

2 
2 
3 
6 
4 

Cari Hesaplardan Ücret Alanlar 

Mahrukat Cari Hesabımdan Ücret Alanlar 

Kömür Teslim Alma Şefliği 

Teslim alma şefi 
» » » 

Memur 

Aday 

Toplam 18 

Çeltek Cari Hesabından Ücret Alanlar 

Çeltek kömürü işletme müdürü 4 1 
Mühendis 6 1 
Büro şefi 9 1 
Tekniker 10 2 
Memur 10 1 
İkinci sınıf loko makinisti 11 1 
Sürveyan 12 1 
Sabit makina makinisti 12 1 
Memur 12 2 
Atelye başpuvantörü 12 1 
Memur 13 1 
Puvantör 14 2 
Memur 14 1 
İkinci sınıf yol çavuşu 14 1 
Aday 15 4 
Yetişkin amele 16 1 

Toplam 22 

(S. Sayısı: 51). 



ÖÖrevin çeşidi 
— 204 

Derece Sayı 

î§ÇÜer 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 

Toplam 13 

Malzeme Kâr ve Zarar Hesabından Ücret 
Alanlar 

Haydarpaşa Sahnalma Komisyonu 

Komisyon başkanı 
Üye 

Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

Aday 

4 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
15 

Toplam 17 

Malzeme Laboratuvar Müdürlüğü 

Laboratuvar müdürü 
Başkimyager 
Mühendis (metatorejist) 
Kimyager 

» 
Mühendis 
Kimyager 
Memur 

» 

4 
6 
6 
8 
9 
9 

10 
11 
12 

Toplam 12 

Malzeme TesUmalma ve Yollama Müdürlüğü 

Teslimalma ve yollama müdürü 6 1 
Teslimalma şefi 7 2 
Gümrük işleri şefi 8 1 
Büro şefi 9 2 

Görevin çeşidi 

Muayene ve teslimalma memuru 
» » » 

Memur 

Şoför 
Aday 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 

Derece Şayi 

9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
16 

4 
3 
2 
10 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
6 

Toplam 

Mağazalar 

Birinci sınıf mağaza müdürü 
İkinci » » » 
Büro şefi 
İsmarlama memuru 
Muayene ve teslimalma memuru 
Reyyon şefi 
Muayene ve teslimalma memuru 
Memur 
Eeyyon şefi 
Memur 

» 
» 

Şoför 
Memur 
Şoför 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

48 

6 
7 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
17 

4 
5 
9 
4 
4 
22 
16 
8 
20 
8 
17 
64 
4 
10 
4 
33 
10 
79 
48 

369 

Dikimevi Cari Hesabından Ücret Alanlar 

Dikimevi 

Müdür 
» yardımcısı 

Ismarlama memuru 

(S, Sapışa: 51) 



Görevin çeşidi 

Eeyyon şefi 

Memur 

Mağazacı 
Daimî amele 

Derece Sayı 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

Toplam 15 

İşçiler 

Sınıl bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

İşçi yardımcısı 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
5 

25 
25 
13 

Toplam 69 

Basımevi Carî Hesabından Ücret Alanlar 

î&mir Basımevi ve Kırtasiye Müdürlüğü 

Matbaa ve kırtasiye mağazası müdürü 
Müdür yardımcısı 
Atelye şube âmiri 
İsmarlama memuru 
Büro şefi 
Birinci sınıf ustabaşı 
Muayene ve teslimalma memuru 
Memur 
Şef montör 
Reyyon safi 
Memur 

» 
» 

Memur 
Mağazacı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

6 
7 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
8 
5 
2 
3 
7 

Atelye şube âmiri 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Şube âmiri 
Daire müdürü 
Birinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Mühendis 
Birinci sınıf loko makinisti 
İkinci sınıf ustabaşı 
Tekniker 
Desinatör 
Şefmontör 
Desinatör 
Memur 
Montör 
Memur 
Desinatör 
Üçüncü smıf loko makinisti 
Başpuvantör 
Şoför 
Sabit makina makinisti 

Toplam 45 

Görevin çeşidi 

İşçiler 

Smıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
İkinci » » 

Derece Sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
20 
18 
21 
14 
. 4 

5| 
7 

Toplam 

Bölüm 27 

Eskişehir Cer Atelyesi 

Birinci smıf atelye müdürü 
» » » » yardımcısı 

Başmühendis 
Birinci smıf atelyeler gurup âmiri 
Mühendis 

Memur 

3 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 

100 

1 
1 
1 
4 
2 
8 

16 
1 
1 
5 
1 

13 
2 
4 
3 

15 
8 
1 

30 
1 
6 

10 
14 
2 
2 
1 
1 
8 
1 

13 

(S. Sayını: 51) 
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Görevin çeşidi 

Tesisat memuru (Vinçci) 
Sağlık memuru 
Şoför 
Puvantör 
Memur 
Manavracı 
Motopompçu 
Tesisat memuru (Vinçci) 
Loko ateşçisi 
Aday 

» (vinçci) 
» (elektrokarcı) 

Sabit makina ateşçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

İşçiler 

Sınıf bir usta [1] 
» iki » [2] 
» bir işçi [3] 
» iki » [4] 

îşçi yardımcısı [5] 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
İkinci » » 
Birinci » » 

t . 

'-

Derece 

13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
17 

Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Toplam 

Sayı 

2 
2 
2 

20 
13 
6 
3 

10 
5 

11 
3 
4 
1 

23 
270 

551 
= = 

310 
350 
860 
780 
210 

5 
35 
30 
40 

—— 
2620 

• • — 

Görevin çeşidi 

Sivas Cer Atelyesi 

Birinci sınıf atelye müdürü 
» » » » yardımcıs 

Başmühendis 
Mühendis 
Elektrik santrali şefi 
Mühendis 
Atelye şube âmiri 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Atelye şube âmiri 
Kimyager 
Büro şefi 
Daire müdürü 
Birinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Mühendis 
ikinci sınıf ustabaşı 
Tekniker 
Birinci sınıf loko makinisti 
Desinatör 

» 
Memur 
Şef montör 
Montör 
Memur 
Üçüncü sınıf loko makinisti 
Başpuvantör 
Birinci sınıf şoför 
Sabit makina makinisti 
Memur 
Tesisat memuru (vinçci) 
Şoför 

Derece ! 

3 
L 5 

5 
6 
6 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 

3ayi 

1 
1 
2 
1 
1 
5 
8 
1 
5 
1 
1 
1 

10 
1 
4 

13 
5 
3 
2 
2 
3 

15 
10 
9 
2 
1 
1 
7 

22 
2 
1 

[1] Bu miktar, sınıf bir ustalıklar için tesbit edilen (185) adedine düşünceye kadar vukua gele 
cek münhallar aşdğb dereceler kadrolarına eklenir. 

[2] Bu miktar sınıf iki ustalıklar için tesbit edilen (460) adedine baliğ oluncaya kadar sınıf bir 
ustalık münhaîleri buraya naklolunur. 

[3] Bu miktar, sınıf bir işçilikler için tesbit edilen (590) adedine düşünceye kadar vukua gelecek 
münhaller sanat kolu itibariyle de fazla oklukları takdirde bunların fazlalarından 100 adedi 
işçi yardımcılığına nakil, fazlası tenzil olunur. 

[4] Bu miktar, sınıf iki işçilikler için tesbit edilen (620) adedine düşünceye kadar vukua gelecek 
münhallerden sanat kolu itibariyle de fazla olduğu takdirde bunların fazlalarından 160 adedi 
işçi yardımcılığına nakil, fazlası tenzil olunur. 

[5] Bu miktar, işçi yardımcıları için tesbit edilen (470) adedine baliğ oluncaya kadar sınıf bir ve 
sınıf iki işçilerin münhallerinden yukardaki miktarlar buraya naklolunur. 

( S. Sayısı \ 51) 



207 — 
Görevin çeşidi 

Sağlık memuru 
Puvantör 
Memur 
Motopomçu 
Manavracı 
Şoför 
Tesisat memuru (vinçci) 
Loko ateşçisi 
Aday 
Hastabakıcı 
Aday (elektrokarcı) 

» (vinçci) 
Sabit makina ateşçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

İşçiler 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
İkinci » » 
Birinci » » 

Derece 

13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 

* 15 
15 
15 
16 
16 
17 

Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Sayı 

2 
20 
13 
3 
5 
2 

12 
5 
6 
2 
5 
9 
1 

20 
520 

766 
= — T 

110 
170 
380 
430 
500 

15 
30 
30 
50 

Görevin çeşidi 

Mühendis 
Memur 
İkinci sınıf ustabaşı 
Tekniker 
Desinatör 
Birinci sınıf loko makinisti 
Memur 
Desinatör 
Şefmontör 
Montör 
Memur 
Üçüncü smıf loko makinisti 
Başpuvantör 

Sabit makina makinisti 
Sınıf bir şoför 
Memur 
Sağlık memuru 
Sınıf bir şoför 
Tesisat memuru (vinçci) 
Puvantör 
Memur 
Motopömpçu 
Manavracı 
Şoför 
Tesisat memuru (vinçci) 
Aday 
Loko ateşçisi 
Aday (elektrokarcı) 
Sabit makina ateşçisi 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Derece Sayı 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
17 

1 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
9 
5 
4 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

13 
70 

Toplam 1715 

Bölüm 27 

Halkaptnar Cer 

İkinci sınıf atelye müdürü 
Mühendis 

» 
» 

Atelye şube âmiri 
Büro şefi 
Atelye şube âmiri 
Birinci sınıf ustabaşı 

Atetyesi 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

( S . 

1 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
6 

Say 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

İşçi yardımcısı 
Birinci sene çırağı 

ı s ı : 51) 

Toplam 

İşçiler 

Toplam 

174 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

45 
80 

150 
112 
100 
10 

497 
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Görevin çeşidi D 

Bölüm 27 

Yedikule Cer Atelyesi 

İkinci sınıf atelye müdürü 
Mühendis 
Atelye şube âmiri 

» » » 
Büro şefi 
BMnei sınıf ustabaşı 
Mühenjdis 
İkinci sınıf ustabaşı 
Birinci sınıf loko makinisti 
Memur 
Şefmontör 
Montör 
Desinatör 

Memur 
Üçüncü sınıf loko makinisti 
Başpuvantör 
Şoför 
Sabit maMna makinisti 
Memur 
Sağlık memuru 
Puvantör 
Memur 
Motopompçu 
Manavraeı 
Tesisat memuru (vinçci) 
I/oko ateşçisi 
Aday (elektrokarcı) 

» (vinçci) 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

IsçÛer 

Sımf bir usta 
» iki > 
» bîr işçi 
» ikî » 

İşçi yardımcısı 
Birinci sene çırağı 

Toplam 

erece Sayı 

5 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

1 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
5 
1 
3 
8 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 

25 
65 

162 
-

70' 
100 
130 
95 
54 
10 

459 

(S . Sayı 

Görevin çeşidi D 

Bölüm 27 

Adapazarı Vagon Atelyesi 

İkinci sınıf atelye müdürü 
Mühendis 

» 
» 

Atelye şube âmiri 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Atelye şube â'miri 
Sınıf bir ustabaşı 
Mühendis 
Sınıf iki ustabaşı 
Tekniker 
Desinatör 

» 
Memur 
Montör 
Memur 
Üçüncü sınıf loko makinisti 
Başpuvantör 
Şoför 
Sabit makina makinisti (kompresörcü) 
Memur 
Sağlık memuru 
Memur 
Puvantör 
Motopompçu 
Manavraeı 
Tesisat memuru (vinçci) 
Loko ateşçisi 
Aday 

» (elektrokarcı) 
» (vinçci) 

Yetişkin amele 
Daimî amele 

Toplam 

erece 

5 
6 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
17 

Sayı 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
6 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
4 

11 
40 

122 

Adapazarı Vagon atelyesine, 5616 numa
ralı Barem Kanununun 2 ve 3 sayılı cetvellerine 
dâhil personelden nakledilecek olanların 
velce bulundukları kadrolar mevkuf tutulur. 

m : 51) 

ev-



2 0 0 -
Görevin çeşidi 

$$ç$«r 

Smıf bir usta 
» iki 
» bir işçi 
» İki > 

îşçi "yardımcısı 

Derece Sayı 

Toplam 

Motor Atelyesi 

ikinci sınıf atelye müdürü 
Mühendis 

» 
Atelye şube âmiri 

\ Büro şefi 
Birinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Mühendis 
İkinci smıf ustabaşı 
Tekniker 
Memur 
Şefmontör 
Montor 

' 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 

5>0 
100 
120 
135 
120 

525 
= = • 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Görevin çeşidi 

Memur 
Motorlu tren makinisti 
Desinatör 
Memur 
Sağlık memuru 
Puvantör 
Mağazacı 
Aday 

» (vinçci) 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

; îşçiler 

Sınıf bir usta 
» iki » 
» bir işçi 
» iki » 

îşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 

Derece Sayı 

Toplam 

Toplam 

12 # 1 
12 ' 2 
12 2 
13 3 
13 1 
14 1 
15 1 
15 1 
15 1 
16 1 
17 25 

55 
: = = 

1 13 
2 10 
3 * 16 
4 21 
5 10 
6 8 

78 
:.. ' , 

1. 5616 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmü dışjında, bir servis hizmetlerinin geçici olarak ifast 
için diğer servis elemanlarının çalıştırılması ve ücretlerinin hizmetin taallûk ettiği bölüme fatura edil
mesi suretiyle ihtiaycı karşılamaya ve aynı gurup dahilindeki kadrolar arasında gerektikçe münaka
le yapmaya ve kadrolarda daha aşağı dereceli ve diğer unvanlı personel çalıştırmaya Genel Müdürlük 
yetktlîflir. 

Ek Görev Tazminatı 

Hastaneler Baştabip Ücretleri (*) 

Ankara Hastanesi Baştabibi 
Eskişehir Hastanesi Baştabibi 
îzmir Hastanesi Baştabibi 

-_ Toplam 

250 
250 
150 

1 
1 
1 

> : (*•) Baştabiplik-kadrosuna tâyin edilenlere bu 
tazminat verilmez. ••• —~-

*.S*1) 



Görevin çeşidi 

— 210 -
D - CETVELİ 

Ücret Sayı 

Bölüm 1 - Madde 2 

Genel Müdürlük 

Mütercim 
Yabancı dil daktilosu 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Makiııa tamircisi 

600 
450 
200 
120 
300 

Toplam 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 

Daktilo 200 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 

Daktilo şefi 
Daktilo 

» 
Dağıtıcı 
Bekçi 

» 

275 
225 
200 
120 
185 
160 
150 
140 
130 
110 

Toplam 

Zatişleri ve Muamelât Dairesi 

Daktilo 250 

Daktilo 

Daktilo 

Malzeme Dairesi 

Hukuk Müşavirliği 

206 

200 

10 

29 

Görevin çeşidi Ücret Sayı 

İstatistik Müdürlüğü 

Uzman 
Birinci sınıf mekanoğraf 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü > * 

650 
250 
200 
175 
150 

Toplam 

Daire Müdürlüğü 

Bekçi 
» 

» 

» 
» 

Hademe 

Hademe 

195 
185 
175 
170 
165 
155 
145 
130 
205 
195 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
110 

Toplam 

1 
3 

10 
6 
3 

23 

1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 

10 
2 

10 
3 

10 
6 

15 
4 

12 
7 
9 

15 

124 

Daire Müdürlüğü hademeleri kadrolartfa 
dan münhal vâki oldukça yirmi adedi mevkuf 
tutulur. 

(S. Sayısı: 51) 



Görevin çeşidi Ücret 

î§l*tın$ 

Telefoncu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Aşçıbaşı 

Hademe 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bekçi 
' » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Müdürlükleri 

205 
200 
190 
185 
180 
170 
165 
160 
155 
150 
200 

190 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 

210 
175 
165 
150 
145 
140 
130 
125, 
120 
115 
110 

Toplam 

- M İ -
Sayı 

1 
4 
2 
3 
3 
3 
6 
7 
2 

29 
1 

1 
3 
1 
7 
2 
9 
3 

22 
4 

19 
13 
12 
8 
7 
2 

71 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
5 

264 
= = 

Görevin çeşidi 

Bölüm 8 - Madde 2 

Ücret 

Qk%l\ş,r^nsvgonlar v$ Kurslar 
! 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

'» 
Terzi 
Bekçi 

» 
» 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

200 
175 
130 
150 
150 
130 
110 
180 
160 
150 
140 
130 
125 
120 
110 

Toplam 

Bölüm 12 - Madde 2 

Sağlık İşleri 

Etüv makinisti ve kaloriferci 
» » 
» > 
» » 
» » 

Marangoz 
» 
» 

Boyacı 
» 

Elektrikçi 
Aşçı 

» 
» yamağı 
» » 

Terzi 
'' > 

Berber 
Su tesisatçısı 
> » 

» 
» 
» 
> 

220 
210 
200 
190 
180 
250 
170 
140 
250 
175 
200 
200 
170 
150 
100 
250 
170 
150 
170 
170 
150 

(S. Sayı»; 51). 



Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Ütücü 
Çamaşırcı 
îmam ve 
Telefoncu 
Bekçi 

» 
Hademe 

Hademe 

» 

Toplam 

Bölüm 12 - Madde 2 

Demirkonak Hastanesi 

Aşçı 
» yamağı 

Berber 
Terzi ve; ütücü 
Çamaşırcı 
Gassal 
Bekçi 
Hademe 

150 
150 
150 
150 
175 
150 
145 
135 
110 
195 
190 
185 
170 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 

200 
150 
150 
150 
150 
150 
130 
130 
110 

4 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
İ 
2 
1 
İ! 
1 
1 
5 
4 
7 
2 

10 
12 
11 
43 
3 
2 
1 

83 

247 

Toplam; 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 

m 

Görevin çeşidi ttcret Öayi 

Bölüm 16 - Madde 2 

Yol ve Yapmın Bakımı 

Statiker 
Bekçi 

Hademe 

190 
180 
170 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
110 

X 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
& 
2 
1 
2 
22 
8 

Toplam 

Bölüm 19 - Madde 1 

Travers Fabrikası 

Hademe 

Bahçıvan 
Bekçi 

Toplam 

Bölüm 20 - Madde 2 

Tarım İşleri 

Bekçi 
» 

Hademe 

64 

130 
130 
130 
110 

1 
2 
1 
4 

165 
140 
120 
110 
135, 
115 

1 
1 
2 
3 
1 
1 

(SL Sapası t 5&) 



213 
ö&revin çeşidi Ücret Sayı 

Bahçıvan' 
» 

» 

» 

170 
160 
155 
150 
145 
140 
130 
120 
115 

Toplam 

Bölüm 28 - Madde 2 

Emfik 
Yatakhaneci 

> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

ı 
2 
2 
3 
3 

10 
1 
1 

3a 

210 
200 
190 
180 
175 
170 
165 
160 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 

2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
i 74 

Hamail 
» 
» 
» 
» 
» 

Hamal 
> 
» 
.» 
Hamal 
» 
» 
» 
» 
» 

! » 

ödevin çeşidi 

B&çi 

Toplam 109 

Bölüm 31 - Madde 2 

Gar, tstasyöh, Ambar ve Geçitler 

Bekçi 200 1 
> 190 6 
» 180 2 
» 170 2 
» 165 3 

; > • . . : 160 9 
» 155 7 

» 

» 
* 

- > • • 

tferet 

150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 

Toplam 

Yükleme ve Boşaltma 

180 
170 
155 
150 
145 
130 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 

Tefclam 

Bölüm 44 • Madde 2 

Depolar 
Bekçi 

• » 

• > 

-' > 

200 
180 
170 
165 
160 
155 
150 

(3; Sayıoî 5Î) 



Bekçi 
; * 
t 

' » 
> 
t , 
» 

Bekçi 

f "' • ' . . 

Dalgıç 
Telefoncu 
Hademe 

» 
» 
» 
» 

v •• -•' ' 

Tayfa 
» 

'"i-* 
» 

Bekçi 
" • • * 

.. » 
> 
» 
» 
» 
» 

Öorevin çeşidi 

Toplam 

Bölüm 44 - Madde 2 

Elektrik işleri Şeflikleri 

Bölüm 49 - Madde 2 

LimanZar 

Toplam 

Bölüm 52 • Madde 1 

Limanlar (İşletme) 

• 

3cret 

145 
140 
135 
130 
125 
120 
110 

130 

200 
150 
490 
170 
150 
130 
110 

150 
145 
140 
130 
200 
180 
175 
170 
165 
160 
150 
140 

- 4W -
Sayı ! 

4 
8 
a 
19, 
5 
4 

60 

139 

4 

2 
3 
1 
3 
f 
2 
1 

14 

1 
4 
1 

19 
1 
3 
1 
6 
2 

11 
3 
6 

Bekçi 
» 

Bekçi 
Hademe 

Görevin çeşidi Ücret 

130 
110 

Toplam 

Bölüm 52 - Madde 2 

Limanlar (Atelyeler) 

130 
110 

Toplam 

Bölüm 54 - Madde 2 

Trabzon - /ran Transit Yolu İşletmesi 

Hademe 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 

Hademe 

Bekçi 
> 
» 
» 

130 
110 

Toplam 

Bölüm 57 . Madde 1 

Trabzon - Iran Transit 

(İşletme) 

195 
165 
140 
130 
120 

Toplam 

Bölüm 57 • Madde 2 

Trabzon - İran Transit 

(Bakım) 

160 
145 
140 
130 

Sayı 

4 
5 

67 
= 

1 
1 

2 

1 
2 

3 
===== 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
= = 

1 
1 
1 
1 

(S. Sayısı: 51) 
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Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Bekçi 

Hademe 

125 
110 
110 

Toplam 

Mahrukat Cari Hesabı 

Kömür Teslimatına Şefliği 

Nümuneci 
Hademe 

150 
130 

Toplam 

Malzeme Kâr ve Zarar Hesabı 

Lâboratuvar Müdürlüğü 

Laborant 200 
Hademe 130 
Laporant yardımcısı 110 
Bekçi 130 

Toplam 

Teslimalma ve Yollama Müdürlüğü 

Marangoz 200 
Hademe 170 

> 160 
Bekçi 180 

> 170 
» 145 
» 110 

Toplam 

Mağazalar 

Marangoz 

Bekçi 

250 
215 
200 
195 
180 
170 

Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Bekçi 

» 
» 

» 

Hademe 

> 

» 

» 
» 

Başmakastar 
Makastar terzi 
Bekçi 

» 
Hademe 

Toplam 

Basımevi Cari Hesabı 

Bekçi 
» • 

» 
Hademe 

» 

165 
160 
150 
145 
140 
135 
130 
120 
110 
185 
180 
170 
165 
160 
145 
140 
120 
110 

2 
7 
8 
1 
1 
3 
6 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

Toplam 

Dikimevi Cari Hesabı 

170 
150 
130 
170 
150 
110 

Toplam 

Atelyeler Cari Hesabı 

Eskişehir Cer Atdyesi 

Telefoncu 150 

(S. S&ym: 51) 

62 

350 
300 
140 
130 
130 

1 
2 
1 
1 
2 



Mt 
Görevin Ücret Sayı 

Bekçi 

Hademe 
» .'. 

Aşçıbaşı 

Toplam 

Sivas Cer Atelyesi 

Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Çekçi 

» 
» 
» - r •'•-'• 

»[/' 

>r •' 
»r^ 

Hademe 
» 

TelÖteilıcu 

»'•LA. 

Hademe 

180 
170 
160 
150 
145 
140 
130 
125 
110 
120 
110 
200 

2 
4 
4 
6 
1 ' 
6 
12 
2 
7 
2 
2 
3 

53 f 

V J. 
Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Bekçi 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» ? 

200 
150 
180 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
130 
120 
110 

3 
2 
İ 
2 
3 
4 
19 
2 
14 
2 
1 
1 

Toplam 

Halkaptnar Cer Atelyesi 

200 
âö0 
150 
146 
140 
130 
120 
110 
110 

2 * 
il 
aK 

a 
15 
4 

.Nt r 
ıs r 
12 £ 

toplam 25 

Görevin çe§|&i Ücret Sayı 

Yedikule Cer Atelyesi 

^200 
150 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
130 
410 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
1 

Toplam 

Adapazarı Vagon Atelyesi 

Aşçıbaşı 
Telet^cu 
Bekçi 

» 
Hademe 

Toplam 

Bekçi; 

Hademe 

Toplam 

20 

200 
İSO 
130 
110 
110 : 

«1 

1 
10 
15 
2 

30 

ör Atelyesi « ; 

m-
130 
ı&r̂ -
120 
110 
135 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

|Şşç kanunun yürürlüğe girdiği tariften son
ra l?G$Kİçten (D) cetvelindeki kadrolara tjiyin olu-
nacaklardan aşağıdaki cetvelde ünvanlaşr.gtŞizılı 
buİTMianlara bu cetveldeki ücretlerden fazUsi ge* 
rilefnm 

xiiB*£ym%fi) 
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D. 1 - CETVELİ 

Görevin adı 

Aşçıbaşı 
Etüv makinisti ve kaloriferci 
Telefoncu 
Bahçıvan 
Hamalbaşı 
Tayfa 
Hademe 
Bekçi 
Hamal 
Yatakhaneci 

Aylık 
ücret 
Lira 

200 
150 
130 
110 
110 
110 
90 
90 
90 
90 

E - CETVELİ 

Çeşidi 

Gelirlerin dayandığı kanun, karar oe Tüzükler 

Tarihi No. özeti 

Kanun 
» 

» 

» 

» 

' » 

17 . 4 .1338 
4 . 2 . 1 3 4 0 

24 .5 .1340 

8 .2 .1341 

5 . 4 . 1 3 4 1 

27 . 6 .1926 

222 
406 

506 

551 

601 

904 

31. 5 .1927 

18. 6 .1927 

1042 

1147 

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 Konyadan başlıyan kısımının işle
tilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi. 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun 7 nci maddesi. 
Islâhı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (ger
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damız
lık için celbolunan hayvanat ıslâh ve teksiri hay
vanat komisyonlarının ita eyliyecekleri vesika
larla Hükümete ait berrî, ve bahrî bilcümle vesai
ti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur). 
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 nakline 
müsaade edilmiştir. 

(S . Sayısı: 51) 
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Çeşidi Tarihi No. 

Kanun 80. 

2. 

24. 

31. 

31. 

30. 

1 

6 

4 

5 

5 

3 

.1929 

.1929 

.1930 

.1930 

.1930 

.1931 

1483 

1524 

1593 

1667 

1673 

1791 

30. 
28. 

81. 
4. 

14. 

22. 

12. 
8. 

8. 

5 
12 

5 
6 

6 

12 

6 
6 

6 

.1931 

.1935 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

. 1935 

.1936 

.1936 

1815 
2376 

2488 
2495 

2510 

2641 

2784 
3004 

3008 

1. 2 .1937 8108 

8. 2 

18. 4 
5. 5 

.1937 

. 1937 

. 1937 

3116 

3159 
3168 

özeti 

Alelumum tarifeler hakkında idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 ncı maddesi. 
Samsun - Sahil hattının işletilmesine dair olan 
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. t. V. ve C. 1. M.) e iltihakımıza dair. 
Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikına 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 işletilmesi 
Yunan Parlamento azasının parasız seyahatlarına 
dair. 
îskân Kanununun 5.1.1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 
DemiryoUarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında. 
Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi
len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5). 
«Resmî iş ve işçi bulma teşkilâtının tavassutu ile 
i§ bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmele
rinde bu teşkilât tarafından verilen vesikalar üze
rine Devlet vesaiti nakliye ücretlerinden % 50 
tenzilât yapılır» şeklinde olan 71 nci maddesi. 
Posta Kanununun 53 ncü maddesini tadil eden bu 
kanun, posta nakliyatının âdi trenlerde parasız ve 
sürat katarlarında ücretle yapılacağına dair hük
mü ihtiva etmektedir. 
Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangm sön
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle
dileceklerine dair.) 
Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
Trabzon - Iran transit yolunda otobüs ve kamyon 
işletilmesi hakkında. 

(6;--Bayata 51) 



Çeşidi 

Kanun 

Tarihi No. 

7 . 6 . 1 9 3 7 

14. 6 .1937 

15.12 .1937 

17.12.1937 

3217 

3259 

3282 

3284 

10. 6 .1938 8437 

22. 6 .1938 

24. 6 .1938 

3473 

3487 

28. 

29. 

9. 

6 

6 

1 

.1938 

.1938 

.1939 

3522 

3530 

3554 

7 . 6 1939 

9.10.1939 

21 . 4 .1941 

4 . 7 . 1 9 4 1 

3633 

3729 

4004 

4090 

TürMye Cumhıtriyetiyle İran Devleti Şehinsahisi 
arasında imza edilmiş olan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkında. 
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.) 
Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satınalınması 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.) 
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 basma 50 kuruş müruriye almaca-
cağına dair). 
Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 
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 in
şaat malzemesinden nakil ücıeti alınmayacağına 
dair,. 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len kenun. 
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. 

(S. Sayısı: J51) 
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Çeşidi 

Kanun 
» 
» 
» 

> 

» 

22 . 9 .1941 
14 . 8 .1942 
14 . 8 .1942 
25 .12 .1942 

14 . 1 . 1943 

31. 5 .1944 

4128 
4303 
4301 
4341 

4373 

4572 

» 

» 
Nizamname 
» 
> 

Karar 

Karar 

> 

24 . 5 .1948 

28 . 6 .1948 
18 . 5 .1872 
30 . 5 .1283 
20 .12 .1934 
4.6.1941 

22 . 6 .1943 

6.1.1944 

5210 

5228 

2/15910 

2/20162 

233 

Tarihi No. Özetî 

Ilıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 
İskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
Doğer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma 
kanununun 13 üncü maddesi. (Sevkedileceklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair). 
Bu kanunla otel, büfe büvet ve gazino işletmesine, 
şehir ve kasabalarla istasyonlar arasında otobüs ve 
kamyon işletmeğe, emanet odaları açmağa, Demir
yolu liman ve iskelelerde, tarife tatbikatına esas 
olan eşya tasnifini değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer vermeğe salâhiyet verilmektedir. 
Köy okulları ile öğretmen, sağlık memuru ve ebe 
evlerinin ve köy enstitülerinin inşaatına ait ka
nunun 9 ncu maddesi. 

Bina yapımının teşviki Kanununun 9 ncu maddesi. 
İşletme Nizamnamesi. 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - İran transit yolu işletme nizamnamesi. 
Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 
Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı
ğına dair. 
Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 

29 . 1 .1944 353 Samsun Limamnm Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul
ması hakkında. 

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. 

17 . 6 .1948 7C40 Emsale ait. 

( S . Sayışa: 5 İ ) 
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G - CETVELİ 

Kanun N. 

28-47 Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair kanunun ecnebi mütehassıs istihdamı hakkındaki 4 ncü maddesi. 

4577 Devlet Demiryolları ve Limanları Idarei Umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 
1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bazı hükümler eklenmesine dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmet
ler. 

5073 Devlet Demiryolları ve Lmanları işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi
line dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmetler. 

(S. Sayısı: 51) 
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R - CETVELİ 

GENEL İDARE GİDERLERİ 

Bölüm 1 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) Cetvelinde gösterilen daimî kadrolara dâhil olarak merkez ve işletmelerde çalışan ve üc

retleri önceden belli bir hizmetin maliyetine giremiyen memurların aylık ücrtleriyle kademe 
zamları ve bunlardan işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları bu ter
tipten ödenir. Bunlar: 

Genel Müdürlük, Teftiş ve Tetkik Kurulu, E tüd ve Yayın Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Mü
dürlüğü, istatistik Müdürlüğü, Ticaret ve Hasılat Dairesi, Maliye ve Muhasebat Dairesi, Zat işleri 
ve Muamelât Dairesi, Malzeme Dairesi, Hukuk Müşavirliği, Daire Müdürlüğü, işletme müdürlük
leri kadrolarında çalışanlardan ibarettir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Barem hükümlerine tâbi olmaksızın istihdam 

edilen ve (D) cetvelinde hizmet nevileri ile ücretleri gösterilen daimî hizmetlilerin istihkakları bu 
tertipten ödenir. Bunlar, birinci bölüm birinci madde formülünde sayılan dairelerde çalışanlardır. 

Madde 3 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
Hâsıl olan lüzum ve ihtiyaç üzerine muvakkaten çalıştırılmasına zaruret hâsıl olup hizmetin 

ifasını veya tesislerin ıslahiyle elde edilecek imkânlara göre hizmetlerine nihayet verilecek olan 
geçici memur ve hizmetliler ücretleri bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
I - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Devlet Demiryilları işçileri Emekli Sanlığı ile ilgilenenler dışında kalan ve Türkiye Cumhu

riyeti Emekli Sandığına dâhil bulunan 5616 sayılı Kanuna bağlı III sayılı cetvelde unvanı memu
riyetleri yazılı olanlarla 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesine istinaden çalıştırılan ve bütçelere 
bağlı (D) cetvellerinde görev adları yazılan daimî hizmetlilere mahsus olmak üzere : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
B bendi mucibince : 

a) Keseneğe esas olan tam aylık veya ücret tutarı üzerinden her ay kesilecek % 5 emeklilik 
keseneklri muadili olarak İdarce Sandığa ödenecek paralar, 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vaifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı ta
nınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tâbi hale getirilenlerin (bu 
vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler 
dâhil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri muadili 
olarak idarece sandığa ödenecek paralar, 

e) Emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış fark
ları muadili olarak idarece sandığa ödenecek mebaliğ. 

2. F bendi mucibince: 
Her yıl bütçesinin aylık veya ücret bölümlerindeki (ücretlerini masraf tertiplerinden alan ve 

kadroları tutarları ücret bölümleri arasında gözükmiyenler dâhil) ödeneklerin % 1 i nispetinde 
sandığa verilecek ek karşılıklar, 

3. Aynı kanunun 28 nci maddesi gereğince, Emekli Sandığının her yıl katî mizanına göre ta-

( S. Sayısı : 51) 
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hakkuk edecek yönetim giderlerinden, idare tarafından ödenen karşılıklar nispetinde Sandıkça 
Demiryolları namına borç kaydedilen miktar, 

4. Aynı kanunun 34 ncü maddesi mucibince fiilî hizmet müddeti zammı yapılmasını gerekti
ren vazifelerde çalışanların yıllık çalışma müddetlerine göre yapılacak zamlar karşılığı olmak 
üzere bu gibilerin o yıldaki son aylık veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkakları 
toplamının % 10 u olarak sandığa gönderilecek miktarlar, 

Yukarda da işaret edildiği veçhile fiilî hizmet müddeti'zammı karşılığı olmak üzere Emekli 
Sandığına ödenecek paralar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili bulunan 
memur ve hizmetlilerin fiilî hizmet müddeti zamları hakkında olup 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmemiş olan ve Demiryolla
rı işçileri Emekli Sandığı adı ile geçici olarak faaliyetinin devamına müsaade edilmiş bulunan 
sandığa dâhil bulunanların fiilî hizmet müddeti zamları için bütçeden gerek İşçiler Emekli .San
dığına gerekse Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına bu nam ile tediye yapılmaz. 

5. Aynı kanunun 38 nci maddesi gereğince, 36 ve 37 nci maddeler hükümlerine tevfikan ek
lenecek itibari hizmet müddetleri zamları karşılığı olmak üzere bu gibilerin istihkakları topla
mının % 10 u olarak sandığa gönderilecek miktarlar. 

6. Aynı kanunun 39 ncu maddesinin B bendi mucibince yaşları 55 i bulmadığı halde hizmet 
müddetleri 30 seneyi doldurmuş bulunmaları sebebiyle kurumlarca re'sen emekliye sevkedilecek-
lerle yine aynı maddenin F bendi gereğince ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tüzüğüne 
göre sicilleri üzerine yine kurumlarınca re'sen emekliye ayrılacakların, 55 ten eksik olan her yaş 
yılı için ilgilinin emekli keseneğine esas aylık veya ücret tutarının yıllık toplamının % 10 u ola
rak sandığa ödenecek paralar. 

7. Aynı kanunun 89 ncu maddesi mucibince ilgililere sandıkça ödenecek emekli ikramiye
leri; 

8. Aynı kanunun geçici 27 nci maddesi gereğince, 2454 sayılı Kanunla kurulan Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Umumi îdaresi Memurları Tekaüt Sandığı ile ilgili bulunanla
rın bu sandıkla ilgilenmelerinden önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları harp, esaret, 
millî mücadele ve mmtaka zamları gibi itibari müddet zamları toplamının her ay için Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte keseneğe 
esas vazife aylık veya ücretleri tutarının % 15 i olarak bir defaya mahsus olmak üzere emekli san
dığına ödenecek paralar. 

I I - İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
2454 sayılı Kanunla kurulup ismi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayı

lı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile (Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü İşçileri Emekli Sandığı) na çevrilen ve aynı madde l^ükmünce geçici olarak çalışmasına de
vam edecek olan sandığa 2454 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ödenmesi icabeden % 5 emek
li keseneği ve % 1/2 maluliyet karşılığı, 

İşçiler Emekli Sandığına ödenecek keseneklerle maluliyet karşılıkları yukarda işaret edilen 
dairelerde çalışan ve 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının C bendi hükmü ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiyecek olan müseccel işçilerle yine 
müseccelen çalışan amele (daimî amele), yol çavuşu, mütahassıs amele (yetişkin amele), hamal, 
hamalbaşı, tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâvajcı ve drezinörlerin aylıklarından yapılan % 5 
emekli tevkifatı muadili ile % 1/2 maluliyet karşılığından ibarettir. 

I I I - İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak Ödemeler: 
İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek olan iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık, analık 

ve ihtiyarlık sigortaları karşılıkları; 
İşçi Sigortaları : 
Ücretleri 1 nci bölüm ödeneklerinden verilip idare iş yerlerinde çalışan ve İş Kanununa göre 

sigortalı sayılanların İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık ve İhtiyarlık Sigorta-

( S; • SajttT: 51.) -
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lan için kanunlarındaki esas ve nispetler dairesinde îşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek paralar, 

Bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Temsil ödeneği 
5027 sayılı Kanun gereğince ittihaz olunan 3 . III . 1947 tarih ve 3/5532 sayılı Bakanlar Ku

rulu karariyle aynı kanun hükmüne tevfikan Genel Müdürlük makamında bulunan zata ayda 
maktuan verilecek 175 lira bu tertipten 'ödenir 

Madde 6 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 
' 9 . 1 . 1933 tarihli ve 743 sayılı, Büyük Millet Meclisi kararı mucibince Samsun - Sivas hattı 

tabipliğinde bulunan Vassaf İnanlı ile Ankara - Sivas mühendisliğinde bulunan Zihni'ye ve Erzu
rum hattında çalışan Hareket Memuru Hafız Hasan Zeki'ye veya bunların dul, yetimlerine verilen ay
lıklar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 2 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
1. Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddeleri ödeneğinden alanlardan, daimî memuri

yetle bir yerden diğer bir yere nakledilen veya yeniden tâyin olunan asil, stajyer memur ve daimî 
hizmetlilerin ve kadrosu münhal daimî bir memuriyete vekâlet etmek üzere izam kılman vekil me
murların yollukları, 

2. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan veya sıhhi sebeplerle hizmetlerine nihayet 
verilen veya emekliye ayrılanların ve vazifede iken ölenlerin yetim ve dul aylıklarına müstahak 
•ailelerinin ihtiyarı ikamet edecekleri yerlere kadar Tahsisatlar Tüzüğü gereğince tahakkuk ede
cek yollukları ile zamları, 

Bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
1. — Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan personelden geçici bir vazife

nin ifası için memleket içinde başka yerlere gönderilenlere, mezun veya hasta olanlara vekâlet etmek 
üzere izam kılınacaklara ve idare tarafından tedavi edilmek üzere başka yerlere gönderileceklere veri
lecek yolluklar ve zamları bu tertipten ödenir. 

Tedavi maksadiyle başka yerlere gönderileceklere gündelik verilmez, 
2. idareye ait işlerin ifası için serbest olarak veya başka resmî ve hususi dairelerde çalışanlar

dan memleket içinde bir yere gönderilecek veya getirileceklere ödenmesi gereken yolluklar ve günde
likler de bu tertipten verilir. 

Tahsisatlar Tüzüğünün 21 nci maddesi şümulüne giren personele bu tertipten geçici görev yol
luğu ödenmez. 

Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesinden alan genel müdür ve yardımcıları ile merkez daire

leri başkan ve yardımcıları, daire ve şube müdür ve yardımcılarının şebeke üzerinde, işletme müdür
lerinin mıntakaları dâhilinde yapacakları devir ve teftişlerde ve idarenin teftiş karyerine dâhil mü
fettişlerinin teftiş maksadiyle vâki olacak seyahatlerinde tahakkuk edecek yollukları ve zamları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Ücretleri hangi tertibe dâhil olursa olsun : 
1. Staj, tetkik ve demiryolları kongre ve konferanslarına iştirak maksatları dışında, bilvasıta 

idareyi ilgilendiren işler için yabancı memleketlere gönderileceklerle bunların vagon servisle seyahat-
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leri halinde vagon personeline verilecek yolluklar, pasaport, vize masrafları, 

2. Türkiye'yi ziyaret eden ecnebi misafirlerin servis vagonu veya hususi katarla Türkiye hudut
ları dışına izamları halinde bunlara refakat edeceklerle hususi katar ve servis vagonu personeline ve
rilecek yolluklar, 

Bu tertipten ödenir. 

Madde 5 Çocuk zammı 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nei maddesi ödeneğinden alanlara 4620 sayılı Kanunun 8 nci madde

siyle 5080 sayılı 'Kanundaki esaslar dairesinde, çocuk başına maktuan verilecek olan onar lira bu 
tertipten ödenir. 

Madde 6 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesi ödeneğinden alanlardan çocuğu dünyaya gelenlere 

özel Kanunu gereğince maktuan yapılacak doğum yardımları bu tertipten ödenir. 

Madde 7 h- ;Ölüm yardımı 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesi ödeneğinden alanların veya eşlerinin ölümü halinde 

4620 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince 2 veya 1 aylık ücret tutarı üzerin
den yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir. 

Madde )8 j — Giyim eşyası 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddeleri ödeneğinden alan daimî memur ve hizmet

lilere (Demirbaş olarak verilenler hariç 'olmak üzere) yönetmeliği gereğince verilmesi lâzımgelen 
giyim eşyası bedelleri bu teripten karşılanır. 

Hadde 9 •— Yakacak zammı 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesi ödeneğinden alan daimî memurlardan 1500 ve daha 

yüksek rakımlı yerlerde daimî olarak vazife görenlere 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince ödenecek yakacak zamları bu tertipten verilir. 

Madde 10 .— Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü personeline tüzüğüne göre öden

mesi gereken çeşitli tahsisat ve tazminatlar ile fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 3 - Madde 1 — Isıtma 
1 nci bölüm ve 1 nci madde formülünde sayılan dairelerin ısıtılması giderleri bu tertipten 

ödenir. Isıtma giderleri, kalorifer ve sobalarda yakılan maden ve kok kömürleriyle linyit, odun 
ve çıra bedelleri, havagazı veya petrol ile ısıtma halinde havagazı, petrol ve soba kurma gider
leri, soba boruları mubayaası, soba ve teferruatının tabiri bedellerinden ibarettir. 

Madde 2 — Aydınlatma 
1 nci bölüm 1 nci madde formülünde sayılan dairelerin gerek mesai icabı gerekse ulusal ve 

dinî bayramlarda ve tenvirat icrasını gerektiren sair günlerde aydınlatılması giderleri bu tertip
ten ödenir. Aydınlatma giderleri; elektrüf cereyan ücreti, petrol bedeli, ampul, petrol lâmbası 
şişesi, lüks lâmbaları amyantı gibi aydınlatma için kullanılacak, sarf ve istihlâk edilecek mevad be
dellerinden ve asansörlerle dairelerde kullanılan elektrikli makineler de - Holerit makineleri 
hariç - istihlâk edilen elektrik cereyanı ücretlerinden ve duy, anahtar, priz değiştirme ve kordon 
tamiri gibi giderlerden ibarettir. 
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Madde 3 — öteberi giderleri 

1 nci bölüm 1 nci madde formülünde sayılan dairelerin öteberi giderleri bu tertipten ödenir. 
öteberi giderleri; süpürge, toz almak için bez, sabun ve buna mümasil temizlik levazımı bedeli ile 
iğne, iplik, sicim, pens kurşunları, istihlâk edilen su bedelleri, testi, küp ve kapağı, su tenekeleri, 
teneke maşrapalar, teneke huniler, ambalaj kâğıdı, her nevi ölçü ve tartı aletlerinin ayarlanması 
için gidecek ölçü ayar müfettişlerinin ve idare memurlarının yollukları ile vagon daralarının alın
ması giderleri, bir daireden diğer bir daireye nakilde defterler, evrak ve sair eşyanın taşıma gi
derleri, Cumhurbaşkanlığı kompozisyonu ve bilûmum servis vagonları çamaşırlarının yıkanması ve 
radyo abonman giderleri, ulusal ve dinî bayramlarla sair resmî günlerde tören icrası, yurt içinde 
ve dışında açılacak fuar ve sergilere iştirak (gideceklerin yolluk ve gündelikleri hariç) gibi gider
lerle demirbaş kaydına girmiyen mecmualarla günlük gazete mubayaa ve aboneman bedelleri, şehir 
dahilindeki muayyen tarifeli nakil vasıtaları gülerleri ve Damga Resmi giderleri, bütçede özel 
bir tertibi bulunmıyan bunlara mümasil diğer giderlerden ibarettir. 

Madde 4 — Makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
1 nci bölüm 1 nci madde formülünde sayılan dairelerde kullanılan ve îdare demirbaş talimat

namesi hükümlerine tâbi tutulan her türlü makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı gider
leri bu. tertipten ödenir. Bunlar; yazı ve hesap makineleri, resim ve harita masaları ile diğer her 
türlü masalar, teksir makinaları, koltuk, kanepe, sandalye, perdeler ve teferruatı, yazı takımları, 
tamponlar, ıstampalar, her nevi saatler (sayaçlar hariç) hokka, stilolar, çakı, kalemtraş, pergei 
takımı, damgalar, numaratörler, kâğıt sepeti, süngerlik, haritalar, yangın söndürme cihazları, 
nakli kabil dolap ve kütüphanelerle etajerler, paravanalar, elbise askıları, zil butonları, her nevi 
el fenerleri, halılar, paspas, vazolar, sumen, kibritlik, yatak takımları, masa muşambaları, karlık ve 
buzluklar, su soğutma cihazları, kabili nakil vantilatörler, çantalar, heykel, levha, her nevi ye
mek, kahvaltı ve banyo takımları, çay ve kahve takımları, tablo, termometre, barometre, örtüler, 
sancak ve bayraklar (işaret bayrakları hariç, kılıflar dâhil) kasalar ve sandıklar, sigara tablaları, 
havlular, lâmbalar (Lüks, gaz ve saire) gibi makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakım 
ve tamiri, kitap teclidi gibi giderlerdir. 

Madde 5 —< Haberleşme 
1 nci bölüm 1 nci madde formülünde sayılan dairelerin idare vasıtaları dışında ihtiyar ede

cekleri posta, telgraf ve telefon (telli ve telsiz) gideleri bu tertitpten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
1 nci bölüm 1 nci madde formülünde sayılan dairelerde kullanılan kalem sapı, kalem ucu, mü

rekkep, kurşun kalemi, çizgi kalemi, imza kalemi (masa ve cep için her türlü dolma kalemler ha
riç), müsveddelik, tezkerelik, tahriratlık ve telgraflık kâğıt, çeşitli boy ve vasıfta çizgili ve çiz-
gisiz kâğıtlar, zarflar, mürekkep kurutma kâğıtları, mektupluk kâğıt ve zarflar, blok, el defter
leri, mühür mumu, teksir mürekkebi, teksir kâğıtları, mumlu kâğıtlar, karbon kâğıtları, harita 
muşambası, şapirograf muşambası, tarama kâğıdı ve kalemi, toplu iğne, her türlü raptiyeler, kor-
delâ, şerit, sünger, ofort, etiket, antet tab 'iyesi, yazı makinesi şeritleri ile defter kâğıdı tabı, ve 
teclidi, diğer her türlü basılı kâğıt ve kırtasiye giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 7 — İdareye bağlı olmıyanlardan demiryollar ve limanlar için yararlıkları görülenlere 
verilecek mükâfat ile danrşma vejronferans ücretleri 

idare mensuplarının dışında serbest veya resmî ve hususi müesseselerde çalışanlardan demir
yollar ve limanlar için muhtemel bir zarar veya kazanın önlenmesine yarıyacak harekette bulu
nanlarla yangın ve kaza sırasında hayatını tehlikeye sokmak suretiyle yardıma koşanlara ve 
idareye maddi ve mânevi faydalar sağlıyacak olanlar lüzum ve miktarı idare Encümeni kara-

( S. Sayısı : 51) 



— 227 — 
rma iktiran etmek şartiyle verilecek mükâfat idarece her hangi bir mevzuda danışılacak, bir ince
leme yaptırılacak veya personele* fayda sağlamak üzere konferans verdirilecek uzmanların ücret ve 
her nevi masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 8 — Düşünülmiyen giderler 
Bütçenin tanzimi sırasında mahiyetlerinin tâyinine imkân bulunmıyan ve bütçe yılı içinde zu

huru muhtemel masraflarla Muhasebei Umumiye Kanununun 59 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince mahkeme ilâmına müstenit borçların, alâkalı tertibinde tahsisatı bulunmaması veya bu tertip
lere tahsisat temininin imkânsız olması veyahut bütçede muayyen bir tertibi bulunmaması halinde 
Bakanlar Kurulu karariyle yapılacak tediyeler bu tertipten mahsup edilir;' 

Madde 9 — Genel Müdürlük temsil giderleri 
idarenin yerli ve yabancı diğer müessese, teşekkül ve şahıslar ile olan temas ve münasebetlerin

den doğacak temsil masraflariyle, temsil mevzuuna giren diğer sarfiyatı, ziyafet, barındırma, gez-
dirmo gibi misafir kabul giderleri bu tertipten yapılır. ,İMj 

Madde 10 — Kiralar 
1 nci bölüm 1 nci madde formülüne dâhil daireler ihtiyacı için kiralanacak hizmet binaları ile 

sair her türlü binaların kira bedelleri ve kiraya mütaallik olmak üzere mukavele masrafları ve 
diğer giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 11 — Pasif Korunma giderleri 
Demirbaş olanlar hariç olmak üzere pasif korunmaya mütaallik her türlü giderler bu tetip-

ten ödenir. 

Madde 12 — Faiz, acyo ve akça farkları 
1. Artırma, eksiltme ve pazarlıkla yaptırılan işlere ait bonolardan mütevellit faizler hariç ol

mak üzere para işlerinin yürütülmesi için hususi kanunları gereğince çıkarılacak bonoların ve ya
pılacak kısa süreli istikrazların, bankalar nezdindo açtırılacak hesapların faiz ve acyoları, banka
lar vasıtasiyle yaptırılan tediyelerin hava'e masrafları, para durumu sebebiyle vaktinde yapıla-
mıyan tediyat için sözleşmeleri veya siparişnamelerj gereğince tahakkuk ettirilecek faizler, 

2. Döviz tediyelerinde ve mahsup muamelelerinde idare aleyhine tahakkuk eden kur fark
ları, 

Bu tertipten ödenir. 

Madde 13 — Sigorta sermayesi karşılığı 
Bütço yılı başında idare sigorta sermayesi hesabına maledilmek üere satın alınacak esham 

ve tahvilât bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 14 — Hân ücretleri 
Artırma, eksiltme ve pazarlığa mütaallik ilânlar hariç olmak üzere yapılacak idari ilânlar gi

derleri bu tertipten ödenir. Mubayaata, satışa veya yaptırılacak işlere mütaallik ilânlar bunla
rın bedellerinin ödendiği tertiplerden veya- cari hesaplardan ödenir. 

Madde 15 — Holerit makineleri giderleri 
Holerit makinelerinin kira bedelleri, tesis ve montaj . masraflar*, -nakliye, sigorta giderleri, 

Gümrük Resmi ve Muamele Vergisi ile istihlâk edilen elektrik cereyanı, kart, kâğıt ve sair her türlü 
müstehlek mevat bedelleri bu tertipten ödenir. 
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Madde 16 — Vergi ve resimlerle tapu harç" arı 

1. İdare binaları ile arsaları ve arazisi için ödenmesi gereken her türlü vergi ve resimlerle 
bunların vaktinde ödenmemesi yüzünden tahakkuk ettirilecek cezalar - varsa bilâhara müsebbiple
rine rücu şartiyle, 

2. Yeni yaptırılan veya yeniden iktisap olunan gayrimenkuller hariç olmak üzere mevcut 
gayrimenkullerin idare namına tescili için gerekli harçlar ve diğer giderler de bu tertipten öde
nir. 

Madde 17 — Geri verilecek paralar ve kesenekler 
Muhtelif seyahat acente ve büroları vasıtasiyle sattırılan biletlerin bedelleri üzerinden muka

veleleri mucibince tediyesi meşrut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yapanlara tenzilli tarife
lerin koymu§ olduğu esaslar dairesinde verilecek primler, alâkalılarından fazla tahsil edilmiş olup 
senesi içinde iade edilemiyen bilet bedelleri ve nakliye ücretleriyle sair recldiyat ve aidat bu ter
tipten ödenir. 

Madde 18 — Eski yıllar borçları 
1042 sayılı kanunun 43 ncü maddesi dışında kalan ve Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü 

maddesi mucibince zaman aşımına uğramamış bulunan bütçeden mütevellit eski yi dar borçları bu 
tertipten ödenir. 

Bölüm 4 - Madde 1 —• Demiryolları kongre ve konferanslarına katılmak üzere gönderile
ceklerin yollukları ve diğer giderler 

. Beynelmilel demiryolları münasebatı icapları olarak yabancı memleektlerde toplanacak demir
yollar kongre ve konferanslarına katılmak üzere gönderileceklerin yollukları, pasaport, vize mas
rafları ile bu kongre ve konferansların memleketimizde toplanması halinde buna mütaallik her 
türlü masraflar, ziyafet, gezinti tertibi giderleri ve idareyi temsilen toplantıya iştirak edeceklerin 
gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Demiryollar birlikleri, Takas büroları ve mümessil idareler giderlerinden dü
şen paylar 

Anlaşmalarına istinaden demiryollar birlikleri, takas büroları ve mümessil idareler giderlerinden 
Türkiye Devlet Demiryolları ve Limanları hissesine, düşen miktarlar bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Komşu demiryollarına verlien rödövanlar 
Yapılan anlaşmaları gereğince komşu demiryollarına verilmesi icabeden ve muhtelif hizmet

ler karşılığı olan rödövanslar bu tertipten ödenir Bu hizmetler; bina kirası, kör hat bakımı, lo
komotiflerin depolarda kalma ve muhafaza karşılığı ile turnaj, tercüman ücreti, trenlerin cerri, is
tasyonların müşterek kullanılması, katar teşkili, lokomotiflerin değiştirilmesi, makinelere verilecek su 
bedelleri, yatakhane, müşterek trenlerin cerri, idari nakliyat gibi hizmetlerdir. 

Madde 4 — Transit vagonlarının t :t̂ l ve tazmin ücreti 
Devlet Demiryolları şelbekesinde seyrüsefer eden y.-iu-ncı mcüilekr.tler vagonlarına ve teçhizatı

na anlaşmalarına göre verilmesi icabeden bekletme ücretiyle bunlardan hasara uğrıyanlarm tam 
veya kısmi tazminleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 5 - Madde 1 — Serbest avukat ücretleri 
Kadrolarında tecviz edilenlerden maada mukavele ile istihdam edilecek avukatların ücretleri ve 

mukavele masrafları bu tertipten ödenir. 
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Madde 2 — Mahkeme giderleri 

Mahkeme 've protesto masrafları, sair, bilûmum adlî giderler bu tertipten ödenir. Yangın sigor
tası mevzuuna mütaallik mahkeme giderleri sigorta sermayesi 'hesabından verilir. 

Madde 3 — Mahkeme harçları 
Mahkemeler ve icra dairelerince Harç Tarifesi Kanununa göre alman harçlar bu tertipten öde

nir. 

Bölüm 6 - Madde 1 — Yabancı uzmanlar ücretleri 
Yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince verilecek gündelik veya aylık ücretler bu tertipten 

ödenir. 

Madde 2 — Yolluklar ve diğer giderler 
Yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek geliş -ve gidiş yolluklariyle sözleşmelerinde 

yazılı iaşe veya iaşe mukabili nakden verilecek miktarlarla sair bilûmum giderle? ve mukavele mas
rafları (bu tertipten ödenir. 

Bölüm 7 - Madde 1 — Demirspor kurumlarına yardım 
Beden Terbiyesi Kanunu gereğince kurulan Demirspor kulüplerinin türlü ihtiyaçlarını karşıla

mak üzere idarece yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir. Bu yardım ödeneği, defaten, Beden 
Terbiyesi Müdürlüğü namına bankaya yatırılır. 

Madde 2 — Demiryöl Dergisine yardim 
îdare bünyesi dışında intişar etmekte olup abonman veya münferit surette satışa çıkarılan de-

miryollar Dergisinin inkişafı için idarece yapılacak yardım Ibu tertipten ödenir. 

OKULLAR, PANS/YONLAR, KURSLAR VE STAJ GİDERLERİ 

Bölüm 8 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
C cttvelinde gösterilen öğrenci pansiyonları ve ilk okullar ve kurslar kadrolarına dâhil me

murların aynık ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müd
dete- ait istihkakları, okullarda ve kurslarda saat hesabiyle ders verenlerin ücretleri ve bu ücrete 
müteferri fevkalâde zamlar bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın öğrenci pan

siyonları ve ilk okullarla kurslarda istihdam edilen ve (D) cetvelinde hizmet nevileriyle ücretleri 
gösterilen daimî hizmetlilerin ücretleri bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak.ödemeler 
Ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan ve öğrenci pansiyonları, ilkokul

larla kurslarda çalışanlardan çeşitli sandıklar ve tşçi Sigortaları Kurumları ile ilgili olanlar 
için bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde yatırılacak paralar bu ter
tipten ödenir, v 

Bölüm 9 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan öğrenci pansr,~< uları • •• ilkokul

larla kurslarda çalışanlara bütçenin 2nci bölümünün 1 nci maddesine ait formu1 daire'-mide veri
lecek sürekli görev yollukları bu tertipten ödenir. 
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Madde 2 — Gçici görev yolluğu 

Ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan öğrensi pansiyonları ve ilkokul
larla kurslarda çalışanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde 
verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ö;deniı\ 

Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 3 ncü mad

desine aii formül dairesinde verilecek devir ve teftiş yollukları bu trtipten ödenir. 

Madde 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
t'cretleri hangi tertipten olursa olsun gerek etüd ve staj maksadiyle gerekse 4489 sayılı Ka-

'v,:n lıükmüne tevfikan yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları, pasaport, vize masraf
ları bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Çocuk zammı 
ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurs

larda çalışanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nei maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk 
zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Doğum yardımı 
ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurs

larda çalışanlara bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci nıddesine ait formül dairesinde yapılacak doğum 
yardımları bu tertipten ödenir. 

Madde 7 — ölüm yardımı 
ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurs

larda çalışanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm 
yardım] bu tertipten ödenir. 

Madde 8 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 8 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokul

larla kurslarda çalışanlara verilecek giyim eşyası tutarları bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci mad
desine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

Bölüm 10 - Madde 1 — Pansiyonlar ve ilkokullar genel giderleri 
Okul bulunmıyan yerlerdeki daimî memurların ve bunlardan vazife başında kazaya uğrıyarak 

ölenlerin iaşeleriyle ödevli oldukları çocuklarının tahsillerini temin için açılan pansiyonlar ve ilk
okullar talebesiyle daimî hizmetlilerin, nöbetçi memur ve öğrencilerin iaşeleri, öğrenci melbusa-
tı - elbise, çamaşır, pijama, çorap, kasket, ayakkabı, talebeye verilen havlular, terlik gibi - mu
bayaa ve tamiri demirbaş çamaşırların ve talebe çamaşırlarının yıkanması, istihlâk edilen su be
delleri, kalay masrafları, traş, hamam giderleri, talebeye harçlık ve ders levazımatı, artırma, ek
siltme ve pazarlık ilânları, kiralar, öğrencilerin tedavisi, hasta ve malûl olanların aileleri yanı
na geri gönderilmesi ve icabında bunlara refakat ettirileceklerin gidiş ve dönüş yollukları, öğ
rencilerden ölenlerin cenaze masrafları ile ısıtma, a r Tınlatma öteberi, makine ve aletlerle demir
baş ve mefruşatın bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri de bütçe
nin 3 ncü bölümünün 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddelerine ait '.ormüJİer dairesinde bu tertipten öde
nir. (Pansiyon.'arın ve ilkokulların personeline ait olmak l /e re muhtelif sandıklara yatırılacak 
paralar, çocuk zammı, doğum, ölüm yardımları, yakacak zammı ve yolluklar gibi diğer hakedlş-
leri bu ter!ipten ödenmeyip 8 ve 9 ncu bölümler ödeneklerinden tediye olunur) 
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Madde 2 — Kurslar genel giderleri 

îdare tarafından açılan muhtelif kurslara getirilenlerin yolluk gündelikleri, iaşe giderleri, 
kalay masrafları, kiralar, artırma, eksiltme ve pazarlık, ilân ücretleriyle ısıtma, aydınlatma, 
öteberi, makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıt
larla defterler giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddelerine ait formül
ler dairesinde bu tertipten ödenir. (Kurslarca personele ait olmak üzere muhtelif sandıklara yatı
rılacak paralar, çocuk zammı, doğum, ölüm yardımları, yakacak zammı ve yolluklar gibi diğer 
hakedişler bu tertipten ödenmeyip 8 ve 9 ncu bölümler ödeneklerinden tediye olunur) 

Bölüm 11 - Madde 1 — Tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin giderleri 
İdareye karşı mecburi hizmet taahhüt etmek suretiyle ve öğrenci olarak tahsil için ecnebi 

memleketlere gönder ileceklerin yollukları, yabancı memleketlerde kaldıkları müddete ait olmak 
üzere 1416 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararlarına müsteniden verilecek aylık ödenekler, 
pasaport, vize ve sair masrafları, tahsil, lâboratuvar ve tedavi (diş imali hariç, tedavisi dâhil) gi
derleri bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Teknik üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda okutulan idare öğren
cilerinin giderleri, burs ücretleri 

İdareye karşı mecburi hizmet yüklenmek şartiyle Teknik Üniversitede ve teknik tahsil veren diğer 
okullarda idare hesabına okutulan talebe masrafları ile burs ücretleri bu tertipten ödenir. Yatılı 
olarak okutulan öğrencilerin giderleri taallûkuna göre ve ihtiyaç nispetinde Umumi Bütçe ile üni
versite bütçesine bağlı cetvellere gelir kaydedilmek suretiyle idarece toptan ödenir. 

SAĞLIK İŞLERİ GİDERLERİ 

Bölüm 12 Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
C cetvelinde gösterilen sağlık işleri teşkilâtına ait kadrolara dâhil memurların aylık ücretleriyle 

kademe zamları, işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları ve hastaneler 
baştabiplerine verilen ek görev tazminatı bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan daimî hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın sağlık işleri 

teşkilâtında istihdam edilen ve (D) cetvelinde hizmet nevileriyle ücretleri gösterilen daimî hiz
metlilerin ücretleri bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlardan çeşitli sandıklar ve İşçi 

Sigortaları Kurumu ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dai
resinde yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 13 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 12 nci 'bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci 'bölümünün 1 

nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yollukları ibu tertipten ödenir. 
C' fe S î? «?• ? " -1 ** S « £ "' ? M * • "* * "' c ** *' ** * •" 9 *• * * 51 " * *» * * 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 12 nci Ibölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara (bütçenin 2 nci bölümünün 2 

nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları ibu tertipten ödenir. 
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Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 

Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 3 neü madde 
sine ait formül dairesinde verilecek devir ve teftiş yolluğu (bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 12'nci (bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün '5 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipen ödenir. 

Madde 5 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci (bölümünün 6 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımları Ibu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Ölüm yardımı 
Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı Ibu tertipten ödenir. 

Madde 7 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara verilecek giyim eşyaları tu

tarları bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde 'bu tertipten mahsup olu
nur. 

Madde 8 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu mad

desine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları Ibu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 12 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

11 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 14 - Madde 1 — Isıtma 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere Sağlık işleri teşkilâtının ısıtılması giderleri bütçenin 3 neü 

bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesindebu tertipten ödenir. 

Madd.3 2 — Aydınlatma 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere sağlık işleri teşkilâtının aydınlatılması giderleri, bütçenin 

3 neü bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Öteberi giderleri 
İdare hastaneleri, dispanser ve revirleri hariç olmak üzere bilûmum sağlık işleri teşkilâtının 

öteberi giderleriyle sıtma savaşında ve binaların tathiratında kullanılan haşerat öldürücü her 
türlü mevat bedelleri ve bunların tatbiki giderleri bütçenin 3 neü bölümünün 3 neü maddesine 
ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madd 4 — Makine ve âletlerle demirbaş v.o mefruşatın bakımı 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere bilûmum sağlık işleri teşkilâtının makine ve aletleriyle 

demirbaş ve mefruşatının bakımı ve tamirleri giderleri bütçenin 3 neü bölümünün 4 neü madde
sine ait forinül dairesinde bu tertipten ödenir. 
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Madde 5 — Haberleşme 

İdare hastaneleri hariç olmak üzere Sağlık işleri teşkilâtının haberleşme giderleri bütgenin 3 
ncü bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
îdaro hastaneleri hariç olmak üzere diğer Sağlık işleri teşkilâtının reçeteler de 4âhil kırtasiye 

ve basılı kâğrtlariyle defterleri giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 6 ncı maddesine ait formül da
iresinde bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 15 - Madde 1 — îdare hastaneleri gider'eri 
Talimatnamesi gereğince idare tarafından tedavi ettirilmeleri icabedenlerin tedavileri için açı

lan hastanelerde, hastaların ve personelle nöbetçi tabip, eczacı ve memurların iaşeleri, i âç ve sa
ir her türlü tıbbi müstehlek malzeme giderleri, ambalaj kâğıtları ve tıbbi kâğıtlarla ilâç kutu 
ve şişeleri, artırma, eksiltme ve pazarlık i ânları, kalay giderleri, kiralar, hasta nakil masrafları, 
hastaneler taşıt araçlarının sigorta giderleri, etüv giderleri, teçhiz ve tekfin giderleri, bütçenin 
3 ncü bölümünün ,1 nci maddesine ait formül dairesinde ısıtma, aynı bölümün 2 nci maddesine 
ait formül dairesinde aydınlatma, 3 ncü maddesine ait formül dairesinde öteberi, 4 ncü maddesine 
ait formül dairesinde makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı, 5 nci maddesine ait 
formül dairesinde haberleşme, 6 ncı maddesine ait formül dairesinde kırtasiye ve basılı kâğıtlar" a 
defterler giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — îdare Sağlık teşkilâtı dışında yaptırılan muayene ve tedavi giderleri 
îdare hastanelerine yatırılmaları imkânı olmıyan ve talimatnamesi gereğince idare tarafından 

tedavi ettirilmeleri icabeden hastaların resmî ve resmî hastanelerde yer bulunmadığı bu hastane
ler tarafından tahriren bildirilmesi halinde hususi hastanelerde, Sağlık müesseselerinde yaptırılan 
tedavileri giderleri, dış lâboratuvar'arda yaptırılan muayene ve tahliller, hariç Sağlık müesse
selerinde tedavi altında iken vefat edenlerin cenazo masrafları, dışarda tedavi edilecekler için 
uzman doktorlara ve idarenin doktor ve diş. tabibi bulunmıyan yerlerdeki doktor ve diş tabiple
rine verilecek tedavi ücretleri ve evlerinde muayene edilecekler için verilecek taşıt araçları para
ları, hasta nakil giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Diğer tedaviler ve sıhhi tedbirler giderleri 
Revirlerde, kısım hekimliklerinde, işletmelerde ve şebeke üzerindeki idare eczahaneleriyle 

atelyeler eczahane ve dispanserlerinden hastalara vrilen her türlü ilâçlar ve bu ilâçların ihzarın
da kullanılan petrol ve havagazı bedelleri, revir, eczahane ve dispanserlerin bütçenin 3 ncü bölü
münün 3 ncü maddesine ait formüle uygun öteberi giderleri, sağlık imdat kutuları ve sandıkları 
giderleri, evlerinde muayene ve tedavisi icabedenlere gidecek sağlık servisi mensuplarına verile
cek taşıt araçları paraları, sair sıhhi tedabir giderleri, etüv giderleri, vazife malûllerine yaptırı
lacak suni âza bedelleri, (vazifeden doğan kazalarda dişleri kırılanlara suni diş imali dâhil) 
münhasıran, diş çekme, doldurma ve tedavisi giderleri, revirlerde hastaların iaşe giderleri bu ter
tipten ödenir. I 

w"*~~" YOL VE YAPININ BAKIMI 
'f" |T* 

Bölüm 16 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
C cetvelinde gösterilen merkez ve işletmeler yol servisi kadrolarında çalışan ve ücretleri önce

den yolun belli bir hizmetinin maliyetine giremiven mamurların aylık ücretleriyle kademe zamla
rı ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları bu tertipten ödenir. 
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Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler 

4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın yol dairesi 
ve işletmeler yol servisi teşkilâtında çalışan ve (D) cetvelinde hizmet nevileriyle aylıkları göste» 
rilen daimî hizmetlilerin ücretleri bu tertipten ödenir. 

• ? * * * 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlardan çeşitli sandıklar ve îşçi 

Sigortaları Kurumu ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül 
dairesinde yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 17 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 3 ncü mad

desine ait formül dairesinde verilecek devir ve teftiş yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 19 ncu bölümün çeşitli maddelerinden alan

lara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 5 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 19 ncu bölümün çeşitli maddelerinden alan

lara bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı 
bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 16 neı bölümün 1 nci maddesinden ve 19 ncu bölümün çeşitli maddelerinden alan

lara bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu 
tertipten ödenir. 

Madde 7 — Giyim eşyası 
ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 19 ncu bölümün çeşitli maddelerinden alan

lara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek giyim eşyası tutar
ları bu tertipten mahsup edilir. 

Madde 8 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 19 ncu bölümün çeşitli maddelerinden alanlara 

bütçenin 2 nci bülümünün 9 ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu 
tertipten ödenir. 
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Madde 9 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 

Ücretlerini 16 ncı bölümün 1 ııci ve 2 nci m addelerinden alanlara bütçenin 2, nci bölümünün 
10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak Ödemeler bu tertipten karşılanır! 

Madde 10 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 16 ncı ve 19 ncu bölümlere Travers Fabrikası 

cari hesabından alanlara yönetmeliğine göre verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir, 

Bölüm 18 — Madde 1 Isıtma 
Yol merkez teşkilâtiyle işletmeler yol servislerinin ısıtılması giderleri bütçenin 3 ncü bölümü* 

nün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Aydınlatma 
Yol merkez teşkilâtiyle işletmeler yol servislerinin aydınlatılması giderleri bütçenin üçüncü 

bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten Ödenir. 

Madde 3 — Öteberi giderleri 
Yol merkez teşkilâtiyle işletmeler yol servislerinin öteberi giderleri ve bu servisin elinde bu

lunan direzinlerin benzin, yağ vesair müstehlek mevad bedelleri bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü 
maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde .4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Merkez ve işletmeler yol teşkilâtının bürolarında kullanılan ve 19 ncu bölümün 4 ncü mad

desinde gösterilenlerin dışında kalan makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatının bakım ve ta
mirleri giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten 
ödenir. 

Madde 5 — Haberleşme 
Yol merkez teşkilâtiyle işletmeler yol servislerinin haberleşme giderleri bütçenin 3 ncü bö

lümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Yol merkez teşkilâtiyle işletmeler yol servislerinin kırtasiye ve basılı kâğıtlariyle defterleri 

gidenleri bütçenin 3 ncü bölümünün 6 ncı maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Bölüm 19 - Madde 1 — Üst yapının bakımı 
Raylar ve makaslar, traversler, diğer yol malzemesi, balast, ray, makas, travers ve diğer yol 

malzemesinin yerlerine konulması, yolun tanzimi, hattın terfii, tanzim işleri, buraj, ot, cüruf ve 
istasyon hatlarının temizlikleriyle plâtform tanzimi, yeni balastın hattın altına alınması gider
leri, yarma, imlâ, debuşe, derivasyon tanzim ve tathiri, teybis ve tefcir işleri, kar ve buz te
mizlikleri gibi üst yapının bakımı işine ait her türlü malzeme ve elemeği giderleri, artırma, 
eksiltme ve pazarlık ilânları, iaşe ve iaşeye müteferri her türlü giderlerle hattın tabu âfetler 
yüzünden kapanması halinde açma işlerinde çalıştırılacaklara verilecek yiyecek ve içecek madde
leri bedelleri. 

Elemeği, kadrolu personel ile geçici olarak çalıştırılan amele ve işçilerin aşağıda yazılı hak-
edişlerinden ibarettir. 

1. a) Bütçeye bağlı O cetveline adâhil daimî memurların, 
b) » » C » » * işçilerin, 
e)' » a* D » » » hizmetlilerin, 
d) Geçici işçi ve amelelerin, 
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thı işlerde çalıştıkları müddete ait ücretleriyle bunlardan îş Kanunu şümulüne girenlere aynı 

kanunun 13 ncw maddesi gereğince verilecek ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, 
2. Bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandıklara ve 

îşçi Sigortaları Kurumlarına yatırılacak paralar, 
». 

3. Bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine ait formüller dairesinde çeşitli yol
luklar, 

4. Bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler. 

Madde 2 — Yol tesislerinin bakımı 
Tüneller, yarma ve imlâ kar siperleri, kar tünelleri, köprüler, viyadükler ve dere tahkimatı; işa

ret levhaları, sinyaller ve emniyet tesisatı, kilom 3tre, meyil, hudut, geçit ve saire levhalariyle Bar 
yerler ve diğer işaretler, telgraf ve telefon hatları ve cihazları (Telefon santral memurları hariç ol
mak üzere) telgraf ve telefon işlerinde çalışanların ücretleri, artırma, eksiltme ve pazarlık ilân
ları, iaşe ve iaşeye müteferrî her türlü giderler ve yol tesislerinin bakımına ait sair malzeme ve el
emeği giderleri bütçenin 19 ncu bölümünün 1 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile bu 
tertipten ödenir. 

Madde S — Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı 
Liman ve Trabzon - İran transit yolu binaları ile tesisleri hariç olmak üzere idarenin diğer her 

türlü binalarının ve tesislerin bakımı (Makine ve tezgâhlar hariç). 
Lojmanlar, hizmet binaları, istasyon, atelye, depo ve diğer binalar ve TDU hinalarm sabit tesis

leri, bina dışı tesislerin bakımı (Rampalar, peronlar, meydanlar, vagon kantarları, gabariler, ka-
rolajj parke ve saire ile plâkturnanlar). 

Su işleri (Alimantasyonlar, bina harici su boruları, vanalar, su kuyuları, yangın raıusluklrı, 
grüler, pompalar «Makine ve tezgâhlarla pompacı ücretleri hariç») Artırma, eksiltme ve ihale ilân
ları, iaşe ve iaşeye müteferri sair masraflar ve bu mevzua ait her türlü malzeme ve elemeği gider
leri bütçenin 19 ncu bölümünün 1 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile Ibu tertipten 
ödenir. 

Madde 4 — Yola ait makinelerle yol alât ve edevatının bakımı 
Yol alât ve edevatının bakımı (ikinci sınıf yol demirbaşlarının yenilenmesi dâhil) tezgâh ve 

makinelerin* şube ve bölge atelyelerinin birinci sınıf demirbaşlarının bakımı ve tamiri (drezinler, va
gonetler, motorlu pompalar, betoniyerler, buraj makineleri, konkasörler ve sair makineler) kazma, 
kürek ve saire sapları, 18 nci bölümün 4 neü maddesine ait formülün dışında kalan diğer her türlü 
makinelele alât ve edevatın bakımına ait sair malzeme ve elemeği giderleri bütçenin 19 ncu bölümü
nün 1 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile bu tertipten ödenir. 

TARIM İŞLERİ 

Bölüm 20 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
C cetvelinde gösterilen Tarım işleri kadrolarına dâhil daimî memurların aylık ücretleriyle ka

deme zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları bu tertipten öde
nir. 

Madde 2 —Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın tarım işlerinde 

istihdam edilen ve (D) cetvelinde hizmet nevileriyle ücretleri gösterilen daimî hizmetlilerin hakedi-j-
leri bu tertipten ödenir. 
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Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 

Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlardan çeşitli sandıklar ve işçi Sigor
taları Kurumu ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesin
de yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 21 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 

nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 

nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu "mı tertipten ödenir. 

Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci-bölümünün 3 ncü mad

desine ait formül dairesinde verilecek devir ve tef tiş yolluğa bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Çocuk aammı 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci maddesi

ne ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 5. — Doğum yardımı 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 7 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci ve 2 nci mad delerinden alanlara verilecek giyim eşyası tutar* 

lan bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

Madde 8. — Yakacak zammı 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu madde

sine ait formül dairesinde verilecek yakaıcak zammı bu tertipten ödenir, 

Madde 9 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak Ödemeler 
Ücretlerini 20 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 10 

ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler bu tertipten karşılanır. 

Bolüm 22 • Madde 1 — Isıtma 
Tarım işleri teşkilâtının ısıtılması giderleri (serlerin ısıtılması giderleri nariç) bütçenin 3 ncü 

bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten Ödenir. 

Madde 2 — Aydınlatma 
Tarım işleri teşkilâtının aydınlatılması giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci maddesine 

ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 
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Madde 3 r- öteberi giderleri '"' 1 *' ?-•*•-'•••• 

Tarım işleri teşkilâtının öteberi giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine ait for
mül dairesinde, bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatla bakıını 
Tarım işleri teşkilâtının ziraat aletleri de dâhil olmak üzere bilûmum makine ve aletleriyle 

demirbaş ve mefruşatının bakım ve tamirleri giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 4 ncü madde
sine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Haberleşme 
Tarım işleri teşkilâtının haberleşme giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 5 nci maddesine ait 

formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Tarım işleri teşkilâtının kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterleri giderleri, bütçenin 3 ncü 

bölümünün 6 ncı maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Bölüm 23 i— Fidan yetiştirme, ekim ve bakım giderleri 
İdarenin bilûmum bahçeleriyle fidanlıkları için tohum, fidan, toprak saksı, gübre satmalına, 

yetiştirme, serlerin ısıtılması ve fidanlıklarda istihlâk edilecek sair mevad giderleri, ziraat alet
lerinin saplarının ve ikinci sınıf demirbaşların değiştirilmesi giderleri, fou uğurda çalışacak geçici 
işçi, amele ve (bahçıvan ücretleriyle bunlara İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek, iş
çilerin ihlbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, iş kazalariyle, meslek hastalıkları, hastalık ve 
analık sigortaları için işçi sigortalarına ve lüzumunda ihtiyarlık sigortası karşılığı olarak ödene
cek paralar bu tertipten verilir. 

MAKİNE VE EDEVATIN BAKIMI 

Bölüm 24 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen daimî kadrolara dâhil olarak merkezdeki cer ve atelyeler daireleriy

le (Depolar hariç) işletmelerdeki cer servis müdürlüklerinde vazife gören daimî memurların aylık 
ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenjerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları Ibıı 
tertipten ödenir. 

Madde 2 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 24 ncü 'bölümün 1 nci maddesinden alanlara ait olmak üzere bütçenin 1 nci bölümü

nün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandıklar ve işçi sigortaları kurumu ile ilgili 
olanlar için yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 25 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci Ibölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu fou tertipten ödenir. 

Madde 2.— Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları Sbu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 51 ) 
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Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 

Ücretlerini 24 ncü bolümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 3 ncü mad
desine ait formül dairesinde verilecek devir ve teftiş yolluğu bu tertipten ödenir, 

Madde 4 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 7 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek giyim eşyası tutarları, bütçe

nin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

Madde 8 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 19 ncu mad

desine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 24 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu mad

desine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler bu tertipten karşılanır. 

Madde 10 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 24 ncü ve 27 nci bölümlerle atelyeler cari hesap

larından alanlara yönetmeliğine göre verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 26 - Madde 1 — Isıtma 
Merkezdeki cer ve atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer servis müdürlükleri 

teşkilâtının ısıtma giderleri bütçenin 3 neü bölümünün 1 nei maddesine ait formül dairesinde bu ter-
tipten ödenir. 

Madde 2 — Aydınlatma 
Merkezde cer ve atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer servis müdürlükleri teşkilâ

tının aydınlatma giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertip- ^ 
ten ödenir. 

Madde 3 — Öteberi giderleri 
Merkezde cer ve atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer ser.vs müdürlükleri 

teşkilâtının öteberi giderleri bütçenin 3 ncü böiüınünün 3 neü madde.sine ait formül dairesinde bu 
tertipten ödenir, 

Madde 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın balamı 
Merkezde cer ve atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer servis müdürlükleri teşkt-

(S. Sayısı: 51) 
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lâtınm makine ve aletleriyle demirbaş ve mefruşatının bakım ve tamirleri giderleri bütçenin 3 neii 
bölümünün 3 neü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Haberleşme 
Merkezde cer ve atelyeier daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer servis müdürlükleri teşki

lâtının habıieşme giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde bu ter
tipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Merkezde cer ve atelyeier daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer servis müdürlükleri teşki

lâtının kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterleri giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 6 ncı maddesine 
ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Bölüm 37 - Muharrik ve müteharrik edevat ile atelyeier alât ve edevatının bakımı 
Atelyeier alât ve edevatı (makineler, tez pahlar dahil) ile birinci sınıf demirbaşları

nın bakımı ve tamiri dâhil olmak üzere lokomotiflerin, tenderlerin, motorlu vagon
ların, yolcu vagonlarının, yük vagonlarının ve her türlü hizmet vagonlarının, ticari eşya naklin-. 
de çalıştırılan kamyonların bakım ve tamirleri ve ikinci sınıf demirbaşların tebdiline ait bütün 
malzeme ve elemeği giderleri; 

1. Bütçenin 1 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde (C) cetveline dâhil dai
mî memur, işçi ve hizmetlilerden bu işlerde çalışanların çalıştıkları müddete ait ücret1 eriyle ge
çici işçi ve amele ücretleri ve tş Kanununun 13 neü maddesine göre verilecek, işçilerin ihbar müd
deti yevmiyeleri ve tazminatları, 

2. Bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandıklar ve işçi 
sigortaları kurumuna yatırılacak paralar, ftrWf^f'^r^:y 

3. Bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerine ait formüller dairesinde sürekli ve 
geçici görev yollukları, 

4. Bütçenin 2 nci bölümünün 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerine ait formüller dairesinde verilecek 
çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası bedelleri, 

5. Bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler, 
6. Bütçenin 3 ncü bölümünün 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddelerine ait formüller airesinde ısıtma, 

aydınlatma, öteberi, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri, 
7. Kiralar, iaşe ve iaşeye müteferri bütün giderler, yangın önlenmesine ve söndürülmesine ait 

her türlü giderler, personelin temizlenmesine ait sabun, kurulanma bezleri gibi yıkanma giderleri, 
vergi ve resimler, 

Bu tertipten karşılanır. 

TRAFİK GİDERLERİ 

Bölüm 28 • Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen Hareket Dairesi Başkanlığı ile işletmeler hareket servis müdürlükleri 

kadrolarına dâhil daimî râemurlarm aylık ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlgrin 
açıkta kaldıklar! müddete ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

Madde j2 — Bareme tâbi olmayan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bareme tâbi olmaksızın çalıştırılan ve (D) cet

velinde hizmet nevileriyle ücretleri gösterilen daimî hizmetlilerin hakedişleri bu tertipten ödenir. 

(S. Sayısı: 51) 
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Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 

Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara ait olmak üzere bütçenin 1 
nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandıklar ve îşçi Sigortaları Kuru
muna yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 29 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 ve 2 nci maddecinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci 

maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu ] 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu ', 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 3 ncü mad

desine ait formül dairesinde verilecek devir ve teütiş yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci maddesindeı alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek çocuk zanfarı bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Doğum yardımı, 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci maddesinden, alanlara bütçenin 2 nci bölümünün G nci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 ci bölümünün 7 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 7 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden ajanlara verilecek giyim eşyası tutar-. 

lan bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

Madde 8 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu mad

desine ait formül daireside verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Tahsisatlar Tü züğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 28 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 30 Madde 1 — Isıtma 
Hareket dairesinin merkez büroları ile işletmeler hareket servis müdürlükleri bürolarının ve 

personel yatakhanelerinin ısıtılması giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait 
formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

' Madde 2 — Aydınlatma 
Hareket dairesinin merkez büroları ile işletmeler hareket servis müdürlükleri bürolarının v«» 
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personel yatakhanelerinin ay€mlâtiîmasi gMerleri bütçenfen 3 ncü bölümünün 2 nci maddesine 
ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

... si 

Madde 3 — öteberi giderleri 
1. Hareket dairesinin merkez teşkilâtı ile işletmeler hareket servisr müdürlükleri bürolarının 

ve personel yatakhanelerinin öteberi giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül 
dairesinde, 

2. Garlar, istasyonlar, ambarlar, tren lokomotifleri ve trenlerde çalışanların yıkanmaları 
için gerekli bilûmum giderler, sekişten çıkan personele yatakhanelerde verilen çay, ıhlamur ve 
bunlar işin şek«er masrafları, 

3. Yatakhaneler çamaşırlarının yıkanması, etüvden geçirilmesi ve saire giderleri, yatakhane* 
lerin kira bedelleri, 

Bu tertipten ödenir. 

Madde 4.— Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Hareket Dairesinin merkez büroları ile işletmeler hareket servis müdürlüklerinin ve personel 

yatakhanelerinin makine ve aletleriyle denıiybajŞ ve mefruşatının bakım ve tamirleri giderleri büt
çenin 3 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Haberleşme 
Hareket Dairesinin merkez teşkilâtı ile işletmeler hareket servis müdürlüklerinin haberleşme gi 

derleri bütçenin 3 ncü bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Hareket Dairesinin merkez teşkilâtı ile işletmeler hareket servis müdürlüklerinin kırtasiye ve 

basılı kâğıtlarla defterleri giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde 
bu tertipten ödenir. . -

* 

GAR, İSTASYON, AMBAR W GEÇİTLER 

Bölüm 31 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalışan daimî memurların aylık 

ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektMîenlerin -açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları 
bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bareme tâbi olmaksızın çalıştırılan ve (D) cetve

linde hizmet nevileri ile ücretleri gösterilen hizmetlilerin hakedişleri bu tertipten ödenir. 
Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 

ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçit
lerde muhtelif işlerde çalışanlara ait olmak üzere bütçenin 1 nci Ibölümünün 4 ncü maddesine ait 
formül dairesinde yatırılacak paralar bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 32 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçit

lerde çalışanlara bütçenin 2 nci bölümtînün1nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli 
görev yklîuğu ibu tertipten ödenir. 
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Madde 2 — Geçici görev yolluğu 

Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan ve gar, istasyo%: ambar ve geçit
lerde çalışanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici 
görev yolluğu Ibu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 31 nci .bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalı

nanlara bütçenin 2 nei bölümünün 5 nci maddesine ait Jormiil dairesinde verilecek çocuk zanıları 
fou tertipten ödenir. 

Madde 4 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalı

şanlara bütçenin 2 nci bölümünün 6 ncı maddesine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı 
ibu tertipten Ödenir. 

Madde 5 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalı

şanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı 
bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci ve, 2 nci maddelerinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçit

lerde çalışanlara verilecek giyim eşyası bedelleri bütçenin 2 nci bölümünün 8 nei maddesine ait for
mül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

Madde 7 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci madesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalışanla

ra bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek yakacak zammı bü ter
tipten ödenir. 

Madde 8 —-Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçit

lerde çalışanlara bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait forntüî dairesinde yapılacak öde
meler bu tertipten karşılanır. 

Madde 9 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddeleriyle 33 ncü 

bölümün 6 ncı maddesi ve 34 ncü bölüm ödeneklerinden alanlara yönetmeliğine göre verilecek ik
ramiyeler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 83 - Madde 1 — Isıtma 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin ısıtılması giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci maddesi

ne ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Aydınlatma 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin aydınlatma giderleri ile gaTİarca istasyonlar hudutları dâhi

linde yapılacak sair aydınlatma giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci madesine ait formül daire
sinde bu tertipten ödenir. 
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Madde 3 — öteberi giderleri 

î§aret bayrakları giderleri ve temizlik personeline verilen tulumların, tebdili giderleri de dâhil 
olmak üzere gar^'istasyon, ambar ve geçitlerin öteberi giderleri, hizmet vagonları çamaşırlarının 
yıkattırılması giderleri, lüzumunda kiralanacak hangar, depo ve hizmetevl icar bedelleri bütçenin 3 
neü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin makineli bagaj arabaları, seyyar basküller dâhil her türlü 

makine ve aletleri ile demirbaş ve mefruşatının bakım ve tamir giderleri bütçenin 3 ncü bölümü
nün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Haberleşme 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin haberleşme giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 5 nci mad

desine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
1. Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin biletler dâhil her türlü kırtasiye ve basılı kağıtlarla 

defterleri giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 6 ncı maddesine ait formül dairesinde, 
2. Bilet basımevinin genel giderleri; 
a) Bütçenin 1 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde (C) cetveline dâhil 

daimî memur ve işçiler ücretleriyle geçici işçi ve amele ücretleri ve iş Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince verilecek ihbar müddeti yevmiye vo tazminatları, 

b) Bütçenin 1 rici bölümünün 4 ncü maJdesine ait formül dairesinde çeşitli sandıklar vo 
İşçi Siyortaları Kurumuna yatırılacak paralar, 

ç) Bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerine ait formüller dairesinde sürekli 
ve geçici görev yollukları, 

d) Bütçenin 2 nci bölümünün 5, 6, 7 vo 8 nci maddelerine ait formüller dairesinde verile
cek çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası bedelleri, 

e) Bütçenin 2 nci bölümünün 10 ucu maddesine ait formül dairesinde yapılacak tediyeler, 
f) Bütçenin 3 ncü bölümünün 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerine ait formüller dairesinde 

ısıtma, aydınlatma, öteberi, makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı, haberleşme, kır
tasiye ve basılı kâğitlar, defterler giderleri, 

g) Kiralar, iaşe ve iaşeye müteferri bütün giderler, yangın önlenmesine ve söndürülmesine 
ait her türlü giderler, personelin temizlenmesine ait sabun, kurulanma bezleri gibi yıkanma gi
derleri, 

h) Karton, mürekkep gibi müstehlek malzeme, giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 34 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Gar, istasyon, ve ambarlarda yükleme ve boşaltma işleriyle ilgili görevleri yapanların istasyon 

ve ambarlarda bilfiil yükleme ve 'boşaltma işlerinde çalıştırılan daimî hamalların gerek kadro kar
şılığı olarak ve gerek kadroya müstenit olmaksızın çalıştırılacak geçici hamallar ve amelenin ücret
leriyle fazla mesai ücretleri ve îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar 
müddetleri yevmiyeleri ve tazminatları; 

a) Bütçenin 1 nci bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerine ait formüller dairesinde (C) ye (D) 
•cetvellerine dâhil daimî memur ve hizmetlilerin ücretleriyle geçici işçi ve amele ücretleri; 

'b) Bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandık ve kurum
lara yatırılacak paralar; 

ç) Bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerine ait formüller dairesinde sürekli ve 
geçici görev yolukları; 
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d) Bütçenin 2 nci 'bölümünün 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddelerine ait formüller dairesinde veri

lecek çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası bedelleri, yakacak zamları; 
e) Bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler; 
f) Yükleme ve boşaltma işlerinin taahhüde raptı halinde 'buna müteferri masraflarla mütaah-

hitlere ödenecek paralar; 
g) Takozlama giderleri; 
Bu tertipten ödenir. 

TREN LOKOMOTİFLERİ . 

Bölüm 35 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen trafik gurupunun tren lokomotifleri kısmındaki makinist, mezun ateş

çi ve loko ateşçileriyle pompacıların ve su işlerinde çalışan diğer personelin ücretleri, kademe zam
ları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici memur ve hizmetliler ,ücreti 
Tren lokomotiflerinde çalıştırılacak geçici personelin ücretleriyle iş Kanununun 13 ncü mad

desi gereğince verilecek ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara ait olmak üzere bütçenin 1 

nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 36 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde'verilecek sürekli görey yolluğa bu tertipten ödenir. 
i 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu bu tertipten ödenir. 
î 

Madde 3 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci mad 

desine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 -nci bölümünün 6 nci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 
1 

Madde 5 — ölüm yardımı j 
Ücretlerini 35 nci- bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten verilir. 

Madde 6 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek giyim eşyası tutar!arı bütçe

nin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formüldairesinde bu tertipten mahsup olunur. 
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Madde 7 — Yakacak zammı 

Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu madde
sine ait formül'dairesinde verilecek yakacak zammı bu tertipten ödenir. 

Madde 8 — Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 35 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 10 

ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek paralar bu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 35 nci bölümden alanlara yönetmeliğine göre 

verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

Madde 10 — Kömür tasarruf ikramiyesi 
Kömür istihlâkinde tasarruf sağlıyanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler bu ter« 

tipten ödenir. 

Bölüm 37 — Lokomotifler giderleri 
Yakıtlar (kömür, fayraptık bedelleri, depolardaki yükleme ve boşaltma giderleri, nakliye) 

akaryakıtlar (yükleme ve boşaltma ve tankların temizlik giderleri, yağlar) sular, su tasfiye te
sisleri, alimantasyonların her türlü giderleri, ampuller, karbonat, tuz ruhu, meş'ale gibi diğer 
müstehlek malzeme giderleri bu tertipten ödenir. 

TRENLER 

Bölüm 38 - Madde 1 — Daimî memurlar ve işçiler ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen ve trenlerin seyrüseferi esnasında servis yapan, cer ve hareket servi

sine mensup şeftrenler ile başrevizör, revizörler, bagaj kondoktorları, kondoktorlar, gardfren, yağ
cılar, tathir ameleleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin aylık ücretleriyle kademe zamları 
ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları ile İş Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince verilecek, işçilerin ihbar müddetine ait yevmiyeleri ile tazminatları bu tertipten 
ödenir. 

Madde 2 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
Trenlerde çalıştırılacak geçici personelin ücretleriyle İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince 

verilecek, işçilerin ihbar müddetine ait ücretleri, tazminatları bu tertipten ödenir. 
İ d , . • 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci ve"2 nci maddelerinden; alan ve trenlerde çalışanlara ait olmak 

üzere bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandık ve kurumlara 
yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 39 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten Ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci maddesine 

ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu bu tertipten ödenir, 
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Madde 3 — Çocuk zammı 

Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci madde
sine ait formül dairesinde verilecek ^ocuk zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci maddesine 

ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve hareket ve cer teşkilâtında çalışanlara ve

rilecek giyim eşyası bedelleri bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde bu ter
tipten mahsup olunur. 

Madde 7 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu mad

desine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 8 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden ve 40 nci bölümden alanlara bütçenin 2 

nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde ödenecek paralar bu tertipten karşılanır. 

Madde 9 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 38 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara yö

netmeliğine göre verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 40 - Trenler giderleri 
Trenleri terkip eden vagonların yağlanması ile vagonlarda, ampul, temizlik malzemesi gibi istihlâk 

edilecek mevad giderleri ve geçici amele ve işçi ücretleri, bu ücretlere müteferri iş kazaları ile mes
lek hastalıkları, hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortaları karşılıkları bu tertipten ödenir. «* 

MANEVRA GÎDERLERÎ 

# Bölüm 41 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen ve manevralarda çalışan cer ve hareket servislerine mensup daimî 

memurların aylık ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete 
ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
Hâsıl olan lüzum ve ihtiyaç üzerine mevcut kadro fevkinde manevralarda muvakkaten çalış

tırılacak geçici personelin ve bu meyanda geçici makasçıların ücretleriyle îş Kanununun 13 ncü 
maddesi gereğince verilecek, işçilerin ihbar müddetine ait ücretler ve tazminatları bu ter
tipten ödenir. 
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Madde 3 — Ücretlerb ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 

Ücretlerini 4i nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara ait olmak üzere bütçenin 1 nci 
bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödeme
ler bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 42 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci madesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

" """"'"' *'" "' Madde 4 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak doğum yar dimi bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — ölüm yardımı 
ücretlerini 41 nci bülümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipte* ödenir. 

Madde 6 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek giyim eşyası tutarları 2 nci 

bölümün 8 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

Madde 7 — Yakacak zammı 
ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu madde

sine ait formül dairesinde verilecek yakacak zammı bu tertipten ödenir. 

Mdde 8 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre yapılacak Ödemeler 
Ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

10 ncu maddesie ait formül dairesinde verilecek paralar bu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 41 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara yö

netmeliğine göre verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 43 — Manevra gilerleri 
Manevra makinelerinde sarf ve istihlâk olunacak kömür, fayraplık odun gibi yakıtlarla bun

ların yükleme ve boşaltma giderleri, yağ, su ve diğer müstehlek mevad giderleri bu tertipten 
ödenir. 

(S. Sayısı: 51) 
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DEPOLAR VE ELEKTRİK İŞLERİ ŞEFLİKLERİ 

Bölüm 44 - Madde ,1 — Daimî memurlar ve işçiler ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen ve depolar ve elektrik işleri şefliklerinde çalışan daimî memur ve 

işçilerin aylık ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldığı müddete ait 
istihkakları ile îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek, işçilerin ihbar müddetlerine ait 
yevmiyeleriyle tazminatları bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bareme tâbi olmaksızın çalıştırılan ve (D) cet

velinde hizmet nevileriyle ücretleri gösterilen daimî hizmetlilerin hakedişleri bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapılacak ödemeler 
ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan ve depolarla elektrik işleri şef

liklerinde çalışanlara ait olmak üzere bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dai
resinde yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 45 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 

1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yollukları bu tertipten ödenir. 

• * Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan depolar ve elektrik işleri şeflik

leri mensuplarına bütçenin 2 nci bölümünün 2 nei maddesine ait formül dairesinde verilecek ge
çici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan depolar ve elektrik işleri şeflikleri men

suplarına bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde yerilecek çocuk zamları 
Ibu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan depolar ve elektrik işleri şeflikleri men

suplarına bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardı
mı ıbu tertipten Ödenir. 

Madde 5 — Ölüm yardımı 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan depolar ve elektrik işleri şeflikleri men

suplarına bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı 
bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan depolar ve elektrik işleri şeflik

leri mensuplarına bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek giyim 
eşyası tutarları bu tertipten mahsup olunur. 

•-•.. :• *.i--.)r İ ^ K V -r-. Madde 7 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 44 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu mad

desine ait formül dairesinde ödenecek yakacak zamları bu tertipten verilir. 
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Madde 8 — Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 

Ücretlerini 44 ncü 'bölümün 1 iıci ve 2 nci maddelerinden alan depolar ve elektrik işleri şeflikleri 
mensuplarına Ibütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek paralar 
bu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 44 ncü (bölümün 1 nci ve. 2 nci maddelerinden 

alanlara yönetmeliğine göre verilecek ikramiyeler (bu tertipten ödenir. 

Bölüm 46 - Madde 1 — Isıtma 
Depolarla elektrik işleri şefliklerinin ısıtılması giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci mad

desine ûit formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Aydınlatma 
Depolarla elektrik işleri şefliklerinin aydınlatılması giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nei 

maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Öteberi giderleri 
1. Depolarla elektrik işleri şefliklerinin öteberi giderleri ve depolar yatakhaneleri çamaşırları

nın ve tren personeli hariç olmak üzere depoların ve elektrik işleri şeflikleri personelinin yıkan
ması giderleri büiçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde, 

2- Yangın ekiplerinin ücretleri hariç olmak üzere diğer bilûmum giderleri, 
Bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Depolarla elektrik işleri şeflikleri bürolarındaki makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatının 

bakını ve tamir giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu 
tertipten ödenir. 

r - Madde 5 — Haberleşme 

Depolarla elektrik, işleri şefliklerinin haberleşırfe giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 5 nci 
maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

TVfadde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

Depolarla elektrik işleri şefliklerinin kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterleri giderleri bütçenin 
3 ncü bölümünün 6 ner maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Bölüm 47 — Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı ve servise hazırlama giderleri 
Depoların, muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tamirleri ve servise hazırlama i^in yapı

lacak çeşitli malzeme ve müstehlek mevad giderleri, muharrik ve müteharrik edevatın bakımı, 
servise hazırlanması işlerinde kullanılan, depoların her türlü makine ve aletleriyle tezgâhlarının 
bakım ve tamirleri, muharrik kuvvet cereyan bedeli ve su giderleri ile bu işlerde 'kullanılacak ge-
çiei personel ücretleri, İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek, işçilerin ihbar müddeti
ne ait yevmiyeleri ile tazminatlar, geçici amele vo işçilerin- iş kazaları ile meslek hastalıkları, 
hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortaları karşılığı olarak işçi sigortaları kurumuna yatırılacak pa
ralar, daimî işçilerin iaşe-ve iaşeye müteferri giderleri, küfeler, su hortumları, vagonların tathi-
rinde kullanılan haşarat öldürücü her türlü mevad bedelleri ile ikinci sınıf demirbaşların tebdi-i gi
derleri ve muharrik Ve müteharrik edevatın bakımına ait diğer giderler bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 48 - Madde 1 — Kazalar neticesinde yolun açılması giderleri 

Derayman, karambol veya yol kapanması ve benzeri hâdiselerden bun1 arın bertaraf edilmesi 
için sarf olunacak malzeme giderleri ile tahrik edilecek hususi katar giderleri ve kullanılacak 
geçici amele ücretleri, bu hâdiselerde çalıştırılanlara lüzumunda verilecek yiyecek ve içecek 
maddeleri giderleri, imdat vagonlarında bulundurulması lazımgelen müstehlek mevad giderleri bu 
tertipten ödenir. Parçalanan, kırılan edevatın tamir veya yenilenmesi giderleri ilgili gider grup
larından yapılır • 

Madde 2 — Tazminler 
Nakil eşyası kayıp ve hasarları (canlı hayvanlar dâhil) bagaj eşyası kayıp ve hasarları, ema

net odalarına verilen eşyanın tazminleri ve kazalar neticesinde üçüncü şahısların her türlü mal
larına iras olunan zararlar (canlı hayvan kayıpları da dâhil) ile bu şahıslardan ölenlerin vâris
lerine ve malûl kalanlarla yaralananlara verilecek tazminat, yol kapanması dolayısiyle yolcu ve 
yolcu eşyalarının diğer vasıtalarla taşınması giderleri keza kazalar neticesinde idare personelin
den ölenlerin vârislerine ve malûl kalanlara tüzüğüne göre verilecek tazminat bu tertipten ödenir. 
sonesinden ölenlerin vârislerine ve malûl kalanlara tüzüğüne göre verilecek tazminat bu tertip
ten ödenir. 

Yangından mütevellit olarak nakil eşyası, bagaj, emanet odalarına verilen eşyanın kayıp ve 
hasarları dolayısiyle verilecek tazminat sigorta sermayesi hesabından karşılanır. 

s - î r ' " • *" ~' * LİMAN ÎŞLERÎ 

Bölüm 49 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen liman servisi kadrolarına dâhil daimî memurların aylık ücretleriyle 

kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları bütçelin 
1 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bareme tâbi olmaksızın limanlarda istihdam edi

len ve (D) cetvelinde hizmet nevileriyle aylıkları gösterilen daimî himetlilerin ücretleri bu tertip
ten ödenil*. ?' 

Madde 3 - Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kurumlara yapflacak ödemeler 
Ücretlerini 49 ncıt bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan limanlar servisi mensuplarına 

ait olmak üzere bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde yatırılacak pa
ralar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 50 - Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 49 ncu bölümün İnc i ve 2 nci maddelerinden alan limanlar servisi mensuplarına büt

çenin 2 nci bölümünün 1 nci maddesine ait forjmül dairesinde verilecek sürekli görev yollukları 
bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan limanlar servisi mensuplarına 

bütçenin 2 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluk
ları bu tertipten ödenir. 
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Madde 3 — Devir ve teftiş yolluğu 

Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarının devir 
ve teftiş yollukları bütçenin 2 nci bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde bu ter
tipten ödenir. 

Madde 4 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin 

2 nci bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten 
ödenir. 

Madde 5 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar serdsi mensuplarına bütçenin 

2 nci bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek doğum yardımı bu tertipten 
ödenir. 

Madde 6 •— Ölüm jyardımı 
Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına 

2 nci bölümünün 7 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu 
ödenir. 

Madde 7 H- Giyim eşyası 
Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan limanlar servisi mensuplarına 

yönetmeliğine tevfikan verilecek giyim eşyası tutarları bütçenin 2 nci bölümünün 8 nci maddesi
ne ait formül dairesinde bu tertipten mahsup edilir. 

Madde 8 — Tahsisatlar itüzüğline göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 49 ncu bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alan limanlar servisi mensuplarına 

bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek paralar bu tertipten 
ödenir. 

Madde 9 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 49 ve 52 nci bölümler ödeneklerinden alanlara 

yönetmeliğine göre verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 51 i- Madde 1 — Isıtma 
Limanlar servisi teşkilâtının ısıtılması giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci maddesine 

ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 2 -— Aydınlatma 
Saha tenviratı hariç olmak üzere limanlar servisi teşkilâtının aydınlatılması giderleri, bütçe

nin 3 ncü bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 
Madde S — Öteberi giderleri 

Limanlar servisi teşkilâtının öteberi giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine 
ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. f^f 

Madde 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefnraitın bakımı 
Limanlar servisinin bürolarındaki makine ve aletleriyle demirbaş ve mefruşatının bakım 

ve tamirleri giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu 
tertipten ödenir. 
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Madde 5 — Haberleşme 

Limanlar servisinin haberleşme giderleri bütçenin 3 ncü bölümünün 5 nci maddesine ait for
mül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — Kırtasiye ve basıl?, kâğıtlarla defterler 
Limanlar servisinin kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterleri giderleri bütçenin 3 ncü bölü

münün 6 ncı maddesine ait formül daireside bu tertipten ödenir. 

Bölüm 52 - Madde 1 — imletme giderleri 
1. Deniz araçlarında kullanılacak yakıtlar, kömür ve fayraplık odun, akaryakıtlar yağlar, 

sular ve diğer müstehlek malzeme ile cereyan bedelleri ve deniz vasıtalarının belediye resimleri 
kazalar giderleri, 

2. Bütçenin 1 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde (C) cetveline dâhil daimî 
memur ve işçilerden bu işlerde çalışanların çalıştıkları müddete ait ücretleriyle geçici işçi 
ve amele ücretleri ve îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince yerileck, işçilrin ihbar müddetleri
ne ait yevmiyeleriyle tazminatları, 

3. İdarece nakledilen veya edilecek olan gümrüklü eşyanın, 5383 sayılı Kanunun 57 nci 
maddesi gereğince muhafazası için konulacağı sundurma, hangar ve depo gibi antrepo hizmet
lerinde kadrolu ve kadrosuz olarak çalıştırılacak personelin ücretleriyle tş Kanununa göre ve
rilecek ihbar müddetlerine ait yevmiye fe tazminatları, 

4. Bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncû maddesine ait formül dairesinde çeşitli sandık ve ku
rumlara yatırılacak paralar, -

5. Bütçenin 2 nci bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerine ait formüller dairesinde verilecek 
sürekli ve geçici görev yollukları, 

6. Bütçenin 2 nci bölümünün 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerine ait formüller dairesinde verilecek 
çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası bedelleri, 

7. Bütçenin 2 nci bölümünün 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler, 
8. Bütçenin 3 ncü bölümünün 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerine ait formüller dairesinde 

ısıtma, aydınlatma, öteberi, makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın ve liman kantarlarının 
tamir ve bakımı giderleri, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri; 

9. Kiralar, iaşe ve iaşeye müteferri bütün giderler, yangın önlenmesine ve söndürülmesine 
ait her türlü giderler, personelin temizlenmesine ait sabun, kurulanma bezleri gibi yıkanma le
vazımı giderleri, vergi ve resimler, vesait kiraları ve limanların taranması, limanlar sahalarının ay
dınlatılması ve temizlenmesi giderleri; 

10. Takozlama giderleri; 
Bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Araçların bakım giderleri 
Deniz araçlariyle liman atelye ve şantiyelerin deki alât ve edevatın (makineler, tezgâhlar ve 

birinci sınıf demirbaşlar ve ikinci sınıf demirbaşların yenilenmesi dâhil) bakım işlerine ait her 
türlü malzeme ve elemeği giderleri bütçenin 52 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül daire
sinde bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Bina ve tesislerin bakımı giderleri 
Limanların her türlü binaları ile sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin (vinçler dâhil) iske

lelerin bakımı için ihtiyarı gereken malzeme giderleri ile geçici amele ve işçi ücretleri bütçenin 
52 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 53 — Yükleme ve boşaltma gi&srleri" 

Limanlarda denizden karaya ve karadan denize yapılacak yükleme ve boşaltma giderleri büt
çenin 34 ncü bölümüne ait formül dairesinde bu terlipten ödenir. Karada işleyen yükleme ve bo
şaltma tesis ve vasıtalarının işletme giderleri de bu tertipten ödenir. 

TRABZON - İRAN TRANStT YOLU İŞLETMESİ 

Bölüm 54 - Madde 1 — Daimî memurlar ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen Trabzon - î ran transit yolu merkez teşkilâtı kadrolarına dâhil dai

mî memurların aylık ücretleri ile kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müd
dete ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Bareme tâbi olmaksızın çalıştırılacak olan ve 

(D) cetvelinde hizmet nevileriyle aylıkları gösterilen daimî hizmetlilerin ücretleri bu tertipten 
ödenir. 

Madde 3 — Ücretlerle ilgili olarak çeşitli sandık ve kumımlara yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara -ait olmak üzere bütçenin 1 nci 

bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde yatırılacak paralar bu tertipten ödenir 

Bölüm 55 - Madde 1 — Sürokli görev yolluğu 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara bütçenin 2 nci bölümü

nün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir 

Madde 2 — Geçici görov yolluğu 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara, bütçenin 2 nci bölümünün 

2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Devir> ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanların devir ve teftiş yollukları bütçenin 2 nci 

bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 5 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 6 nci madde

sine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 6 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 7 nci madde

cine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

Madde 7 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara yönetmeliğine tevfikan veri-
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lecek giyim eşyası tutarları bütçenin 2 nci bölümünün 8 fnci maddesine ait formül dairesinde- bu 
tertipten mahsup olunur. 

Madde 8 — Yakacak isammı 
Ücretlerini 54 ncü bölümünün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümünün 9 ncu 

maddesine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları (bu tertipten ödenir. 

Madde 9 — Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 54 ncü bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerinden alanlara ibütçenin 2 nci bölümünün 

10 ncu maddesine ait formül dairesinde verilecek paralar !bu tertipten ödenir. 

Madde 10 — Personele verilecek ikramiyeler 
Büro personeli hariç olmak üzere ücretlerini 54 ve 57 nci bölümlerden alanlara yönetmeliğine 

göre verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 
: , - > f * f i • - . • ' . . - ; • • , . ; - . - • * 

* ; s • Bölüm 56 - Madde 1 — Isıtma 
Trabzon - Iran transit yolu işletmesi teşkilâtının ısıtma -giderleri, bütçenin 3 neü bölümünün 1 

nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir, 

Madde 2 — Aydınlatma 
Trabzon - Iran transit yolu işletmesi teşkilâtının aydınlatma giderleri, bütçenin 3 ncü bölümü-

n^ri 2 nci madâesihe ait formül dairesinde bu tertipten ©denir. 

Madde 3 — Öteberi giderleri 
Trabzon - Iran transit yolu işletmesi teşkilâtının öteberi giderleri, bütçenin 3 ncü bölümü

nün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Trabzon - Iran transit yolu işletmesi teşkilâtının ibürolardaki makine ve aletlerle demirbaş ve 

mefruşatının bakım ve tamirleri giderleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 4 neü maddesine ait formül 
dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Haberleşme 
Trabzon - Iran transit yolu işletmesi teşkilâtının haberleşme ıgiderleri, bütçenin 3 ncü bölümü

nün 5 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 
' " ' . • : . . - ' • • . . - * . • - - . , , » . . - „ . . ^ ' ' * ' ' ' ' • ' ' ' ' • • • ' ' ; ''•• ' i 

Madde 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Trabzon - Iran transit yolu işletmesi teşkilâtının kırtasiye ve basılı kâğıtlariyle defterleri gi

derleri, bütçenin 3 ncü bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

" ' * Bölüm 57 - Madde 1 — İşletme giderleri 
Yakıtlar, akaryakıtlar, yağlar, sular, diğer müstehlek malzeme bedelleri, kaza giderleri ve taz

minatı ile hasar ve zıya tazminatı, kadrolu ve kadrosu?; personel ücretleri, yakacak zammı ve büt
çenin 52 nci bölümünün 1 nci maddesiyle 36 nci bölümünün 9 ncu maddesine ait formüller daire
sinde yapılması gereken sair giderler ve verilecek tazminatlar bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Araçların bakımı giderleri 
Trabzon - İran transit yolu işletmesinde kullanılan bilûmum taşıt araçlarının bakımı için ge-
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rekli malzeme ve mevad bedelleriyle kadrolu, kadrosuz personel ücretleri, yakacak zamları ve di
ğer giderler bütçenin 52 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Bina ve tesislerin bakımı giderleri 
Trabzon - îran transit yolu işletmesi işlerinde kullanılan binalarla sabit tesislerinin ve diğer 

tesisatın bakımı için gerekli malzeme giderleriyle kadrolu ve kadrosuz personel ücretleri, yaka
cak zamları ve diğer giderler bütçenin 52 nci bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde 
bu tertipten ödenir. 

YATIRIMLAR 

I - Yenilemeler 
Bölüm 58 - Madde 1 — Üst yapının yenilenmesi 

Madde 2 — Yol tesislerinin yenilenmesi 
Madde 3 — Binaların yenilenmesi (tesisleri dâhil) 

Hattın tamamen değiştirilerek yeniden yapılması (poz), kullanılmıyacak hale gelen veyahut 
teknik ve ekonomik şartlara uymıyan birinci sınıf demirbaşlarla makine ve alâtm, yerine yeni
lerinin alınması, yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması tesislerin kullanılmaz hale gelmesin
den veyahut kullanılmalarının ekonomik ve teknik şartlara uymamasından dolayı değiştirilmesi. 

Madde 4 — Birinci sınıf demirbaşlarla makine, jtezgâh, alât ve edevatın ve mötörlerin yenilenmesi 
Parktan ihraç edilen her türlü muharrik ve müteharrik edevat ile kayıtlardan ıskat olunan 

diğer taşıt araçlarının bagaj ve el arabaları ile vinçlerin yerlerine yenilerinin alınması giderleri. 

Madde 5 — Lokomotifler ve tenderlerle demirbaşlarının yenilenmesi 

Madde 6 — Motorlu vagonlarla demirbaşlarının yenilenmesi 
Madde 7 — Yolcu vagonlariyle demirbaşlarının yenilenmesi 

Madde 8 — Yük ve hizmet vagonlaTiyle demirbaşlarının yenilenmesi 
Bu işlerin yapılmasına müteferri arttırma, eksiltme ve pazarlık ilânlariyle mubayaa, muayene 

Ve tesellüme mütaallik diğer giderler, mukavele giderleri, bonolara yapıştırılacak pullar, bono
lar faizleri, nakliye, sigorta ve dizbarko ücretleri ve gümrük resmi ile Muamele Vergisi, proje, 
'keşif ve kontrol giderleri bu tertipten ödenir. 

Yenilenen veya değiştirilenin kıymeti, mukayyet kıymetinden fazla olsa dahi bu tertipten 
mahsup olunur. 
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/ / „ , . ÜÇÜNCÜ KISIM 

Servet artışları 

Bölüm 61 - Madde 1 — Üst yapıda sermaye artışları 
Madde 2 — Yol tesislerinde sermaye artışları 

Madde 3 —Binalarda ve diğer gayrimenkullerde sermaye artışları 
Madde 4 — Liman tesislerinde sermaye artışları 

Madde 5 — Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, alât, edevat ve motörlerde sermaye artışları 
Madde 6 — Lokomotiflerde, tenderlerde ve demirbaşlarında sermaye artışları 

Madde 7 — Motorlu vagonlarda ve demirbaşlarında sermaye artışları 
Madde 8 — Yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları 

Madde 9 — Yük ve hizmet vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları 
Malde 10 — Deniz araçlarında sermaye artışları 

Yeni ilâve ve tadillerle kıymetlerde husule gelen artışlar ve mevcuda katılmak suretiyle yeniden 
yapılan mubayaalar, yeni gayrimenkul iktisabında tapuya tescil, harç ve masrafları, yeni mubayaalar 
ve mubayaa, muayene ve tesellüme müteferri giderler, artırma, eksiltme, pazarlık ilânları, mukavele 
giderleri, bonolara yapıştırılacak pullar ve faizleriyle buna ait diğer giderler, nakliye, sigorta ve güm
rük resimleriyle Muamele Vergisi ve dızbarko ücretleri, projeler, keşif nameler masrafları ve kontrol 
mühendislerinin fazla mesai ve sair giderleri ile sürveyyanlık vazifesi görenlerin ücret, fazla 
mesai ve sair giderleri bu tertipten ödenir. 

Cari hesaplı servisler giderleri 
önceden tertibinin veya aidiyetinin tâyini mümkün olamıyan hakedişlerle gerek hariçten mu

bayaa edilecek ve gerekse mağazalardan alınacak her türlü malzeme bedelleri aşağıda gösterilen 
cari hesapların birinden ödenir veya mahsup edilir. Bu suretle elde edilen malzemenin kullanıla
cağı yere verilmesinde bunlar için yapılan masrafın (el emeği ve malzeme) tutarı maliyet essala-
rına göre tâyin edilerek ait olduğu tertipler* maledilmek suretiyle önceden kaydedildiği cari he
saptan düşülür ve bütçeye intikal ettirilir. 

Devlet demiryollarında bu maksatla açılan cari hesaplar şunlardır: 
Atelyeler cari hesabı (yol ve cer atelyeleri ile motor atelyesi) 
Travers fabrikası cari hesabı 
Basımevi cari hesabı 
Dikimevi cari hesabı 
Çeltek madeni cari hesabı 
Mahrukat cari hesabı 
Malzeme cari hesabı 
Ecza metharı cari hesabı 
İaşe cari hesabı 
Malzeme kâr ve zarar cari hesabı 
1. Cer atelyeleri ile motor atelyesi ve yol atelyesi, travers fabrikası, basım ve dikimevleriyle 

Çeltek madeni işletmesi, mahrukat cari hesaplarından ödenecek veya mahsup edilecek giderler 
bütçenin 53 ncü bölümüne ait formülde yazılı olanlardır. 

2. Memleket içinden alman raylarla balast giderleri ve memleket dışından tedarik edilmek
te olan (muharrik ve müteharrik edevat ile ray, travers, inşaat ve demir konstrüksiyonlar gibi 
yol malzemesi hariç olmak üzere) idarenin muhtelif servislerinin ihtiyacını karşılamak üzere satı-
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nalman bilûmum malzeme, bidayette malzeme eari hesabından ödenir. 

3. ilâçlar, malzeme hesabı tavassutu ile satmalmarak ecza metharı hesabına münakale edilir. 
4. İaşeye lüzumlu olan maddeler kısmen iaşe merkezlerinin bulundukları mahallerce ve kıs

men malzeme hesabı tavassutu ile satmalmarak iaşe hesabına münakale edilir, iaşe merkezlerin
de çalışan aşçı ve yardımcılarının hakedişleri ve bunlara müteferri tediyeler bütçenin 53 ncü bö
lümüne ait formül dairesinde bilâhara bütçeye intikal ettirilmek üzere bidayeten iaşe cari hesabın
dan ödenir. 

5. Malzeme kâr ve zarar câri hesabı; 
Mağazalar, malzeme lâboratuvarı, teslim alma ve yollama müdürlüğü, Haydarpaşa satmalma 

Komisyonunun, bütçenin 53 ncü bölümüne ait formüle dâhil bilûmum giderleriyle yaKacak zammı 
ve aşağıda yazılı diğer giderleri: 

a) ilân ücretleri, 
b) Satmalmalarda ve deniz aşırı yollamalarda verilen sigorta primleri, 
c) Fennî muayene ücretleri, 
ç) Liman yükleme ve boşaltma ücretleri ve dizbarkolar, 
d) Taşıma ve navlunlar 
e) Şartname ve mukavelename, tercüme giderleri, 
f) Malzemede (stokta ve sevkiyatta) tesbit edilen eksiklik, hasar ve zayiat bedelleri (nes-

ulleri yoksa), 
g) Bilûmum fiyat farkları, 
h) Vapur, tramvay, otobüs ücretleri gibi muayyen tarifeli taşıt ücretleri, 
i) Mağazalar, teslim alma, lâboratuvar, satmalma komisyonu ve malzeme dairesince tanzim 

ve imza edilen belgelere ve bonolara yapıştırılacak pul bedelleri, 
ı) Matluba alınan paraların ret ve iadesi, 
j) Gerek mubayaa edilen ve gerek numune olarak gelen her türlü malzemenin Gümrük Res

mi, Muamele Vergisi ve buna müteferri diğer giderler, 
k) Mağazalarla teslim alma ve yollama müdürlüğü, malzeme lâboratuvarında beslenen kedi 

ve köpek iaşe ücretleri, 
1) Ambalaj sandıklarının imali ve bunlara mahsus tahtaların biçilmesi, mayiat kablarmın 

tamiri giderleri, 
M) Istarya ve cer ücretleri, 
n) Supalan, şomaj, acyo ve kambiyo farkları, 
o) Ardiye ve antrepo ücretleri, 
ö) Beyanname ve müdafaa pulu bedelleri, 
p) Rıhtım ücretleri, 
r) Haricî lâboratuvarlara yaptırılan malzeme 'tahlil ücretleri, 
s) Gümrük hamaliyeleri, 
ş) Satışlardan hâsıl olan zararlar, 
u) Mubayaa ve tesellüme mütaallik her türlü giderler. 
ü) Mağazalardaki stok malzemenin sigorta prim ve masrafları 
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S. Sayısı: 52 

1951 Yılı 

Devlet Denizyolları ve Liman 
lan İşletme G. M. Bütçesi 



Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/81) 

T. C. 
Başbakanlık ' 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı- 71 - 1726 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Liman?arı işletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

TBaşbakan 
v- • • ' • . ' • • * A. Menderes 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 malî yılı normal işletme ve yat-
tırım masraf bütçesi gerekçesi 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 malî yılı masraf bütçesi 
masraflarının nev'i; mahiyeti ve umumi prensiplere göre taallûk ettiği masraf grupları nazarı iti
bara alınarak-tertip edilmiştir. Bu tertipte 1950 Bütçesine nazaran şu değişiklikler yapılmıştır. 

1. 3633 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai, ikramiye, gişe, fena 
hava tazminatları ile diğer munzam tahsisata ait 211 nci bölüm bu yıl (ikramiyeler, fazla mesai, 
ve sair munzam ücretler ve tazminatlar) unvanı altında ve 4 madde halinde teklif olunmaktadır. 

Bu maddeler de aşağıda yazılmış bulunmaktadır. 

1 nci madde — 1950 yılı bütçesinin 211 nci bölümü aynen 

2 ,nci madde — Geçen yıl bütçesinin 309 ncu bölümünün 3 ncü maddesini teşkil eden (sefer ik
ramiyeleri) 

3 ncü madde — ise yine 1950 yılı bütçesinin 422 nci bölümünün 2 nci maddesini teşkil eden 
(Yükleme, boşaltma işlerinde çalışanlara verilecek fazla mesai ücreti) 

2. 214 ncü, vazife sırasında ölen ve yaralananlara yapılacak yardımlara verilecek tazminat 
bölümü, (işçi sigortaları primleri ile yardım ve tazminleri) unvaniyle değiştirilmiş ve birinci madde
sine 5513 sayılı Kanun ibaresi ilâve olunmuştur; 

3. 220 nci yiyecek giderleri: 

Geçen yıllarda amele gündelikleri tahsisatı meyanmda yer almış bulunan yiyecek istihkakları 
da bu bölüme naklolunmuş ve buna binaen formülünde değişiklik yapılmıştır. 
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4. 223 ncü bölüm: 

Geçen yıllar fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her çeşit ücret ve masraflarını ihtiva eden bu 
bölümde yâlnız işçi ücretleri bırakılmakla beraber, diğer muhtelif bölümlerde yer almış bulunan 
amele ücretleri de taallûku hasebiyle bu bölüme madde olarak nakledilerek (îşçi ücret ve tazmin
leri) unvanı altında ve 5 madde halinde teklif olunmuştur. 

5. Şimdiye kadar hakiki yerinde olmayıp 3 ncü yönetim giderleri arasında bulunan 306 ncı 
giyecekler bölümü 2 nci kısım personel giderleri kısmına 227 nci giyecekler bölümü ünvaniyle 
naklolunmuştur. 

6. 301 nci merkez büro giderleri, 302 nei işletmeler giderlerini de ihtiva etmek üzere (5) 
maddeden (10) maddeye çıkarılmıştır. 

309 - Bu bölümde kara, deniz ve göl taşıtları giderleri olması itibariyle daire hizmetlerinin asli 
unsuru olduğundan 4 ncü kısımda yer alması iktiza ettiği cihetle 421 nci bölümde ncü mad
de halinde yer almış bulunmakta olup bu bölüm boş kalmıştır. 

Bu Bütçe tasarısının yapılmasında evvelki yıllar içinde alınmış ve sarf edilmiş ol^n ödeneklerle 
bu yıl içinde yapılması mutasavver işler, tasarruf prensibine sadık kalınmak suretiyle, nazarı itibara 
alınmış ve 1950 yılı Bütçesindeki masraf tahminlerine göre fazla ve noksanların sebepleri aşağı
da açıklanmıştır. 

Kısım 2 — Personel giritrler! 

Bölüm 201 — Genel Müdürlüğün merkez teşkilâtı ve deniz hatları, şehir hatları, gemi kurtar
ma, fabrika, havuzlar^ Istinye d >k, İstanbul Limanı ve kıyı emniyeti işletmeleriyle İzmir, Trabzon 
ve Van şubelerinin Bareme dâhil memur ve zâbitan aylıkları karşılığı olup geçsn yıla nazaran 
12 personel noksaniyle ve 34 200 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücret' : 

Bu bölüm yekûnu 1950 Bütçesinde 10 974 650 lira iken 1951 yık için 163 adud personel noksa
niyle ve 107 300 lira, eksik olarak ioklif olumuştur. 

Bölüm 203 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti : 

Bu bölüm geçen yıla nazaran aynen teklif olunmuştur. 

Bölüm 204 — Yabancı Uzman ve hizmetliler ile tercümanlar ücreti : 

İdaremizde 9 u Amerika'lı o.'mak üzere 11 ecnebi uzman vardır. 

Bunlara : 
9 u 1 600 lira üzerindeı - 14 400 
1 i 2 000 » » — 2 000 
1 i 400 » » — • 400 lira olmak üzere 

Ayda 16 800 lira ödenmekte olup yıllık tutarları 16 800 X 12 = . 
201 600 liradır. 

Mevcut tercümanlardan ikisine ayda 500 liradan 1 000 
yedisine » 600 » 4 200 lira olmak üı:ere 

0 5 200 lira ödenmekte ve Kınların yıllık 
tutarı da 5 200 X 12 = 62 400 !i;a tutmaktadır. 
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Şu hale nazaran uzmanlar için 201 600 lira tercümanlar için de 

62 400 » hesabiyle 

264 000 liraya baliğ olduğundan 
zaruri olarak 264 000 lira ödenek konulmak suretiyle bu bölümde 14 000 lira miktarında bir faz
lalık hâsıl olmuştur. 

Bölüm 205 — Geçici tazminat: 

Ankara Bürosu memurlarına verilmekte olan bu ödenek kaldırılmıştır. 

Bölüm 206 — Zamlar ve yardımlar: 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlara ait olan bu ödenek ge
cen yıllar sarf iyatı" itibara ahnarak 8 350 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 207 — Lisan ikramiyesi: 

ödenek kaldırılmıştır. # 

Bölüm 209 — Emekli kesenekleri: 

5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına ödenmesi gerekli mebaliğin tediyesine ait 

olan bu bölüm tahsisatı 30 sene hizmet müddetini doldurmuş olan memurların lüzum görüldüğün
de tekaütlükleri hakkında verilmesi zaruri tekaüt ikramiyesi ile itibari hizmet ve sair karşılıkları 
ödiyebilmek için 595 223 lira artırılmıştır. 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği: 

Hecen yılın aynidir. 

Bölüm 211 — İkramiyeler ve fazla mesailer : 

1950 yılı Bütçesinde mahiyetleri itibariyle aykırı masraf bölümleri meyanmda bulunan ve fa
kat personel giderlerine mütaallik olması itibariyle tamamının bir arada mütalâası bütçe tekniği 
bakımından daha münasip görülen sefer ikramiyeleri ile yükleme, boşaltma işlerinde çalışanlara 
verilecek fazla mesai ücretlerim ihtiva etmek üzere teklif olunmuş ve 1950 yılı tahakkukları na
zarı itibara alınmak suretiyle 180 000 lira artırılmak zarureti hâsıl olmuştur. 4 ncü maddede 
memurlar için derpiş edilmiş olan 50 000 liralık ikramiye ödeneği kaldırılmıştır. 

Bölüm 214 — işçi sigortaları, primleri yardım ve tazminleri : 

işçi sigortaları prim, yardım ve tazminleri unvanı altında açılmış olan bu bölüm tahsisatı muh
telif kanunların işçi mevzuunda iş verene tahmil etmiş olduğu vecibeleri yerine getirmek için 
bilhesap 435 000 lira artırılmıştır. 

Bölüm 220 — Yiyecekler : 

Geçen, yıllar yalnız zâbitan, mürettebat ve memurların yiyecek giderlerine ait olan bu bölüm 
bu yıl, formülünde de gösterildiği üzere fabrika ve atelyelerde ve yükleme ve boşaltma işlerinde 
çalışan işçilerle fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyetinde çalışanların yiyecekleri, zehirli işlerde 
çalışanlara verilecek süt ve yoğurt bedelleri ve yemek kaplarının satın alınması ile kapların ka
laylanması ve aş ocaklarının mahrukat masrafları bu bölüme naklolunarak 1 442 000 lira fazla
siyle teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : 52) 
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Esasen nizamnamelerle yiyecek haklarından istifade edecek personelin aded ve günlük istih

kaklarına nazaran yapılan hesaba göre bu bölüm yekûnu : 

36 Lira Deniz Hatları İşletmesi personeline 
» Şehir Hat lar ı ' işletmesi personeline 

50 » Gemi kurtarma işletmesi personeline 
» Fabrika havuzlar işletmesi personeline 
» Istinye dok işletmesi personeline 

70 » izmir işletmesi. personeli (ne 
» Trabzon işletmesi personeline 
» Van işletmesi personeline 
» Liman işletmesi personeline 
» Kıyı emniyeti işletmesi personeline olmak üzere ceman 

56 Liranın gemiler zâbitan ve mürettebatı ile iskele memurlarına ve 
Lira Van Şubesi atelyesinde 

» istanbul fabrika ve ately elerinde 
» Yükleme, boşaltma işlerinde çalışan işçiler yevmiyesi olmak üzere ceman 

Liranın ilâvesiyle 

4 604 588 56 Lira tuttuğu halde yapılması melhuz bilûmum tasarruflar nazarı itibara alına
rak 242 588,56 lira indirilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylıkları • 

Geçen yılki ödemeler göz önünde tutularak 50 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 223 — işçi ücret ve tazminleri : 

Personel giderlerinin hepsinin bir arada görülmesi her bakımdan faydalı olacağı düşünülerek ev
velce fabrika ve atelyelerde çalışan işçi yevmiyeleri ile malzeme bedellerini ve diğer masraflarını ihti
va eden bu bölümde yalnız işçilikler ifa edilerek ayrı bölüm halinde bütçede yer almış olan yükleme 
ve boşaltma işlerinde çalışanların ücret ve tazminleri ve 423 ncü bölüm masrafları meyanmda bulu
nan fenerler; raclyofarlar ve kıyı emniyetinde çalışanların munzam ücretleri bu bölüme naklolunarak 
geçen yıla nazaran 3 781 000 lira noksaniyle teklif edilmektedir. Bu noksanlık malzeme masraflarının 
901 nei bölümünün 5 nci maddesine naklolunmasından mütevellittir. 

Bölüm 227 — Giyecekler : 

Mevcut tüzüklere ve işçi sağlığını koruma nizam namesiyle kabul edilmiş olan hakları karşılamaya 
matuf olan bu. bölüm için 1950 yılı Bütçesiyle alınmış olan 850 000 liralık tahsisatın kifayet etmiye-
ceği anlaşılmış olduğundan 198 000 liralık munzam ödenek talebine lüzum hasıl olmuştur. Bu itibarla 
1951 yılı teklifi yapılırken geçen yıl tahakkukları göz önünde tutulmuş ve bu haklardan müstefit olan 
personel miktarı ile maliyet hesapları itibara alınarak 1 000 000 lira teklif olunmuştur. 

Kısım 3 — Yönetim giderleri 

Bölüm 301 — Büro giderleri : 

Geçen yıl merkez ve işletmeler büro masrafları olarak iki bölüm halinde olan bu masrafların tat
bikatta ayrılmasında bir fayda görülmediğinden bu yıl birleştirilmiş ve geçen sene alınmış olan öde
nekle idarei maslahat etmek imkânı hasıl olamadığından munzam ödenek talebine zaruret görülmüş 
ve bu' maksatla 1951 yılı teklifi 64 000 lira artırılmıştır. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler: 

Tasarrufu kabil görüldüğünden geçen yıla nazaran 18 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 304 —• Posta, Telgraf ve Telefon ücret v« giderleri; 

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderlerine taallûk eden bu bölüm giderleri 1950 yılında ya
pılan hakiki masraflar nazarı itibara alınarak 3 000 lira artırılmıştır. 

Bölüm 305 — Kira karşılığı: . 

Marshall yardımından sipariş olunan gemileri kontrol etmek üzere gönderilecek heyetler- için 
kiralanacak büro münasebetiyle geeçen yıla nazaran 4 100 artırılmıştır. 

Bölüm 307 — Yolluklar: 

Geçen yıla nazaran 120 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş olup bu fazlalık da, Marshall yardı
mından sipariş edilmiş olan gemileri kontrol etmek üzere gönderilecek heyetlerin yevmiye ve 
masraflarından ve teftiş müdürlüğünün faaliyetini artırabilmesini sağlamak zaruretinden dolayı, 
bu maddelere ilâveler yapılmış olmasınlan mütevellittir. 

Bölüm 308 — Tedavi giderleri ve yollukları: 

Geçen yılın aynıdır. 

Kısım 4 — Daire hizmetleri; 

Bölüm 401 — Basımevi giderleri: 

Çoktan beri zam yapılmamış olan matbaa işçileri yevmiyelerine bu yıl ufak bir miktar zam ya
pılmasını temin için 5 000 lira artırılmıştır, 

Bölüm 403 — Temsil ve kutlama giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

Bölüm 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderleri : 

Geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 412 — Hastane- ve revir giderleri : 

Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

Bölüm 416 — Okul ve tahsil giderleri : 

Okul ve tahsil giderlerine ait olan bu bölüm, yabancı memleketlerdeki talebelerimizin avdeti 
münasebetiyle 10 000 lira miktarındaki tahsisatı kaldırılmış gerek bu ve gerek Yüksek Denizcilik 
Okulunda okutturulacak öğrenci giderlerine muhtaç maddelerin muhafazası için birer lira teklif 
olunmuştur. Sanat okulu giderlerindeki 26 000 lira miktarındaki artış da 1950 içinde yeniden açı
lan birinci sınıf öğrenci giderlerinin 1951 yılındaki masraflarını karşılamak üzere yapılan ilâveden 
ileri gelmiştir. 

Bölüm 418 — Faiz, acyo ve akça farkları: 

Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri : 

Mahkeme, icra, noter, hakem dispeç ve serbest avukat ile ehlivukuf ücretlerine taallûk eden bu 
bölüm hizmetlerinin ehemmiyeti itibara alınarak 27 030 lira-artırılmıştır. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Bölüm 421 — Kara, deniz ve göl taşıtları işletme giderleri: 

Geçen yıl sırf Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının devriçark* ve liman masraflarını ödemeye 
muhtas bulunan bu bölüm; bu yıl, kara, deniz ve göl taşıtları işletme giderleri unvaniyle açılarak 
bütün vasıtaların mahiyetleri aynı olan bilûmum^masraf ödeneklerini toplu bir halde yeknazarda 
görebilmek için (5) madde halinde teklif olunmuş olup 1951 yılında yapılacak hizmetler ile artı
rılacak sefer adedleri göz önünde tutularak 1 422 000 lira artırılmıştır. 

Bölüm 422 — Etüd, proje, keşif, muayene, rapor ve bunlara benzer hizmet giderleri: 

Geçen yıl 223 309 422 ve 701 nci bölüm giderlerinin formülleri meyanmda bulunan etüd, pro
je, keşif, muayene, rapor ve bunlara benzer hizmet giderlerinin bu yıl ayrı bir bölüm olarak gös
terilmesinde fayda görülmüş ve bu maksatla 55 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri: 

Yayın giderlerine de, geçen yıl yapılan masraflar nazarı itibara alınarak bir miktar zam ya
pılmıştır. * 

Bölüm 453 — Uluslararası yardım: '; , ' 

Geçen yıla nazaran bir miktar noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 454 — Sigorta ücret ve giderleri: 

Bu yıl içinde yapılacak ödemeler bilhassa 377 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 456 — Düşünülmiyen giderler: 

. Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 459 — Beden Terbiyesi için yapılacak ödemeler: 

Geçen yıla nazaran 4 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri: 

Geçen yılın aynıdır. 

Kısım 3 — Borçlar 

Bölüm 501 Geçen yıl borçları: 

Yapılacak ödemeler nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle teklif olun
muştur. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları: 

Eski yıllar borçlarını ödemeye mahsus olan bu tertipte 185 000 liralık artış vardır. Bu da bir
kaç yıldan beri mahsup edilmemiş olan asetilen bedeli ile İngiltere Hükümetinden kiralanmış bu
lunan îmroz ednıdaki kurtarma gemisinin ingiltere'den İstanbul'a kadar nakil masrafları ile Ami
rallik dairesinden maliyet bedeli üzerinden verilmiş olan müstehlek malzeme ve kumanya bedeli 
ve masraflarının mahsubunu sağlamak için yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 

Bölüm 506— 3980 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince kullanılan kredinin itfa ve faiz kar
şılığı : 

1951 yılı içinde yapılacak ödemeler gözönünde tutularak 200 000 lira noksaniyle teklif olun
muştur. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Bölüm 509 — 3633 ve 5074 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış ve çıkarılacak olan bonoların 

faiz, acyo ve itfa ve sair giderleri: • 

Geçen yılın aynıdır. 

Yatırımlar 

Bölüm 901 — Onarma ve satmalına giderleri: 

Bütün yapma ve mütemadi zaruri onarma işlerini müstehlek ve müstehlek olmıyan malzeme 
masraflarını ihtiva eden ve 5 madde halinde teklif olunan bu bölüm 1950 yılı Bütçesinde sadece 
merkez atelyesinin bilûmum masraflarını cami idi. Bütçe tekniği bakımından hatalı görülen bu şek
lin tashihi zımnında işçi ücretleri ve sair masrafları buradan çıkarılmış olup alâkalı bölümlerine 
verilmiştir. Aynı zamanda 223 ncü bölümde bulunan Fabrika ve Havuz, dokların müstehlek ve müs
tehlek olmıyan malzeme masrafları da bu bölümde yer aldığından geçen yıl 3,5 milyon lira iken 
bu yıl 5 030 001 lira fazlasiyle 8 738 001 lira olarak teklif olunmuş bulunmaktadır. Bu meblâğ 
1951 senesinde bilûmum tesis ve vasıtalarda yapılmasının zaruri olduğu derpiş edilen yapma ve 
onarma işlerinin her türlü malzeme ve mahrukat masrafları karşılığıdır. 

Bölüm 902 —• 5074 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı: 

5074 sayılı Kanuna müsteniden yapılan 150 milyon liralık yatırım plânı gereğince girişilen 
ve girişilecek olan yüklenmeler karşılığı olarak 1951 yılında ödenmesi gereken mukaveleli borç 
taksitlerini ödemek ve bâzı hizmetlerin ifasını temin etmek maksadiyle 8,5 milyon lira miktarın
da teklif olunmuştur. 

Bölüm 903 — Satın alman İstanbul ve İzmir rıhtımlarının sözleşmeleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizlerinin itfa karşılığı olup geçen senenin aynıdır. 

Bölüm 904 —• 3023 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Hazineye ödenecek ardiye ücretleri 
geçen yılın aynıdır. 

Bolüm 905 —• Marshall yardımından sipariş edilen deniz vasıtalarının 1951 yılında ödenmesi 
gereken taksitleri karşılığı: 

Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Gelir Bütç.ssi 
gerekçesi ve tahminleri 

İlişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1951 yılı gelirleri (79 549 000) lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıla nazaran (3 286 000) lira noksaniyle yapılan bu tahminin taallûk ettiği bölüm ve 
mddeler hakkındaki görüşler ve geçen yıla nazaran olan farkların mucip sebepleri aşağıda arze-
dilmiştir. 

Bölüm 1 - Madde 1 — Yurt içi muntazam posta seferleri : 

1951 gelir muhammenatı 1950 yılmdakine nazaran 1 500 000 lira noksaniyle teşbit edilmiştir. 
Bu noksanın başlıca sebebi: 

1950 nin tahakkukat seyridir. Vasati tahminlerin altına düşen tahakkukların 1951 yılında 
açılması mukarrer İskenderun sürat hattının sağlıyacağı varidatla bu maddenin ancak 16 milyon 
liranın hududu içinde kalacağı anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 52 ) 
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'Bolüm 1 - Madde 2 — Yurt dışı muntazam posta seferleri V 

Bu made gelirleri geçen seneye nazaran 1 300 000 lira fazlasiyle yani 9 700 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Bu tahminler bir taraftan tahakkukların seyrine ve diğer taraftan 8 ay müddetle haftada iki 
defa olmak üzere İstanbul - Pire arasında ve haftada bir defa İstanbul - Hayfa arasında ve müm
kün olduğu takdirde 2 ayda bir defa Türkiye ile Amerika arasında ve buna imkân görülmediği takdirde 
aynı ölçüde gelir sağlıyacağı umulan ve ayda birer defa yapılması mümkün- görülen kruvaziyer se
ferlerinin ve hatlarının yapılabileceği nazara alınarak tesbit olunmuştur. 

Bölüm 1 - Madde 3 — Yurt içi şilep seferleri : 

Bu maddenin 1950 tahminî 2 milyon iken tahakkukların seyri neticesinde 1951 yılında bu 2 mil
yonun sağlanamıyacağı anlaşılmış ve bu sebeple 500 000 lira noksaniyle 1 500 000 liralık bir vari
dat elde edilebileceği mütalâa edilmiştir. v 

Bölüm 1 - Madde 4 — Yurt dışı şilep seferleri : 

1950 senesinde 12 milyon lira tahmin edilen bu hasılat dış deniz ticaret piyasasında navlunla
rın düşmesinden ve rekabetin artmasından dolayı tahakkuk ettirilemiyeceği anlaşılmış ve bu se
beple hesaba dayanan tahminlere müsteniden bu maddenin geliri 1 500 000 lira noksaniyle tesbit 
olunmuştur. 

Bölüm 1 - Madde 5 — istanbul şehir hatları (İzmit körfezi dâhil) : 

Bu madde geliri geçen seneye nazaran 500 000 lira fazlasiyle tahmin edilmiştir. Yeni açılan 
araba vapuru seferlerinin gelir bakımından verimkâr oluşu ve yolcu nakliyatının her yıl muntazam 
bir seyirle artmış ve tahakkukların gidişi bu fazlalığın tesbitini mâkul göstermiştir. 

Bölüm 1 - Madde 6 — îzmir Körfezi hattı .: 

îzmir Körfezindeki yolcu münakalâtının geçen yılın aynı olarak tahakkuk edebileceği kanaatini 
vermiştir. 

Bölüm 1 - Madde 7 — Van Gölü işletmesi: 

Van gölü nakliyatı ve müteferrik hizmetlerinden elde edilen hasılatın seyrine bakılarak 
180 000 liradan ibaret olan 1950 muhammenatınm aynı olarak tesbiti yerinde bulunmuştur. 

Bölüm 2 — Kılavuzluk ve romorkörcülük gelirleri: 

Gemi hareketleri muvacehesinde 135 000 lira fazlasiyle bu bölüm gelirlerinin 750 000 lira 
olarak tahmini cihetine gidilmiştir. 

Bölüm 3 — Gemi kurtarma gelirleri: 

Tahakkuklar bütçe formülü icabı tahsil edilmedikçe veyahut mukabil taraf ile tam bir muta
bakat tesis edilip idarenin alacak hesabına kaydedilecek bir hale gelmedikçe başka bir ifade ile 
gemi kurtarma hizmetlerinden mütevellit idare alacakları katiyyet kespetmedikçe varidat ola
rak gösterilmediğinden 1950 senesindeki idare matlûbatı (1 150 000) lira içinde olacağı derpiş 
edilmekle beraber Londra'daki hakem kararma sunulan bu matlûbat hakkında katı mutabakat 
cevapları henüz alınamadığından irada kaydedilmemiştir. 

Bu sebeplerle gemi kurtarma geliri geçen seneki gibi (365 000) lira da ipka edilmiştir. 

Bölüm 4 - Madde 1 — Ticaret eşyası yükleme, boşaltma ve aktarma: 

Bu madde geliri geçen seneye nazaran (735 000) lira fazlasiyle tahmin edilmiş ve bunda bir 

( S. Sayısı : 52 ) 
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yandan varidatın seyri ve bir yandan da ithal rejiminin? müspet bir rolü olabileceği mütalâa 
edilmiştir. 

Bölüm 4 - Madde 1 — Tatlı su satışı: 

Bu madde geliri de (90 000) lira fazlasiyle konulmuştur. Türk Deniz Ticaret filosunun tonaj 
artışı bu tahminde âmil olmuştur. 

Bölüm 4 - Madde 4 — İhtiyari hizmetler: 

İhtiyari hizmetler gelir tahakkukatının geçen sene tahminlerine ulaşamıyaeağı görülmesine bi
naen (280 000) lira noksaniyle tesbit edilmiştir. 

Bölüm 5 - Madde 1 — Ambar ve antrepo ardiyesi : 

(1 180 000) lira noksaniyle tahmin ve yalnız (4 720 000) lira olarak tesbit edilen; bu madd<e 
gelirleri ticaret eşyasınm ambarlarımızda eskisi gibi uzun sürelerle alıkonulmamasnıdan müte
vellit bir hasılat noksanına dayanarak yapılmıştır. 

Bölüm 5 - Madde 2 — Hamallıklar: 

Geçen seneye nazaran 1951 yılı için (140 000) liralık bir fazlalık mütalaa edilmiştir. Sebebi, 
yükleme, boşaltma hizmetlerinin ve bunların mütemmimi olan hamallık işinin aynı seyir takip ek
mesi lâzmıgeleceğinin mütalâa edilmiş olmasma dayanmaktadır. 

Bölüm 5 - Madde 3 — Rıhtım resmi: 

1950 yılının- tahakkukatı tahmin edilen (8 100 000) liranın tutulamayacağını göstermesine bina

en (800 000) lira noksaniyle tahmin cihetine gidilmiştir. 

6 - 7 ve 8 nci bölümler için geçen seneki tahminlerin aynen kabulü uygun bulunmuştur. 

Bölüm 9 — Fabrika havuz ve atelyeler gelirleri: 

1950 yılı tahmini tahakkuk etmediğinden bu yıl 375 000 lira noksan tahmin olunmuştur. 

Bölüm 10 — Çeşitli gelirler: 

4 maddeden ibaret olan bu bölüm tahminleri de 1949 yılı son 8 aylık gelirleriyle 1950 yılı 4 
aylık tahakkuklar göz önünde tutularak bölüm tutarı 49 000 lira fazlasiyle tahmin olunmuştur. 

Bölüm 11 — Devlet Başkanlığı deniz taşıtları için Genel Bütçeden: 

Umumi muvazeneden verilen ödenek 100 000 lira miktarında tenkis edilmiş olduğundan 300 000 
lira olarak teklif olunmuştur, 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığına, 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi üzerinde yapılan 
tetkikatta: 

1 . V I . 1939 tarih ve 3833 sayılı Kanunla kurulan ve 24 . I . 1944 tarihinle 4517 sayılı Ka
nunla liman işletmeleriyle birleştirilen Devlet Denizyolları ve Limanları İşetme Genel Müdür
lüğü altısı ecnebi şirketten ibaret olmak üzere yirmi teşekkülden maydana gelmiştir. 

1. Şeyrisefain, 

2. Vapurculuk Türk Anonim Şirketi, 

3. Sosyete şilep, 

4. Akay idaresi, 

5. Şirketi Hayriye, 

6. Haliç Şirketi, 

7. İzmir Körfez Hattı Şirketi, 

8. Gemi Kurtarma Şirketi, 

9. Van Gölü İşletmesi, 

10. İstanbul Liman Şirketi, 

11. İzmir Liman Şirketi, 

12. Irabzon Liman Şirketi, 

18. İstanbul R:htım Şirketi, 

14. İzmir Rıhtım Şirketi, 

15. Fabrika ve Havuzlar İdaresi, 

16. Istinye Dok Şirketi, 

17. Fenerler İdaresi, ' 

18. Tahlisiye İdaresi, 

19. Kılavuzluk ve Romorkörcülük İdaresi, 

20. Gümrük ve Antrepolar İdaresi, 

Bu yirmi müesseseyi birleştirmeden gaye kuruluşun itibariyle hepsinin deniz işleri ve ulaş-
tırmasiyle ilgili âmme hizmeti gören ve ayni zamanda iktisadi ve ticari karakter taşıyan ve va
zifeleri itibariyle de yekdiğerini tamamlıyan teşekküllerin koordine bir halde çalışması ve malî 
bünyeleri zayıf bulunan idarelerin deruhde ettikleri hizmetleri aksatmadan yürütülmesi zaruri 
Olan servislerin açıklarını kârlı işletmelerin neticeleriyle kapatarak hizmetin görülmesini temin 
ve dolayısiyle Hazineye bâr olmadan birleşik bir çalışma programı ile işlerin tasarruflu ve daha 
düzenli yürütülmesidir. 

(S. Sayısı: 52) 
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Sermaye durumu geçen yılki raportör arkadaşımızın da tebarüz ettirdiği üzere bünyede topla

nan teşekküllerin müdevver aktifi ile Hazinece devredilmiş olan varlıklarından ibarettir. Bu mik
tar 1949 sonu itibariyle 55 611 945,32 liraya baliğ bulunmaktadır. 

İdarenin hakiki durumunu bugün huzurunuza sevkedilen ve masrafları ihtiva eden bütçe ile 
izah etemeye imkân bulunamamaktadır. Tamamen ticari bir karakter taşıyan bu müessesenin ha
kiki durumunu ancak bilanço ile ifade etmek kabildir. 

Dış ve iç seferler yapan idarenin ancak 1948 senesine ait bilançosu kapatılmış ve tetkikatımız 
sırasında 1949 bilançosu üzerinde çalışılmakta olduğu görülmüştür. Heyetinizi eski bir bilançonun 
tah-ilini yapmakla işgal etmeyi doğru bulmadığımdan esaslı mevzular üzerinde sizi tenvire ça
lışmayı muvafık buldum. 

Üzerinde çalışılmakta olan bilançoya göre sigorta sermaye fonu hariç asli sermaye, ihtiyar serma
yesi ve yenileme sermayesi hesaplarının 31. XII . 1949 tarihindeki toplamını teşkil eden 84 085 699,02 
(Bu rakamlara Ocak, Şubat 1951 amortismanı dâhil değildir) liranın aktifte sabit kıymetler, stok
lar ve iştirakler hesaplarının bilanço tarihindeki bakiyeleriyle karşılanmakta olduğu görülmektedir. Bu 
vaziyete nazaran idarenin kendi kaynaklariyle kalkınma yolunda hamle yapmasına imkân yoktur. 

Meclise sunulmuş bulunan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne ait 1951 
yılı Bütçesi Hükümetin takdim ettiği Umumi Bütçedeki esaslar göz önünde bulundurularak tanzim 
edilmiş ve giderleri : 

Lira 

79 065 947 
31 757 681 

110 823 628 

1 A. cetveli geçen yıla nazaran bütçe gerekçesinde tafsilen gösterildiği üzere (Sahife 3) 231 514 li
ra fazlalık irae etmektedir. (Gider mukayeseli tablosu sahife 7) 

Bu vaziyet bu seneki bütçenin geçen sene bütçesine nazaran fazla olduğu hissini vermekte ise de 
yapılan incelemede bunun geçeen seneki bütçenin tanziminde masraflarının hakkiyle tahmin ye tes-
bit edilmemiş olmasından ileri geldiğini göstermiştir. Tetkikatım sırasında idarenin sene sonuna ka
dar başarmaya mecbur bulunduğu hizmetlerin görülmesini temin maksadiyle geçen sene bütçesine 
ek ödenek olarak liralık bir tahsisat için huzurunuza gelmek üzere bulunmuş olması da bunu 
teyit etmektedir. 

2 A İdare masrafları haricinde kalan 31 757 681 lirayı ihtiva eden 2 A sayılı envestisman 
tablosuna gelinoe: Bu tablo, 

Lira 

Yapı, imar ve onarma işleri yekûnu 8 738 001 
5074 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı (Tablo 1) 8 500 000 
Satmalman rıhtımların sözleşmeleri gereğince yıllık taksit ve obligasyon faizle
riyle itfa, karşılık ve giderleri 53 000 
3023 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Hazineye ödenecek ardiye ücreti 200 000 
Marşal yardımından sipariş edilen deniz vasıtaları için ödenecek meblâğ 14 266 680 

1 A. Yatırımlar dışı masrafları 
.......... ., 2 A. Yatırımlar masrafları 

ki ceman 
olarak tesbit olunmuştur. 

lirayı bulmaktadır. 

(S, Sayısı : 52) 
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Marşal yardımından temin edilen vesait için 1951 senesinde ödenmesi icabeden 14 266 680 lira Deniz

yolları İdaresinin bu seneki bütçesine ilâve edilmiş bulunmaktadır. Geçen sene bütçesinde bulun-
mıyan bu masraf bu seneki bütçeye konulmuş olması kanaatimce doğru bulunmamaktadır. 

Bu husustaki 5582 sayılı Marşal Plânı (Avrupa kalkınması programı çerçevesi dâhilinde elde 
edilecek yardımların bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik kanunun birinci mad
desinin B fıkrasının (Katma ve özel bütçeli idarelerin karşılıksız olarak veya karşılığı ikin
ci madde hükmünce temin edilerek kullandıkları yardımlar her malî yıl nihayetinde Genel Büt
çeye bir taraftan gelir diğer taraftan bu idarelere yardım olmak üzere. gider ve kendi bütçelerine 
de gelir ve gider kaydolunur) hükmüne uymamaktadır. 

Binaenaleyh bu miktarın bütçenin gelir kısmına da Hazineden yardım suretiyle varidat olarak 
ilâvesi zaruri bulunmaktadır. 

Bundan başka envestisman meyanmda gösterilmiş bulunan 901 nci bölümün ikinci ve beşinci 
maddeleri tutarı 7 967 000 lira haddizatında vasıtalar ve sabit kıymetlerin kıymetini artıracak 
mahiyette olmayıp hayatiyetlerini idame için bakım masraflarından ibaret bulunduğu ve kira 
mahiyetini arzeden ve her sene ödenmekte bulunan ve evvelki yıl bütçelerinde temenni edildiği 
gibi kanunun tadili suretiyle Hazinece alınmasından zarfmazar edilmesi yerinde olacak olan 904 
ncü bölüm tutarı 200 000 liranın da bu kısımda yer almıyarak 1 A tablosunda ifade edilmesi da
ha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu mütalâalarım yüksek heyetinizce kabul buyurulduğu takdir
de bütçenin bu esaslar dâhilinde tashihi icabetm ektedir. 

Geçen seneki raporlarda tebarüz ettirildiği üzere Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün kalkınmasını ve ihtiyacı olacak gemi ve her türlü vasıtaları sipariş edebilmek 
imkânını temin maksadiyle 4844 ve bunu tadil eden 5074 sayılı Kanunlarla bu idareye 150 milyon 
liralık borçlanma yetkisi verilmiş bulunmaktadır, 

İdare bu yetkiye dayanarak kalkınma işler_ni bir programla tesbit etmiş ve bu program da Hü
kümetin tasdikmdan geçmiş bulunmaktadır. Bu programa nazaran idare 1946 yılından itibaren 
muhtelif deniz vasıtaları mubayaa ve sipariş etmiş ve bu münasebetle de borçlanmıştır. Bu hu
sustaki tablo ilişik olarak takdim kılınmıştır. (Tablo No. 1) 

Bu tabloya nazaran 1951 yılında idare 8 500 000 lirayı ödemek mecburiyetinde olup bunun
da bütçenin 2 A tablosunun 902 nci bölümünde yer almış olduğu görülmüştür. (Ek : 2) 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün yukarda arzedilen masrafları
na karşılık olarak bu idarenin geliri 79 549 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bu gelirlerin : 
Lira 

Sefer gelirlerinden 
Klavuzluk ve remorkörcülük gelirlerinden 
Gemi kurtarma gelirlerinden 
Yükleme, boşaltma, aktarma gelirlerinden 
Ambar, antrepo ve rıhtımlar gelirlerinden 
Cankurtarana gelirinden 
Fenerler gelirlerinden 
İskeleler gelirlerinden 
Fabrika havuzlar ve atelyeler gelirlerinden 
Çeşitli gelirlerden 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtları 
Geçen yıldan birikmiş gelirlerden olup ceman 

79 549 000 lirayı bulmaktadır ki, (Ek B cetveli) geçen yıl gelir bütçesi 82 835 000 lira olduğuna 

49 880 000 
750 000 
365 000 

9 870 000 
13 670 000 

250 000 
1 000 000 
170 000 
625 000 

1 769 000 
300 000 
900 000 

(S. Sayısı : 52) 
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göre aradaki fark 3 286 000 lira olup mucip sebepleri bütçenin B cetveli gerekçesinde taf silen arze-
dilmiş bulunmaktadır. 

İdarenin muhtelif senelerdeki bütçeleri tetkik edildiği zaman daima gelir ve gider arasında bir 
farkın vücut bulduğu ve bu idarenin açığı olarak gösterilmiş ise de bu idarenin bilançoları üzerinde 
yapılan incelemede açık olarak tesbit edilen senelerin kârla kapatılmış olduğu görülür. Bu da aşağı
daki tabloda gösterilmiş bulunmaktadır. 

senesi Hasılat 

Kâr ve zarar vaziyetine göre 

Masraf Kâr Zarar 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Senesi 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 (*) 
1950 (*) 
1951 (*) 

36 940 663,99 
27 490 513,20 
46 120 586,60 
63 854 630,48 
76 489 443,54 

Hasılat 
tahakkuku 

36 940 663,99 
25 163 184,94 
42 526 924,32 
59 260 855,53 
71 094 095,34 
76 527 000,00 
82 835 000,00 
79 549 000,00 

34 000 199,65 
24 570 996,18 
43 407 629,88 
57 045 177,35 
71 481 043,79 

Bütçe kesinhe sabına 
Masraf 

tahakkuku 

39 456 076,48 
23 544 187,02 
48 089 655,05 
74 607 150,26 
87 093 939,03 
103 730 398,00 
101 087 433,00 
110 823 628,00 

2 940 464,34 
2 919 517,02 
2 712 956,72 
6 809 453,13 
5 008 399,75 

göre 

Noksanı 

2 515 411,49 
— 

5 562 730,73 
15 346 294,73 
15 999 843,69 
27 203 398,00 
18 252 433,00 
31 274 628,00 

— 
— 
— 
— 

Fazlası 

— 
1 618 997,92 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

binaenaleyh bütçenin tanzimindeki esasların bu İdarenin taşımakta olduğu ticari karakterine 
uymamasından ileri gelmektedir. Nitekim teşkilât kanunları gereğince çıkarmakla mükellef bu-
lunudukları bütçe kesinhesabı neticeleriyle işletme masrafları neticelerini ihtiva eden kâr ve za
rar hesaplarının hiçbir suretle birbirine uymadığı görülmüştür. 

Zira sabit kıymetlere yatırılan paralar bütçede masraf teldkki edildiği halde bunlar, bilanço
nun tanziminde işletme hesaplarında sabit kıymetler meyanmda yer almaktadır. 

İşletme durumu: 

İdare tarafından yurt içinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Güney Akdeniz olmak üzere 4 böl
gede 76 iskele arasında. 

Yurt dışınla Doğu ve Güney Akdeniz'de 9 ve Batı Akdeniz'de 5 olmak üzere 14 iskele arasında 
muntazam yolcu seferleri. 

Şehir hatları olarak İstanbul'da (İzmit hattı dâhil) 73. 

İzmir Körfezinde 12 ve İzmit Körfezinde 10 olmak üzere 95 iskele arasında. 

Van Gölünde 9 iskele arasında yolcu ve yük nakliyatı yapılmaktadır. 

(*) Kat% hesap çıkmamış bulunduğundan bu senelere ait muhammenat rakamları yazilm%şhr. 

(S. SayisT; 52) 
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Şilepçilikte yurt içi ve yurt dışı olarak çalışılmaktadır. Bundan başka İstanbul, îzmir, Trabzon 

limanlarında yükleme, boşaltma, ve rıhtım hizmetleriyle her türlü deniz işleri ayrıca görülmek
tedir. İdarenin deniz hatları ve şehir hatları ve kurtarma işlerinde kullandıkları vasıtaların tonaj 
yaş ve nevileri itibariyle 31 . XII . 1950 tarihindeki durumu ekli 2t sayılı cetvelde tesbit edil
miştir. 

Bu cetvele göre bu sahada kullanılan vasıtaların her yıl artmakta olduğu anlaşılır. 

îdare, evvelki senelerde yük nakliyatında hersene bir tezayüt göstermekte ise de 1950 yılında 
bu tezayüdün durduğu ve hattâ indiği müşahede edilmiştir. Nitekim 1949 yılında 890 000 ton tu
tan bu nakliyat 1950 yılında 768 000 ton olmuştur. Buna da sebep 1950 yılında umumi istihsalin 
düşük olması gösterilebilir. 

Hayvan nakliyatına gelince; idare gemileriyle yapılan bu nakliyat evvelki senelerde 300 000 île 
40$ Ot© arasında bir tefavüt göstermekte ise de 1950 yılında bu miktar 411 000 e baliğ olmuştur. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü rapora ilişik şemada gösterildiği 
üzere (Ek 1) Bir umum müdürün emrinde 3 genel müdür muavini ile taşra işletmeleri, merkez 
şubeleri ve merkezde bulunan iş.etmeler titri altında 3 grupa ayrılmış ve bu gruplar da muhtelif 
şube ve- servisleri ihtiva etmektedir. Bütün teşkilâtı sevk ve idare eden memur kadrosu 3119 u 
barem dahili, 6998 i barem harici olmak üzere 10117 adedini bulmaktadır ki tetkikatımız sırasında 
fott kadronun barem dahilinde 193 ve barem harİ2İnde 329 ki ceman 522 si münhal bulunmaktadır. 
522 münhalin bir senelik tahsisat tutarı 1 173 660 liraya baliğ olmaktadır. (Ek 5). 

Emekli olarak bu kadro içinde 37 memur çalışmaktadır. îdare bünye haricinde atelye, fabrika 
ve imalâthanelerde çalışan işçi mîfctan 5406 adedi bulmaktadır. İşçilerin asgari yevmiyeleri 2,56 
âzami ücreti de 19 - 20 liradır. Ücret tediye tarzı saati mesai üzerinedir. Vasati yevmiye 8,57 
liradır. 

Münhallerle emekli olarak çalıştıranlara ait 6 sayılı cetveller bağlıdır. 

İdarenin servis nakil vasıtalarını gösteren cetvel 4 numara ile eklenmiştir. 

Yukarda arzeâtigiımz izahatla umumi vaziyetini takdim ettiğim İdarenin bugünkü şekilde ida
mesinin fayda temin edemiyeceği kanaatindeyim. 

Evvelki senelerde verilen raporlar» temennilerinde İdarenin tâbi olduğu kanun hükümlerinin 
tatbikatta birçok müşküller bulunduğu işaret edilmekte ve teşkilât kanununda tadiller yapılarak 
merkezci usuller yerine sorumluluğu yetkiye ve şahsi teşebbüs ve hizmetleri göz önüme alan hüküm
lere ihtiyaç olduğu tebarüz ettirilmektedir. Ticari vasfı hâkim olan bu İdarenin ticari usul ve esas
larla idare edilecek bir şekle getirilmesi ve mülhak bütçe ile idare seklinden derhal ayrılması za
ruri bulunduğu kanaatindeyim. 

Tetkikatım sırasında alâkalılarla yaptığım temaslarda bu İdarenin yeni bir ruhla ve esaslarla ça-
lıştırlabilmesini sağlamak için bir kanun projesinin hazırlanarak Meclise takdim edilmek üzene 
olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arzeder ve 1951 yılYna ait bütçenin yukarda arz ve* teMîf edilen 
esaslar dahilinde tasdiki yüksek takdirlerinize arzolunuı. 

Erzincan Milletvekili 
Nahid Tahsin Pekcan 

( & Sayı» : 52) 
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Cetvel No. 1 

8444 ve 5074 sayılı kanunlar gereğince girişilmiş ve girişilecek yüklenmeler ve bunlar dan şim
diye kadar ödenen miktarı gösterir cetveldir. 

1946 - 1948 1949 
Taahhüt yıllarında yılında 

Taahhüt mevzuları yekûnu ödenen ödenen 

9 
10 
11 

İsveç'ten alman ödemiş şilebi 
» *» Trabzon » 

Amerikadan alman İstanbul V. bedeli 
Amerikadan alman 6 şilep bedeli 

» > » » donatım mas. 
» » » » faizi 

Amerikadan alman 2 viktori 2 tanker bedeli 
Amerikadan alman 2 viktori 2 tamir, tâdil 
mas. 
Amerikadan alınan 2 viktori 2 tanker faizi 
Holândaya ısmarlanan 6 gemi taksiti 
Holândaya ısmarlanan 6 gemi sair M. 

12 — 8 milyon $ lık kredi 
13 — » » » » faizi 
14 — » » » » iştirak 
15 — İtalya'ya ısmarlanan 4 yolcu gemisi bedeli 
16 — » » > » mefruşatı 
17 — •» » > > 3 ncü mevki 

farkı 
18 — Mısırdan satmalman Liman tesis ve vası

taları 
Amerikadan alman telsiz ve radar cihazları 
Kuruçeşme istimlâki 

> » inşaatı 
» » % 20 ilâve inşaatı 
» » munzam inşaatı 

Tezgâhlar için Eximbankdan temin olunan 
431 553.76 $ lık kredi taksiti 
Tezgâhlar için Eximbankdan temin olunan 
431 553.76 $ lık kredi taksiti faizi 
Amerikada Eximbankdan temin olunan 
4 250 000 $ lık kredi taksiti 

27 — Amerikada Eximbankdan temin olunan 
4 250 000 $ lık kredi taksiti faizi 

28 — Fab. H., Îstinye ve İzmir atelyelerine ilâve 
inşaat ve Sahpazarı istimlâki 

29 — Henüz taahhüde bağlanmamış olanlar 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 

1 998 716 
2 826 940 
4 811 472 
10 500 596 
2 590 075 
2 456 527 
12 458 296 

1 992 517 
2 714 943 
8 369 828 
1 152 366 
22 624 000 
2 966 141 
12 514 712 
17 194 450 
1 500 000 

2 825 200 

1 311 655 
976 067 

1 800 000 
4 100 000 
820 000 
400 000 

1 219 508 

154 720 

12 027 500 

1 996 180 

2 929 999 
10 767 592 

150 000 000 

1 998 716 
2 826 940 
4 811 472 
3 508 305 
2 590 075 
405 025 

2 695 204 

1 992 517 
217 010 

6 835 827 
195 012 

— 
— 

5 451 712 
6 018 057 

— 

— 

1 311 655 
976 067 

1 800 000 
2 201 355 

— • 

— 

__ 

— 

— 

— 

— 

46 034 949 

— 
— 

441 579 
— 

244 258 
575 522 

306 708 
1 534 001 
957 354 

1 614 420 
306 837 

7 063 000 
6 533 890 

— 

— 

— 
— 

733 053 
/ 

— 

87 106 

5 756 

— 

— 

— 
— 

20 403 484 
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Taahhüt mevzuları 

1 — îsveçten alman ödemiş şilebi 
2 — » » Trabzon » 
3 — Amerikadan alınan istanbul V. bedeli 
4 — Amerikadan alman 6 şilep bedeli 
5 — » » » » donatım mas. 
6 — » » » » faizi 
7 — Amerikadan alman 2 viktori 2 tanker bedeli 
8 — Amerikadan alman 2 viktori 2 tamir, tadil 

mas. 
9 — Amerikadan alınan 2 viktori 2 tamir, tâdil 

mas. 
10 — Holândaya ısmarlanan 6 gemi taksiti 
1.1 — Holândaya ısmarlanan 6 gemi sair M. 
12 — 8 milyon $ lik kredi 
13 — » » » » faizi ' 
14 — » » » » iştirak 
15 — İtalyaya ısmarlanan 4 yolcu gemisi bedeli 
16 — » » » » mefruşatı 
17 — » » » » 3 ncü mevki 

farkı 
18 — Mısırdan satınalman Liman tesis ve vası

taları 
19 — Amerikadan alman telsiz ve radar cihazları 
20 — Kuruçeşme istimlâki 
21 — » » inşaatı 
22 — » » % 20 ilâve inşaatı 
23 — » » munzam inşaatı 
24 — Tezgâhlar için Eximbankdan temin olunan 

431 553.76 $ lik kredi taksiti 
25 — Tezgâhlar için Eximbankdan temin olunan 

431 553.76 $ lik kredi taksiti faizi 
26 — Amerikada Eximbankdan temin olunan 

4 250 000 $ lik kredi taksiti 
27 — Amerikada Eximbankdan temin olunan 

4 250 000 $ lik kredi taksidi faizi 
28 — Fab. H., îstinye ve izmir atelyelerine ilâve 

inşaat ve Salıpazarı .istimlâki 
29 — Henüz taahhüde bağlanmamış olanlar 

1950 
yılından 

ödenen 

286 565 

3 228 469 
593 230 

4 642 503 
1 500 000 

2 825 200 

1951 daha sonraki 
yılından yıllara kalan 
ödenecek bakiye 

266 422 

3 228 469 
480 230 

441 579 

228 805 
575 522 

441 579 

213 349 
575*522 

5 667 554 

1 365 090 
7 036 525 

1 638 238 

14 552 642 
1 585 844 

1 165 592 
820 000 
300 000 

174 213 

36 821 

— 

— 

, 
: — 

İ6 818 499 

— 
; 

100 000 

174 £13 

29 724 

— 

— 

2 929 999 
— 

8 439 507 

— 
— 
— 

783 976 

82 419 

12 027 500 

1 996 180 

10 767 592 

57 503 561 

[1] Bütçede 8 500 000 olarak gösteilmiştir. 
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Cetvel No. 2 

1944 j>os$a gemileri (G. T.) 
1950 » :» » 
1944 şilepler (D. W.) 
1950 » ;.• » 
1944 I). H. araba vapuru (D.W.) 
1950 » » » » 

^2 1944 Tankerler (D. W.) 
cc 1950 » » 
*§ İ944 istanbul Şirketi H. vapuru (G. T.) 

1950 » 
o» 1944 İstanbul Ş. H. araba vapuru » 
to -
•^ 1950 » » • » > » 1944 İzmir körfez vapuru 

1950 » > » 
Î944 kurtarma gemi 
1950 » » 
1944 Van (arölü vapuru 
1950 » » » 

» 

(Vasıtalar farkı mukayese cetveli) 

1-5 yaşında 6 -10 yaşında 11 - 20 yaşında 21 - 40 y 
Aded Tonaj Aded Tonaj Aded Tonaj Aded 

3 

8 
4 

1 
2 

6 

1 

1 

12570 
— 

50566 
1800 

11441 
20408 

— 
3360 
— 
— 
— 
— 
492 

, — 
— 
440 

5 
— 
— 
1 
— 

5 
— 
1 
3 
2 
— 
— 
1 
2 
— 

12083 
— 
— 

5300 
— 

2239 
— 
61 

2075 
1036 
— 
— 

1125 
284 
— 

11 
1 
__ 
— 

5 
5 
— 
1 
2 
3 
— 
— 
— 
2 

— 
53751 
6300 
" —' 

— 

2107 
2239 

4 t 

61 
402 
1291 
— 

— 
284 

;;; 7 
' 2 
1 
1 
— 

1 

36 
28 
2 
1 
2 
2 
o 
— 
2 
1 



— 19 — 

Ge&el Müdürlük : 
Genel müdür yardımcısı (Uz 
manhk yeridir) 
Müşavirlik : 
Elektrik yüksek mühendisi 
Hukuk Müşavirliği : 
Raportör 
Genel Kâtiplik : 
Yayın İşleri Servisi .-
Kalem âmiri 
Teftiş Kurulu : 
Üçüncü sınıf müfettiş 
Genel Muhasebe Müdürlüğü : 
İşletme muhasebe uzmanı (Uz
manlık yeridir) 
Bütçe ve Kesin Hesap Servisi 
Şef 
Başmemur 
Sabit Kıymetler Servisi : 
Başmemur 
Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 
Tahakkuk Servisi : 
Şef 
Tarife ve Etüd Müdürlüğü : 
Tarife Servisi : 
Memur 
Malzeme işleri Müdürlüğü : 
Dikim evi : 
Tahakkuk memuru 
Tesömalma Kurulu : 
Gümrükleme tşleri kısmı: 
Gümrükleme memuru yardım
cısı 
Yapı Müdürlüğü : 
Yapı atelyesi :. 
Memur 
Hastane : 
Asistan tabip (Hariciye) 
Satmalma memuru 

Cetvel No. S ' '•-''' 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Sayı 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
' 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

-

Ücret 

750 

400 

225 

300 

350 

625 

400, 
350 

300 

350 

225 

300 

150 

175 

300 
250 

(Ç) - Cetveli 

Münakaleler 
2 . I 

Senelik 
tahsisat 

Lira 

9 000 

4 800 

2 700 

3 600 

8 400 

7 500 

4 800 
4 200 

3 600 
. 

4 200 

2 700 

3 600 

1 800 

I 

2 100 

3 600 
3 00§ 

1951 : ! 

Sayı 

Deniz Hatları İşletme Müdürlüğü: 
İşletme Müdürü (Uzmanlık \ * 
yeridir) 
Dış Hatlar Hasılat Servisi : 
Şef 

| Malzeme Servisi : 
Şef yardımcısı 

ı İstanbul Acentalığı: 
Memur 

» 
İzmir Acentalığı : 
Memur 
Telsiz İstasyonu : 
Şef 
Gemi adamları : 
Birinci zabit 

» » 
Güverte zabiti 

» » 
/> » 

Başmakinist 
> 
» 

İkinci makinist 
:» » 

Makine zabiti 
» » 
» » 

Gemi tabibi 
Gemi kâtibi 

» - » 
•» » yardımcısı 

Telsiz Telgraf memuru 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
3 
2 
2 

25 
1 
1 
1 
3 
3 
3 

23 
6 
1 
2 
1 
6 
1 

Şehir Hatları İşletme MüJüılüğü 
İşletme Müdür yardınicısı 
(Uzmanlık yeridir) • »-• 
Zatişleri Servisi : 
Başmemur 

1 

1 

-

Ücret 

750 

625 

350 

225 
200 

175 

300 

400 
350 
350 
250 
225 
625 
550 
475 
350 
300 
250 
225 
200 
475 
300 
225 
150 
225 

550 

300 

Senelik 
tahşiâât 

Lira 

9 000 

7 500 

4 200 

. 2 700 
2 400 

2 100 

3 600 

4 800 
12 600 
8 400 
6 000 

67 500 
7 500 
6 600 
5 700 

12 600 
10 800 
9 000 

62 100 
14 400 
5 700 
7 200 
2 700 

10 800 
2 700 

6 600 

3 600 

S. Sayış* s 52) 



- 2 0 -
Senelik 
tahsisat 

Sayı Ücret Lira 

Senelik 
tahsisat 

Sayı ücret Lira 

1 250 3 000 

J 

1 

1 

1 
1 
eı v 
1 4 
1 
3 

350 

350 

225 

475 
400 

dsi : 
475 400 
350 
300 

4 200 

4 200 

2 700 

5 700 
4 800 

5 700 
19 200 
4 200 
10 800 

1 
1 

1 

1 

350. 
400 

750 

550 

4 200 
4 800 

9 000 

6 600 

1 
1 

2 

1 

2 
16 
VI Sİ 
1 
11 

400 
250 

150 

475 

300 
225 

200 
150 

4 800 
3 000 

i 
3 600 

5 700 

7 200 
43 200 

2 400 
19 800 

Hasılat ve İstatistik Servisi : 
Memur 1 150 1 800 
Kontrolörler Servisi : 
Şef 
işletme Kontrolörü 
Malzeme Servisi .: 
Memur 
Enspektörlük Servisi • 
Gemi yapı Enspektörü 
Gemi adamları : 
Başmakinist 
ikinci makinist 
iskele ve vapur memurları servisi 
Memur 

» 
İstanbul Liman işletme Müdürlüğü 
Hasılat ,Toplama Servisi : 
Memur 
Yükleme - Boşaltma Servisi 
Deniz Başpuantörü . 
Ambarlama Servisi : 
Enspektör 
Manifesto Servisi : 
Memur 
Taşıtlar Servisi : 
Enspektör 

» 
Kılavuzluk ve Romorköreülük Servisi 
Kılavuz Kaptan 

» » 
Kıyı Emniyeti işletme Müdürlüğü : 
Can Kurtarma Servisi : 
Memur. 1 200 . 2 400 
Gemi Kurtarma işletme Müdürlüğü : 
Birinci zabit 
Başmakinist 
Haliç Fabrika ve Havuzları 
işletme Müdürlüğü : 
işletme Müdürü Yüksek Mü
hendis (Uzmanlık yeridir) 
Yüksek Mühendis (Uzmanlık 
yeridir) 
Konstrüksiyon Bürosu Başmühendisliği : 
Gemi yapı Yüksek Mühendisi 1 400 4 800 

Elektrik işletme Başmühenlisliği : 
Montaj Yüksek Mühendisi 1 
Muhasebe Servisi : 
Sayman 1 
Malzeme Servisi : 
Şef yardımcısı 1 
Sağlık servisi: 
Göz tabibi 1 
Orta Sanat Okulu: 
Öğretmen 1 
Camialtı Atelyesi Başmühendisliği: 
Başmühendis (Uzmanlık ye
ridir) - 1 
Fabrika ve atelye yüksek mü
hendisi 1 
Tlasköy Atelyesi Başmühendisliği: 
Gemi yapı işletme şefi (Yük
sek mühendis) 1 
İstanbul Fabrika ve Doklar 
işletme Müdürlüğü: 
Keşif Bürosu: 
Yüksek mühendis 1 
Havuzlama ve Kızaklama Servisi:. 
Dok kaptanı 1 
izmir işletme Müdürlüğü: 
Hasılat Servisi: 
Memur. 1 
Körfez Vapurları işletme Sersivi: 
Makine enspektörü 1 
Gemi adamları Kısmı: 
Makine zabiti 2 

Hareket Kısmı: 
Memur 
Yükleme - Boşaltma Kısmi: 
Başpuvantör 
Taşıtlar ve işçiler Kısmı: 
Makine zabiti 

Trabzon işletme Müdürlüğü: 
Memur 
Puvantör 
Van işletme Müdürlüğü: 
Yiyecek işleri Servisi: 
Kalem âmiri 

400 

300 

350 

300 

150 

625 

400 

400 

300 

200 

350 

250 
200 

150 

300 

250 

175 
175 

4 800 

3 600 

4 200 

3 600 

1 800 

7 500 

4 800 

400 4 800 

4 800 

3 600 

2 400 

4 200 

6 000 
2 400 

5 400 

3 600 

3 000 

2 100 
2 100 

300 3 600 

( S . Sayısı ; 52) 
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Senelik 
tahsisat 

Sayı Ücret Lira 

İşletme Servisi: 

Kaptan 1 225 2 700 

Makine zabiti 

Senelik 
tahsisat 

Sayı Ücret Lira 

Yekûn 

1 225 2 700 

639 900 

Müşavirlik: 

Ressam ve grafiker 
Genel Kâtiplik: 
Yönetim amirliği: 
Kaloriferci 
Genel Muhasebe Müdürlüğü: 
Evrak ve Dosya servisi: 
Daktilo 
Tarife ve Etüd Müdürlüğü: 
Hollerit Servisi: 
Mekanograf 
Malzeme işleri Müdürlüğü: 
Teknik Servis: ' 
Ressam 
Tercümeci 
Ticaret Servisi: 
Mubayaacı 
Yapı Müdürlüğü: 
Fennî tesisatçı 
Gayrimenkuller idare Servisi: 
Tapu ve İstimlâk Teknisiyeni 
Hastane: 
Hastabakıcı 
Hamamcı 
Hademe 
Deniz Hatları İşletme Müdür
lüğü: • 
Yazı İşleri Servisi: 
Dakti'o Steno (Yabancı dil 
bilen) 
D}§ Hatlar Hasılat Servisi : 
Tercümeci açenta uzmanı 
Malzeme Servisi : 
Bekçi 
Enspektörlük Servisi : 
fi em i yapı teknisiyeni 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

(D) Cetveli 

Münhaller 
2 . 1 . 1951 

1 200 2 400 Makine teknisiyeni 
\ -istanbul Acentalığı : 
! Tercümeci gişe âmiri 

1 120 1440 | Topane Atelyesi : 
i Atelye teknisiyeni 

Gemi Adamları Kısmı 
Güverte lostromosu 
Usta gemici 

1 150 1 800 

250 
300 

250 

300 

300 

115 
115 
100 

1 175 2 100 

3 000 
3 600 

3 000 

3 600 

3 600 

1 380 
1 380 
1 200 

Dümenci 

Gemici 
>> 

Marangoz 
Makine lostromosu 

» »' 
Yağcı 

Ateşçi 
» r 

Kömürcü 
Silici 
Elektrikçi 

. :» . 
Kazancı 
Kamarot 

300 

550 

120 

550 

7 200 

6 600 

1 440 

6 600 

Stajyer kamarot 
Büfeci 
Bulaşıkçı 
Temizleyici 
Başaşçı 

» 

1 

1 

.1 

*1 
1 
6 
2 
1 
6 
6 
25 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
5. 
16 
15 
5 
1 
1 
2 
3 
10 
9 
1 
7 
5 
1 
1 

550 

550 

270 

175 
150 
120 
140 
125 
110 
110 
100 
125 
200 
175 
150 
130 
120 
140 
120 
110 
100 
250 
225 
185 
85 
80 
30 
120 
120 
120 
300 
160 

6 600 

6 600 

3 240 

2 100 
1 800 
8 640 
3 360 
1 500 
7 920 
7 920 
30 000 
3 000 
2 400 
4 200 
1 800 
1 560 

.18 720 
8 400 
23 040 
19 800 
6 000 
3 000 
2 700 
4 440 

,3 060 
9 600 
3 240 
1 440 
10 080 
7 200 
3 600 
1 920 
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Aşçı 
» 

Devlet Başkanına ait deniz 
taşıtları. 
Savarona Yatı: 
Kamarot 
Şehir Hatları İşletme Mü
dürlüğü : 

Daktilo 
Malzeme Servisi : 
Bekçi 
Gemi adamları : 
Güverte lostromosu 
Usta gemici 
Gemici 
Miço 
Yağcı 
Yağcı 
Ateşçi 

> 
Kömürcü 
Kamarot 
İşaretçi 
Armador 
Dalgıç kılavuzu 
İskele ve vapor memurları 
servisi: 
Çımacı 

» 
İstanbul Liman İşletme Mü
dürlüğü : 
Muhasebe Servisi: 
Tahsildar 
Ambarlama Servisi: 
Vinççi 

» 
Elektrikçi 
Demirci 
Armador 
Su - Kömür Servisi: 
Depo memuru 
Demirci 
Kaloriferci 
Koruma Servisi: 
Başbekçi yardımcısı 

Sayı Ücret 

2 140 
1 

1 

2 

1 

9 
o 
1 
o O 

1 
2 

15 
5 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
1 

1 

2 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 

110 

105 

150 

90 

150 
130 
120 
100 
150 
130 
130 
120 
115 
90 

120 
200 
150 

90 
85 

175 

175 
150 
200 
200 
200 

175 
250 
130 

150 

Senelik 
tahsisat 

Lira 

3 360 
1 320 

1 260 

3 600 

1 080 

16 200 • 
4 680 
1 440 
3 600 
1 800 
3 120 

23 400 
7 200 
2.760 
2 160 
1 440 
2 400 
1 800 

2 160 
1 020 

2 100 

4 200 
5 400 
2 400 
2 400 
2 400 

2 100 
3 000. 
1 560 

3 600 

ı . • - . . . •• " " • 

İtfaiye eri 
Taşıtlar servisi: 
Armador 
Güverte lostromosu 
Dümenci 
Marangoz 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kıyı Emniyeti İşletme 
dürlüğü: 
Zat işleri servisi: 
Sevk memuru 
Fenerler servisi: 

Mü-

Fenerler yönetim memuru 
Fener gardiyanı 

» » 
» » 
» » 

Cankurtarma servisi: 
Can sandalı reisi 
Roketçiler reisi 
Roketçiler reis yardımcı 
İstasyoncu 
Gemici 
Gemi Kurtarma İşletme 
dürlüğü: 
Usta gemici ve dümenci 
Gemici 
Ateşçi 
Kumanyacı 

sı 

Mü-

Haliç, Fabrika ve Havuzları 
İşletme Müdürlüğü : 
Muamelât, Tahakkuk ve 
İşleri Servisi : 
Daktilo 
Bekçi 
Muhasebe Servisi : 
Daktilo 
Malzeme Servisi : 
Ambar memuru 
Mağazacı 

Yazı 

Camialtı Atelyesi Başmühen
disliği : 
Ambar memuru 

Sayı Ücret 

3 125 

1 
1 
2 
2 
1 
2 

. 1 

1 

1 
4 
2-
1 
2 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
1 
2 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

185 
185 
140 
140 
140 
130 
120 

140 

210 
125 
105 
100 
90 

170 
160 
140 
175 
120 

175 
150 
175 
175 

150 
120 

150 

175 
175 

150 

Senelik 
tahsisat 

Lira 

4 500 

2 220 
2 220 
3 360 
3 360 
1 680 
3 120 
1 440 

1 680 

2 520 
6 000 
2 520 
1 200 
2 160 

4 080 
3 840 
1 680 
2 100 
2 880 

4 200 
1 800 
4 200 
2 100 

1 800 
1 440 

1 800 

2 100 
2 100 

1 800 
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S 

Hasköy Atelyesi Başmühen
disliği : 
Daktilo 
Istinye Fabrika ve Dokkrı İş
letme Müdürlüğü : 
Gemi Yapı İşletme Başmühen
disliği : 
Elektrik atelye teknisiyeni 
Muamelât, Tahakkuk ve Yazı 
işleri Servisi : 
Bekçi 
İzmir İşletme Müdürlüğü : 
Muhasebe Servisi : 
Tahsildar 
Malzeme Servisi : 
Odaeı 
Gemi Adamları Kısmı : 
Güverte lostromosu 
Makine lostromosu 
Kömürcü 
Taşıtlar ve işçiler kısmı : 
Motor kaptanı 
Ateşçi 
Bekçi 
Tornacı 
Trabzon İşletme Müdürlüğü : 
İşletme servisi : 
Vinççi 
Mavnacı 

» 
Gemici 
Van İşletme Müdürlüğü : 
Muhasebe servisi : 
Fiş memuru 
Malzeme servisi: 
Fiş memuru 
Hamal 

Sayı ücret 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
4 
1 

1 

ı 
1 

150 

325 

120 

175 

100 

150 
150 
115 

140 
130 
110 
280 

135 
130 
120 
115 

150 

175 
90 

Senelik 
tahsisat 

Lira 

1 800 

3 900 

1 440 

2 100 

1 200 

1 800 
1 800 
1 380 

1 680 
1 560 
2 640 
3 360 

1 620 
1 560 
5 760 
1 380 

1 800 

2 100 
1 080 

Temizleyici 
Bahçıvan 
Şoför yardımcısı 
Çamaşıreı 
Yiyecek-işleri 
Ambarcı 
Sağlık servisi 
Hastabakıcı 
İşletme servis 
Güverte veya 
siyeni 
Fiş memuru 

semsi : 

i : 

makine 

Güverte lostromosu 
Dümenci 
Gemici 
Yağcı 

» 
Kamarot 
Atelye: 
Motor Teknisiyeni 
Fennî tesisatçı 

Ç. Cetveeli 
D. Cetveli 

Yekûn 

Emekliler: 

Sayı Ücret 

1 90 
1 
1 
1 

1 

1 

tekni-
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 

1 
1 

Yekûn 

1950 Yth 

Kadro 
Adedi 

3119 
6998 

10117 

Aded 

37 

Kadrosu 

Münhaller 
Adedi 

193 
329 

522 

90 
90 
90 

175 

115 

400 
175 
125 
100 
100 
125 
110 

95 

400 
150 

Senelik 
tahsisat 

Lira 

1 080 
1 080 
1 080 
1 080 

2 100 

1 380 

4 800 
2 100 

' 1 500 
1 2D0 
7 200 
1 500 
1 320 
2 280 

4 800 
1 800 

• . 

536 820 

Fiilî Kadro 
Adedi 

2926 
6669 

9595 

(. S* Sayısı., i 52 ). 



ÛQ 

P 

1 

Sicil 
No. 

8671 

395 

4710 

328 

Adı ve soyadı 

Hayri isen 

Mehmet Erer 

Ferit Demirci 

Feridun Altuğ 

Devlet Denizyolları kadrolarında emekli olarak vazife gören 

Genel Müdürlük merkez kuruluşu 
Aldığı Hizme 

Görevi ücret Doğum yeri ve yılı Yaşı Sen 

10591 Ahmet Tevfik Koral 

2730 Muammer Gurbaşkan 

S 1904 Sedat Alpan 

3649 Ahmet Nuri Meşen 

2737 Nurettin Otmarsavcı 

3794 Nihat Bayrakdar 

3647 Vasıf Arna 

4368 Selim Suntur 

Genel Müdür yardımcısı 

Müşavir 

Tarife ve etüd müdürü 

Tarife ve etüd müdürlü
ğünde başmemur 

Malzeme işleri müdürlü
ğü yazı işleri servisi şefi 

Teslim alma kurulunda üye 550 

Seferberlik müdürü 

Hastane baştabibi 

» röntgen uzmanı 

>> göz mütehassısı 

Deniz hatları işletmesi 

Deniz hatları işletme mü
dürü yardımcısı 875 istanbul 

Muhasebe servisinde say
man 250 » 

875 

750 

875 

350 

350 

i 550 

400 

550 

550 

400 

istanbul 
21. Safer. 
istanbul 

Kudüs 

istanbul 

» 

1311/1309 
1319 

1311 

1308 

1317 

» 12 Haziran 1316 

» 
Antakya 

Ayaş 

3/2 Tokad 

1324 
1322 
1317 

1317 

1317 

57 

49 

55 

58 

51 

50 

44 

49 

49 

49 

2 

1 

1 

1 

1319 49 1 

1327 39 



47 Vahit Sağnak 

657 Zeki Yürükoğlu 

4421 Cihat .özsu 

11217 Yusuf Ziya Ceren 

3885 Sadi Erdem 

681 Hasan Camgöz 

1017 Süleyman önürme 

4114 Vehbi Büyükerol 

3638 Selim özmen 

3480 Ahmet Tosun 

2613 Şemsettin Almak 

10587 Fazlı Yakupoğlu 

Gemi yapı enspektörü 

Başmakinist 

Telsiz telgraf memuru 

Gemi tabibi 

625 » 
» 

750 Gerze 

175 Balıkesir 

400 İstanbul 

Şehir hatları işletmesi 
Muhasebe servisinde sayman 250 İstanbul 

Başmakinist 

Başmakinist 

550 Bolu 

400 Nevşehir 

İskele ve vapur memur
ları servisinde memur 200 Kosova 

Liman işletmesi 
Su - Kömür servisinde 
memur 175 İstanbul 

İstanbul Liman İşletme 
Md. yükleme, boşaltma 
servisinde depo memuru 130 İstanbul 

Müdür 
Kıyı emniyeti işletmesi 

625 İstanbul 

Cankurtarma servisinde 
bölge âmiri 400 Sürmene 

1305 
1303 
1304 

1332 

1325 
1323 

1312 

1302 

1302 

1305 

63 

62 

34 

43 

55 

64 

64 

61 

23 

3 

1 

2 

1320 48 
1318 

1308 58 

1304 62 . 

1305 61 



SlCll 
No. Adı ve soyadı 

Aldığı Hizm 
Görevi ücret Doğum yeri ve yılı Yaşı Se 

9554 Reşad Tenik 

2634 Mustafa Günsuda 

2635 Abdüllâtif Hızer 

7643 Hasan Basri H12 

1211 Şemsi Sunol 

1222 Mehmet Ali Denizman 

265ü Âdem özalpay 

1230 İsmail Ayengin 

3 Haşmet Dülge 

1751 Ömer Bulum 

8927 Rifat Serdaroğhı 

3550 Abdülkadir İkiz 

1876 Şükrü Uygur 

Cankurtarma servisinde 
bölge âmiri 400 Girit 1304 62 

Enspektör 

Radyofar uzmanı 

Fener gardiyanı 

Müdür 

Kaptan 

İkinci makinist 

Başmakinist 

550 İstanbul 

550 Şam 

165 Hayrebolu 

Gemi kurtarma işletmesi 
750 İstanbul 

625 İstanbul 

300 îşkodra 

475 Çanakkale 

1305 

1303 

1312 

1304 
1303 
1305 
1303 
1303 

1302 

63 

63 

54 

63 

63 

63 

64 

Müdür 

Hareket kısmında memur £00 Kulp 

Enspektör 350 İstanbul 

Tabip 

Müdür 

Trabzon işletmesi 
300 Islan bul 

Van işletmesi 
550 Preveze 

İzmir İşletme Müdürlüğü 
875 Avdın 1306 60 

1331 35 

1309 59 
1307 

1317 49 

1313 53 
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Cetvel No. 4 

Şube ve işletmelerde kayıtlı bulunan bilûmum kara ve deniz nakil vasıtalarının evsaf ve mevcu
dunu gösterir listedir. 

Mukayyet 
kıymeti Düşünce-

Ait olduğu işletme Vasıtanın cinsi Marka Plâka Aded Lira K. 1er 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

Pab. 
> 
» 
» 
» 

Fab. 
» 

Havuz. 
» 
» 
» 
» 

îstinye 
» 

K. Emniyeti 
» 
» 
» 
» 
s> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Van 
» 
s> 
» 
x> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şub. 
» 
» 
» 

> 
Trabzon Ş. 
Limar 

» 
» 
» 
» 
» 

ı 

Kamyon karoseri 
» » 
» » 

Motosiklet 
•Dz. Yol 1. No. Motor 
Çankaya Motörü 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 

Külte Servis Mot. 
Otomobil 
Kamyon 
Otoşeni 
Kamyon 

» 
Otobüs 
At arabası 
Beygir 
Kısrak 
Merkep 
Beygir 

» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 
* 
.» 
» 
» 

Kamyonet 
Şirin motörü 
22 No. S-\ Motörü 
23 » » » 
Gölcük Srv. Mot. 
Gölcük Srv. Met. 
33 » Servis » 

GMS. 
Fargo 
Dodge 
NSU. 

Dimond 
Ford 

» 
Dodge 

Dodge 
Sitroen 
GMG. 
Dodge 
Şevrole 

* 

Federal 
Dodge 

» 
>•» 

Ford 
Şevrole 

950 
604 

37 

312 
313 
626 

412 
381 
720 
330 
617 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
1 
1 
4 ' 
1. 
3 
2 
2 
2" 

1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 -
1 

7 766 88 
6 799 59 
9 226 26 
1 500 --

10 971 69 
7 416 29 

330 — 
3 639 25 
3 244 26 
7 851 ' Q9 

17 809 97 
22 006 27 
7 074 28 
2 3.14 73 
7 272 79 
1 500 — 

15 091 74 
458 35 
951 52 
150 — 

30 -
21 200 — 

775 — 
2 100 — 

798 25 
798 25 

2 058 97 

10 410 68 
6 269 65 
6 2̂69 65 
6 -269 65 
4 784 42 
1 836 52 
3 400 — 

300 — 
1 397 88 

12 000 — 
5 109 50 

11 196 87 

Köhne 

Köhne 

Köhne 

Hurda 

Maa ko
şum. 

Hurda 

( S. Sayısı ; 52 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 19 . II . 1951 

Esas No. 1/81 
Karar No. 39 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . 
II . 1950 tarihli ve 71/1727 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyo
numuza havale buyurulmakla Ulaştırma Bakanı 
Seyfi Kurtibek ve Devlet Denizyolları Genel Mü
dürü ve Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarıyı komisyon adına inceliyen raportö
rün raporu okunmuş ve tümü üzerinde yapılan 
konuşmadan sonra bölümlere geçilmiştir. 

Bu Genel Müdürlüğün iktisadi bir işletme 
olarak pek yakında bir anonim şirket haline 
kalbolunaeağı ve bu hususta hazırlanan tasarının 
Yüksek Meclise takdim olunmak üzere bulundu
ğu, binaenaleyh bu bütçenin intikal devresine 
ait kısa bir zaman için hayatta kalacağı açıklan
mış ve Komisyonumuz bu malûmatın ışığı altın
da bütçe rakamlarını incelemiştir. 

Gider bütçesi : 

Genel Müdürlüğün^ âdi bütçe giderlerini ihti
va eden (A/ l ) cetveli toplamı geçen yıla nispet
le (531 514) lira bir fazlalık arzetmekte ve 
(79 065 947) lira olarak tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bölümler üzerinde yapılan değişikliklerin 
izalhları Hükümet gerekçesinde taJsilen açıklan
mıştır. Komisyonumuz, kısa bir zaman sonra 
idarenin yeni bir hesap idare sistemine intibak 
edeceğini düşünerek (A/ l ) cetvelinin 209 ncu 
Ibölüm'üne dil para mükâfatı olarak (1 500) lira 
ilâve etmek suretdyle gider bütçesini (79 067 447) 
lira olarak kalbul etmiş 'bulunmaktadır. 

(A/2) cetvelindeki yatırımlar kısmı toplamı 
da (31 757 681) lira olarak tesbit ve teklif edil
miştir. Komisyonumuz bu teklifi de aynen kabul 
etmiştir. 

İdarenin gelir bütçesi bu yıl (3 286 000) li
ra noksaniyle (79 549 000) lira olarak tahmin 
ve teklif edilmiştir. 

İdarenin gelirleri, başta kendi esas meşgalesi 
olan sefer gelirlerinden olmak üzere kılavuzluk, 
yükleme ve boşaltma, ambar, antrepo gelirleri, 
cankurtama, fenerler, iskeleler, fabrika ve ha
vuzlar gelir ve hasılatından terekküp etmektedir. 
İdarenin yeni alacağı şekle göre bu hizmetlerin 
her birisinin ayrı birer hükmi şahsiyet haline in
kılâp edeceği ve her gelirin de müesseselerin ken
dilerine bırakılacağı tabiî bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, geliri de bu cepheden inceli-
yerek teklifi veçhile kabulünü uygun görmüştür. 

Bütçe Kanunu tasarısı : 

Tasarının birinci ve ikinci ve üçüncü madde
lerinde gerekli rakam düzeltmeleri yapılmış 
4 -10 ncu maddeler ayniyle kabul edilmiş ve Ka
mutayca kabul edilen son tasarıya göre bütün 
ikramiyeler ilga edildiğinden bu idarenin sefere 
mahsus ikramiyelerinin yalnız memleket dışı se
ferlere ve daha mahdut bir şekle münhasır olmak 
üzere ipkası uygun görüldüğünden tasarıya bu
nu temin eden 11 nci madde eklenmiş bulunmak
tadır. 

11 ve 12 nci maddeler, 12 -13 ncü maddeler 
olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1951 yılı bütçe tasarısı cetvelleriyle 

( S. Sayısı : 52 ) 
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birlikte Kamutaym onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Kâtip 
Bursa Ankara Balıkesir 

/ / . Şaman M. Bayramoğlu E. Budakoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

istanbul 
(•. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Trabzon 

Erzincan 
Muhalifim 
N. Pekcan 
Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 

İstanbul 
F. Sayımer 

Kırklareli 
$. Bakay 

Tokad 
8. Atanç 

Urfa 
8. F., Kalay cıoğlu Dr. F. Ergin 

S. Sayısı , 52 
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Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü
nün 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (79 065 947) 
lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (31 757 681) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (79 549 000) lira tahmin edilmiş 
olup, fazlayı teşkil eden (483 053) lira 
yatırımlar karşılığını teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları 
ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1951 Bütçe yılı yatırımlar giderleri
nin 2 nci madde ile karşılanan kısmında 
bakiye kalan (31 274 628) lira açığı 3633 
sayılı Kanunun 32 nci maddesine ve 
5074 sayılı Kanun hükümlerine dayanı
larak yapılacak borçlanmalarla kapa
tılır. 

Mevcut bonolarla 1951 yılında çıka
rılacak bonolardan vâdeleri gelenler ye
nilenebilir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünce 1951 Bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirlerin tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
nün 1951 Bütçe yılı kadrolariyle bunlar
dan uzmanlık yerleri olanlar bağlı (Ç) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞİ 

MADDE 1. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 2. 
mmtir. 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 3. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 4. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 5. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

( S. Sayısı : 52 ) 
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MADDE 6. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü
nün 30 Haziran 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. I 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu kararijde kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli | 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
taşıtlarında parasız veya inik ücretle 
yolculuk yapacaklar bağlı (F) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 1950 
yılı Bütçesinin ait olduğu tertipte karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hiz
met bölümlerinden bu bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1933 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanunun im 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1951 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 5 
inci kısım bölümleriyle yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 10. — Gider tertiplerinden i 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

' ( S. Sayı* 

B. K. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

: 52) 
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MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

R. Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyöruk 
İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 

B. K. 

MADDE 11. — Yabancı sulara sefer 
yapan bütün gemilerin ayrıldıkları son 
Türk limanından dönüşte varacakları 
ilk Türk limanına kadar geçecek her 
gün için kalkış ve varış günleri dâhil bu 
gemilerde bilfiil hizmet gören gemi 
adamlarından : 

A) Yolcu vapurlarında çalışanlara 
aylıklarının bir güne isabet eden mikta
rının en çok yarısı; 

B) Yük gemilerinde çalışanlara 
aylıklarının bir güne isabet eden mik
tarının en çok bir misli; 

C) Akaryakıt ve parlayıcı veya 
patlayıcı eşya nakleden gemilerle ya
bancı limanlar arasında veya yabancı li
manlarla Türk limanları arasında yapı
lan seferlerde çalışanlara seferin yapıl
dığı yabancı liman veya limanla Akde
niz veya Karadeniz havzasında ise ay
lıklarının bir güne isabet eden miktarı
nın ençok bir misli Cebelüttarık veya 
Süveyş dışında ise en çok bir buçuk mis
li ikramiye olarak verilebilir. 

Bu ikramiye hamulesinde tamamiy-
le akaryakıt, parlayıcı veya patlayıcı 
eşya olan gemilere muhtas olup karışık 
eşya taşıyan gemilerde kısmen bu mad
delerin taşınmış olması ikramiyeyi ge
rektirmez. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci 
maddesi 12 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nci 
maddesi 13 ncü madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

( S. Sarısı : 52 ) 
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Eko. ve Ticaret Ba. Sağ. ve Sos. 1f. Ba. 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakam Tarım Bakam 
N. özsan N. îyriboz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam ve 
S. Kurtbek Bayındırlık B. V, 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakam 

M. Ete 

B. K. 

(S. Sayısı : 52) 
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A/ l - CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

1900 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

• * . » 

204 

O 
206 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

ı 
I - Aylıklar ve Ücretler 

Memurlar ücreti 
1 Merkez memurları ücreti 
2 İşletmeler memurları ücretleri 

987 600 
8 880 900 

1 079 100 
8 823 600 

1 079 100 
8 823-600 

Bölüm toplamı 9 868 500 9 902 700 9 902 700 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetliler ücreti 575 280 623 100 623 100 
2 işletmeler hizmetliler ücreti 10 399 380 10 244 260 10 244 260 

Bölüm toplamı 10 974660 10 867 360 10 867 360 

Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 

1 Merkez geçici memur ve hiz
metliler ücreti 

2 işletmeler geçici memur ve hiz
metliler ücreti 

• Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile tercümanlar ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 işletmeler memurları çocuk 
zammı 

1 

9 999 

1 

9 999 

1 

9 999 

10 000 10 000 10 000 

250 000 

540 

264 000 264 000 

20 800 

379 200 

20 000 

380 000 

20 000 

380 000 

(S. Sayısı; 52) 
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M. 

3 

4 

5 

6 

7 

ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
İşletmeler memurları doğum 
yardımı • 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İşletmeler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

1 .% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 

2 % 1 ek karşılığı 
3 Emekli ikramiyesi karşılığı 
4 Sandık yönetim giderleri kar

şılığı 
5 Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Fazla mesai ve sair munzam 
ücretlerle tazminatlar ve ikra
miyeler 

1 3633 sayılı Kanunun 31 nei 
maddesi gereğince verilecek 
fazla mesai, gişe, fena hava taz-
minatlariyle diğer munzam 
tahsisat 

2 Sefer ikramiyeleri 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetle Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 400 

37 600 

2 000 

23 000 
2 600 

167 600 .. 

2 500 

' 48 000 

2 000 

21 000 
2 450 

475 950 

2 500 

48 000 

2 000 

21 000 
2 450 

475 950 

1 500 0 0 

1 046 400 1 142 353 1 142 353 
208 431 207 701 207 701 
100 000 500 000 500 000 

1 50 001 50 001 
150 000 200 000 200 000 

1 504 832 2 100 055 2 100 055 

2 100 2 100 2 100 

300 000 250 000 250 000 
650 000 850 000 850 000 

(S. Sayısı Î 52) 
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1950 1951 yılı İçin 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yükleme, boşaltma işlerinde 
çalışanlara verilecek fazla me
sai ücreti * - 250^000 280 000 280 000 

Bölüm toplamı 1 200 000 1 380 000 1 380 000 

İşçi Sigortası yardım ve taz
minleri 
3008, 4772, 5417 ve 5518 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak 
ödemeler 850 000 1287 000 1287 000 
Vazife sırasında ölen memur 
ve hizmetlilerin teçhiz ve tekfin 
giderleriyle bunlardan kazaya 
uğrayanların yiyecek, giyecek 
ve tedavileri ve ibateleri için 
yapılacak yardım giderleri 10 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 

Yiyecek giderleri 
Emekli, dul ve yetim aylıktan 
îşçi ücret ve tazminleri 
Fabrika, havuz, dok ve atelye-
lerin her çeşit ücretleri 
Yükleme, boşaltma işlerinde 
çalışanların ücret ve tazmin
leri 
Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyetinde çalışanların mun
zam ücretleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

İkinci kısmı toplamı 

860 000 

3 000 000 
300 000 

13 500 000 

3 500 000 

0 

17 000 000 

850 000 

* 46 289 732 

1 295 000 

4 442 000 
250 000 

9 018 000 

4 200 000 

1 000 

13 219 000 

1 000 000 

45 208 165 

1 295 000 

4 442 000 
250 000 

9 018 000 

4 200 000 

1 000 

13 219 000 

1 000 000 

45 208 165 

( S. Sayı» : 52) 
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B. M. 

-

301 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kıstm - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Merkez kırtasiye giderleri 
Merkez döşeme demirbaş gi
derleri 
Merkez Öteberi giderleri 
Merkez Aydmlatma giderleri 
Merkez ısıtma giderleri 
İşletmeler kırtasiye giderleri 
İşletmeler döşeme ve demirbaş 
giderleri 
İşletmeler öteberi giderleri 
İşletmeler aydınlatma gider
leri 
İşletmeler ısıtma giderleri 

Bölüm toplamı« 

1950 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

5 250 

4 415 
13 408 
23 200 

• 9 750 
34 750 

19 585 
18 592 

21 800 
20 250 

171 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 

20 000 
30 000 
50 000 
7 000 

40 000 

25 000 
19 000 

16 000 
13 000 

235 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15.000 

20 000 
30 000 
50 000 
7 000 

40 000 

25 000 
19 000 

16 000 
13 000 

235 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 68 000 50 000 50 000 
. * 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 7 748 33 000 33 000 

2 İşletmeler posta ve telgraf üc
retleri 22 252 9 000 9 000 

3 Merkez daireleri telefon ve 
başka haberleşme ücret ve gi
derleri 56 000 51 000 51 000 

4 İşletmeler telefon ve başka 
haberleşme ücret ve giderleri 64 000 60 000 60 000 

Bölüm toplamı 150 000 153 000 153 000 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez gayrimenkuller kira

ları 1 5 100 5 100 
2 İşletmeler gayrimenkuller ki

raları 3 599 4 000 4 000 

t (S. Sayı* : 52) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

307 

308 

3 Hollerit makineleri kira ve 
başka her çeşit giderleri 76 400 75 000 75 000 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 

* 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

» uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların yolluk ve gider
leri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun ve îdare Tü
züğü gereğince ödenecek teda
vi giderleri ve yollukları * -
Merkez, tedavi, yol ve saire gi
derleri 
İşletmeler tedavi, yol ve saire 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

80 000 

7 000 
50 000 
30 000 

250 000 

40 000 

377 000 

12 000 

38 000-

50 000 

896 000 

84 100 

7 000 
52 000 
60 000 

350 000 

30 000 

499 000 

12 000 

38 000 

50 000 

1 071 100 

84 100 

7 000 
52 000 
60 000 

350 000 

30 000 

499 000 

12 000 

38 000 

50 000 

1 071 100 

Dördüncü ktstm - Daire 
himmetleri 

401 Basımevi giderleri .40 000 45 000 45 000 
403 Temsil ve kutlama giderleri 

1 Temsil giderleri 10 000 10 000 10 000 
2 Kutlama » . 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 25 000 25 000 25 000 

( S. Sayısı : 02 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu 
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler ^ 

1 Geri verilecek cparalar 
2 Mahkeme harçları 
3 i ra t getiren mülklerin vergi 

ve resimleri 

Bölüm toplamı 

412 Hastane ve revir giderleri 
416 Okul ve tahsil giderleri 

1 Yabancı memleketlerdeki öğ
rencilerin tahsil ve staj gider
leri 

2 Teknik Üniversitede okutturu
lacak öğrenci giderleri 

3 Yüksek Denizcilik okulunda 
okutturulacak öğrenci gider
leri 

4 Sanat Okulu giderleri 

418 
419 
421 

30 000 
10 000 

5 000 

45 000 

250 000 

10 000 

2 500 

1 
55 000 

30 000 
10 000 

3 000 

43 000 

250000 

1 

2 500 

1 
81 000 

30 000 
10 000 

3 000 

43 000 

250 000 

1 

2 500 

1 
81 000 

Bölüm toplamı 

Faiz, acyo ve akça farkları 
Mahkeme giderleri 
Kara, deniz ve göl taşıtları iş
letme giderleri 
Devriçark masrafları 
Diğer her türlü masraf 1ar 
Reklâm, ilân, kırtasiye ve pro
paganda giderleri 
Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının devriçark ve liman mas
rafları 
Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin iş
letme giderleri 

Bölüm toplamı 

67 501 

50 000 
35 000 

19 283 400 
7 600 000 

116 100 

70 000 

180 000 

27 250 000 

83 502 

50 000 
62 030 

20 300 000 
8 000 000 

123 000 

70 000 

179 000 

28 672 000 

83 502 

50 000 
62 030 

20 300 000 
8 000 000 

» 
123 000 

70 000 

179 000 

28 672 000 

( S. Sayısı : 52 ) 
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* 

ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
/Hükümetçe Komisyonca 

/ istenen kabul edilen 
.- Lira Lira 

Etüd, proje, keşif, muayene, 
rapor ve bunlara benzer hiz
met giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone giderleri 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Amsterdam'da Uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
ilk yardım kurulu bürosuna or
taklık payı 
Sigorta ücret ve giderleri 
Düşünülmeyen giderler 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 
Kurs giderleri 

9 000 
1 000 

10 000 

55 000 

10 000 
1 000 

11 000 

55 000 

10 000 
1 000 

11 000 

200 
1 990 000 

6 000 

5 000 
45 000 

150 
1 613 000 

6 000 

1 000 
45 000 

150 
1 613 000 

6 000 

1 000 
45 000 

Dördüncü kısım toplamı 29 818 701 30 961 682 30 961 682 

Beşinci ktstm -Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1946 - 1949 yılları borçları . 
1933 - 1945 » » 
Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

40 000 

15 ÛOO 
5 000 

20 000 

40 000 

t 

50 000 

200 000 
5 000 

20 000 

225 000 

- r 

50 000 

200 000 
5 000 

20 000 

225 000 

3980 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince kullanılan 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 250 000 50 000 50 000 

(S. Sayısı : 52) 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca' 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3633 ve 5074 sayüı kanunlar 
gereğince çıkarılmış ve çıkarı
lacak olan bonoların faiz acyo 
ve itfa ve sair giderleri 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Beşinci kısım toplamı 1 830 000 1 825 000 1 825 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 46 289 732 45 208 165 45 208 165 
Üçüncü kısım toplamı 896 000 1 071 100 1 071 100 
Dördüncü kısım toplamı 29 818 701 30 961 682 30 961 682 
Beşinci kısım toplamı 1 830 000 1 825 000 1 825 000 

GENEL TOPLAM 78 834 433 79 065 947 79 065 947 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Yapı ve îmar İşleri 
Onarma ve satmalına giderleri 
Mevcut tesislere ilâve edilecek 
bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, saha, yol, 
iskele, fener, tarama ve başka 
tesislerin yeniden yapma gi
derleri 3 500 000 750 000 750 000 
Mevcut tesislerden bina, fabri
ka, atelye, tersane, dok, kızak, 
rıhtım, saha, yol, İskele, fener, 
tarama ve başjia tesislerle 
mevcut makina ve araçların 
cüzi veya esaslı onarma ve yap
ma giderleri 0 2 267 000 2 267 000 

(S. Sayısı : 52 ) 
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ödeneğin çeşidi 

Yapı atelyesinin demirbaşları
nın satmalma, onarma, bakım 
ve istihlâk ettiği her türlü 
madde ve gereç giderleri 
Fabrika, atelye, ambar ve sai
re gibi bina ve arsa ve sair te
sislerin satmalmması ve kamu
laştırılması giderleri 
Fabrika, havuz, dok ve atelye-
lerin müstehlek ve müstehlek 
olmıyan her çeşit maddeler gi
derleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

21 000 

O 

O 

Satmahnan rıhtımların sözleş
meleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 
3023 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücretleri 
Marşal Yardımından sipariş 
edilen deniz vasıtalarının 1951 
yılında ödenmesi gereken tak
sitleri karşılığı 

53 000 

200 000 

53 000 

200 000 

21 000 

5 700 000 5 700 000 

Bölüm toplamı 

5074 sayılı Kanun gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşı
lığı 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçlarmın 
onarımı ve yenilenmesi 
Fabrikalar ve diğer işletmele
rin bina tesislerinde ıslahat 
mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar ve deniz vasıtaları 
karşılığı 
Kamulaştırma giderleri 

Bölüm toplamı 

3 500 000 

2 356 370 

15 579 630 

2 064 000 
500 000 

20 500 000 
• » - - " — : — 

8 738 001 

1 

5 470 000 

2 529 999 
500 000 

8 500 000 

8 738 001 

1 

5 470 000 

2 529 999 
500 000 

8 500 000 

53 000 

200 000 

0 14 266 680 14 266 680 

Yatırımlar toplamı 22 253 000 31 757 681 31 757 681 
( S. Sayısı : 52 ) 
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B - CETVELİ 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Birinci kısım 

1951 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

Komisyonca 
tahmin edilen 

M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Sefer gelirleri r 
1 Muntazam posta seferleri 

(yurt içinde) 17 500 000 16 000 000 16 000 OOC 
2 Muntazam posta seferleri 

(Yurt dışında) 8 400 000 9 700 000 9 700 OOC 
3 Şilep seferleri (Zuhurat ve ki

ralamalar dâhil) yurt içi 2 000 000 1 500 000 1 500 00C 
4 Şilep seferleri (Zuhurat ve ki

ralamalar dâhil) yurt dışı 13 500 000 12 000 000 12 000 00C 
5 istanbul şehir hatları (îzmit 

körfezi dâhil) 9 500 000 10 000 000 10 000 00C 
6 îzmir körfez hattı 500 000 500 000 500 000 
7 Van Gölü işletmesi 180 000 180 000 180 00C» 

Bölüm toplamı 51 580 000 49 880 000 49 880 00C> 

Klavuzluk ve romorkörcülük 
gelirleri 
Gemi kurtarma gelirleri 

615 000 
365 000 

750 000 
365 000 

750 00C 
365 000 

Birinci kısım toplamı 52 560 000 50 995 000 50 995 00C» 

İkinci kısım 

1 

2 

3 
4 

Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 
Ticaret eşyası yükleme, boşalt- • 
ma ve aktarma 
Kömür yükleme, boşaltma ve 
aktarma 
Tatlı su verme işleri 
ihtiyari hizmetler 

Bölüm toplamı 

6 500 000 

1 485 000 
410 000 
930 000 

9b 325 000 

7 235 000 

1 485 000 
500 000 
650 000 

9 870 000 

• 

7 235 000 

1 485 000 
500 000 
650 000 

9 870 000 

( S. Sayısı : 52 ) 
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B. M. Gelirin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 

, « v ^ . ,, 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 
Ambar ve antrepo ardiyesi 
Hamallıklar 
Rıhtımlar resmi 
Palamar, şamandra ücreti 

Bölüm toplamı 

öankurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım 

Fabrika, havuz ve atelyeier 
gelirleri 
Çeşitli gelirler 
Bina kiraları 
îaşe kârları 
Faiz ve akça farkları 
Çeşitli gelirler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım 

Devlet Başkanlığı deniz taşıt
ları için Genel Bütçeden 

Dördüncü kışını toplamı 

5 900 000 
1 430 000 
8 100 000 

80 000 

15 510 000 

250 000 
1 000 000 

170 000 

26 255 000 

1 000 000 
110 000 
400 000 
110 000 

1 100 000 

1 720 000 

2 720 000 

400 000 

400 000 

4 720 000 
1 570 000 
7 300 000 

80 000 

13 670 000 

250 000 
1 000 000 

170 000 

24 960 000 

625 000 
10 000 

509 000 
150 000 

1 100 000 

1 769 000 

2 394 000 

300 000 

300 000 

4 720 000 
1 570 000 
7 300 000 

80 000 

13 670 000 

250 000 
1 000 000 

170 000 

24 960 000 

• " • / 

625 000 
10 000 

509 000 
150 000 

1 100 000 

1 769 000 

2 394 000 

300 000 

300 000 

( S. Sayısı : 52) 
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B. M. Gelirin çeşidi • 

Beşinci kısım 
12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar

tıkları 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1950 
Yıl ı 

tahminleri 
, Lira 

900 000 

900 000 

52 560 000 
26 255 000 

2 720 000 
400 000 
900 000 

82 835 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edjien 
Lira 

900 000 

900 000 

50 995 000 
24 960 000 

2 394 000 
300 000 
900 000 

79 549 000 

tahmin edilen 
Lira 

> , , : ": 

900 000 

900 000 

50 995 000 
24 960 000 

2 394 000 
300 000 
900 000 

79 549 000 

C - CETVELİ 
Gelir çeşitlerinden herbirinin dayandîğt hükümler 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Ö Z E T Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

4 

3 
23 . 

13 . 
16 . 
17 . 
5 . 

2 1 . 

7 . 

* 30. 
10. 
14. 
24 . 

. 3 . 

. 5 . 
12 

6 
6 
6 
8 

1 

6 

, 6 
7 
1 
1 

1341 

1933 
.1934 

.1936 

. 1936 

.1936 

.1936 

.1938 

.1939 

.1941 

. 1941 

.1944 

.1945 

576 

2239 
2665 

3004 
3023 
3025 
3056 

3318 

3633 

4076 
4083 
4517 
4697 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasmda münajat iti-
lâfnamenin tasdiki 
Denizyolları İşletmesi Kanunu 
İstanbul Bıhtım, Dok ve Antrepo Şirketinin satın-
alınması 
İskelelerin sureti idaresi 
İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi 
Van Gölü İşletmesi 
Montrö'de imzalanan yeni mukavelenin tasdikma 
dair 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinin tasfiyesi ve deıri 
hakkında 
Devlet Denizyoları ve Limanları İşletme Genel mü
dürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine.4air 
Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar 
Haliç vapurlarının işletme inhisarına dair ? 
Liman ve Deniz İşletmelerinin birleştirilmesi 
Şirketi Hayriyenin satmalınmasına dair sözleşme
nin onanması hakkında 

{S.Su3W,ı 52) 



D. Görevin çeşidi 

Ç - CETVELİ 

Sayı Ücret D. 

Genel Müdürlük Merkez Kurulıışıı 

Genel Müdürlük 

1 Genel müdür (Uzmanlık ye
ridir) 

2 Genel müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

3 Genel müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

Fen Müdürlüğü 

2 Fen müdürü (Uzmanlık yeridir) 
2 Müşavir (Uzmanlık yeridir) 

Proje ve etüd kısmı : 

3 Başmühendis 
6 Mühendis 

Tamir ve bakım kısmı: 

3 Başmühendis 
5 Mühendis 

Hukuk Müşavirliği 

2 Birinci hukuk müşaviri 
3 îkinci » » 
3 Avukat 
4 » 
8 Raportör (Şef) 
9 » 
7 Kalem âmiri 

11 Memur 
13 » 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
3 

16 

875 

750 

625 

750 
750 

625 
400 

625 
475 

750 
625 
625 
550 
300 
250 
350 
200 
150 

Görevin çeşidi 

Genel Kâtiplik 

3 Genel Kâtip 

Encümen ve yazı işleri servisi 

9 Encümen raportörü 
10 Memur 
11 » 
12 » 

Kayıt işleri servisi : 

6 Şef 
9 Memur 

Yayın işleri servisi: 

12 Memur 

Yönetim amirliği : 

8 Yönetim âmiri 

Arşiv servisi : 

8 Kalem âmiri 
10 Memur 
12 > 

Ankara Bürosu : 

5 Şef 
12 Memur 

Teftiş Kurulu 

3 Müdür 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş1 

6 îkinci » » 
7 Üçüncü > * 
9 Müfettiş yardımcısı 
6 Servis şefi 

Sayı 

1 
1 

14 

(S. Sayısı: 52) 



D. Görevin çeşidi 
— 4 7 -

Sayı Ücret | D. 

8 Memur 
9 » 

26 

300 
250 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 

3 Müdür 1 625 
4 » Yardımcısı 1 550 
5 » > 1 475 
3 işletme muhasebe uzmanı 1 625 

Bütçe ve Kesinhesap Servili: 

6 Şef 1 400 
8 Memur 1 300 
9 » 1 250 

10 » 1 225 

işletme Maliyet Hesapları Servisi: 

6 Şef 1 400 
8 Başmemur 1 300 
8 Memur 1 300 
9 > 2 250 

Sabit Kıymetler Servisi: 

7 Şef 1 350 
7 Başm-mur 1 350 

10 Memur 1 225 
11 » 1 200 

Evrak ve Dosya Servisi: 

8 Başmemur 1 300 
12 Memur 2 175 
13 » 1 150 

Sorumlu Saymanlık Servisi: 

4 Sorumlu sayman 1 550 
6 Kontrolör 1 400 
6 Şef 1 400 
8 Başmemur 1 300 
9 Memur 4 250 

10 » 6 225 
12 » * 1 175 
7 Başveznedar 1 350 
9 Veznedar 1 250 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Sigorta ve vergi işleri servisi 

4 Şef 
5 Şef yardımcısı 

1 
1 

40 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 

4 Müdür 
5 Müdür yardımcısı 

Kadro ve Tâyin Servisi: 

6 Şef 
7 Kalem âmiri 
8 Başmemur 

12 Memur 

Sicil Servisi: 

7 Şef 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
12 » 

Tahakkuk Servisi 

7 Şef 
8 Başmemur 
9 Memur 

12 » 

Kayıt ve yazı işleri servisi: 

11 Memur 
12 » 

26 

Tarife ve Etüd Müdürlüğü 

3 Müdür 1 

Tarife servisi: 

4 Tarife uzmanı (Uzmanlık ye
ridir) 1 

5 Tarife uzmanı (uzmanlık ye
ridir) 1 

550 
475 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
5 
3 

1 
1 

r-l 

1 

1 
1 

550 
475 

400 
350 
300 
175 

350 
300 
250 
223 
175 

350 
300 
250 
175 

200 
175 

625 

550 

475 

| S . Sayısı: 52) 
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D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

8 Başmemur 

Etüd servisi: 

4 Malî etüdler uzmanı (Uzman
lık yeridir) 

4 Ekonomi etüdler uzmanı (Uz
manlık yeridir) 

7 Kalem âmiri 
10 » » 

6 
9 

10 
11 
12 
13 

İstatistik servisi 

Şef 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Malzeme İşleri Müdürlüğü 

4t Müdür 
4 » Yardımcısı 
6 > > 
5 Denetçi 

Yazı ve sosyal iğler servisi : 

6 Şef 
8 Memur 
9 Tahakkuk memuru 
9 Sicil ve sosyal işleri memuru 

Merkez mağazası : 

9 Memur 

Ticaret servisi : 

5 Satmalma işleri uzmanı (Şef) 
6 » » » 
8 » » » 
8 » > memuru 
9 » » » 
8 Satmalma Ve nakliyat masası 

memuru 

3 300 

24 

550 

550 
350 
225 

400 
250 
225 
200 
175 
150 

1 400 
1 300 
1 250 
1 250 

250 

1 475 
1 400 
2 300 
3 300 
1 250 

1 300 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

9 Memur 

Muhasebe servisi : 

6 Sorumlu sayman 
7 İşletme saymanı 
8 Memur 
9 » 
8 Veznedar 

Matbaa : 

8 Tahakkuk memuru 

Dikim Evi : 

8 Tahakkuk memuru 

1 250 

1 400 
1 350 
2 300 
2 250 
1 300 

1 300 

1 300 

29 

Alım Satım Komisyonu 

1 
1 
1 
1 

550 
550 
400 
475 

3 
4 
7 

12 
8 

Başkan 
Ü^e 
Kalem âmiri 
Memur 
Satmalma ve piyasa memuru 

1 
2 
1 
1 
1 

____ 
6 

625 
550 
350 
175 
300 

Teslim Alma Kurulu 

5 Başkan 
6 Üye 

Sevk kısmı : 

9 Memur 
13 » 

Gümrükleme işleri kısmı 

9 Gümrükleme memuru 
10 » » 
12 » » 

1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 

475 
400 
350 

250 
150 

250 
225 
175 

(S. Sayisi: 52) 
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8 
8 

11 
10 

Görevin çeşidi 
— 49^-

Sayı Ücret D. 

Yapı Müdürlüğü 

Müdür (Yüksek mühendis ve
ya mimar) (Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yapı işleri memuru 
Kalem, âmiri 
Memur 
Mutemet 

Yapı Atelyesi : 

1 625 

550 

9 Sayman 
10 Mutemet 
10 Memur 
11 » 
12 » 

Gayrimcnkuller idare servisi 

4 Şef 

475 

' 1 400 
1 300 
1 300 
3 200 
1 225 

1 250 
1 225 
2 225 
1 200 
1 175 

1 550 

20 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 
7 
9 

12 

4 
7 

11 
10 
13 

Müdür 
» yardımcısı 

Memur 
» 

Sağlık Müdürlüğü 

Müdür (Tabip) 
Tabip 
Sağlık memuru 
Memur 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
3 
1 
1 
1 

475 
350 
250 
175 

550 
" 350 

200 
225 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hastane 

4 Baştabip 
3 Uzman tabilb (Kulak, boğaz, 

(burun) 
Uzman tabip (Dâhiliye şefi) 

» » (Hariciye şefi) 
(Lâboratuvar şefi) 
(Röntgen) 
(Poliklinik şefi) 
(Göz) 
(İdrar yollarrı 

(hastalıkları) 
» (Sinir ve ruh 

hastalıkları) 
» (Fizikoterapi) 

7 Diş tabibi 
8 Asistan tabib (Hariciye) 
9 » » » 
8 Asistan tabip (Dâhiliye) 
9 » » > 
9 Başhemşire (Diplomalı) 

10 Hemşire (Diplomalı) 
11 » » 
7 Başeczaci 
8 Eczacı 
7 Yönetim âmiri 
9 Memur 

10 Memur 
10 Mutemet 
10 Satmalına memuru 

29 

Merkez toplamı 263 

işletmeler 

Deniz Hattan İşletme Müdürlüğü 

işletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 
İşletme müdür yardımcısı 
(Uzmanlık yeridir) 2 
İşletme müdür yardımcısı 
(Uzmanlık yeridir) 1 

550 

625 
475 
475 
550 
475 
400 
475 

400 

400 
350 
350 
300 
250 
300 
250 
250 
225 
200 
350 
300 
350 
250 
225 
225 
225 

750 

625 

550 

( S. Sayısı : 52 ) 



D. Görevin çeşidi 

Kontrolörler Servisi : 

6 İşletme kontrolörü 
7 » » 
8 » » 

Yazı işleri Servisi : 

7 Şef 
12 Memur 

Zat İşleri Servisi : 

7 Şef 
8 » yardımcısı 

10 Memur 
11 » 
12 » 

Hasılat servisi : 

4 Şef 
8 » Yardımcjsı 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 

Hareket Servisi : 

6 Şef 
9 » yardımcısı 
9 Memur 

11 » 

Yolcu işleri servisi : 

7 Şef 
9 Memur 

Yük işleri servisi : 

7 Şef 
8 » yardımcısı 
9 Memur 

Aeentalık işleri Servisi 

7 Şef 
11 Memur 

Sayı 

1 
1 
2 

1 
3 

1 
1 
2 
3 
4 

1 
1 
2 
6 
4 

11 
9 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
2 

1 
2 

— 5 0 -
Ücret 

400 
350 
300 

350 
175 

350 
300 
225 
200 
175 

550 
300 
300 
250 
225 
200 
175 

400 
250 
250 
200 

350 
250 

350 i 
300 
250 

350 
200 

(S. Sayı 

D. 

5 
7 
8 

10 
12 

n l 

9 
11 

4 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

6 
8 
6 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 
9 
9 

4 
5 
4 
4 
5 

-

Görevin çeşidi 

Malzeme Servisi : 

Şef 
Şef yardımcısı 
Başmemur 
Memur 

» 

Demirbaş Servisi : 

Şef 
Demirbaş saymanı 

» kontrolörü 

Yiyecek işleri Servisi : 

Şef 
» yardımcısı 

Memur 
» 
» 
» 
> 

Sayman 

Muhasebe Servisi : 

Sorumlu sayman 
»• -1 ' » yardımcısı 

Şef 
Memur 

» 
Sayman 

» 
> 
» 

Memur 
» 

Bagveznedar 
Veznedar 
Mutemet 

pjnspektörlük Servisi : 

Güverte başenspektörü 
Güverte enspektörü 
Gemi yapı enspektörü 
Makine başenspektörü 
Makine enspektörü 

sı : 52 ) 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
2 
4 

r-l 

1 
1 

475 
350 
300 
225 
175 

350 
250 
200 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

550 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
250 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
400 
300 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
250 
250 

1 550 
2 475 
1 550 
1 550 
2 475 
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Sayı Ücret D. Görevin çeşitli Sayı Ücret 

5 
6 
6 
8 
6 
8 
8 

10 
7 

12 

4 
6 
.8 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
8 
9 

11 
12 

9 
12 

8 
9 

10 

2 
3 
4 
5 
6 
9 

Telsiz ve elektrik başenspektörü 
Telsiz ve elektrik enspektörü 
Kamara başenspektörü 
Kamara enspektörü 
Servis şefi 
Başmemur 
Memur 

» 
Devriçark âmiri 
Mutemet 

istanbul Acentalığı : 

Acenta 
Şef 
Başmemur 
Sayman 
Veznedar 
Memur 

» 
» 
» 

# 
izmir Acentalığı : 

Acenta 
Başmemur 
Memur 

» 
» 

Çamaşır Atelyesi : 

Şef 
Memur 

Telsiz istasyonu : 

Şef 
Telsiz telgraf memuru 

» » » 

Gemi Adamları : 

Kaptan 

» 
•» 
• » 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
1 

1 
1 

.1 
1 
1 

10-
5 

17 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 

1 
2 
4 

6 
9 

18 
İ8 
10 

1 

475 
400 
400 
300 

•400 
300 
300 
225 
350 
175 

550 
400 
300 
400 
300 
250 
225 
200 
175 

475 
300 
250 
200 
175 

250 
175 

300 
250 
225 

750 
625 
550 
475 
400 
250 

! 1 0 

1 6 
i 7 

8 
7 
9 

10 
2 
3 

• 4 
5 
6 
6 
i 

8 
7 
9 

10 
5 
6 
7. 

10 
S 
9 

10 
12 
13 

8 
9 

10 
11 

0 

n 

4 
8 
5 

Kaptan 

Birinci zabit 
> * 

Güverte zabiti 

Başmakinist 

» 

» 
ikinci makinist 

» » 
» » 

Makina zabiti 
» » 
» » 

Gemi talbM 
» » 
» » 
» sağlık memuru 
» kâtibi 
» » 

x- » yardımcısı 
» » » 

Telsiz telgraf memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Devlet Başkanına ait 

Savarona Yatı : 

Güverte zabiti 
Başmakinist 
Makina zabiti 

Ertuğrul Yatı : ' 

Kaptan 
Güverte zabiti 
Başmakinist 

1 
1 
5 
29 
27 
10 
41 
57 
4 
14 
16 
15 
13 
5 
34 
21 
7 
34 
79 
3 
6 
13 
24 
14 
13 
12 
37 
52 
3 
32 
32 
11 

929 

225 
200 
400 
350 
300 
350 
250 
225 
750 
625 
550 
475 
400 
400 
350 
300 
350 
250 
225 
475 
400 
350 
225 
300 
250 
225 
175 
150 
300 
«50 
225 
200 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

250 
625 
250 

550 
300 
475 

( S. Sayışı : 52 ) 
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Sayı Ücret D. Görevin çeşidi Sayı Ücre„ 

Acar Motörü : 

7 Kaptan 
7 Makine zabiti 
9 » » 

Sakarya Motörü 

7 Kaptan 
7 Makine zabiti 
9 » » 

Malzeme servisi: 

1 
1 
1 

1 

350 
350 
250 

350 

7 
9 
10 
9 
11 
9 
12 

Şef 
Memur 
Satmalma memuru 
Malzeme başmemuru 
Ambar saymanı 
Memur 

» 

12 

Şehir Hatları işletme Müdürlüğü 

2 İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

3 İşletme müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 1 

Zatişleri Servisi 

Şef 
Başmemur 
Memur 

Hasılat ve İstatistik Servisi 

Şef 
Başmemur 
Memur 

6 
8 

10 
11 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Hareket Servisi : 

6 Şef 
7 Şef yardımcısı 
8' Devriçark başmemuru 
9 Memur 

Kontrolörler servisi: 

4 Şef 
7 İşletme kontrolörü 

1 
1 
3 
7 
8 
10 

350 
250 

750 

625 

400 
300 
225 
200 

350 
300 
250 
225 
200 
175 

400 
350 
300 
250 

Muhasebe servî&i: 

6 Sorumlu sayman 
7 Şef 
8 Sayman 
9 Memur 

10 » 
13 » 

9 Veznedar 
13 » 
10 Mutemet 
13 » 

9 
12 
13 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Enspektörlük servisi : 

Kamara ve iskeleler enspek-
törü 
Makine enspektörü 
Güverte enspektörü 
Şef 
Memur 
Memur 
A tel ve memuru 

Gemi adamları: 

Kaptan 

550 i Z 
350 I 7 
300 i 8 

» 

Kaptan 
» 

» 
» 

Başmakinist 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

350 
250 
225 
250 
200 
250 
175 

1 

1-1 

4 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 

400 
350 
300 
250 
225 
150 
250 
150 
225 
150 

475 
400 
400 
300 
250 
175 
150 

4 
16 
18 
13 
13 
20 
11 
1 
7 
14 
25 
21 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
475 
400 
350 
300 

( S. Sayısı ; 52 ) 



D. Görevin çeşidi Sayı Ücret . D. Görevin çeşidi Sayı ticret 

9 İkinci makinist 
10 » » 

İskele ve vapur memurları 
servisi : 

6 Sef 

30 
59 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

» Yardımcısı 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

1. 
ı 
.1 
4 
6 

46 
125 
297 

816 

İstanbul Liman İşletme Müdürlüğü, 

2 İşletme Müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 1 

6 İşletme müdür yardımcısı 1 

Kontrolörler Servisi : 

7 İşletme kontrolörü 3 
8. "» » 1 

Yazı İşleri Servisi : 

9 Kalem âmiri 1 
12 Memur 1 

Zat İşleri Servisi : 

1 
2 
2 
2 
2 

7 
9 

10, 
11 
12 

6 
•7 

8, 
9 

10 
11 

Şef 
Memur 

• • • ? * ; ' 

» 
* ".::: ;i 

Hasılat Servisi 

Şef : 

Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 
» 

250 
225 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

750 
400 

350 
300 

250 
175 

350 
250 
225 
200 
175 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

Hasılat Toplama Servisi 

6 Şef 
8 Başmemur 
8 Memur 
9 » 

10 » 
11 » 

Malzeme Servisi : 

6 Şef 
10 Memur 
11 » 
9 Satmalma memuru 

Yiyecek İşleri Servisi 

7 Şef 
10 Memur 
11 » 
10 Satmalma- memuru 

Muhasebe Servisi • 

5 Sorumlu sayman 
7 Başsayman 
8 Sayman 
9 Memur 

11 » 
7 Başveznedar 
9 Veznedar 

11 Mutemet 
12 » 

5 
8 

10 
11 
7. 
8 
9 
9 

10 
11 
12 

Yükleme - Boşaltma Servisi 

Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

Deniz Ibaşpuvantörü 

* » 
Puvantör 

1 
2 
2 
8 
7 
6 

400 
300 
300 
250 
225 
200 

1 400 
1 225 
1 200 
1 250 

1 350 
1 225 
1 200 
1 225 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

475 
350 
300 
250 
200 
350 
250 
200 
175 

1 
1 
1 
1 
6 
5 
4 ' 
5 
7 

60 
6 

475 
300 
225 
200 
350 
300 
250 
250 
225 
200 

,175 

( S. Sayısı : 52 > 
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Sayı Ücret I). Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ambar l ama servis i : 

5 Şef 
7 Enspektör 
9 Memur 
8 Ambar l ama başmemuru 
9 » » 

10 » » 
10 » memuru 
11 » » 

Manifesto servis i : 

.fi Şef 
7 Kalem âmir i 
9 Memur 

10 » 
11 » 

Su - Kömür servis i : 

6 Şef (E lek t romekan ik 'mühendis) 
6 Şef (Su seksiyonu) 
6 Şef (Kömür seksiyonu) 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
10 Puvantör 
7 Tabip 

Salonlar ve rıhtımlar servisi: 

7 
11 

6 
9 

11 

7 

3 
6 

Şef 
Memur 

işçiler sicil servisi 

Şef 
Memur 

» 

Koruma servisi : 

Şef 

Taşıtlar servisi : 

Başenspektör (Şef) 
Şef yardımcı 

1 
1 
1 
2 
15 
3 
8 
77 

475 
350 
250 
300 
250 
225 
225 
200 

1 400 
1 350 
1 250 
7 225 
6 200 

400 
400 
400 
250 
225 
200 
175 
225 
350 

350 
200 

400 
250 
200 

1 350 

625 
400 

7 Enspektör 
7 Kalem âmiri 
8 Başmemur 
9 Memur 
10 » 
11 » 
11 Devriçark memuru 
5 Kaptan 
(> » 
7 » 
8 > 
9 » 
10 » 
11 » 
5 Makine zâlbiti 
6 » » 
7 » » 
8 » > 
9 » » 

10 » » 
11 » » 

Kı lavuzluk ve Romorkörcü lük servisi 

5 Şef 
8 Kalem âmir i 
9 Memur 

10 » 
5 Başkılavuz k a p t a n 
5 Kılavuz kaptan 
6 » » 
7 » » 
8 » > 
9 » •» 

8 » 
9 » , » 

11 Kaptan 
11 Makine zabiti 

» OStajiyer) 

2 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
3 
7 

14 
9 

17 
25 
33 

3 
10 
14 
9 

23 
26 
17 

servisi 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
8 
8 
1 
3 
2 
3 
1 

598 

350 
350 
300 
250 
225 
200 
200 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

475 
300 
250 
225 
475 
475 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
200 
200 

Kıyı Emniyeti İşletme Müdürlüğü 

o tşletme Müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

5 tşletme müdür yardımcısı (Fe
nerler servisi şefliğini de ya
pacaktır) . 1 475 

625 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Muhasebe Servisi : 

6 Sorumlu sayman 
10 Sayman 
8 Veznedar 

12 . Memur 

Zatişleri Servisi : 

7 Şef 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 

Malzeme Servisi : 

, 9 Memur 
11 » 

Hasılat Servisi : 

6 Şef 
8 Memur 
9 » 

11 » 
12 Memur 

Fenerler Servisi : 

11 Memur 

Can Kurtarma Servisi : 

6 Şef 
11 Memur 
6 Bölge âmiri 
8 Tabip 

10 Sağlık memuru 
11 » » 

Bnspektörİük Servisi : 

5 Enspektör 
4 Radyofar uzmanı 

Deniz vasıtaları Servisi 

11 Kaptan 
12 » 

- J6 -
Sayı Ücret : D. 

1 400 
1 225 
1 300 
2 175 

1 350 
1 250 
1 225 
1 200 
1 175 

250 
200 

400 
300 
250 
200 
175 

200: 

1 
3 
2 
2 
1 
1 

400 
200 
400 
300 
225 
200 

475 
550 

200 
175 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

12 Makine zabiti 2 175 

38. 

Gemi Kurtarma İsletme Müdürlüğü 

Muhasebe Servisi 

(Uzmanlık 4 tşletme Müdürü 
yeridir) 

6 Sorumlu sayman 
8 Sayman 

11 Muhaselbe memuru 
8 Veznedar (Mutemetlik de ya

pacaktır.) 

550 
400 
300 
200 

300 

Muamelât, tahakkuk ve yazıişleri servisi : 

1 250 
2 200 
1 200 

250 

9 Şef 
11 Memur 
11 Malzeme memuru 
9 İstasyon memuru (Malzeme 

ambar memurluğunu da yapa
caktır 

Gemi adamları kısmı : 

3 Kaptan 1 625 
4 » , 1 550 
5 » 2 475 
7 Birinci zâ/bit 2 350 
8 » » 2 300 
8 Göverte zabiti 1 300 
5 Başmakinist 2 475 
6 » 2 400 
8 İkinci makinist 4 300 
8 Makine zabiti 4 300 
9 » » 2 250 

10 » * 1 225 
11 » > 1 200 

7 Baş telsiz telgraf memuru 1 350 
9 Telsiz telgraf memuru 1 250 

II » » » 4 200 

41 

(vŞ. Sayasıj â2) 
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Sayı Ücret D. 

350 

Haliç Fabrika ve Havuzlar işletme Müdürlüğü 

2 işletme müdürü yüksek mü
hendis (Uzmanlık yeridir) 1 750 

3 işletme müdür yardımcısı 
(Yüksek mühendis) 1 625 

Teknik (büro : 

7 Kalem âmiri 1 

İşletme başmühendisliği : 

3 Başmühendis yüksek mühen
dis (Uzmanlık yeridir) 1 

6 Tekne yüksek mühendisi 1 
6 Makine yüksek mühendisi 1 
6 Elektrik yüksek mühendisi 2 
6 Onarım yüksek mühendisi 1 
8 Ağaç işleri mühendisi veya uz

manı 1 300 
8 înşaiye işleri mühendisi veya 

uzmanı X 300 
6 Makine montaj mühendisi ve

ya uzmanı 1 400 
6 Onarım mühendisi 2 400 

Proje (başmühendisliği : 

625 
400 
400 
400 
400 

5 
5 
6 
6 

6 

Tekne yüksek mühendisi 
Makine yüksek mühendisi 
Elektrik yüksek mühendisi 
Keşif ve plânlaştırma yüksek 
mühendisi 
Keşif formeni 

1 
1 
1 

1 
1 

475 
475 
400 

400 
400 

Tersane (başmühendisliği : 

3 Başmühendis (Yüksek mühen
dis) (Uzmanlık yeridir) 1 625 

6 Kimya yüksek mühendisi 1 400 
7 Tahliye makinisti 2 350 
7 Havuz kaptanı 1 350 
9 Kaptan 1 250 

Emniyet mühendisliği : 

6 Emniyet mühendisi 400 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
• ) 
3 
7 
1 

475 
40G 
300 
250 
200 
300 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 

400 
350 
250 
250 
225 
200 
175 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı İşleri Serviai: 

6 Şef 1 400 
10 Memur 2 225 
11 » • 4 200 

Muhasebe Sevisi : 

5 Sorumlu sayman 
6 Kalem âmiri 
8 Sayman 
9 » 

11 Memur 
8 Veznedar 

Malzeme servisi : 

6 Şef 
7 Şef yardımcısı 
9 Teslim alma memuru 
9 Sayman 

10 Memur 
11 » 
12 » 

Yiyecek işleri Servisi : 

7 Şef 
11 Memur 

Sağlık Servisi : 

7 Tabip 
8 » 
8 Diş tabibi 
8 Göz 

11 Sağlık memuru 

Orta sanat okulu ve kurs : 

6 Müdür 
7 öğretmen 

10 » 
13 » 
10 Memur 
11 » 

Camialtı atelyesi başmühendisliği ; 

3 [Başmühendis (Uzmanlık yeridir) 1 625 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
5 
1 
2 

350 
200 

350 
300 
300 
300 
200 

400 
350 
225 
150 
225 
200 

( S. Sayısı : 52 ) 
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D. 

6 

S 
8 
9 
8 
8 
9 

11 
8 

12 

Görevin çeşidi 
m. 

6 Başmühendis yardımcısı (Yük
sek mühendis) 

6 Gemi yapı işletme şefi (Yük
sek mühendis) 

6 Makine ve elektrik işletme 
şefi (Yüksek mühendis) 

6 Elektrik yüksek mühendisi 
8 Mühendis veya uzman 
9 » > » 
9 Kaptan 

10 V 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 > 
7 Tabip 

11 Sağlık memuru 

Sayı Ücret 

475 

1 400 

Hasköy Atelyesi Başmühendisliği : 

400 
400 
300 
250 
250 
225 
300 
250 
225 
350 
200 

Başmühendis 1 625 
(Uzmanlık yeridir) 
Gemi yapı işletme şefi (Yük
sek mühendis) 1 400 
Deniz montaj yüksek mühen
disi 1 400 
Makine deniz f örmeni 1 475 
Makine zabiti 1 300 
Kaptan 1 250 
Maİzeme âmiri 1 300 
Başmemur 1 300 
Memur 1 250 
Tahakkuk başpuvantörü 1 200 
Tabip 1 300 
Sağlık memuru 1 175 

116 

îâtinye Fabrika ve Dokları tşUtme Müdürlüğü 

625 
550 

3 İşletme müdürü yüksek mü
hendis (Uzmanlık yeridir) 1 

4 işletme müdürü yardımcısı 1 

İşletme (başmühendisliği: 

3 Başmühendis (Uzmanlık ye
ridir) 1 625 

D. 

8 
7 
8 

10 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gemi yapı atelyeleri : 

6 Grup âmiri (Yüksek mühendis) 
6 Gemi yapı kısmı yüksek mü

hendisi 

Makine ve elektrik atelyeleri : 

6 Grup âmiri (Yüksek mühendis) 
6 Makine kısmı yüksek mühendisi 
6 Elektrik kısmı yüksek mühen

disi t 

Onarım ve montaj işleri : 

6 Grup âmiri (Yüksek mühendis) 
6 Kısım yüksek mühendisi 
6 Formen 

1 

1 

1 
1 

400 

400 

400 
400 

400 

1 400 
1 400 
1 400 

Proje, etüd ve keşif işleri başmühendisliği: 

3 Başmühendis (Uzmanlık yeridir) 1 625 

Proje ve etüd işleri kısmı: 

6 Yüksek mühendis 1 400 

Akord ve keşif işleri kısmı : 

6 Yüksek mühendis 1 400 

Tersane işleri grup mühendisliği : 

6 Grup âmiri (Yüksek mühendis) 1 400 
7 Former 1 350 

Havuzlama ve Kızaklama Servisi 

Dok kaptanı 
Dok basmakinisti 
Dok pilotu ve römorkör kaptanı 

Dqk makinisti 
11 Dqk< vardiya makinisti 
10 Römorkör makinisti 

Emniyet işleri amirliği: 

6 Emniyet işleri âmiri 
7 Formin, 

300 
350 
300 
225 
200 
2â5 

400 
850 

( Ş, Sayısı t 52) 



D, •-, Görevin çeşidi 

işletmeler Bürosu : 

9 Memur 
12 » ; 

Muamelât, Tahakkuk ve Yaza 
İşler Servisi : 

6 Şef 
8 Tahakkuk kalem-âmiri 
9 Sicil .memuru 

10 Memur 
12. > 
12 Yiyecek işleri memuru 

Muhasebe Servisi : 

6 Sorumlu sayman 
8 Sayman 

10 Memur 
12 » 
8 Veznedar 

Malzeme Servisi : 

7 Şef 
9 Sayman 

11 Sayman yardımcım 
12 » » 

Sağlık Servisi : 

7 Tabip 
11 Sağlık memuru 

İşçi kursları": 

12 öğretmen 

— 5 8 -
Sayı Ücret D. 

Merkez işletmeleri toplamı 2603 

11 mir îjletmt Müdürlüğü 

2 İşletme Müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

Yazı ve Zatişleri Servisi : 

7 Kalem âmiri 

250 
175 

400 
300 
250 
225 
175 
175 

400 
300 
225 
175 
300 

1 350 
l 250 
1 200 
1 175 

350 
200 

3 175 

750 

7 
9 
10 
II 

Görevin çeşidi 

9 Memur 
10 » 
11 » 

Muhasebe servisi 

4 Sorumlu sayman 
7 Başsayman 
9 Memur 

10 » 
8 Veznedar 

Malzeme servisi: 

7 Kalem âmiri 
11 Memur 
12 » 

Hasılat servisi 

Kalem âmiri 
Memur 

Sayı Ücret 

1 250 
1 225 
1 200 

1 550 
1 350 
2 250 
3 225 
2 300 

1 350 
1 200 
1 175 

1 350 
1 250 
1 225 
1 200 

1 350 

(S. Sayış» ; 52) 

Körfez Vapurları İşletin* Servisi 

5 Şef 
7 Güverte enspektörü 
7 Makine > 

Gemi Adamları Kısmı 

8 Kaptan 
9 » 

11 » 
7 Makine» zabiti 
8 > » 
9 » » 

10 » » 
11 > » 

Hareket Kısmı: 

9 Başmemur 
10 Memur 
1 1 > 
12 » 
13 » 

I 475 
1 350 
1 350 

3 
5 

r-f 

1 
2 
7 

r-l 

i 

3 . 
2 
3 
15 
13 

300 
250 
200 
350 
300 
250 
225 
200 

250 
.225 
200 
175 
150 



£9 — 
• & Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Liman işletme Servisi: 

5 Şef 

Tahakkuk re Muamelât Kısmı 

7 Kalem âmiri 
9 (Memur 

10 » 
13 » 

Yükleme - Bogaltma Kısmı 

7 Kalem âmiri 
11 Memur 
9 Çamaltı Tuzla msmuru 
8 sBaşpuvantSr 
9 » 

10 Pavantör 
11 > 
12 » 

Ambarlama Kısmı : 

Taşıtlar ve îşçiler Kısmı 

8 Kalem âmiri 
9 Bagmemur 
9 Mutemet 

11 Memur 
12 » 
8 Kaptan 
9 .» 

10 » 
9 Makine zabiti 

10 » » 

Kılavuzluk kısmı : 

7 Kılavuz kaptan 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
5 

10 
4 

475 

1 350 
4 250 
1 225 
2 150 

350 
200 
250 
$00 
250 
225 

D. Görevin ^ssidi Sayı Ücret 

11 200 
4 175 

6 
9 
9 

10 
11 
11 

İhalem âmiri 
Ambarlama baş memura 

> memuru 
> » 
» » 

Salon memuru 

1 
2 
2 
1 
5 
2 

400 
250 
250 
225 
200 
200 

300 
250 
250 
200 
175 
300 
250 
225 
250 
225 

350 

Atelye : 

9 Sayman 
11 » 
9 4£emur 

11 îaşe memuru 
11 Mutemet 
9 Tabip 

Sağhk Servisi 

7 Tabip 
9 » 

ijcı kursları : 

12 Öğretmen 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

2 

180 

250 
200 
250 
i200 
200 
250 

350 
250 

175 

Trabzon îjjUtm» Müdürlüğü 

4 İsletme müdürü (Uzmftnkkye-
ridir) 

Sağlık servisi : 

9 ^Tahip 

Tazı ve zatislerî tervisi : 

10 Kalem âmiri 

Muhasebe servisi : 

6 Sorumlu sayman 
10 Memur 
11 Veznedar 
12 Mutemet 

Malzeme servisi : 

10 Memur 

îşletme servisi : 

7 Şef 
8 Kalem âmiri 
9 Vesait % 
9 Tahakkuk memuru 

650 

1 350 

225 

1 400 
1 225 
1 200 
1 175 

1 225 

1 850 
1 300 
1 250 
1 250 

( S^Sajas** 52) 



t). Görevin çeşidi 

9 Atelye memuru 
9 Başmemur 

10 Memur 
11 » 
12 » 
10 Başpuvantör 
11 Puvantör 
12 » 
13 > 
13 Kaptan 

- 6 0 -
Sayı Ücret D. 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 

e 

36 

Van îjletme Müdürlüğü 

3 İşletme müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 

Muhasebe servisi: 

6 Sorumlu sayman 
9 Sayman 

10 Memur 
11 Veznedar 

250 
250 
225 
200 
175 
225 
200 
175 
150 
150 

625 

400 
250 
225 
200 

Görevin çeşidi 

Malzeme servisi: 

7 Şef 

Yiyecek işleri servisi 

8 Kalem âmiri 

Sağlık servisi: 

6 Tabip 

İşletme servisi: 

8 Kalem âmiri 
12 Memur 
8 Kaptan 
9 » 

10 » 
8 Makine zabiti 

10 Gemi kâtibi 
11 » » 

Sayı Ücret 

1 350 

1 300 

1 400 

1 
1 
5 
1 
1 
6 
1 
2 

300 
175 
300 
250 
225 
300 
225 
200 

26 

Taşra işletmeleri toplamı 242 

Genel toplam 3108 

(S . Sayısı: 52) 
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— 61 — 
D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

Oenel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Fen Müdürlüğü 

Ressam ve grafiger 
Arşivci 

Tamir ve foakım kısmı : 

Tamir ve (bakım teknisiyeni 

Muamelât kısmı : 

Teknik muamele memuru 
Fiş memuru 
Mütercim daktilo 
Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Kayıt memuru 
Daktilo 

Oenel Kâtiplik 

Reklâm ve Propaganda Servisi: 

Propaganda uzmanı 
Reklâm uzmanı 

Encümen ve Yazı îşleri Servisi 

Fiş memuru 
Daktilo 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 

Kayıt îşleri Servisi: 

Dağıtma memuru 

8 

350 
250 

350 

475 
350 
300 
200 

1 175 
1 175 
1 150 

750 
625 

1 300 
4 150 
1 400 

2 175 

Görevin çeşidi 

Yayın îşleri Servisi : 

Daktilo 

Yönetim Amirliği : 

Yönetim memuru 
Başodaıcı 
Başodacı yardımcısı 
Odacı 

» 
Ankara bürosu odacısı 
Bekçi 
Kapıcı 
Asansörçü 
Kaloriferci 
Temizleyici 
Bahçıvan 

Elektrik ve Telefon işleri Servisi 

Servis şefi (Teknisiyen) 
Elektrikçi 
Telefon santralcisi 

Teftiş Kurulu 

Daktilo 

Sayı Ücret 

1 150 

1 
1 
1 
39 
32 
1 
10 
8 
2 
6 
8 
1 

1 
1. 
5 

200 
-150 
130 
120 
100 
120 
120 
120 
120 
120 
100 
150 

250 
200 
150 

128 

1 225 
1 200 
1 175 

3 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 

İşletme muhasebe teknisiyeni 

Evrak ve Dosya Servisi : 

Fiş memura 
Daktilo 

Dağıtma memuru 

1 750 

2 
1 
1 
1 

200 
175 
150 
150 

2 (S- Sayısı: 52). 
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Görevin çeşidi Sayı -Ücret 

Sorumlu Saymanlık servisi : 

Fiş memur» 
Tahsildar 

Sigorta ve vergi işleri Servi» 

Sigortacı 

Zat w Sicü tsjeri Müdürlüğü 

Kadro ve tâyin servisi : 

Piş memuru 
» » 

Sicil Servisi : 

Fiş memuru 

Tahakkuk Servisi : 

Fiş memuru 

Kayıt ve Yazı İşleri servisi : 

Daktilo 

tarife v&Etüd Müdürlüğü 

Holierit Servisi : 

Başlft^anograf 
Hekanograf 

^Malzeme İşleri Müdürlüğü 

Ya» ve Sosyal tşler Servisi : 

Daktilo 

$00 
175 

300 

350 
250 

350 

1 175 

175 
150 

1 
1 
10 

12 

270 
200 
175 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Mütereim daktilo 

Teknik Servis : 

Teknik tertipleyici 
» » yardımcısı (Jtimyager) 

Sekreter 
Malzeme teknişiyeni 

» s> 
Ressam 
Arşivci 
Tereümeci 

Merkez mağazası : 

Ambar başmemuru 
Fiş memuru 
Reyyon memuru 

Tesellüm memuru 
Mağaza kontrolörü 
Bekçi 

Malzeme Kontrol Servi» 

Teknik kontrol 

Matbaa : 

Tekfiisiyen 

Ticaret Servisi : 

Mubayaacı 

Muhasebe Servisi 

Fiş memuru 

Alını Sattın Komisyonu 

Daktilo 

150J . 
Sayısı: 52) 

1 350 

1 

31 

625 
550 
300 
550 
475 
250 
250 
300 

1 
2 
3 
1 
i 
1 
2 

350 
250 
250 
200 
250 
475 
100 

625 
475 

850 

300 
250 

250 

150 



6& — 
Görevin çeşidi 

T&slim&lma Kurulu 

Uzman gümrükçü 
Fiş memuru 
Uzman işçi 

Tapı Müdürlüğü 

Daktilo 
Malzemeci 
Yapı uzmanı 
Fennî tesisatçı 

Ressam ve grafiger 
Sürveyan 
Jaloneu 

Yapı Atelyesi : 

Atelye teknisiyeni 
Ustabaşı 
Fotoğraflı ve plân teksireisi 
Projetör 
Fiş memuru 
Ambar memuru 
Kapıcı 
Bekçi 

Grayrimenkuller İdare Servisi 

Ressam ve arşivci 
Tapu ve istimlâk teknisiyeni 
Daktilo 

Seferberlik Müdürlüğü 

Daktilo 

Sayı Ücret 

1 475 
1 350 
1 250 

150 
200 
400 
300 
275 
250 
250 
175 
150 

300 
225 
175 
175 
225 
175 
130 
130 

1 300 
1 300 
1 175 

33 

1 150 

1 

ööfevin çeşidi Sayı Ücret 

^m§! 

8ağhk Müdürlüğü 

Daktilo 

Hastane 

Fiş memuru 
Aıubart memur u 
Daptma memuru 
Daktilo 

» 
Hasta kabul memuru 
Laborant 

» 
Eczacı kalfası 
Pahcumancı 

Hastabakıcı 

Gece, bakıcısı 
Etüvcü 
Çamaşır depocusu 
Tem 
Berber 
Hamamcı 
Aşçı 
» 
» yamağı 

Bulaşıkçı 
Odacı 

» 
Hademe 

Bekçi 
Kapıcı 

1 150 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 

209; 
m im 
175 
150 
150 
%M 
200 
200 
175 
150 
130 
130 
m Hft 
136 
130 
150 
150 
11* 
200 
150 
115 
100 
115 
100 
m ii 75 
J3e? 
100 

46 

Merkez toplamı. 285 . 

( 8 . Sayın-: 58) 
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Görevin çeşidi Sayı ücret 

işletmeler 

J)$wk Hatlan t§Uinu Müdürlüğü 

Kontrolörler Servisi : 

Kayıt memuru (Daktilo) 

Yazı işleri Servisi : 

Sekreter % 

Daktilo steno (Yalbaneı dil ibilen) 
Tercümeci daktilo 

» » 
Dağıtma memuru 

Zatişleri Servisi : 

Daktilo 

Hasılat Servim : 

Acente uzmanı 
Tercümeci acente uzmanı 
Daktilo (Yabancı dil ibilen) 

Daktilo 

Hareket Servid : 

Hareket uzmanı 
Fiş memuru 
Daktilo 

Yolcu îşlerİ Servisi s 

Yolcu içleri uzmanı 
Daktilo (Kayıt memuru) 

Yûk îşferi Servi»! i 

Şilepçilik uzmam 

Dalktilo 

AcentaJık îşleri Servisî : 

Yabancı aoentâlar muhabiri 
Daktilo <Kayıt meaaıru) 

1 150 

2 400 
1 ^300 
1 300 
1 275 
2 175 

175 
150 

625 
350 
300 
275 
175 
150 

1 400 
1 175 
1 175 

550 
175 

1 750 
2 400 
1 175 

550 
175 

Görevin çeşidi 

Malzeme Servisi : 

Daktilo 
Bekçi 

Demirfbaş Servisi : 

Daktilo 

Yiyecek işleri Servisi : 

Daktilo 

Muhasebe Servisi : 
•i : 

Fiş memuru 
Daktilo 

* 

EnspektÖrlük Servisi : 

Telsiz ve elektrik teknisiyeni 
Daktilo 

istanbul Acentalıği: 

Tercümeci gişe âmiri 
» fiş memuru 

Daktilo 
Dağıtma memuru 

izmir Acentalıği: 

Daktilo (Yabancı dil (bilen) 
Daktilo 
Odacı 
Bekçi 

Çamaşır Âtelyesi : 

Şoför 
Çamaşır kurutucusu 

Topane Âtelyesi : 

Ustabaşı 
Ambarcı 

Telsiz istasyonu : 

Dağıtma memuru 

(S . Sayıw»K52) 

Sayı 



Görevin çeşidi 
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Sayı Ücret 

Gemi Adamları Kısmı 

Güverte lostromosu 

Usta gemici 
fi * 
»̂  > 

» » 

Gemici 

Makine lostromosu 

Yağcı 
* • » • 

Ateşçi 

Kömürcü 
Silici ^ : ' 
Elektrikçi 

» 

• » 

Kazancı 
Pompacı 
Tesviyeci 
E^para .memuru (Yabancı* dil bilen) 
Kamara memuru 

Başkamarot 

Kamarot (Yabancı dil bilen 
Kamarot ,• •.& •••„.. 

Stajyer kamarot 
Barmen 
Büfeci 
Bulaşıkçı 
Temizleyici 
Çamaşırcı 
Kumanyacı 

» yardımcısı 

20 
40 
50 
60 
40 
50 
lİf 

15 
100 . 
120 
65 
20 
45 
80 ' 
40 

200 
52 

180 
125 
90 
5 

13 
19 
20 
2 

10 
4 
3 
4 

14 
10 
9 

20 
23 
32 
66 

300 
315 
40 
13 
58 
67 
31 

_6 
İ5 
10 

200 
175 
150 
140 
130 
İ25 
120 
110 
125 
110 
100 
200 
175 
150 
130 
120 
140 
120 
110 
100 
350 
300 
250 
2̂ 5 
200 
185 
185 
185 
250 
210 
185 
İ70 
150 
130 
150 
9ü 
85 
80 
30 
200 
12Q 
120 
120 
130 
reo 
loo 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Başaşçı 

Aşçı 
> 

Aşçı yamağı 
» 

Elmekçi 

4 
4 
14 
85 
m 60> 
20 
40 

300 
250 
160 
140 
110 
80 
60 
120 

2960 

Devlet Başkanına ait deniz taşıttan 

Savarona Yatı : 

Güverte lostromosu 
Marangoz 
Dümenci 
Gemici 
Buz makinisti 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Baş elektrikçi 
Kamara memuru 
Kamarot 

» 
Başaşçı 

Ertuğrul Yatı: 

Güverte lostromosu 
Dümenci 
Gemici 
Makine lostromosu 
Ateşçi 
Kamara memuru 
Kamarot 

> 
Aşçı 

Acar MotÖrü: 

Usta gemici 
Gemici 
¥ağcı 
Kamarot 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
V 
1 
2 
4 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

200 
185 
140 
125 
240 
200 
140 
125 
300 
210 
125 
105 
185 

175 
140 
125 
175 
125 
185 
125 
120 
160 

140 
125 
140 
150 

( S. Sayısı: 52) 
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Sayı Ücret 

Sakarya Motoru: 

Gemici 
Kamarot 

44 

Şehir Hattan işletme Müdürlüğü 

Zat İşleri Servisi: 

Daktilo ] 

Hasılat ve îstatistik Servisi: 

Bilet damgacısı 
» bağlayıcısı 

Daktilo 

Hareket Se*rvisi : 

Hareket teknisiyeni 
Daktilo 

Malzeme Servisi : 

Saatçi 
Başbekçi 
Bekçi 

Muhasebe Servisi : 

Daktilo 

Enspektörlük Servisi : 

fahkik memuru 

Köprü Atelye*. 

Atelye teknisiyeni 
Elektrik * 

Gemi Adamları :> 

Güverte lostromosu 

125 
150 

150 

2 175 
2 175 
1 150 

625 
150 

225 
115 
90 

150 

350 

300 
225 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Usta gemici 
Gemici 
Miço 
Yağcı 

» 

Ateşçi 
> 

Kömürcü 
Kamara âmiri 
Kamarot ve torba hamalı 
Kamarot 

* 
» (Temizleyici) 

İşaretçi 
Armador 
Dalgıç 
Dalgıç sandalcısı 
Dalgıç kılavuzu 

İskele ve vapur memurları Servisi 

Çımacı 

» 

102 
52 
108 
1 
15 
66 
140 
41 
121 
1 
1 
80 
70 
20 
4 
1 
1 
1 
1 

60 
25 
20 

130 
120 
100 
160 
150 
130 
130 
120 
115 
225 
160 
100 
90 
100 
120 
200 
200 
130 
150 

100 
90 
85 

1074 

İstanbul Liman î§letm$ Müdürlüğü 

Yazı İşleri Servisi : 

Fiş memuru 
Daktilo 

Zat İşleri Servisi : 

Daktilo 

Hasılat Toplama Servisi 

Daktilo 

Malzeme Servisi : 

" memuru 

200 
150 

150 

150 

1 200 
1 175 
1 150 
2 100 

m iffû Ma|â2ı 



Görevin çeşidi 
— ÖY — 

Sayı Ücret 

Yiyecek İfleri Servili: 

Yönetim memuru 
Başagçı 
Aşçı 
> yamağı 

Garson 
Bulaşıktı 

Muhasebe Servisi : 

Daktilo 
Dağıtma memuru 
Tahsildar 

Yükleme - Boşaltma Servisi 

tşçi yönetim memuru 
> » » 
» * » 

Takip memuru 
Yollama memuru 
Depo memuru 
Daktilo 
Markatör 
Kaloriferci 
Tamirci 
Hademe 

Ambarlama servisi: 

Rıhtım memuru 
Vinç teknisiyeni 
Başvinççi 
Vinççi 

» 
Elektrikçi 
Asansörcü 
Tamirci 
Motorcu 
Armador 

Manifesto servisi : 

Fis memuru 
Daktilo 

Su - Kömür Servisi: 

Yollama memuru 

1 
1 
2 
20 
20 
1 
10 
2 
1 
1 

150 
175 
125 
110 
110 
110 

1 150 
1 150 
1 175 

300 
200 
175 
150 
130 
130 
150 
115 
115 
130 
115 

175 
350 
225 
175 
150 
240 
120 
200 
250 
200 

150 
150 

1 175 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İşçi yönetim memuru 
Depo memuru 
Su memuru 
Eelektrik teknisiyeni 
Motor » 
Elektrik tamircisi 

Demirci 
Vinççi • -
Kaloriferci 
Odacı 

Salonlar ve Rıhtımlar Servisî: 

İşçi yönetim memuru 
> » » 

Hademe 

Kaloriferci 

İşçiler Sicil Servisi: 

Fiş memuru 
Takip memuru 
Daktilo 

Koruma servisi : 

Başbekçi 
Başbekçi yardımcısı 
Bekçi 

» 
İtfaiye âmiri 
İtfaiye makinisti 
İtfaiye eri 

Taşıtlar Servisi : 

Fiş memuru 
» » 
> > 

Takip memuru 
Yollama memuru 

Dağıtma memuru 
Muşamba başmenraru 

» » 
Muşamba memuru 
Muşamba dikicisi 

1 
8 
65 

1 
8 
25 

3 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

200 
175 
130 
300 
300 
275 
200 
250 
175 
130 
100 

1 200 
2 150 
5 100 
5 90 
2 115 

1 275 
1 150 
1 150 

175 
150 
130 

15 120 
84 115 

225 
175 
125 

200 
175 
150 
150 
175 
150 
200 
200 
175 
150 
175 

( S. Sayım : 52) 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 
Tarak teknisiyeni 
Armador 
Dalgıç 

. » • ' " " ' ' • 

» mürettebatı 
Viûççi 
Elektrik memuru 
Elektrikçi 
Bakım başlostromosu 

» » 
GüFiarte lostromosu 

ut » 
Difcmenci 
Gemici 
Marangoz 
Sandalcı 
Mavnacı, 

Makina lostromosu 

Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Kumanyacı 
Aşçı 
Kamarot 

1 
2 
3 
3 
4 
4 
8 
1 
2 
1 
9 

10 
22 
20 

145 
3 

11 
286 
254 

6 
4 

90 
61 
0 
1 
1 
1 

; 275. 
A Î 8 5 

300 
,200 
. 125 
, 1 7 5 

250 
210 
185-
J60 
m 
160 
140 
140 
160 

: ,140 
150 
140 
105 

"140 
140 
130 
120 
160 
105 
95 

Kılavuzluk ve Bomorkörcülük Servisi :••'• 

Cilama memuru 1 150 
Gözcü 2 140 
Palamarcı 2 150 
Pundacı 3 150 
Sandalcı 6 140 
Gemici 11 140 
Hademe 4 110 

1370 

K%y% Emniyeti t§letme Müdürlüğü 

Muhasebe Servisi : 

Daktilo iv -150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

3afİşleri Serviii : 

iİaktiîo * 
Şeyfe jmerauru 

1 Malzeme Servisi : 

Ambarcı 
Çaktilo 

Fenerler ^Servisi : 

Fenerler yönetim memuru 

Fener gardiyanı 

Gankurtarma Servisi 

•tm, 

f60 
140 

175 
150 

1^ 170 
2 165 
2 - 1 6 0 
1 150 
5 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 

10 
18 
9 

11 
16 
44 
27 

" 1 4 5 
140 
130 

r 125 
110 
165 

'155 
140 
135 

::* 130 
125 
120 
110 
105 
100 
90 

Can sandalları yönetim memuru 
' Can sandalları yönetim memuru-
: yardımcısı 
[ Gan sandalı reisi 
, Can sandalı reisi birinci yardım

cısı 
Can sandalı reisi ikinci yardım-
cişf -
(tan sandalcısı 
Roketçiler reisi 
Roketçiler reisi yardımcısı 
Roketçi 

" Siı topçusu 
^4 >" 

2 

2 ' 
7 

6 

•i-4^-

65> 
11 
16 
72 

% T 
4 

225 

200 
170 

150 

145 
140 
160 
140 
135 
150 
135 

( S. Sayısı; 5$) 



Görevin çeşidi 
— 69 — 

Sayı Ücret 

Şofjaı^ | 
Telefon teknisiyeni 
Teleloncu* 
Elektrik motorcusu 
Yağcı 

Marangoz 
Nalbant 
Makine veya motor teknisiyeni 
îstasyoncu 

Lostromo 
Gemici 
Odacı 

Enspektörlük Servisi : 

Atelye teknisiyeni 
Radyofarcı 

tw;i!^,«,;^ardımcısı 
Badyofar ustası 

Fenerler makina teknisiyeni 
V » » 

Demirci ustası 
Tbrnacı » 
Nakkaş 

419 

l i 5 Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü 

Sekreter (Yabancı dil bilen daktilo) 1 

Gemi adamları kısmı: 

170 
170 
140 
160 
140 
125 
130 
120 
400 
200 
175 
1651 
130 
150 
120 
100 

275 
200 
175 
150 
115 
175 
150 
200 
200 
200 

300 

Güverte başlostromosu 
Güverte lostromosu * 
Usta gemici ve dümenci 
Gtsaici^ y,^, 
Ağaç işleri teknisiyeni 
Marangoz 

» 
Makine başlostromosu 
Makine lostromosu 
Yağcr 

1 
5 

20 -
A. 
2 
2 
2 
1 
5 

10 

300 
250 
1751 

150 
300 
225 
175 
300 
250 
200 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ateşçi 

Başdalgıç 
Dalgıç 

Elektrkçi 
Kumanyacı 
Başaşçı 
Aşçı w 

Kamarot 

10 
14 

1 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

175 
"ÎSO 

375 
"300 

225 
^ 0 0 

300 
«ti™ 

X75 
150 
125 

,050 
125 

?100 

103 

Haliç Fabrika ve Havuzlan İşletme Müdürlüğü 

Teknik Büro 

memuru 
jDaktilo 
Kapıcı 

İşletme Başmühendisliği : 

Gemi yapı teknisiyeni 
Endaze teknisiyeni 
»Makine atelye teknisiyeni 
Deniz postası teknisiyeni 
Dökümhane teknisiyeni 

Proje Başmühendisliği : 

Makine ressam ve garfigeri 

• » - . » » 

Gemi yapı ressam ve grafigeri 
• - » • ' I » > > 

Keşif ve istatistik teknisiyeni! 
• • * • - » > 

Fiş memuru 
> > -

Tersane Başmühendisliği: 

Şoför 

S. Sayısı : 52 ) 

1 200 
r 150 
1 m 120 

¥ •'' 350 
İ w M 0 
1 350 
1c v350 
1 325 

1 350 
¥" 325 

2, 325 
2 , 250 
L 325 
3 300 
1 250 
1 225 

1 250 



Görevin çeşidi 
— 7 0 -

Sayı Ücret 

Emniyet Mühendisliği : 

Başitfaiyeci 1 225 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı İşleri 
Servisi : 

Fiş memuru 3 250 
» > 1 200 

Yönetim memuru 1 250 
Dağıtma memuru 1 175 
Bekçi 3 120 

Muhasebe Servisi : 

Tahsildar 1 200 
Fiş memuru 1 225 
> » 1 200 

Daktilo 1 150 
Hademe 1 120 

Malzeme Servisi : 

Şoför 1 240 
Fiş memuru 2 200 
> > 2 175 

Hademe 2 120 

Yiyecek işleri Servisi: 

Mağazacı 1 175 
Fiş memuru 1 175 

Sağlık Servisi : 

Fiş memuru 1 175 
Pansumancı 1 175 
Hademe 1 120 

Orta Sanat Okulu ve Kurt •. 

Fiş memuru 1 175 
Daktilo 1 150 
Başhademe 1 120 
Hademe 3 100 

» 1 90 

Camialtı Atelyesl .Başmühendisliği t 

Ağaç işleri teknisiyeni 2 300 
Tahkik memura 1 350 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ambar başmemuru 
Ambar memuru 
Fiş memuru 

» > 

Daktilo 
Başbekçİ 
Bekçi 

Hasköy Atelyesi Başmühendisliği: 

Ağaç işleri teknisiyeni 
Gemi yapı işleri teknisiyeni 
Fiş memuru 
Ambar memuru 
Daktilo 
Başbekçi 
Bekçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

83 

250 
175 
250 
200 
175 
150 
150 
175 
120 

325 
325 
175 
150 
150 
175 
120 

îstinye Fabrika ve Voklan îjhtme Müdürlüğü 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı îşleri Servisi: 

Fiş memuru 
Yönetim memuru 
Yiyecek işleri ambarı memuru 
Daktilo 
Telefon santral memuru 
Hademe 

3 
1 
1 
3 
1 
4 

175 
175 
175 
150 
150 
100 

Muhasebe servisi: 

Tahsildar 

Malzeme servisi: 

Mağaza memuru 
Reyyon memuru 

îşletme Başmühendisliği : 

Onarım ve montaj işleri teknisiyeni 

1 175 

1 200 
8 175 

2 325 

Proje, Etüd ve Keşif îşleri Başmühendisliği : 

Başressam ve grafiger 
Ressam ve grafiger 

350 
250 

( S. Sayısı: 52) 



Görevin çeşidi 

Akord ve Keşif îşleri Kısım : 

Teknisiyen 

Tersane îşleri Grup Mühendisliği 

Teknisiyen 

Havuzlama ve Kızaklama Servisi : 

— Tl 
Sayı Ücret 

2 325 

Dalgıç 
Gemici 
Ateşçi 

Tersane îşleri Muhafaza Kısmı : 

Bekçi 

Tersane îşleri Nakliye Kısmı: 

Şoför 

Emniyet îşleri Amirliği: 

İtfaiyeci 

İşletmeler Bürosu: 

Fiş memuru 

Sağlık Servisi: 

Pansumancı 

1 
2 
1 

d 

2 

2 

1 

, 

1 

43 

325 

200 
2 125 

125 

d 120 

225 

150 

175 

175 

Merkez işletmeleri toplamı 6096 

tzmir t§Utme Müdürlüğü 

Yazı ve Zat îşleri Sevisi : 

Fiş memuru 
Daktilo 
Dağıtma memuru 

Muhasebe Servisi : 

Tahsildar 
Daktilo 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

150 
130 
130 

175 
150 

Malzeme Servisi t 

Mağazacı 
» 

Ambarcı 
Mubayaacı 
Kantarcı 
îstifçi 
Başodacı 
IŞapıcı 
Bekçi 
Odacı 

Hasılat Servisi : 

Fiş memuru 
» * 

Matbaacı 

Körfez Vapurları İşletme Servisi 

Gemi adamları kısmı : 

Güverte lostromosu 
Makine > 
Yağcı 
Ateşçi 

, > 
Kömürcü 
Gemici 

Kamarot 

Hareket kısmı : 

Çımacı 
îskele bekçisi 

Liman İşletme Servisi : 

Ambarlama kısmı : 

İtfaiyeci 

Taşıtlar ve İşçiler Kısmı 

Motor kaptanı 
» » 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

175 
150 
175 
175 
110 
110 
120 
110 
110 

8 100 

2 175 
2 150 
1 175 

9 150 
6 150 
6 
6 
5 
6 

11 
21 
12 

4 
5 

130 
130 
120 
115 
130 
120 
100 

100 
100 

1 
2 

4 
1 
1 
2 

185 
130 

185 
160 
145 
140 

(S. Sayın : 62) 
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Görevin çeşidi 

Liman taşıtları lostromosu 
» > » 

Dalgıç 
> 

Ateşçi 
» 

Yağcı 
Dümenci 
Güverte lostromosu 
Plamarcı ve sucu 
Gemici 
Mavnacı 
Başbekçi 
Bekçi 

Atelye : 
Motorcu 
Formen 
Marangoz UBtaba§ısı 
Gemi yapı » 
Tonarcı » 
Tesviyeci » 
Dökmeci » 
Böstromo » 
Daktilo 
Pansımancı 
Odacı 
Bekçi! 

Sağlık Servisi ; 

Pansımancı 

Trabzon İşletme Müdürlüğ 

Sağlık Servisi : 

Pansumancı 

Yazı ve Zatisleri Servisi : 

Daktilo 

Muhasebe Servisi : 

Fiş memuru 

Sayı 

4 
4 
1 
1 
6 
6 
6 
4 
1 
4 

28 
39 
2 

18 

6 

1 

272 

ü 

X 

1 

1 

Ücret 

280 
210 
210 
160 
130 
120 
130 
150* 
150 
130 
130 
130 
130 
110 

300 
300 
280 
280 
280 
280 
280 
150 
130 
140 
100 
110 

130 

120 

130 

130 

(S^Say 

Görevin çeşidi 

;*f * | ~ * 
Malzeme Servisi : 

. . - _ ? . 

Fiş ve ambar memuru 
İtfaiyeci 
Bekçi 

• > 
Odacı 

İşletme Servisi : 

Posta mutemedi 
Şoför 
Vinççi 

Atelye ustabaşısı 
» Kalafatçısı 

Salon hamalbaşısı 
Mavnacı 

» 
» 

Gemici 
» 

Van İşletme Müdürlüğü 

Yazı İşleri Servisi : 

Fiş memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 

Fiş memuru 
Tahsildar 

Malzeme Servisi : 

Fiş memuru 
Ambarcı 
Hamal 
Odacı 

Temizleyici 
Bekçi 

» 

ısı: 520 

Sayı 

1 
1 
4 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
9 

23 
2 

16 
___ 

77 
' " " • ' • • 

1 
1 

1. 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 



73 — 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bahçıvan 
Şoför 

> 
» Yardımcısı 

Otel yönetim memuru 
Büfeci 
Garson 

» 
Çamaşırcı 

İtfaiyeci 
İtfaiye eri 

Yiyecek işleri Servisi : 

Ambarcı, 

Aşçı 
Bulaşıkçı 
Gar̂ ipn 
Ekmekçi 

Sağlık Servisi : 

Hastabakıcı 

İşletme Servisi : 

Güverte veya makine uzmanı 
Fiş memuru 
Antrepocu 

90 
200 
175 
90 

150 
100 
115 
100 
100 
90 

150 
100 

1 175 

1 
1 
1 
1 

130 
90 
90 
100 

115 

1 400 
1 175 
1 150 

Görevin çeşidi 

Güverte lostromosu 
Dümenci 

» 
Gemici 

Kamarot 
Çımacı 

Yolcu salonu bekçisi 

Atelye : 

Afeelye teknişiyeni 
Motor » 
Takım mağaz&eısı 
Elektrik santralcisi 

» motorcusu 
Fennî tesisatçı 
Yağcı 

Sayı Ücret 

3 
8 
3 
19 
4 
3 
2 
5 
4 
4 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

140 
110 
100 
100 
140 
m m 
95 
115 
100 
90 
90 

400 
400 
150 
200 
200 
150 
130 

104 

Taşra işletmeleri toplamı 453 

Genel toplam 6834 

B. M. 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

203 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici memur ve hizmetliler 

ücreti i 
2 İşletmeler geçicijneıuur ^eMzmetUkr 

ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manlar ücreti 

( S. Sayısı : 52 ) 
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F - CETVELİ 

A — GÖREVİ GEREĞİNCE PARASIZ YOLCULUK YAPMAK HAKKINI TAŞIYANLAR 

Bütün hatlarda 

1. — Milletvekilleri bütün iç hatlarda birinci 
mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını' 
göstermek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürü ile yardımcıları, Genel Mü
dürlük Teftiş Heyeti ile İşletmeler Denetçile
rine, Genel Müdür tarafından sayısı onu geçme
mek üzere seçilecek İşletme Müdür ve âmirle
rine ve Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Baş
kanı ile müfettişlerine ve ulaştırma işleri ile 
İlgili Bakanlık memurlarından Ulaştırma Ba
kanı tarafından sayısı on beşi geçmemek üzere 
seçilecek olanlara bütün iç hatlarda geçer öz
lük birer hizmet pasosu verilir. 

Deniz hatlarında 

(Van Gölü İşletmesi dâhil) 

3. — Geçici bir görev ve memuriyetin yapıl
ması için başka bir yere gönderilen veya geti
rilen, belirli görevlerde olup da bulundukları 
yerlerden başka yerlere gönderilen, askerlik 
hizmetlerini yapmak için görevlerinden ayrılan, 
yeniden memuriyete tâyin veya emekliye ayrılan, 
kadro, 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 bildirimle
rinde yazılı aileleri efradına gidecekleri veya 
gelecekleri" yere kadar permi verilmekle bera
ber beraberlerinde götürecekleri ev eşyaları 
için de parasız taşıma izni verilir. 

Bunlardan aylık ücretleri 300 lira ve daha 
yukarı olanlar ile aileleri birinci mevkide, ay
lık ücretleri 300 liradan az olanlarla aileleri 
ikinci mevkide ve aylık ücretleri ne olursa ol
sun zabıtandan mada gemi adamlariyle, odacı 
ve benzerleri hizmetliler ve aileleri 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 yazı
lı aileleri, efradına ve beraberlerinde yolculuk 
etmek zorunda olan hizmetçilerine senede bir 
defa olmak üzere hattına bakılmaksızın diledik
leri iki iskele arasında geçer gidiş - dönüş per
mi verilir. 

Bunlar almakta oldukları aylık ücretlerinin 
miktarına göre üçüncü maddede yazılı mevki
lerde yolculuk ederler. 

5. — Yüksek Denizcilik Okulu öğrencileriy
le, İdare Fabrikaları Sanat Okulu öğrencileri
ne senede bir defaya mahsus olmak üzere hat
tına bakılmaksızın diledikleri iki iskele arasın
da gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar üçüncü mevkilerde ve üçüncü mevki 
bulunmayan vapurlarda ikinci mevkilerde yol
culuk 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 hizmetlilerle 
aile bildirimlerinde yazılı 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 
yaşından küçük olan çocuklara aile efradından 
biri katılabileceği gibi aile efradından birinin 
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ayın sebeple seyahati halinde 15 yaşından küçük 
olan çocuklardan biri de beraberinde parasız 
yolculuk edebilir. 

8. — Genel Müdürlük kuruluşunda bulunan 
kesenekli acentalav ile aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradı dahi memur ve hizmetlilere'veri
len haklardan faydalanırlar. 

9. — Yukardaki 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 
müfettiş ve memurlara bağlı oldukları makam
dan getireceği belge üzerine parasız permi veri
lir. 

11. — Görev gtreğince ayrıca yol gi
deri almıyarak kendi memuriyet, bölgele
rinde yolculuk edecek olan kıyı illeri 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 Çanakale'-
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. 

1 13. — Posta çanta ve paketleri ile birlikte 
yolculuk eden posta memurları kimlik cüzdan
larını göstermek şartiyle posta kamaralarında 
parasız yolculuk yaparlar. 

14. — Kuduz tedavisi için yolculuk yapan
lar resmî belge getirmek şartiyle güvertede pa
rasız yolculuk yaparlar. 

15. •— Yabancı memleketlerden memleketimi
ze gelen muhacir ve mülteciler ile Hükümetçe 
memleket içinde bir yerden başka bir yere götü
rülenler mahallî 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 sebeple^' ile 
çalışamıyacak durumda olduğu ve hiç bir yerden 
geliri bulunmadığı belediyelerce tasdik edilmiş 
olan yoksullardan vapurlarda güvertede parasız 
veya % 50 düşüklükle yolculuk edecekler aşağı
da yazılıdır : 

a) Hopa, Bize, Trabzon, Samsun, İnebolu, 
Zonguldak, İzmir, Antalya, Mersin ve İskende
run iskelelerinden her seferde hem gidiş hem dö
nüşte dördü parasız dördü % 50 düşüklü; 

b) Yukarda yazılı iskeleler ile İstanbul dı
şında başka bütün iskelelerde her seferde hem 
gidiş ve hem dönüşte ikisi parasız ikisi •% 50 dü
şüldü; 

c) İstanbul'dan Kabotaj hatlarına kalka
cak vapurlara her seferde üçü parasız üçü % 50 
düşüklü. 

18. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü görülecek gereğe göre 
bütün hatlarda tâyin edeceği mevkilerde yılda 
dört yüz kişiye kadar permi vermeye yetkilidir. 

Şehir Hatlarında 

(Boğaziçi, Haliç ve Yalova'ya kadar uzanan 
Marmara bölgelerinden ibaret) 

19. — İstanbul şehir hatları vapurlarında 
ada yazılı parasız paso ile seyahat edeceklerin 
memuriyet adları ile yolculuk bölge ve mevkileri 
aşağıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları: 
Bütün, şehir hatları şebekesinde birinci mevkide 
(lüks dâhil); 

b) Şehirhatları 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 ha.tları şebe
kesinde birinci mevkide; 

d) Bölge liman başkanı ile liman fen heyeti 
başkan ve üyeleri: Bütün şehir hatları şebeke
linde birinci mevkide; 

e) İstanbul genel meclis üyeleri: Bütün şe-
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hir hatları şebekesinde birinci mevkide (lüks 
dâhil) ; 

f) Millî emniyet müfettişleri : Bütün şehir 
hatları şebekesinde birinci mevkide. 

g) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
64 neü maddesindeki tarif ata giren harb ma
lûlleri, bti maluliyetlerini belgeleri ile tevsik 
etmek şartiyle istanbul Şehir vapurlarında, idare
den alacakları adlarına yazılı ve fotoğraflı kar
neler mukabilinde ayda 12 sefer hesabiyle pa
rasız seyahat ederler. 

20. — Görevli olarak yolculuk yapacak olan 
sivil polis memurları kimlik cüzdanlarmı idareye 
damgalatmak şartiyle ikinci mevkide parasız 
yolculuk yaparl ar. 

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 yolculuk 
yaparlar; 

22. — Görevli olarak yolculuk yapacak pos
ta, telgraf ve telefon idaresi dağıtıcıları ile tel
graf ve telefon yapı onarmaları ile ödevli 
ekipler : İkinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

23. — Resmî törene katılmak veya ziyarette 
bulunmak üzere misafir olarak limanımıza ge
lecek olan yabancı kara, haya ve deniz subay
ları ve erleri parasız yolculuk yaparlar. 

24. —• Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letmesi kadrolarına giren memur ve hizmetliler 
kimlik cüzdanlarını göstermek suretiyle vapur
larda parasız yolculuk yaparlar. Bunlardan ge
mi mürettebatı ve odacı, bekçi ve benzeri hiz
metliler ikinci mevkide ve diğerleri birinci mev
kide yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyolları ve -Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna giren işçi
ler: İkametgâhları ile vazife gördükleri yer 
arasında ikinci mevkide parasız yolculuk ya
parlar. 

26. — İsimleri aşağıda yazılı resmî makam
lara- ait binek otomobilleri araba vapurları se
ferlerinde parasız taşınır. 

J. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

( S . Sa: 

2. Başbakanlık ve Bakanlıklar 
3. Genelkurmay Başkanlığı 
4. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan

lıkları vo Başsavcı 
5. Ordu Müfettişlikleri 
6. İstanbul Valiliği 
7. » Emniyet Müdürlüğü 
8. •» Sıkıyönetim Komutanlığı 
9. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

10, İstanbul Komutanlığı 
1.1. » Merkez Komutanlığı 
12. » Deniz » 

İzmir Körfez Hattında 

27. — İzmir körfez vapurlarında isme ya
pılı parasız paso ile birinci mevkide yolculuk 
yapabileceklerin memuriyet adları ile yolculuk 

bölge ve mevkileri aşağıcla yazılıdır: 
a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcı

ları, 
b) Emniyet müdürü, bölge liman başka

nı ile Cumhuriyet savcı ve yardımcıları. 
c) Belediye meclisi üyeleri, 
d) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 

64 ncü maddesindeki tarifata giren harb ma
lûlleri, bu maluliyetlerini belgeleri ile tevsik 
etmek şartiyle izmir Şehir vapurlarında, idare
den alacakları adlarına yazılı ve fotoğraflı kar
neler mukabilinde ayda 12 sefer hesabiyle pa
rasız seyahat ederler. 

Kocaeli Körfez Hattında 

28. — Kocaeli Valisi ile Belediye Başkanı 
ve Emniyet Müdürü Kocaeli körfez vapurların
da birinci mevkide parasız olarak yolculuk ya
parlar. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesindeki tarifata giren harb malûlleri 
bu maluliyetlerini belgeleriyle tevsik etmek 
şartiyle istanbul Şehir vapurlarında idareden 
alacakları adlarına yazılı fotoğraflı karne
ler mukabilinde ayda 12 sefer hesabiyle para
sız seyahat ederler. 

Umumî hükümler 

29. — Karşılık esasına göre parasız yolculuk 
yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 

a) Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
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Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü arasında kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso. 

b) idare ile diğer deniz ve Taşıma ku
rumlan aramnda karşılıkh olarak isme yazılı en 
çok ellişer paso. 

c) Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme 
Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya

ları arasında her iki tarafın memurları ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız ve diifük 
permi. 

30. — Devlet Denizyolları ve- Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatları vapurlarında tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 

G - CETVELİ 

Kanun No. Tarihi 

3633 7. 6 .1939 Devlet Denizyolları ve Devlet Limanlan işletme Genel Müdürlükle 
rinin Teşkilât ve Vazifelerine dair. 

4844 31 . 1 .1946 Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü ihtiyacı 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 

5074 11. 6 .1947 Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 
4844 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında. 

R CETVELİ 

Bölüm 211 — Fazla mesai ve sair munzam ücretlerle tazminatlar ve ikramiyeler 
Madde 1. — 3633 sayıh Kanunun 31 nei maddesi gereğince verilecek fazla mesai,, gişe, fena hava 

tazminatlanlyle diğer munzam tahsisat 
1. Kazla mesai ücreti, 
2. ' Gişe ve kasa tazminleri, 
3. Fena hava zammı, 
4. Mesken ödeneği, 
5. Tüzük gereğince kadro tensikatında memurlara ve vefat halinde vârislere verilecek tazminat 

bu tertipden ödenir. 

Madde 2. — Sefer ikramiyeleri 
1. Kömür tasarrufu ve yük primleri, 
2. Her türlü hatlarda sefer ikramiyeleri ve cankurtarma, cezalı bilet mükâfatı, 
3. Gemilerde iskelelerde, limanlarda, fenerlerde, cankurtarma ve gemi kurtarma istasyonların

da çalışanlara hizmet mukabili verilecek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 214 — işçi sigortacı primleriyle yardım ve tazminleri 
Madde 1. — 3008, 4772, 5417 ve 5518 sayılı kanunlar gereğince ödemeler 

1, Analık primi, 
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2. Kaza primi, 
3. İhtiyarlık sigortası primi, 
4. îşçi tazminleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilerin teçhiz, tekfin giderleriyle bun
lardan kazaya uğrıyanların yiyecek, giyecek, tedavileri ve ibateleri için yapılacak yardım 

giderleri 
1. Can kurtarma bölgelerinde kazazedelerin yiyecek, giyecek ve tedavileri için yapılacak 

her çeşit giderler ile vazife sırasında ölen veya şehit olan idare mensuplarının bilcümle teçhiz 
ve tekfin, çelenk giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 223 — îşçi ücret ve tazminleri 
Madde 1 — Fabrika, Havuz, dok ve atelyelerin her ç.3şit ücretleri 

1. Usta ve işçi gündelikleri, pirim ve fazla mesaileri ile hastalık halinde verilecek yevmiye
leri, tedavi ve yol masrafları; 

2. Yapı atelyesi marifetiyle yapılacak her türlü yapı işleri için kullanılacak usta ve işçilerin 
ücretleri; 

3. Gemi kurtarma istasyonlarının bilcümle işçi masrafları 

Madde 2 — Yükleme, boşaltma işlerinde çalışanların ücret TO tazminleri 
1. Ticaret eşyası yükleme, boşaltma, ambar, aktarma, taşıma, ve hamallık ücretleri 
2. Vücutça işe yaramıyacağı sağlık muayenesiyle anlaşılan işçilere verilecek tazminat ve 

hizmete ilişkin başka her türlü giderleri. 

Madde 3 — Fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyetinde çalışanların munzam ücretL3ri 
Can kurtarma hizmetlileri arasında sanatkârlardan can kurtaran binaları ve araçlarının ona

rım ve inşaatında çalıştırılacaklara ücretlerine zamimeten verilecek en çok (2,5) iki buçuk lira 
yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 227 — Giyecekler 
1. 3633 sayılı. Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak yapılan tüzük ile işçi sağlığını koru

ma ve iş emniyeti gereğince yapılacak giyim ödemeleri ve Kıyı emniyeti işletmesinin can kur
tarma sandallarında ve roket ekiplerinin tayf ahlarında can kurtarma mensuplarına demirbaş ola* 
rak verilecek muşamba, gocuk, lâstik çizme ve iş elbiseleri. 

2. Terzi atelyesinin bilû: -um .iıasrafları, işçi ve ustaların 
Ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 3, 8 — öteberi giderleri 

1. Reklâm nevinden olmıyan ilânlar, 
2. Binaların temizliği için müstehlek malzeme giderleri, 
3. Su giderleri, 
4. Damga pulu giderleri, 
5. Çeşitli öteberi giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 4, 9 — Aydınlatma 
1. Asansörlerin elektrik, cereyan giderleri, 
2. Ampul masrafları bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 307 — Yolluklar 

Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Yapı atelyesinin ustaları ile işçilerinin iş mahallerine nakli ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Satınalmmış veya yaptırılmış gemilerin sefere konması için geminin bulunduğu mahalle gönde

rilecek gemi adamlarının harcırah yevmiyeleri de bu tertipten ödenir. 
Mi ••- ' • ' • 

Madde 5 — Yabancı uzman ve hizmetliler ile tercümanların yolluk ve giderleri 
Yabancı hizmetliler ile tercümanların sözleşmelerinde yazılı bulunan bilûmum masraflariyle yurt 

içinde ve dışında yapacakları seyahat, otel, yemek ve sair zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun ve îdare Tüzüğü gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Hariçten tedavi göreceklerin memur, hizmetli ve işçilerin yol, tedavi ve ilâç ücretleri ile lâbo-

ratuvar ve tahlil ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 401 — Basımevi giderleri 
Basımevinin tesis ve bilûmum işçi ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403 — Temsil ve kutlama giderleri 
Madde 1 — Temsil giderleri 

1. Yerli ve yabancı kişiler için yapılacak toplantılar ve verilecek ziyafet ile her nevi ağırlama 
giderleri. "T*^??"t'. .-/;•<--<, v . i" ' - : V ' • . . • : . , . 

2. Hayır derneklerine yapılacak yardımlar. ' . 
3. Çelenk,bedelleri. fŞTS^" . . ,, "".""_ ' . ].." " • 
4. Genel Müdürlükçe sarfına lüzum gösterilen bilûmum temsil giderleri bu tertipten ödenir. 

Madde 2. — Kutlama giderleri 
1. 1 Temmuz Denizcilik Bayramında veya denizciliğe taallûk eden sair bayram ve merasim

lerde verilecek ziyafet ve sair masraflar ile spor gösterilerinde yapılacak bilûmum giderler ve 
sporculara verilecek mükâfat ve bunların hazırlanmasında yapılacak diğer bilûmum masraflar bu 
tertipten ödenir. : \-ş&y.->-y-'- , v - v ~ » > . , 

Bölüm 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ııci maddesini ilgilendiren giderler. 
Madde 3. — Mahkeme harçları 

1. Adliye ve noter harç tarifeleri gereğince ödenecek harçlar, dâvalar ve icra takipleriyle 
ilgili damga pulları, noter masrafları, kaza mercilerince usûl kanunları icabı hükmolunacak tazmi
nat kabilinden para cezaları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 412 — Hastane ve revir giderleri 
1. idareye ilişkin hastane ve revirlerin ilâç, alet ve edevat ve demirbaş yemek ve başka her 

türlü giderleri. 
2. Kadrodaki doktorlar ile ifası mümkün olmıyan hallerde ödenecek serbest doktor ücret

leri. 
3. Hastanede ölenlerin cenaze masrafları. 
4. Görevli bulunduğu zamanlarda hastane mensuplarınm yemekleri de bu tertipten ödenir. 

«* • > ^ ı . ı *- *... Î - Î /- •:«.: * « - * ' • : • ; ; • ; - f. * "• - - " * * | 
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Bölüm 416 «- Okul ve tahsil giderleri 

1. Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin tahsil ve staj giderleri. 
Her türlü tflhsü, ,sU.i, yol ve yönetim giderleri dâhildir. 

Madde 4. — Sanat okulu giderleri 
1. Denizyolları orta sanat okulu öğrencilerimin yiyecek, içecek ve her türlü giyecekleriyle 

harçlıkları, 
2. Kitap, defter, kalem, cetvel, resim tahtaları her cins kâğıt, silgi, raptiye gibi bilûmum kır 

tasiye, ders, »atlarını çoğaltma vasıtaları ve ders araçları, 
3. Taşıma giderleri, okul bayramının gezisi, okulca grup halinde yapılacak tetkik seyahatleri 

masrafları (kafile başkanı, öğretmen ve memurlar dâhil), 
4. Konferans, mümeyyizlik, tercüme, yayın, gazete ilânları telif mükâfatı, 
5. Okul kitaplığa için edebî ilmî, fennî ve meslekî eserler lâboratuvar, atelye, spor ve beden ter

biyesi müsabakaları için 'lüzumlu malzeme, 
6. Okul ve atelyeye mütaallik her türlü demirbaş, 
7. Hamam, traş, sabun, ilâç, idare ve diğer resmî ve hususi sağlık müesseselerinde yapılacak 

tedavi ve cenaze masrafları, hava tepdili olarak veya okulun büyük tatili münasebetiyle memleket
lerine gönderilecek Öğrencilerin gidiş ve dönüş yal masrafları, 

8. Her cins kıyafet işaretleri, 
9. Her türlü tedris, atelye; lâboratuvar demirbaşları ve öğrenciler için lüzumlu daha başka 

giderler bu tertipten ödenir. 

Böüm 419 — Mahkeme giderleri 
1, Mahkeme, icra, hâkim veya naip, hakem, dispencçi, sözleşmeli serbest avukat, bilirkişi, şahit 

ücret, yolluk ve diğer giderleri. 
2. Müfettişler taraf nidan yaptırılacak ehlivukuf tahkikatına ait ücretler de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421 — Kara, deniz ve göl taşıtları işletme giderleri 
Madde 1 — Devriçark masrafları 

1. Deniz, göl ve kara araçlarının devriçark masrafları ile alâkalı müstehlek ve müstehlek ol-
mıyan her türlü maddeler ve gereçler giderleri. 

2. Gemi kira karşılıkları bu tertipten ödenir. 

! * " • • - * • « - • • » • ' > -. Madde 2 — Diğer her türlü masraflar 
1. Müstehlek ve müstehlek olmıyan her türlü maddeler ve gereçler giderleri. 
2. Sefer, taşıma, resim ücret ve sair her türlü işletme giderleri. 
3. Her türlü kaza, hasar, zayiat, müsademe,.gecikme ve sefer programı değişikliği tazminleri, 

avarya giderleri ve kaza vukuunda yapılması zaruri olan bilûmum masraf ve teberrular. 
4. Limbo ve gemi kurtarma yardım ve iskele giderleri. 
5. Yabancı memleketlerdeki mahkeme, icra, noter, hakem, dispeççi, sözleşmeli serbest avukat 

ücretleri ve diğer kazai teşebbüs majıraftei: bu teriipten ödenir. 

Madde 3 — Reklâm, ilân, propaganda ve kırtasiye giderleri 
1. Gemi seferlerine taallûk eden muhabere, kırtasiye giderleriyle ilân, reklâm, propaganda 

ve sair her türlü giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Devlet Başkanı deniz taşıtlarının devriçark ve liman masrafları 
1. Bu taşıtların karaya bağlı bulunduğu müddet zarfında kara ile irtibatı temin edecek tele-
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fon, elektrik ve diğer bilûmum masraflar. 

2. Bu taşıtların makinelerinde yaptırılacak muayene ve bu muayene esnasında yaptırılacak 
tecrübe masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyeti başka tesislerin işletme giderleri 
1. Fenerler, radyof arlar, sis düdükleri, can kurtarma istasyonları ve İşletme emrindeki deniz 

ve kara, araçları gibi kıyı emniyetine ilişkin bütün hizmetlerin yapılması için gereken müstehlek 
ve müitehlek olmıyan her türlü maddeler ve gereçler ve. demirbaş satmalma giderleri; 

2. Tesislerin bakım giderleri bu tertipten Ödenir. 

Bölüm 422 : Etüd, proje, keşif, muayene, rapor ve bunlara benzer hizmet giderleri 
Deniz ve kara araçlarının, atölyelerinin kıyı emniyeti tesislerinin yükleme boşşaltma işleriyle 

liman tesislerinin yapma ve onarmasına, işletilmesine ait etüd, proje, keşif, muayene, rapor ve 
bunların tercüme teksirine ait ücret ve masraflar ile bunlara benzer hizmetlere ilişkin bil
cümle giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 454 — Sigorta ücret ve giderleri 
1. Bina sigortaları, 
2. Gemi sigortaları, 

' 3. Demirbaş ve malzeme sigortaları, „ 
4. Kıyı emniyeti mensuplarının hayat sig.or talan, 
5. Devlet Başkanına ait deniz taşıtları sigortaları da bu tertipten ödenir. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri 
3457 sayılı Kanuna göre, teşkil edilen (Fabrika ve havuzlar, Istinye dok ve îzmir işletmele

rinde) ve İdarece lüzum görülecek diğer her tür lü meslekî kurs müdavimlerine, (Çırak, kalfa, 
usta ustabaşı ve bilûmum gemi personeli, memur ve müstahlemin gibi teşkilâta dâhil hizmetliler) 
kurs müddetince yapılacak tedris malzemesi (Her cins.kitap, kırtasiye ve ders araçları) ile kurs
lara getirilecek öğrenicilerin yolluk ve yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 901 — Onarma ve satmalma giderleri 
Madde 1, 2, 3, 4 — 

1. Malzeme bedeli ilgisine göre bir veya ikinci maddelerden ödenir. 
2. Fener kuleleri ve müştemilâtına yeniden konacak makine ve araçların giderleri bu bölümün 

1 nci maddesinden ve mevcut makinelerin ve araç larm onarım giderleri bu bölümün 2 nci madde
sinden ödenir. 

3. Yapı atelyesinin makine, tezgâh, alet ve edevat ve saire gibi demirbaşlarının satmalma, 
onarma, yenileme tesis ve bakım giderleri ve istihlâk ettiği (Elektrik, kömür, su, havagazı, yağ 
ve benzin) gibi çeşitli maddeler giderleri 3 ncü maddeden ödenir. 

Madde 5 — Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin müstehlek ve müstehlek olmıyan her çeşit 
maddeler giderleri [1] 

1. Deniz, göl ve kara araçlarının ve kısımlarının satmalma, yapma ve onarmasına gereken 
her çeşit müstehlek ve müstehlek olmıyan maddeler karşılığı; 

[1] Deniz hatlarının dış sularda tamiri muhtemel gemilerinin tamir bedeli (her türlü masraf -
lariyle beraber) bu tertipten ödenir. 
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2. Makine, tezgâh, alet, edevat, tesisat ve demirbaşların satmalma, onarma, yenileme tesis ve 

bakım giderleri ve bunların istihlâk ettiği her türlü maddeler ve gereçler karşılığı ve başka gider
leri. 

3. Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının hayatiyetlerinin idamesi ve sair ihtiyaçları için yapıla
cak masraflar. _ 

4. Hariçte yapılan gemi tamirlerinin bilûmum giderleri 
5. Marshall yardımından mütevellit bilûmum masraflar hu tertipten, ödenir. 

1950 yık ve 5557 sayılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi mucibince Bakanlar Kurulundan alman 
geçici kadrolar 

Numarası 

3/10881 
3/10881 
3/11395 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3/11338 
3/11584 

Tarihi 

17/3/1950 
17/3/1950 
14/6/1950 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6/6/1950 
21/7/1950 

Görevin çeşidi 

Gemi kurtarma başuzmanı 
Yapı baştesisatçısı 
Proje müdürü 
Yabancı seferler işletme 
uzmanı 
îç seferler işletme uzmanı 
Şehir hatları uzmanı 
Malzeme uzmanı 
Tarife uzmanı 
Liman işletme uzmanı 
Gemi bakım uzmanı 
Fabrikalar uzmanı 
Hesap ve malî işler uzmanı 

Yabancı uzman rehberi 
» » tercümanı 

Sayı 

1 
1 
1 

;L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

Ay 

Lira 

2 000 
400 

1 550 

1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 

500 
600 

lık hizmet süresi 

Ay 

12 
12 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
8 

Müddet 

1/3/1950 • 
1/3/1950 • 
1/5/1950 • 

» 
» 
» 
% 
» 
» 
» 
» 
> 

• 1/6/1950 • 
1/7/1950 • 

• 28/2/195.1 
• 28/2/1951 
- 28/2/1951 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

• 28/2/1951 
• 28/2/195,1 

..>. » 9 « ..,<.. 
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1951 Yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme G. R/L Bütçesi 



\ 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çesi hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/89) 

T. C. 
Başbakanlık SO. XI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1729 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30. XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bütçe Kanunu gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu süresi içinde ha
zırlanarak Büyük Millet Meclisinin yüksek tetkik ve tasvibine sunulmuştur. 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli gider cetveli A - 1 Âdi giderlere ve A - 2 Envestisman gi
derlerine ait olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Âdi giderler için teklif edilen ödenek miktarı 50 513 700 lira, yatırım giderleri ise 14 134 400 
liradır. 

Bu suretle idarenin 1951 yılı umumi gider bütçesi 64 665 407 lirayı bulmaktadır. 

1951 gider miktarı aynı yıl içinde tahsili tahmin edilen gelir miktarından 18 485 250 lira eksiktir. 

Bu eksik Bütçe Kanununun 3 ncü maddesine konulan hükme istinaden çıkarılacak kısa vadeli 
bonolarla kapatılacaktır. 

Açık olarak görülen 18 485 250 liranın 14 134 400 lirası sermayede yer alacak olan yatırımlara 
tahsis edilmiş bulunduğu cihetle hakiki bir eçık addedilmemek lâzımdır. 

Âdi giderlere ait A - 1 İşaretli cetvelin tetkikında görüleceği üzere personel giderlerine kanu
ni icap ve zaruretler dolayısiyle 1950 yılma nazaran 1 702 512 lira zam yapılmış ve buna karşılık 
tasarrufu mümkün görülen bölümlerden 831 343 lira bir indirme yapılmıştır. 

Yönetim giderlerinde ise 577 021 lira tasarruf edilmiş, idare hizmetlerine de işletme zaruretleri 
dolayısiyle 722 979 lira ilâve edilmesi mecburiyetinde kalınmıştır. 

Bu suretle yapılan zammın heyeti umumiyesi 1 009 648 liradan ibaret bulunmuştur ki bu da 
yukarda arzedildiği üzere mevcut kanunların idareye tahmil ettiği vecibelerin yerine getirilmesini 
ve Posta, Telgraf ve Telefon işletmelerinin kolaylaştırılmasını temin gayesine matuf bulunmaktadır. 
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Yatırımlara gelince buna ait A - 2 işaretli cetvelde görüleceği üzere telgraf ve telefon tesisat 
ve şebekelerinin tecdit, tevsi ve ıslahı için mevc ut kanunlarla girişilen yüklenmeler ve yeniden 
yapılması zaruri görülen inşa, tesis ve malzeme stokları göz önünde tutulmak şartiyle yapılan 
teklif 1950 yılından 1 160 002 lira eksiktir. 

Bu itibarla 1951 Bütçesi umumi vasfı itibariyle 1950 yılı Bütçesinden daha eksiktir. 

Esasen bütçenin tanziminde âzami bir tasarruf zihniyeti takip elilmiş ve kanuni veya teknik 
bir zaruret olmadıkça tasarrufta bulunulmaktan geri kalınmamıştır. 

Kanunun birinci ve onuncu maddeleri (A) cetvelinde yapılan değişikliğe uygun olarak tâdil 
edilmiş ve kanuna bağlı (R) cetvelinde (A) cetvellerine muvazi değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca, 1950 yılı Bütçe Kanununun tatbika girmesinden sonra Yüksek Meclisçe kabul buyrü-
lan 5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı maddesinin 2 numaralı bendinde tam ve yarım kanuni 
tatil günlerinde aktif serviste çalıştırılan P. T. T,, memur ve hizmetlilerine Genel İdare Encüme 
nince tesbit edilecek miktarda munzam mesai ücreti ve paralı servislerde çalıştırılacak olanlara 
yine Genel İdare Encümenince tesbit edilecek ve aylıklarının % 50 sini geçmiyecek derecede Ka 
sa tazminatı verileceğini âmir bulunmuş ise de bu bendin ilk fıkrası 4454 sayılı Teşkilât Kanu
nunun 51 nci maddesi hükmünü tevsi mahiyetinde olduğu için esasen bahsi geçen maddeye daya
nılarak aktif servisteki memurlara ödenmekte bulunan munzam mesai ücretlerine takribi olarak 
yılda 700 000 lira daha ödenmesini icap ettirmiş, kaşa tazminatına taallûk eden fıkranın paralı 
işlerde çalıştırılan memur aylıklarının % 15 i nispetinde bir tazminat verilmesi için 1 500 000 
lira ödeneğe ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

Esasen her yıl mühim bir açıkla kapanan idare bütçesine yeniden vasati 2 200 000 lira gibi 
mühim bir külfet tahmili açık miktarının büsbütün artmasına yol açacağı ve teminine çalışılan 
bütçe muvazenesini imkânsız bir hale getireceği cihetle ilerde daha esaslı bir çare düşünülmek 
üzere bu maddelerin 1951 yılında uygulanmaması zaruri görülmüş ve bu maksadı temin için Büt
çe Kanununa yeni bir madde eklenmiştir. 

Gider Gerekçesi 

Bölüm 201 - Madde, 1 — Merkez memurları aylığı (1 728 200) 

Merkezde mevcut aylıklı memurların bir yıllık fiilî kadro tutarı 1 679 700 liradır. 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi gereğince verilecek bir ve iki üst dereceler karşılığı için 48 500 lira ilâ
vesiyle İ 728 20O lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 201 - Madde 2 — İller memurları aylığı (25 495 000) 

Bu tertip için 1950 yılında alınan ödenek 24 591 500 lira idi. 

Telli, telsiz telgraf ve telefon işlerimizin memleket ihtiyacına lâyıkiyle cevap verebilmesi için 
girişilen yeni tesis, inşa ve onarma işlerinde teknisiyen eksikliği gittikçe kendini hissettirmeye baş
ladığından yıllık ödeneği 45 000 lirayı bulan üç fen başmemuru ile 11 fen memuru kadrosunun 
L cetvelinden çıkarılması zaruretinde kalınmış ve bundan başka 4598 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince 1 veya 2 üst dereceye terfi ettirilecek memurlar adedinin gittikçe çoğalması ye 
temin edilen kadro tasarruflarının yapılacak üst derece terfi karşılıklarını temin edemiyeceği an-
laşıldığmlan bu maksat için 611 900 lira ve yıllardan beri terfi etmemiş olan ve idarenin en me
şakkatli işlerini görmekte bulunan dağıtıcı ve bakıcılardan 832 sinin 15 liradan 20 liraya terfile
rin! sağlamak için 249 600 lira ki ceman 906 500 lira zam edilmiş ve ancak 35 lira aylıklı bir ser-
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ira ^ l i m n 1j eetv^B» ahımrasıgrtte-tasarruf «diten 81ftt> Kramn temsili mfMfe yaptlan 2âm 
^88 4§Q0 liraya ktdkümiştk. 

Bu suretle 1951 yılı için 25 495 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 201 - Madde 3 — Merkez ,m^m»rlg$ı ,aç*k r$y4ığı (£00) 

JŞu tedipten 1950 yıktıda 500 iiraük .ödejıek ^Jamaıştı. (iterek 1348 -,1849 y ı l k a ^ e j ^ k 1 9 5 0 
Bütçe yılmm ilk altı ayı içinde y^piüan J^ca^a l sa r^ j foö^ 19^1 ̂ aUî|giade,^00 lw?a 
ödenek istenilmiştir. 

Bölüm 201 - JMadde 4 —,|Uer .me^ud&Ei^a&ıkayhiı (2i6Q0) 

Bu tertipten 19,50 yılı riçin 2 500 i k a M^mk ,ajınm$ştı,lâ48 -1949 yaHaıa İ&.18İ& B ü ^ ^ ı n m 
ilk altı ayında yapılan harcamalar göz ününe alm^mk. 1951 jplıâfiiade^-iOOîiiı» teklif odto%tir. 

Bölüm'202-Madde 1 — Merkez memurlarm üereti ( 1 ^ ^ 0 ) 

Merkezde mevcut ,ücretü memur kadrosunun bir yAlbküemt tutarıdır. 

-Bölüm 202 - Maâd« 2 — İller menrarfftrı ücreti (3?&#§0) 

illerde mevcut ücretli memur Jkadrosuzıun lur yıllık tutarıdır. 

Bölüm202-Madde3 —Merkez'bkmetlM«ri-üweti (2*1 ^ ^ ) 

Bu tertipten 1950 yılı Bütçesiyle alınan ödenek 251 040 liiîa .idi. 

1051 yılında hizmetlerine lüzum Mlmıyafia^ı .a»la§ilan 130 İka AyJjfcJ&EfiÜi fbkJİfckliJagSftf ile 
SOJirajaylak ÜJsretUsekk hademe kadrosu karsıjjğı olan 9,240 İka indiri lme su ra t^k 1961 yşlıigin 
241 SOOüra teklif oluumajstur. 

Bölüm 202 - Madde* 4—İller mmmWam üeretH3'g»7 4g0 \ 

1951 yıluıda hizmetlerinden feragat edilebileceği anlaşılan 6 makinist 2 takipçi 1 ustabaşı 29 
muhabereci 63 stajyer ve I işçi kadrosu karşılığı olan 133 620 lira bu miktardan indirilmiş, bunla
rın yerine yeni tesisler ve servis icabı olarak 6 graf iker, 2 başşof ör 6 baştelef oncu ve 40 telefoncu 
kadrosu karşılık olarak 122 700 lira ile 21 makinist 2 başşoför kadrosuna 10 - 70 lira arasında 
yapılan zam karşılığı olarak 10 920 lira 4§â»e 'etttimiştk. 

Bu suretle 1951. yılı için gç&gn yılm aynı olacak 3 597 480 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 
• 

Bölüm203 -Madde 1—rMe^ez^f ik i inm 
Bu tertip için 1950 yılıbütçesiyle 202 91© Mra -ödenek-«Jhaımgfcı.î&Heak,&&w>&^1$k%mmM!m 

kapatılması dolayısiyle ödeneğinin üç aylık olarak hesap^eftihKesi, İleSlel^fîkl^^HMncs mi&mm 
kaldırılarak öğretmen &d.#diBİn .azaltılması ge merjtez inşaat teİKiisipe»leri sadedine tenzilât ya
pılması dolayısiyle geçen yıldan 53 820 lira eksiğiyle 149 100 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 203 - Madde 2 — İller geçici hizmetliler ücreti 44 520 

Bu lertip Jgia 1050,30lı Jitt$gçsjgrle J 4 İ40 -lira. ödanak alınrtn»t,ı. 

İller inşaat teknisiyenleri adedinde y ^ i k n l«n^îlât dolayısiyle tSSlyflâıiçnı-geçen y#4»n 
19 920 lira i&sîfîy-le 4**520ika ^Mifr^ffiflsis^ir. 

Bölüm 204.-*-,JabflueımsummJıfrjTKrtlforfole^^^ .toetlejti 300JQD 

Bu tertipten 1950 yfh trütçesiyîe $S0 SfS'lim ödenek «ahsmı»tı. üf^Cf^-T* *gefktatfikfnı«pMi-
larla tercümanlarımn ücretleri kaklığı -ofe*«k 1931 yih-igin 3Q&*8Q03lİNan4^i*g*köeği *utiwpl-
mıştır. 
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Bolüm 2Ö6 - Madde 1 — Merkez memurları çooiitk zammı 45 Öûö 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 45 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı 
ilk altı ayı içinde fiilen yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı içinde 45 000 lira teklif 

Bölüm 806 - Madde 2 — İller memurları çocuk zammı 2 425 000 

Bu tertipten 1950 yılı için 2 305 000 lira ödenek alınmışsa da birinci maddede gösterilen se 
bepler doiayssiyle 1951 yılı için İ20 000 lira fazlasiyle 2-425400 liranın ihtiyacı »neak karşılıya-
cağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 206 - Madde 3 — Merkez memurları doğum yardımı 5 000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle -6 000 lira ödenek alınmışsa da 1948 - 1949 yıllariyle 1950 
pla«ıa ilk :adtı ayı içinde öiknsanfiedilen miktara jgöre 1951 yılı için 5 000 liranuı kâfi geleceği 
anlaşılmıştır. 

Bölüm 206 - Madde 4 — iller memurları doğum yasdtmı .350 iQ0O 

Bu tarâip için de 1B50 yılı bütçesiyle 244 000 liralık ödenek alınmışsa da 1948 - 1949 yılları 
ile 1950 yılı altı aylık fiilî sarfiyatı göz önüne alınarak.İ8§1 yılı için 106 000 lira rf&zlasiyie S50 000 
lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 206 - Mtdde 5 — Merkez memurları ölüm yardımı 1 000 

3£u tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 1 000 Ura ödenek alınmıştı. Gerek 1948 .ve gerek 1949 yuları 
ile 1050 yılının ük«6 ayı içinde yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı içinde 1 000 lira tek-
^tl^diteöştir. 

Bölüm 206 - Madde 6 — İller memurları ölüm yardımı 25 000 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 29 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 -1949 yıllariyle 1050 yılman 
ilk altı ayı içinde yaplan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı için -25 000 liranuı kâfi geleceği 
anlaşılmıştır. 

Bölüm 206 - Madde 7 — Yakacak zammı 75 000 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 75 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yıHasiyle 1950 Bütçe 
yılının yakacak zammı istihkakı olan Mart ayı içinde yapılan masraf göz önüne alınarak 1951 yılı için 
de 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 209 - Madde 1 — j % 5 Emekli ve j % 25 Giriş kesenekleri karşılığı (1 734 849) 

Emekli Sandığı Kanunu gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinden Emekli Sandı
ğına ödenecek |% 5 lerle giriş kesenekleri .karşılığı olup aylık ve ücret tertiplerine mevzu ödeneğin 
ı% 5,5 i nispetinde hesap edilmiştir. 

Bölüm 209 - Madde 2 — Emekli Sandığma verilecek % 1 ek karşılığı (315 422) 

Memur ve hizmetli aylık ve ücretleri için bütçeye konulan ödenek toplamının $> lidir. 

Bölüm g©9 - Madde 3 — Emekli ikramiyesi £600 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 250 000 lira öde»ek atam^ isede bu miktar yılın altıncı^ayın-
da tamamen harcanmış ve emekliliğe sevkını istiyen birçok memurların arzusunu yerine getirmek 
mümkün olmadığından aktarma çarelerine baş vurulmuştur. 1951 yılında gerek arzusiyle emeklili
ğe sevkını istiyeceklerin ve gerek Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde re'sen emekliliğe 
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sevkı gerekeceklerin muamelelerini geciktirmemek için 600 000 lira Ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tes
bit edilmiştir. 

Bölüm 209 - Madde 4 — Emekli Sandığı yönetim giderleri (74 597) 

Emekli Sandığı yönetim igderlerinden idare hissesine düşecek miktara karşılık olup Emekli 
Sandığınca hakiki miktarı henüz tesbit edilmemiş olduğundan bu bölümün birinci maddesine ko
nulan 1 734 849 liranın % 43 nispetinde olmak üzere hesap edilmiştir. 

Bölüm 209 - Madde 5 — Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeler (1 435 000) 

Emekli Sandığı Kanunu gereğince sandığa ödenmesi gereken diğer bütün ödemeler karşılığını 
teşkil etmektedir. 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği 2 100 

Kanunu gereğince ayda 175 lira olarak ödenmesi icabeden Genel Müdürlük makam ödeneği karşı
lığıdır. 

Bölüm 211 — 4454 sayılı Kanunun" 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler (500 000) 

1948 - 1949 yıllariyle 1950 yılının ilk altı aylık sarfiyatı göz önüne alınarak geçen yıldan 100 000 
lira eksiğiyle 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 221 — Emekli dul ve yetim aylıkları (2 021 039) 

1950 yılı Bütçesinde 209 ncu bölümün birinci maddesini teşkil eden bu ödeneğin emekli san
dığına ödenmsi lâzımgelen paralarla bir ilgisi olmadığından müstakil bir bölümde gösterilmesi Ha
zinece muvafık görülmüş ve bu görüşe tebaan yeniden açılan bu bölüme alınmıştır. Bu masraf için 
1950 yılında 1 978 800 lira ödenek alınmışsa da 1948 - 1949 yılları içinde Genel Muhasebe Kanu
nunun 48 nci maddesi gereğince alman mezuniyet ödenekleri ve bu yıllar içinde harcanan miktarla 
1950 yılının ilk altı ayı içinde yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı için 42 239 lira faz-
lasiyle 2 021 039 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 1 — Merkez kırtasiyesi (9 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 9 000 lira ödenek alınmış ve gerek 1948 - 1949 yılları içinde 
gerekse 1950 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar 1951 yılı içinde bu miktarın kâfi gelece
ğini göstermiştir. 

Bölüm 301 - Madde 2 —• Merkez döşeme ve demirbaşı (15 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 15 000 lira alınmış 1948 - 1949 yılları sarfiyatiyle 1950 yılı
nın ilk altı ayı içinde yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı için de aynı miktar teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 3 — Merkez öteberi giderleri (5 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmış ve yapılan tetkikatta gerek 1948 -
1949 yılları ve gerek 1950 yılınm ilk altı ayı içinde yapılan masraf 1951 yılı için de aynı miktar 
ödeneğe ihtiyaç bulunduğunu göstermiştir. 

Bölüm 301 - Madde 4 — Merkez aydınlatması (5 000) 

Bu tertip için de 1950 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmıştı. 

Yapılan tetkikatla bu ödeneğin de 1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı ilk altı ayında yapılan har
camalara nazaran 1951 yılı için aynen bırakılması lâzımgelmiştir. 
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Bölüm 301 - Madde 5 — Merkez ısıtması (10 000) 

1950 yılı için 10 000 lira ödenek alman bu tertipten 1948 - 1949 yıllariyle 1950 yılının ilk 
altı ayı içinde yapılan harcamalar 1951 yılı içinde aynı miktarın teklifini icabettirmiştir. 

Bölüm 302 - Madde 1 — tiler kırtasiyesi (80 000) 

Bu tertip için de 1950 yılı Bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştı. 

1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı ilk altı ayı içinde yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 
yılı için 20 000 lira eksiğiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

/ 
Bölüm 302 - Madde 2 — İller dö seme ve demirbaşı (70 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 115 000 lira ödenek alınmıştı. 

1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı ilk altı ayı içinde yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 
yılı için 45 000 lira eksiğiyle 70 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 302 - Madde 3 — îller öteberi giderleri (110 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 150 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yıllariyle 1950 yı
lının ilk altı ayı içinde yapılan harcamalar göz ö nüne alınarak 1951 yılı için 40 000 lira. eksiğiyle 
110 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 302 - Madde 4. — îll er Aydınlatması (160 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 160 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yıllariyle 1950 yı
lının ilk altı ayı içinde sarf edilen miktar göz önüne alınarak 1951 yılı için de aynı miktarın teklifi 
zaruri görülmüştür. 

Bölüm 302 - Madde 5 — iller ısıtması (260 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 260 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yıllariyle 1950 yılı 
ilk altı ayı içinde yapılan harcamalar 1951 yılı için de aynı miktarın kabulünü icabettirmiştir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler (440 000) 
» 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 475 000 lira ödenek alınmıştı. Yeni hesap sistemi dölayısiyle 
bastırılmakta solan talimat ve formüllerin bu yıl içinde biteceği ve 1948 - 1949 yılları içinde ya
pılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı için 35 000 lira eksiğiyle 440 000 lira teklif edilmiş
tir. 

Bölüm 304 — Haberleşme ücret ve giderleri (5 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 7 000 lira ödenek alınmıştı. Geçen yıllarla 1950 yılının ilk 
altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı için 5 000 liranın kâfi geleceği anla
şılmıştır. 

Bölüm 305 — Kira karşılığı (275 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 300 000 lira ödenek alınmıştı. Mevcut 564 kiralı bina ile 20 
arsanın bugünkü kira bedelleri ve önümüzdeki yılda yeniden kiralanmasına veya servis icabı ola
rak değiştirilmesine lüzum görülecekler göz önüne alınarak 275 000 liranın kâfi geleceği anlaşıl
mıştır. 

Bölüm 306 - Madde 1, — Bakıcı ve dağıtıcı giyecekleri (600 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 900 000 lira ödenek alınmıştı. Mevcudu 4713 aded olan mü-
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vezzı ve bakıcılara biı»îFkstîkış3ık.v«îyaaM&elbis# vefkatketrilevbirsr çift ayakkabı verilebilmek 
için 600 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

" r Bölüm 306 - Madde 2—Hizmetiilea? giyeceği 33-500 

Bu tertip için 1950 yıhv-bütçesinle 50 000 IVSB, ödenek, alınmıştı. Meıdsez ve taşrada mevcut 393 
aded hizmetliye birer kat elbise ile kasket ve birer çift kundura Verilebilmek için 33 500 Utanın 
kâfi gelebileceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 30T - Madde 1 — 9üreMi görev yolluğu 90̂  000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 «yıllariyle 1950 
yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göze ©nüne alınarak1951 yılr için 90 000 liranın kâfi 
geleceği anlaşılmıştır. , • „ 

BÖlüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 185 000 

Bu tertip için 1950 ylı bütçesiyle 200 000 lirar ödenek alınmıştı, 1948 - 1949 yıllanAyife 13İS yasr 
lınm ilk altı ayı zarfında yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı için 185 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 307 - Madde 3 — Müfettişler yolluğu 180 000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 190 000 lira ödenek alınmışsa da. 1948r -1949 yıllan vöfl9@& 
yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı için 180 000 liranın kâfi 
geleceği anlaşılmıştır. 

BÖmm 307 - Madde 4 — Yabancı memleketler yolluğu 44 000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 80 000 lira ödenek alınmışsa da 1951 yılı, içincbr toplanacak 
kongre ve konferanslara gönderilecek murahhaslarla staj için yabancı memleketlere gönderilecek 
teknisiyenlerin yolluk ve gündelikleri için 44 000 liranın kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

Bolüm 307 - Madde 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve sair gider
leri 35 000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmış ise de mevcut ve getirtilecek uz
manlar adedine ve 1948 - 1949 yılları ile 1950 yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemelere göre 
1051 yılı için 35 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 308 - Madde 1 — Merkez tedavi giderleri (5 000) 

1950 yılı için alman 5 OOttlira ödfemkten "ilk* alitr ayiçinde yapîîm ha*©8malar ve 1948 - 1949 yıl
lan içindeki ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı. içinde 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 308 - Waââk 2.— îüer tedavigMerleîA(İM O00| 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 95 000 lira ödenek alınmıştı. Hasta adedinin artması ve bu arada 
Küçükyalı Pravantoryumu ile ÜlÜdağrve SiBta^sfflaatsryumlaftinaîdkhasta yatırılmasının başlanmış 
ve geçen yıllar içinde yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı için 25 000 lira fazla ödeneğe 
ihtiyaç, bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm* 309^ Madde 1 — Ülen* taşıtları işletme: gMertetfi* (İfifcOOO)* 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 175 000 lira alınmıştı. 

Ayni yıl bütçesi taşıt satmalma tertibine konulan ödenekle satınalınacak taşıtlarda göz önüne alı
nacak* w l 9 4 S - 1MB*yılları il#19S0?yglram ilkr alta ayı içşade yapılanş88@meteı»kıyas?edötesssk 3 5 1 
yılı için 165 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

(&-Saps»: SB) 
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Bölüm 309 - Madde 2 — İller taşıtları onarma giderleri (120 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştı. 

1948 - 1949 yılları ve 1950 yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 
yılı için 120 000 lira ödeneğin kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri (2 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 2 500 lira ödenek alınmışsa da geçen yıllar ve 1950 yılının ilk 
altı ayı içinde sarfedilen miktar göz önüne alınarak 1951 yılı için 2 000 liranın kâfi geleceği anlaşıl
mıştır. 

Bölüm 406 — Atlı dağıtıcılar hayvan yem bedeli (275 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle de 275 000 lira ödenek alınmıştı. Mevcut 1529 atlı dağıtıcıya 
ayda 15 şer liradan verilmekte olan hayvan yem bedeli için 1951 yılında ela 275 000 liraya ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Bülüm 407 - Madde 1 — Beyiye keseneği (50 000) 

Bu tertipten 1950 yılı Bütçesiyle 50 000 lira ödenek alınmıştı. 

1948 >• 1949 yılları ile 1950 yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 
1951 yılı içinde aynı miktar teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 - Madde 2 — Pota acentelikleri beyiye keseneği (10 000) 

Bu bölümün birinci maddesi alelıtlak posta beyiyelerine ödenecek beyiyeler karşılığını teşkil 
etmektedir. 

8 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5584 sayılı Fosta Kanunu ile ihdası kabul edilen 
posta acentelikleri içinde beyiye ödenmesi lâzımgelmiş ve bu beyiyenin kontrolünü temin için 
diğer beyiyeden ayrılarak müstakil bir tertibe alıması faydalı görüldüğünden ikinci madde ola
rak açılan bu tertibe 1951 yılı ihtiyacı için 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 407 - Madde 3 — Geri verilecek paralar (600 000) 

1950 yılı Bütçesinde aynı bölümün ikinci maddesini teşkil eden bu tertibe 600 000 lira ödenek 
konulmuştu. 

1951 yılı için üçüncü maddeye alman bu tertibe Milletlerarası posta, telgraf ve telefon müna
sebetlerimiz göz önüne alınarak 1951 yılı için de aynı miktarın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 407 - Madde 4 — Mahkeme harçları (10 000) 

Geçen yılın aynıdır. Yalnız posta acentelikleri beyiyesi için bölüme ikinci bir madde ilâve edilmiş 
olduğundan bu tertip dördüncü madde olarak kalmaktadır. 1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı ilk ayı 
içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı içinde 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 408 — Artırma ve eksiltme komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur hakkı (500) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 500 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yılları ile 1950 yılının 
ilk altı ayın,da yapılan harcamalar göz önüne alınarak 1951 yılı için de aynı miktar teklif edilmiş

tir. 

Bölüm 412 — Ecza ve sağlık gereçleri (5 000) 

Bu tertip için 1950 Bütçesiyle 15 000 lira ödenek, alınmıştı. Ancak bu tertibe dâhil işçilerin 
sigorta primlerinin yeni bir bölüme alınması Hazinece muvafık görüldüğünden bu görüşe uyularak 
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işçi primleri diğer bir bölüme alınmış ve bu tertip için 5 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 413 — îş Kanunu gereğince işçi Sigortaları Kurumuna verilecek prim karşılığı 
(10 000) 

Yeniden açılan bu tçrtibe geçen yıllar ile 1950 yılının ilk altı ayında yapılan ödemeler göz önü
ne alınarak 1951 yılı için 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri (2 300 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesine 1 500 000 lira ödenek konulmuştu. Tren seferlerinin artırıl
ması dolayısiyle istasyon postalarının ve bunlarla ilgili kara posta seferlerinin de artırılması ve bun
lara ilâveten vâki müracaatlar üzerine haftada iki veya üç seferlik postaların da imkân nispetinde 
Çoğaltılması lâzımgelmiştir. Aynı zamanda 5534 sayılı Posta Kanunu hükümlerinin tatbiki için ye
niden açılacak şube ve acentelikler için yeni sürücülükler ihdası icabetmiş ve kanunun 11, 12 ve 14 
ncü madeleri gereğinee Devlet Demir ve Denizyolları idarelerine ait vesaitle taşman postalar için ta
şınma ücreti ödenmesi gerekmiş olduğundan bu masrafları karşılamak için geçen yıldan 800 000 li
ra fazlasiyle 2 300 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 416 — Yatılı Meslek Okulu giderleri (145 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 200 000 lira ödenek alınmıştı. 1950 - 1951 ders yılının hita
mından sonra okul birinci sınıfının kaldırılması kararlaştırılmış olduğundan geri kalan iki sınıfın 
öğrenci adedine göre 145 000 liranın kâfi geleceğianlaşılmıştır. 

Bölüm 418 — Faiz ve acyo (900 000) 

Bu tertibe geçen yıl Bütçesiyle 750 000 lira ödenek alınmıştı. 1950 yılında çıkarılan bonolarla 
1951 yılında ıçıkarılacak bonolardan vâdesi sene içinde geleceklerin ve evvelki yıllarda çıkarı
lıp da aynı yıl içinde iki defa yenilenmesi lâzımgeleceklerin faizlerini ödiyebilmek için 150 000 
lira fazlasiyle 900 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 421 - Madde 1 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval (150 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 150 000 lira ödenek alınmıştı. 

1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı 
içinde aynı miktarın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 421 - Madde 2 — Gezici memur ve hamal primleri (90 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 90 000 lira alınmıştı. Geçen yıllar ile 1950 yılı ilk altı ayı 
içinde yapılan ödemelere göre 1951 yılı içinde aynı miktarın teklifi icabetmiştir. 

Bölüm 421 - Madde 3 — Havale, taahhütlü ve paket tazminatı (20 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 22 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yılları ve 1950 yılı
nın ilk altı ayı içinde yapılan ödemelere göre 1951 yılı için 20 000 liranın kâfi geleceği anla
şılmıştır. 

Bölüm 421 - Madde 4 — Posta pulu ve kartları tab'iyatı (400 000) 

Bu tertip için 1951 yılı Bütçesiyle 225 000 lira ödenek alınmışsa da mevcut pulların tedavülden 
kaldırılarak yerlerine yenilerinin bastırılması takarrür etmiş olduğundan gerek bunların ve gerek 
resmî dairelere mahsus olup mevcudu azalmış olan pulların yeniden bastırılması için geçen yıldan 
175 000 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 
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Bölüm 421 - Madde 5 — Cevaplı kuponlar karşılığında veya vusulü ihbarlı telgraflar için kullanı

lan veya battala kalan pullar karşılığı (1 500) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 2 500 lira ödenek alınmıştı. 

1948 - 1949 yılları ile 1950 yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemelere göre 1951 yılı için 1 500 
lira kâfi görülmüştür. 

Bölüm 421 - Madde 6 — Deneme mektup ve koli giderleri (500) 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 3 000 lira ödenek alınmıştı. Geçen yıllarda ve bu yılın ilk 
altı ayında yapılan ödemelere göre 500 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 422 — Telli ve Telsiz telgraf ve Telefon işletmesi (200 000) 

1950 yılı Bütçesinde 722 inci bölümün 1 ve 2 inci maddelerinde ve onarma ile müştereken 
dâhil bulunan bu giderin ayrı bir bölüme alınması uygun görüldüğünden yeniden açılan bu terti
be kuvvei muhrrike ve işletme levazımı ile elektrik istihlâk resmi karşılığı olarak 200 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

Bölüm 423 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri (140 000) 

1950 yılı bütçesinde 723 üncü bölümün birinci maddesini teşkil eden bu tertip için 150 000 lira 
Ödenek konulmuştu. 1951 yılı bütçesinde envestisman giderlerinin ayrı bir kısma almması dolayı-
siyle münhasıran işletmeyi ilgilendiren bu tertip âdi bütçe arasına alınmış ve geçen yıllarla 1950 
yılının ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alnarak 140 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 451 - Madde 1 — Yayın satınalma ve onarma giderleri (3 700) 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 4 000 lira ödenek alınmıştı. Geçen yıllarla 1950 yılı ilk altı 
ayında yapılan ödemeler göz önüne alnarak 1951 yılı için 3 700 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 451 - Madde 2 — Başka her türlü giderleri (2 500) 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesile 6 500 lira ödenek alınmıştı. 1948 - 1949 yılları ile 1950 yılı
nın ilk ilk altı ayı içinde yapılan ödemelere göre 1951 yılı için 2 500 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 453 — Posta ve Telekomünikasyon Birliğine katılma payı (31 000) 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 125 000 lira ödenek alınmış isede 1948 - 1949 yılları ile 1950 
yılının ilk altı ayı içinde yaplan ödemelere göre 1951 yılı için 31 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 454 — Sigorta giderleri (75 000) 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 75 000 lira ödenek alınmıştı. 

Mevcut sigortalı bina ve tesislerin sigorta mukavelelerine göre 1951 yılı içinde aynı miktar tek
lif edilmiştir. 

Bölüm 455 — Sanatoryum giderleri 150 000 ' \ 

Sanatoryumun 1951 yılı içinde işletmeye açılması mümkün görülmüş ve ilk faaliyet yılı olmak 
dolayısiyle 150 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. -

Bölüm 461 - Madde 1 — Yabancı memleketlere gönderilen öğrenci giderleri 140 000 

Bu tertipten geçen yıl 170 000 liralık ödenek alınmışsa da mevcut öğrenci adedine ve Millî 
Eğitim Bakanlığınca tesbit edilen miktara göre 1951 yılı için 140 000 lira ödeneğe ihtiyaç bulun
duğu anlaşılmıştır. 
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Bölüm 461 - Madde 2 — Teknik Üniversite de okutturulan öğrenci giderleri 5 000 

Bu tertip içinde 1950 yılı bütçesiyle 15 000 lira ödenek alınmışsa da teknik üniversitede ida
re hesabına okuyan öğrenci adedine göre 1951 yılı için Millî Eğitim Bakanlığınca 5 000 lira tesbit 
edilmiş ve teklif bu tesbite dayanmıştır. 
Bölüm 461 - Madde 3 — Sanat Okulu ve enstitülerle Teknik Okulda okuyan öğrenci giderleri 5 000 

Bu tertip içinde 1950 yılı bütçesiyle 25 000 lira ödenek alınmıştı. Adı geçen okul ve enstitüler
de okuyan öğrenci adedine göre Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilen miktara uygun olarak bu 
yıl 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 476 - Madde 1 — Kurs öğrenci giderleri 12 000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 30 000 lira ödenek alınmışsa da Ankara'da mevcut şeflik 
kursunun 1950 - 1951 ders yılının hitamından sonra kaldırılması kararlaştırılmış olduğundan 
1951 yılının üç aylık devresi için 12 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

*Bölüm 476 - Madde 2 — Kurs başka giderleri (1 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 2 000 lira ödenek alınmışsa da 1950-1951 Ders yılının hita
mından sonra tedrisata son verileceği cihetle üç aylık devreye ait idare masrafları ile öğrencile
rin vazifeleri başına dönüş yollukları için 1 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Böiüm 501 — Geçen yıl Borçları (50 000) 

Bidayeten tâyinine imkân olmıyan bu ödenek için her yıl olduğu gibi 1951 yılında da 50 000 li
raya ihtiyaç hissedilmiştir. 

Bölüm 502 - Madde 1 — 1946 - 1949 yılları borçları (50 000) 

Bidayeten tâyinine imkân olmıyan bu ödenek için de diğer yıllara kıyasen 50 000 lira teklif edil
miştir. 

Bölüm 502 - Madde 2 — 1928 - 1945 yılları borçları (10 000) 

Bidayeten tâyinine imkân olmıyan bu tertip için de diğer yıllara kıyasen 10 000 lira ödenek -
teklif edilmiştir. 

Bölüm 505 —• Hükme bağlı borçlar (10 000) 

Mahkemelerce idare aleyhine verilecek hükümlerin infazını temin maksadına matuf olan bu ter
tibe diğer yıllara kiyasen 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 901 —• 3054 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İstanbul telefon şirketine ödenecek taksit 

beedeli (319 700) 

Sözleşmesi gereğince 1951 yılında ve iki taksitte ödenecek 40 000 İngiliz lirası karşılığıdır. 

Bölüm 903 —• 3371 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İzmir telefon şirketine ödenecek taksit 

bedeli (94 700) 

Sözleşmesi gereğince 1951 yılında ödenecek taksit karşılığıdır. 
v- . r , " Bölüm 905 — Yapı ve onarma isleri (370 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 400 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 ,. 1949 yıluıriyle 1950 yılı 
ilk altı ayı içinde yapılan ödemeler göz önüne alınarak 1951 yılı için 370 000 liranın kâfi geleceği 
anlaşılmıştır. 
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Bölüm 907 — Taşıt satıııalma karşılığı (150 000) 

Bu tertip için 1950 yılı Bütçesiyle 350 000 lira ödenek alınmıştı. 1951 yılı için de hizmetten çı
karılmaları icabedecek bilhassa kamyon ve kamyonet gibi vasıtaların yenilenmesi için 150 000 
liiranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 909 - Madde 1 — Mevcut telli ve telsiz telgraf ve telefon onarama ve yenilenme giderleri 
• (1 550 000) 

1950 yılı Bütçeside işletme giderleri de dâhil olmak üzere bu tertip için 1 110 000 lira ödenek 
alınmıştı. 1950 Bütçesinde işletme giderlerinin âdi bütçeye nakledilmiş ise de yıl içinde birçok yeni 
tesisler vücuda getrilmesi, şebekelerin genişletilmesi dolayısiyle 

350 000 Telli ve telsiz telgrat- ve telefon cihazları yedek parçalarına 
1 100 000 Mevcut (32000 Km.) havi hatların onarım ve direk bedellerine 

100 000 Nışadır ve diğer piî malzemesine 
100 000 Telefon rehberleriyle bent bedellerin e ait olmak üzere 1 550 000 liraya ihtiyaç his

sedilmiştir. 

1 550 000 

Bölüm 909 - Madde 2 — Mevcutlara ilâveten alınacak makine, malzeme ve yapılacak tesisler 

F I T T ^ " : " ^ V " Î - " • (650 000) 

Bu tertip için de geçen yıl 2 120 000 lira ödenek alınmıştı. 1951 yılı için 

300 000 lirası yeni hatların inşa masraflarına 
50 000 lirası yeni hatların inşasında kullanılacak direk bedelleriyle nakliyesine. 

100 000 lirası makinist ve hat bakıcı aletleri bedeline 
100 000 lirası fabrikada yaptırılacak aletlere ait malzeme bedeline 
100 000 lirası telsiz montajısa 

650 000 Ait olmak üzere 650 000 lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 911 — 1941 - 1946 bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkiler gereğin
ce mevcutlara ilâveten alınacak mkinalar, malzeme ve yapılacak tesisler için girişilen yüklenme

ler karşılığı 1 000 000 

Bu bölüm 1950 yılı bütçesinde 731 nci bölümü teşkil etmiş olup birinci maddesi (mevcut ma-
kina ve araçların onarılması ve yenilenmesi) ne ikinci maddesi (mevcutlara ilâveten alınacak ma-
kinalar, malzeme ve tesisler karşılığı) na ait olmak üzere iki tertibe ayrılmış ve birinci maddeye 
tertibin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 

Bölümün mevzuu olan 1941 - 1946 bütçe kanunlarının 5, 6, 7 nci maddelerinin verdiği yetki 
gereğince girjşilen yüklenmelerden birinci maddeyi alâkadar eden kısımlar tamamlanmış ve bu 
itibarla bu maddenin bütçede yer almasına artık lüzum kalmamış olduğundan tek bölüm haline 
getirilen bu tertibe mevzu 1 000 000 lira ödeneğin 420 000 lirası İngiliz kredisiyle alman malzeme
nin 1951 yılı taksiti karşılığı olup geri kalan 580 000 lirası 1950 yılında ödenmesi lâzımgelen ve 
fakat takas primi ihtilâfı dolayısiyle mahkemeye intikal ederek henüz ödenmemiş bulunan An
kara, Şişli, izmir ve ödemiş telefon santrallerinde yapılan tevsiat bedelleri bakiyelerine aittir. 
Bunlardan Ankara ve Şişli santralleri tevsiat bedeli bakiyesi 232 000 îzmir Santrali bakiyesi 
228 000 ve Ödemiş santrali bakiyesi de 50 000 liradan ibaret bulunmaktadır. 
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Bölüm 912 - Madde 1 — Bina yapımı giderleri 1 300 000 

Bu tertip için 1950 yılı bütçesiyle 1 683 450 lira ödenek alınmıştı. 

400 000 lirası inşaatı devam eden Seyhan, Trabzon ve Diyarbakır telefon santralleri binalariy-
le, Tire, Bingöl, Manisa P. T. T. binalarının 1951 yılında ödenecek bakiyelerine 500 000 lirası 
1951 yılında inşa edilecek istanbul Banliyöleri binalarının 250 000 lirası yine 1951 de inşa edilecek 
Bursa ve Gazianteb P. T. T. binaları, 1Ö0 000 lirası da Yamanlar, Şahinkaya, Uludağ Repetör bina
larına ait olmak üzere 1951 yılı için 1 300 000 lira ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bölüm 912 - Madde 3 — Mevcutlara ilâveten alınacak makinalar, malzeme ve yapılacak tesisler 
karşılığı 8 700 000 

1950 yılı bütçesinde 752 nci bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden bu tertip için 8 216 550 lira 
ödenek alınmıştır. "% u 

1951 yılında 5 607 000 lirası 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girişilmiş olan taahhütler 
karşılığına ve 3 093 000 lirası da yeniden yapılacak tesislerle alınacak malzeme için aynı kanun
lara dayanılarak girişilecek yüklenmelerin 1951 yılında ödenecek bedellerine ait olmak üzere 
8 700 000 liraya ihtiyaç hissedilmektedir. 

Bahsi geçen yüklenmeler karşılığı ve yeni yapılacak tesislerle satın alınacak malzemenin müf
redatı aşağıda gösterilmiştir. 

Telsiz ab.cı ve verici istasyonları bedeline 
Kuranportörler bedeline 
Banliyö santralleri bedeline 
Font borular bedeline 
Kurşunlu kablolar 
Haricî tesisat teli bedeli 
Satmalmacak 7 bin otomatik, 2500 manyatolu, 2000 aded C. B. ve 500 ankisörlü 
telefon makinası bedeli 
Yedi şehirde yapılacak telefon santrallerinin tevsi bedeli 
Adana, Samsun ve Gazi Anteb'te de kurulacak üç aded otomatik santral bedeli 
Harç kabloları bedeli 
Ankara ve İstanbul'da ilâveten yapılacak 12 kanallı terminal bedeli 
200 aded telefon köşkü 

Toplam 

620 000 
967 000 

1 100 000 
450 000 

2 350 000 
130 000 
518 000 

1 000 000 
1 000 000 
300 000 
175 000 
100 000 

8 700 000 
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Gelir gerekçesi 

Bölüm 1 - Madde 1 — Posta gelirleri (14 232 500) 

1950 yüı içinde bu kaynaktan 12 000 000 lira gelir elde edileceği tahmin olunmuştu. Halbuki 
Ağustos 1950 sonuna kadar bu tertipten yapılan tahsilat 6 543 671 lirayı bulmuş ve bu suretle 
yû sonuna kadar yapılacak tahsilatın 13 087 342 lirayı bulacağı anlaşılmış ise de posta gelirlerinin 
daima artmakta olduğu ihracat mevsimi ve çıkarılacak hâtıra pulları ile posta ücret tarifesinde 
yapılacak değişiklik dolayısiyle elde edilecek gelir fazlası göz önüne alınarak 1951 yılı için 
14 232 500 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm 1 - Madde 2 — Telgraf gelirleri (7 500 000) 

Bu tertipten 1950 yılında elde edileceği tahmin olunan gelir 7 000 000 liradan ibaretti. An
cak Ağustos 1950 sonuna kadar yapılan tahsilat 3 609 547 lira olduğuna göre 1950 yılı nihayetine 
kadar bu miktarın 7 219 094 lirayı bulacağı anlaşılmış ise de önümüzdeki ihracat mevsiminde yılın 
ilk 6 ayma nazaran daha fazla gelir temin edileceği ve nitekim 1949 yılı Aralık sonuna kadar 
olan 12 aylık devre zarfmda 7 531 256 lira tahsil edilmiş olduğu göz önüne alınarak 1951 yılı için
de 7 500 000 liranın elde edileceği tahmin olunmuştur. 

Bölüm 1 - Madde 3 — Telsiz geliri (4 000 000) 

3u tertipten 1950 yılında 4 000 000 lira hâsılat temin edeceği tahmin edilmişti. Her ne kadar 
Ağıstos 1950 sonuna kadar yapılan fiilî tahsilat 1 787 683 liradan ibaret olduğuna göre yıl sonu
na kadar bu miktarın 3 575 366' liraya ancak varacağı neticesini vermekte ise de Almanya ile telsiz 
muhaberesinin başlaması dolayısiyle mütaakip aylarda yeni inkişaflar göstereceği ve bu itibarla 1951 
yılında da 4 000 000 liranın elde edileceği tahmin edilebilmektedir. 

Bölüm 1 - Madde 4 — Telefon geliri (13 500 000) 

Bu tertipten 1950 yılı için tahmin edilen gelir miktarı 12 050 000 lira idi. Temmuz 1950 sonuna 
kadar yapılan fiilî tahsilat 4 689 287 lira olduğuna göre yıl sonuna kadar yapılacak tahsilat miktarı
nın 11 254 284 lirayı bulacağı anlaşılmakta ise de Ankara ve İstanbul'da girişilen tevsi ameliyeleri 
bittikçe yeni abone kayıtları, fazla konuşma ve şehirlerarası konuşmaları artmakta olduğundan yıl so
nuna kadar tahmin derecesine varacağı ve 1951 yılı içinde tesis, inşa ve tevsi işlerinden mühim biv 
kısmı tamamlanacağından hâsılatın da bu nispette çoğalacağı göz önüne alınarak 1951 yılı gelirinin 
13 500 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

Bölüm 2 - Madde 1 — Resmî dairelerden alınacak posta ücreti (3 300 000) 

Bu tertipten 1950 yılında tahsil edileceği tahmin edilen gelir 3 500 000 lira idi. Temmuz sonuna 
kadar yapılan fiilî tahsilat 1 341 425 lirayı bulduğu için yıl sonuna kadar yapılacak tahsilatın 
3 219 420 lirayı bulacağı anlaşılmış ise de önümüzdeki yedi ay içinde bu tertipten olan posta geliri
nin de artacağı göz önünde tutularak 1951 yılı için 3 300 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm 2 - Madde 2 — Resmî dairelerden alınacak telgraf ücreti (2 250 000) 

Bu tertipten 1950 yılında yapılacak tahsilatın 2 000 000 lirayı ancak bulacağı tahmin edilmişti. 
Temmuz 1950 sonuna kadar beş ay içinde yapılan tahsilat 1 087 126 lirayı bulmasına göre yıl sonu
na kadar 2 489 100 liranın tahsil edileceği anlatılmakta ise de resmî telgraf varidatının daimî bir ek
silme arzetmesi karşısında 1951 yılı gelirinin ancak 2 250 000 lirayı bulacağı ümit edilmiştir. 

Bölüm 3 - Madde 1 — Resmî dairelerin eski yıllara ait posta ücretleri (98 500) 

Bu tertipten 1950 yılında mevcut alacak tahakkuku 100 000 liradan ibaretti. Bundan 1157 lira-
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sı Temmuz 1950 sonuna kadar tahsil edilmiş, yapılan takibattan 1951 yılma 98 500 liranın devre
deceği kanaatine varılmıştır. 

Bölüm 3 - Madde 2 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telgraf ücretleri (200 000) 

Bu tertipten 1950 yılında mevcut alacak bakiyesi 212 000 liradan ibaretti. Her ne kadar Tem
muz 1950 somuna kadar bundan ancak 10 lira kadar bir para tahsil edilmişse de yıl sonuna kadar bu 
miktarın 12 000 lirayı bulacağı ve 200 000 lirasının 1951 yılma devredeceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 3 - Madde 3 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telefon ücretleri (190 000) 

Bu tertipten 1950 yılma devreden bakiye 500 000 liradır. Resmî dairelerce karşılıksız borçlar tertibin
den istihsal edilen ödenekle bunun 479 165 lirası Temmuz 1950 yılı sonuna kadar ödenmiş ve ge
riye 20 836 lira alacak kalmıştır. 1950 yılı tahakkukatından ilgili dairelerce senesi içinde ödenemi-
yerek 1951 yılma devredecek telefon ücretleriyle bu miktarın 190 000 liraya yükseleceği tahmin 
edilmiştir. 

Bölüm 4 -— Çeşitli gelirler 

Bu tertipten 1950 yılında elde edilecek gelir 553 761 lira tahmin edilmişti. Halbuki senenin 
ilk beş ayında 285 934 lira tahsil edildiğine göre bu tahsilatın yıl sonuna kadar 686 232 lirayı 
bulacağı anlaşılmakta ise de bu gelirin seyyal olması itibariyle 1951 yılı jçin 659 157 lira tahmin 
edilmiştir. 

Bölüm 5 — Radyo keseneği 

P. T. T. İdaresince tahsiline tavassut edilen radyo ücretlerinden Hazinece idareye ödenecek 
% 10 kesenek miktarı 1950 yılında 220 000 lira tahmin edilmişti. Ancak Temmuz 1950 sonuna 
kadar fiilen yapılan tahsilat 240 144 liraya baliğ olduğu ve yıl sonuna kadar bu miktarın 250 000 
liraya yükseleceği ümit edilmiş bulunduğundan 1951 yılında da aynı miktarın elde edileceği tah
min olunmuştur. 
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Rapor 

1 . II . 1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

I - P. T. T. işletme Genel Müdürlüğünün 1951 yılı bütçesi üzerindeki tetkiklerimin neticeleri 
aşağıda arzolunmuştur. 

J - Umumi vaziyet 

A) Hizmetin fiilî durumu: 

767 119 kilometre murabba, bir genişlik içinde yurda serpilmiş bulunan şehir, kasaba ve köy
lerimizde haberleşme servislerimiz henüz tam olarak kurulmuş ve teşkilâtlandırılmış olmaktan 
uzaktır. 

Bugünkü fiilî durum şöyledir: 

Mülkî taksimata göre mevcut 63 il ve 435 ilce ve d'öb bucaktan, il ve ilce merkezlerinin hepsin
de ve fakat ancak 209 bucakla 134 köyde (ceman: 864) P. T. T. merkezi ve ilce merkezlerinde 723-
bucak ve köylerde 310 (ceman: 1033) bayi, 339 Devlet Demiryolu istasyonları mektup ve telgraf 
kabul etmektedir. > • • '^ 

P. T. T. idaresi bucak ve köylerin tamamında veya bugünküne nispetle çok daha fazlasında 
teşkilât vücuda, getirilmemesinden doğan eksikliği kısmen 800 küsur posta merkezinden haftada 
veya 10 günde bir köylere çıkarılan atlı müvezziler vasıtasiyle, köylere âdi ve taahhütlü mektup
larla 3 kiloya kadar olan paketler ve 25 liraya kadar olan havaleler göndermek ve teslim" etmek, 
oralardan verilenleri kabul ettirmek suretiyle bertaraf etmiye çalışmaktadır. 

Mevcut posta ve telgraf merkezlerinin 83 adedi gece gündüz, 89 adedi saat 24 e kadar ve 273 
adedi gündüzleri saat 19 za kadar, 419 adedi de gündüzleri 18 ze kadar mesaiye açık bulundu
rulmaktadır. Yalnız tayyare harekât, hayat işaret1 i telgraflar merkezlerin mesaisi haricinde de ka
bul ve keşide edilmekte ve bu kabîl telgrafları almak üzere jandarma telefonlarından karşı mer
kezlerce yapılacak davetlere icabet edilmektedir. 

B) Tesisat ve teçhizat bakımından : 

I - Binalar : 

P. T. T. işletme Genel Müdürlüğünün Merkez ve illerde mülkiyet ve intifaı idare üzerine ka
yıtlı 292 binası vardır. Hazineden idarenin istifalesine terkedilmiş binaların sayısı 129 dur. Ha
zineden tahsis olunan binalar 27 dir. Eşhas ve Kurullardan tahsis olunan binalar ise 45 tir. 
Böylece kirasız binaların yekûnu 493 çü bulmaktadır. Muhtelif il ve ilçelerde kira ile işgal edilen 
binaların yekûnu 562 dir. Ayrıca kira ile 13 Ardiye, 7 Telefon kabin yeri ve 3 garaj vardır. Bu 
suretle kiralı gayrimenkul adedi 585 şi bulmaktadır. 

II - Şehirlerarası Telgraf Hat ve Cihazları ve Telsiz istasyonları : 

a) Şehirlerarası hatlar : 

idare şehirlerarası telgraf ve telefon irtibatını sağlamak üzere güzergâh uzunluğu 31.711,7 kilo
metreyi bulan telgraf ve Mefon hatlarına maliktir. Bu hatlar üzerindeki telgraf telleri uzunluğu 
54.564,5 kilometr#ir. 

Bunlarlan başka denizaşırı mahallerin irtibatı için 62] kilometresi Kilyos - Odesa ve 342 kilo-
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metresi Kilyos - Köstence arasında olmak üs$£e muhtelif mahal ve mevkiler arasmda ceman 1258 
kilometre denizaltı Telgraf kablosu mevcuttur. - . ' 

b) Telgraf cihazları : *; — ' • * ' * ; * . . 

Şehirlerarası ve şehir içi t i ^ a i m^aM^fttHid^ halen kullanılmakta olan telgraf cihazları 
şunlardır : 

46 Aded Alman modeli teleemprimör r- '**' • 
tngiliz » » 
Seri siemens makinesi -
Hük makinesi 
Mors postası 

c) Telsiz Telgraf Tesisleri : 

Bilhassa uzak memleketlerle olan telgraf irtibatı telsiz telgraf cihaz ve tesisleriyle yapılmakta 
olup, halen biri İstanbul'da diğeri Ankara'da olmak üzere iki telsiz merkezi mevcuttur. Her biri 
birer verici ve birer alıcı istasyondan teşekkül eden bu merkezlerden îstanbul verici istasyonunda: 

1 Aded 25 kilovathk alternatör postası (gayrifaal) 

25 
2 

43 
177 

» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 

» 
» 
» 
» 

20 
10 

5 
3 

» 
» 
» 
•» 

kısa dalgalı lambalı posta 
Uzun » » » 
kısa » » •» 
Orta ve uzun dalgalı lâmbalı posta 

Ve alıcı istasyonunda ise: V' ' 

4 Aded uzun dalgalı alıcı posta (üçü gayrifaal) 
9 » kısa » » » 
1 » » v e orta dalgalı alıcı posta 
1 » Orta dalgalı » » 

Faaliyette bulunmaktadır. 

Ankara telsiz verici ve alıcı istasyonları halen tamamen gayri faaldir. 

Verici istasyonda: 

250 kilovathk 1 alternatör postası 

7 » Uzun dalgalı 1 lâmbalı posta 

500 Vatlık kısa dalgalı 1 lâmbalı 1 posta 

Alıcı istasyonunda ise: 

3 Aded çok uzun ve uzun dalgalı aheı postası bulunmaktadır. 

3. Telefon santralleri ve şebekesi: 

Yurdun muhtelif yerlerine serbilmiş vaziyette bulunan mütaaddit telefon santrallerinin mecmu 
kapasitesi 71 302'dir. Bunlardan 30 580 numarası İstanbul şehri ve Banliyölerinde 17 050 numarası 
Ankara şehir ve Banliyölerinde 7 200 numarası İzmir şehir ye Banliyölerinde olup 16 472 ırama-
ralık kısmı da muhtelif şehir ve kasabalarımızdadır. 

Diğer taraftan şehir içi abone devrelerinin uzunluğu da 140 ÜÜO kilometreyi bulmaktadır. 

Şehirler arasında mevcut telefon devrelerinin uzunluğu 19 872,5 kilometreyi bulmaktadır. Ay-
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rica bu devreler, üzerindeki konuşma imkânlarının artırılması için, kuranportör cihazlariyle teç
hiz edilmiştir. "' 

4. Kuranportörler : 

Bir telefon devresi üzerinde l)irden fazla telefon konuşmasını ve birkaçta telgraf irtibatım ay: 

m zamanda sağlamak üzere tesis edilmiş olan kuranportör cihazları : 

8 Aded 1 kanallı = 
14 » 3 » (Bunlardan beşi tecrübe mahiyetinde çalıştırılmakta olup henüz muvak

kat kabulleri yapılmamıştır) 
İ » 10 » 
2 » 1 2 » (Bunlar tecrübe mahiyetinde çalıştırılmakta olup henüz muvakkat kabul

leri yapılmamıştır) 
1 » 15 » 

Telefon kuranportörü ile: 
1 Aded 3 kanallı 
1 ,» 6 » 

Telgraf kuranportürlerinden ibaret bulunmaktadır. 

TTI - İdareye ait taşıt vasıtaları : 

P, T. T. İdaresine ait 35 posta vagonu, 3 deniz motoru, 2 kayik., motorlu el arabası, 22 motor
suz el arabası, 93 otomobil, kamyon, kamyonet, 3 motosiklet, 366 bisiklet mevcuttur. 

e) Personel bakımından : 

P. T. T. Merkez teşkilâtı ile başmüdürlükler emrinde çalışan memur ve müstahdemlerin sa
yısı aşağıda gösterilmiştir. 

İllerde Merkezde 

10382 482 (L) cetveli hariç maaşlı memurİai1 

137 23 (L) cetveli hariç barem dâhili ücretli memurları 
2131 170 Barem harici hizmetliler 

12650 675 Yekûn 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün idare ve işletme personeline bütçenin (E) cetveline gi* 
ren kadroları da eklemek icabeder. Bu kadrolar 1950 yılında fiilî olarak şu şekilde kullanılmıştır. 

Aded 

13 Kurs müdür ve öğretmenleri 
32 Meslek Okulu öğretmenleri 
10 Sanatoryum hekim ve hemşireleri 
23 Muhtelif ve müteferrik hizmetlerde 
5 Hademe 

30 İnşaat teknisiyeni 
6 Yabancı uzmanlar 

10 Tercüman ve mütercim daktilo 

129 Yekûn ; 
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tlmumi vaziyet hakkında düşüncelerim 

P. T. T. Servislerini tamamlamak hususundaki gayretlerin bir taraftan memlekette haberleşme ih
tiyacının daha çok duyulmamış olması, diğer taraftan memleket mesahai sathiyesinin pek geniş ve 
nüfusun mütekâsif olduğu şehir ve kasabalarımızın birbirinden çok uzak oluşu yüzünden tesis işleri
nin büyük envestismanlara ihtiyaç göstermesi gibi iki büyük âmilin tazyiki altında bulunduğu görü
lüyor. Bu bakımdan P. T. T. hizmetinin Hazineye mütemadiyen masraf tahmil eden bir âmme hiz
meti olarak mütalâası gdeta itiyat haline gelmiştir, denilebilir. 

Fakat, idarenin böylece öteden beri, gördüğü hizmetler itibariyle kâr ve zararı düşünülmiyen 
bir âmme hizmeti olarak mütalâa edilmekte olması ve işletme, tesis ve hesap işlerinin Devlet mevzu
atına muvazi olarak tanzim ve hattâ ekseriya onun içinde düşünülmesi ona modern ve iktisadi bir 
işletme hüviyeti verilmesini geciktirmiş olan sebebler olarak da ortada durmaktadır. Bunun içindir 
ki son zamanlarda bu müesseseyi (Mülhak bütçeli bir Devlet dairesi) olmak zihniyetinden azade bu
lundurmak için belirmiş olan temayüller ancak tasvip edilmelidir. 

P. T. T. yi modern bir işletme haline koyabilmek için her şeyden evvel onun idare şeklinde ve 
hesap sistemlerinde esaslı değişikliklere ihtiyaç vardır. Bugünkü teşkilât kanunları ile ancak Bürok
ratik bir sistemin muhafazası temin edilmektedir. Salâhiyetler ve mesuliyetler belirli halde ol
maktan uzaktır, personel umumiyetle Umum Müdürün verdiği salâhiyetler haricinde insiyatifle-
rini kullanamamaktadırlar. Teftiş işleri kanunun vazıh hükümlerine rağmen bir talimatnameye 
dahi bağlanmış değildir. 

Ulaştırma Bakanlığının Yüksek Murakabe Heyetine yaptırdığı bir tetkikte de kısmen tesbit edil
miş olan bu kusurlar yanında benim müşahedem bu idarenin bütün çalışmalara rağmen henüz 
salim ve her bakımdan net bir hesap sistemine de sahip bulunmadığını tesbit etmiştir. 

Filhakika bana verilen malûmata göre pek yakın zamanlara kadar P. T. T. İşletme Genel Mü
dürlüğünde hesap sistemi Hazine hesap usulüne mütenazırdı. Ve bundan dolayıdır ki maliye ve 
netice hesaplarını çıkarmak mümkün olamamakta idi. 

Teşkilât Kanununun 37 ve mütaakıp maddelerine dayanılarak kurulmakta olan yeni hesap sis
temi maliyetleri ve netice hesaplarını çıkarmaya müsait muzaaf usul üzerine kurulmuş, bu suretle 
sermaye, sabit tesisler ve mevcut malzeme kıymetleri İdarenin borç ve alacaklarını sarahatle gör
meyi mümkün kılacak bir usule varûmış olmakla beraber, bu sistem yalnız bütçe hesaplarını ve na
kit muamelelerini nazarı itibara almakta bulunması dolayısiyle bilhassa bilinmesinde büyük zaru
ret olan malzeme harekâtı ile neticelerinin tesbitini ihtiva etmemektedir. 

Bundan dolayıdırki bugün idarenin elinde hangi neviden ne miktar malzeme olduğu sorulunca 
bu sual cevapsız kalmaya mahkûm bulunmaktadır. 

P. T. T. gibi yurdun emniyet ve' selâmetinde ve halkın endişesiz yaşamasında en mühim hizmet 
ifade eden bir müessesede böylece mevcut ihtiyatların bilinmemesi ve teçhizatın tam bir hesabının 
her an elde bulundurulmaması izahtan vâristedir ki, büyük ve âdeta millî bir mahzurdur. 

1951 Bütçesi 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 bütçesi matlûp esaslar dâhilinde hazırlanmıştır. 
Bölümlerin gerekçeleri vardır. 1950 yılında kullanılan (E) cetveli bütçeye eklenmiştir. 1951 yılı 
aylıklı ve ücretli memur kadroları da yüksek Komisyonun ittilâma arzolunmuştur. 

I - Giderler: " 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesi âdi giderleri için (A - 1) 50 531 007, 
yatırımlar için (A - 2) 14 134 400 ki ceman 64 665 407 lira olarak tesbit edilmiştir. 
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Bu yekûn 1950 bütçesine nazaran 150 354 liralık bir noksanlık irae etmektedir. 
Bu,, noksanlık aşağıdaki tabloda görüleceği üzere muhtelif bölümlerde yapılmış olan tezyit ve 

tenkislerin mühassalası olarak meydana gelmiş bulunmaktadır. 

1950 Bütçesine nazaran, 1951 Bütçesinin fazla ve eksiğini gösterir cetvel 

B. Ödeneğin Çeşidi Fazlası Eksiği 

201 
202 
203 
204 
205 
206 

207 
208 
209 

211 
221 
302 
300 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
401 
403 
407 

412 
413 
414 
416 
418 
419 
421 
422 
423 
451 
453 
455 
459 
461 
476 
905 
907 

Aylıklar 
ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Yabancı dil para mükâfatı 
.5439 sayılı Kanun gereğince memurlara verilecek ikramiye 
5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
Fazla mesai ücreti 
Emekli, dul v>e yetim aylıkları 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Tediye ve yol giderleri 
Taşıt giderleri 
Basımevi ve hesap makineleri 
Temsil giderleri 
Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren öde
nekler 
Ecza ve sağlık gereçleri 
îşçi sigortaları primi 
Taşıma giderleri 
Meslek okulu giderleri 
Faiz ve acyo 
Mahkeme giderleri 
Posta hizmetleri 
P. T. T. İşletmesi 
P. T. T. Fabrikası giderleri 
Yayın işleri '& •« 
Posta ve telekomünikasyon birliklerine katılma payı 
Sanatoryum giderleri 
Beden terbiyesi giderleri 
öğrenci ödeneği 
Kurs giderleri 
Yapı ve onarma işleri 
Taşıt satmalmâ karşılığı 

903 500 

226 000 

530 773 

42 239 

25 000 
20 000 

10 000 

10 000 
800 000 

150 000 

175 000 
200 000 

9 240 
73 740 

350 363 
263 000 

5 000 
5 000 

25 000 

100 000 

105 000 
. 35 000 

2 000 
25 000 

316 500 
136 000 

10 000 
100 000 

500 

10 000 

55 000 

10 000 
5 500 

110 000 
4 300 

94 000 
150 000 

1 
63 720 
19 000 
30 000 

200 000 
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B. ödeneğin Çeşidi Fazlası Eksiği 

909 Telli, telsiz telgraf ve telefon onarma ve diğer giderleri 440 000 1 470 000 
911 1941 - 1946 bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddeleri gereğince 

yapılacak tesisler karşılığı 1 
912 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girişilen ve girişilecek olan 

yüklenmeler karşılığı 483 450 383 451 

4 015 962 4 166 316 

1951 Bütçesini tetkik ederken gerekçelerinde kâfi derecede vuzuhla ifade edilmemiş veya büt
çe tertip ve tanziminde samimiyete muhtaç bırakılmış olan bölümlere tesadüf olunmuştur. Bu bö
lümlere ait tetkiklerimiz aşağıda sırasiyle arzolunmuştur. 

Bölüm 201 — Bu bölümün merkez memurları aylığını tesbit eden birinci maddesinde fiilî durum 
şöyledir: 

Lira 

1 678 200 1950 yılında konulan tahsisat 
13 200 1951 yılında L cetvelinden serbest bırakılan 

1 691 400 
11 700 1951 yılında (L) cetveline alman 

1 679 700 Kadronun fiilî tutarı 
137 400 1 . I . 1951 dâhil üst derece farkı 

1 817 100 Bütçeye konulması lâzımgelen ödenek 
1 728 200 Bütçeye konulan 

v_ 
88 900 Noksan kalan 

Görüldüğü gibi 137 400 lira tutmakta olan üst derece ödeneklerin bütçeye 48 500 lira olarak 
geçirilmiş olmasından neşet eden bu farkın idarece tasarruflarla kapatılacağı ifade edilmiştir. 

Her ne kadar merkez maaşlı kadrolarında (50) aded maaşlı münhal varsa da ve bu münhal kad
roların baliği 197 400 lira tutuyorsa da (L) cetveline alınmamış olduğu için bu münhallerden 
elde edilecek tasarrufla üst derece ödeneklerinde eksik görülen 88 900 liranın karşılanıp karşılan* 
mıyacağmı Yüksek Komisyonun kararma arzederim. 

Bolüm 201/2 — Taşra maaşlı memurlar kadrosunu ihtiva eden bu bölümde birinci maddede ar-
zolunan şekilde bir tasıarruf tahmin edilerek bütçeye 819 500 lira noksan tahsisat konulduğu gö
rülmüştür. 
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Hakiki durum şöyledir; 

Lira 

14 985 000 1950 maaşlı memurlar kadro tutarı 
9 256 500 1950 Muvezzi ve bakıcı 

24 241 500 
45 000 1951 yılında (L) cetvelinden kurtarılan 

24 286 500 
3 000 19§1 yılında (L) cetveline alman 

24 283 500 
249 600 1951 yılında 832 müvezzi ve bakıcıya yapılacak zam 

1 781 400 1 Ocak 1951 tarihinde üst derece farkı olarak konulması lâzımgelen 

26 314 500 Toplam 

Taşrada maaşlı (135) kadro münhal vardır. Bu kadroların tutarı 409 000 liradır. Bütün bu 
münhallere sene içinde her hangi tâyin yapılmaması kabul olunsa bile bölümün bu maddesinde yine 
41-0 300 liralık bir açık görülmektedir. 

Bölüm 202/1 — Bu bölümde de durumu şu şekilde mütalâa etmek zarureti vardır: 

Lira 

103 200 Kadronun tutarı 
4 800 Üst derece olarak verilen 

108 000 1951 bütçesine konulması lâzım gelen 
103 200 1951 bütçesine konulan 

4 800 Noksan konulmuş olup tasarrufla karşılanması derpiş olunmaktadır. 

Barem dahili ücretli kadrolarında merkezde 12 münhal olup bu münhallerin tutarı (54 300) 
liradır. 

Bütçeye noksan konulmuş olan 48 000 liranın münhallerle karşılanıp i:arşılanmıya,çağmm tak
diri yukarda da arzolunduğu gibi yüksek komisyonun kararma arzolunur. 

Bölüm 202/2 — Bu bölümün hakiki durumu şöyledir : 

Lira 

378 500 Kada?onun tutarı 
34 080 Üst derece tutarı 

407 580 1951 bütçesine konulması lâzımgelen meblâğ 
373 500 1951 bütçesine konulmuş olan meblâğ 

34 080 Noksan konulmuş olup tasarrufla karşılanması dügünijlen 

Barem ücretlilerinin taşra kadrolarında 20 münhal vardır. Ve bu münhallerin tutan 52 500 dür. 
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©ölüm 204 — Bu maddede mevcut getirilecek uznıtmiarla tercümanlarının ücretleri karşılığı 

olarak 300 000 liranın kâfi geleceği bu bölümün gerekçesinde ifade edilmiş olmasına rağmen vazi
yet şudur: 

Lira 

289.753,14 Bugün fiilen çalışan on bir uzman 3 tercüman iki mütercim daktilonun ücret tutarı, 
150.246,86 1951 de getirilmesi derpiş olunan altı Amerikalı uzman için bütçeye konulmuş olan 

tahsisat. 

440.000,00 

Bütçeye 300 000 lira tahsisat konulduğuna göre 140 bin liranın bu bölüme ilâvesi Yüksek Ko
misyonun tasvibine arzolunur. 

Bölüm 206/1 — Bu bölüme konulmuş olan 45 000 lira tahsisat 1950 yılının aynıdır. Halbuki 
sene içinde bu fazla geçen sene konulmuş olan ödenek yetmemiş ve 5 000 liralık bir münakale 
yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bölümün bu maddesinin 50 000 liralık olarak kabul edilmesi 
zaruretini arzederim. 

Netekim bölümün ikinci maddesinde de 1950 de konulan tahsisat yetmemiş ve 120 000 liralık 
bir ek ödenek istendiği için 1951 bütçesi 120 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 206/4 — 1950 yılı içinde bu bölüme konulmuş olan 244 000 lira tahsisat yetmemiş sene 
içinde 176 000 liralık münakale istenmiştir. 1951 yılı için konulmuş olan tahsisat bu ilâveye nazaran 
70 000 lira noksan görülmektedir. 

Bölüm 211 — Bu bölümün ihtiva ettiği beş yüz bin liralık tahsisat 4454 sayılı Kanunun, 51 nci 
maddesi gereğince verilmektedir. Ancak 1950 Bütçesinin kabulünden sonra meriyete girmiş olan 
5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı maddesi aktif serviste çalışacak elemanlara fazla mesai, 
tatil günü ücreti ve kasa tazminatı verilmesini âmirdir. Kanunun bu maddesi 1950 de tatbik 
olunmadığı gibi 1951 Bütçesinin tanziminde de nazarı itibara alınmamış bulunmaktadır. Ya, Bütçe 
Kanununa bir madde eklenmek suretiyle 5584 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerinin bu yıl 
tatbikinin tehir edilmesi veyahut bu bölüme kâfi miktarda tahsisat konulması icabederdi. Halbuki 
Bütçe Kanununun 11 nci maddesi ile yalnız 5584 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmünün teciline gidilmiştir. 

1950 yılında bu maddeye göre bâzı haklar tahassül etmiş bulunmaktadır. Bu cihetin göz önünde 
tutulması zarureti vardır. 

Bölüm 221 — Bu maddenin mevzuunda Yüksek Komisyonca Hükümetten temenniye şayan bir key
fiyet bulunmaktadır. Şöyle ki : 

P. T, T. memurlarının 1933 senesine kadarki emekli, dul ve yetim aylıkları Hazinece ve bu ta
rihten 5434 sayılı Kanunun tarihi neşri olan 1 . I . 1950 tarihine kadar P. T. T. idaresi Bütçesinden 
ödenmiştir. 

1 . I . 1950 tarihinden sonra bağlanan emekli, dul ve yetim aylıkları her ne kadar T. C. Emekli 
Sandığınca ödenecek ise de bu tarihe kadar bağlanan ve bütçeye mevzu 1 978 000 liradan başka 
Maliye Bakanlığının müsaadesiyle ayrıca 150 000 lira da munzam ödenek alınmak suretiyle 2128 000 
liraya baliğ olan bu aylık tutarlarının idarece ödenmesi esasen müsait olmıyan P. T. T. Bütçesini 
sarsmaktadır. 

Halen P. T. T. Bütçesinden aylık alanların, memuriyetleri sırasında maaşlarından kesilen tekaüt 
aidatının vaktiyle Hazineye verilmiş olduğu da göz önüne alınırsa bu maaşların P. T. T. Bütçe
sinde yer almasının doğru olamıyacağı anlaşılır. Binaenaleyh bu aylıkların 1933 ten evvel tekaüt 
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edilmiş/ memurlar gibi Maliye Bakanlığı Emekli Müdürlüğü Bütçesine nakli suretiyle esasen açık ver
mekte olan P. T. T. Bütçesinin bu yükten kurtarılmasını temenniye şayan görmekteyim. 

Bölüm 307/5— Bölümün bu maddesinde 65 bin lira bir indirme yapılmışsa da Amerika'dan 
bu yıl getirtilmesi mukarrer olan uzmanın yollukları için 25 bin lira fazla ödeneğe ihtiyaç olacağı 
hesaplanmaktadır. 

Bölüm 421/2 — Bölümün bu maddesinde posta seyyar ve hamallarına verilmekte olan prim 
tahsisatı yer almıştır. Bu primin tediyesi her hangi bir kanuni mesnetten mahrumdur. Bunun
la beraber posta nakliyatında mühim bir hizmeti teşkil -eden ve gece gündüz çalışmayı istilzam 
eden bu hizmetin prim vermek suretiyle ödenmesi lâzım olduğuna göre : 

1. Bu hususta bir kanun hükmünün tedvin olunması, 

2. Hizmetin genişliği nispetinde bir tahsisat kabulü zaruri görülmüştür. Bu takdirde bölü
mün bu maddesine konulmuş olan tahsisatın yetmiyeceği ve daha 30 000 lira ilâvesine lüzum ol
duğu anlaşılmaktadır. 

„ (A. 2) Yatırımlar 

Bütçenin envestisman kısmını teşkil eden ve 901 nci bölümden başlıvan bu tahsisler; satmalı-
nan İstanbul ve tzmir Telefon santrallerinin taksitlerini (901 - 903) İdareye ait binaların zaruri 
tamirleri için konulan tahsisatı (905) safrnalmması zaruri bulunan taşıt vasıtalarını (907) telli 
ve telsiz telgraf hatlarını onarma giderleri (909/1), (909/2), 1946 yılından evvel Bütçe kanun
larına konulan hükümlere dayanılarak girişilen taahhüt bakiyesi ile İngiliz Garanti Anlaşmasm-

'' dan mütevellit taksitleri (911), inşa edilmekte veya yeniden yapılacak olan binalar için konu
lan tahsisatı (912/1), 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gerekince girişilmiş olan yüklenmeler bak'yesi 
ile 1951 yılında mubayaa edilecek malzeme, telefon makineleri ve saire karşılığım (912/3) ihtiva 
etmektedir. 

Bu münasebetle yapılacak işler hakkında bir az malûmat vermeyi faydalı görüyorum: 

4. 1951 ylmda ikmal -edilecek telefon tesisle ri bağlanacak abone ve vâki olacak gelir: 

a) Monta.iı biten 600 abonelik Zonguldak Otomatik Santrali, gerekli otomatik telefon maki
neleri tedarikinde derhal faaliyete konulacaktır. Zonguldak'taki manvatolu santrallerimize halen 
360 abone bağlıdır. Bunlar otomatik santrale intikalden sonra ayrıca 240 yeni abone bağlanacak
tır ki, beher abone için ortalama 240 liradan 57 600 lira gelir sağlar. 

b) Montajına devam edilen 300 abonelik Kanseri otomatik santrali de 1951 yılı içinde faaliye
te konulacaktır. Kayseri manvatolu santralinde halen 125 abone bağlı olup yeni santrale, ilâveten 
175 abone bağlanacaktır. Bu da beher abone 240 liradan 42 000 lira gelir sağlar. 

c) Eskişehir'de kurulmakta olan 2 500 lük otomatik santralimizin 2000 numarası da bu yıl 
içinde faaliyete konulacaktır. Halen buradaki 480 lik C. B. santralimiz tamamen doludur. Abone
ler yeni santrale aktarıldıktan sonra 1520 aded boş numara kalacaktır. Bunların yarısına istekli 
zuhur edeceği kabul edilirse takriben 180 000 lira civarında bir gelir sağlıyacağı tahmin olun* 
maktadır. 

d) Adapazarı'na yeniden 640 abonelik bir C. B. santrali monte edilmekte olup bu da 1951 yılı 
içinde faaliyete konulabilecektir. İstek fazla olduğundan bunun tekmil numaraları da kısa bir za
manda dolacaktır. Bu takdirde 150 000 lira civarında bir gelir sağlıyacağı tahmin olunmaktadır. 

e) Malatya, Erzurum ve Antakya merkezlerine 1951 yılı içinde 480 erlik birer C. B. santrali 
kurulacaktır. Lüzumlu makineler tedarik edilebildiği takdirde bu üç şehirde mevcut ceman 500 
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abonenin yeni santrallere naklinden sonra 940 aded yeni abone kabulü -mfltafktte öîâöakfedökyı-
siyle 200 000 lira civarında bir gelir sağlanabilecektir. 

f) Celbedilmek üzere bulunan 900 numaralı manyatolu santral tevsi malzemesi, Zonguldak'
tan çıkacak 360, Kayseri, Malatya, Erzurum ve Antakya'dan çıkacak 200 er ki 2060 numaraya ba
liğ olan santrallerle idare fabrikasında revize edilen santrallerden meydana getirilecek 500 lük 
manyatolu santral teçhizatı diğer şehir ve kasabalarımızın ihtiyacına tahsis edilecektir. 2560 numa
raya abone bağlanması halinde beher havai hat abonesi 100 liradan bir yılda 250 000 lira civarın
da bir gelir temin edebileceği hesaplanmaktadır. 

g) Elde bulunan kablolarla İstanbul'da yapılmakta olan şebeke tevsiatı dolayısiyle 1951 Ma
yıs ayma kadar 2900 yeni abonenin bağlanması (lüzumlu telefon makineleri temin edilebildiği tak
dirde) imkân dâhiline girecektir. Diğer taraftan sipariş safhasındaki kablolar vaktinde ihale edi
lerek teslimata Mayıs ayında başlanabildiği takdirde 1951 yılı sonuna kadar daha 3000 - 3500 
yeni abonenin bağlanması imkânı hâsıl olacaktır. 6000 raddelerinde olan bu aboneman geliri de 
1 500 000 lira olabileceği tahmin edilmektedir. 

(a - g paragrafları gelir toplamı 2 379 600 liradır). 

Gelir Bütçesi 

Gelir Bütçesi 46 180 157 lira olarak aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmıştır: 

JArt 

14 232 500 
7 500 000 
4 000 000 

13 500 000 
3 300 000 
2 250 000 

488 500 

659 157 
250 000 

Posta hasılatı 
Telgraf > 
Telsiz telgraf hasılatı 
Telefon hasılatı 
Resmî posta > 

» Telgraf > 
» Dairelerin eski yıllara ait posta, telgraf ve te 

lefon ücretleri 
Çeşitli gelirler 
Radyo aidatı 

46 180 157 Tekûn 

Bu yekûn 1950 yılma nazaran 4 044 396 lira fazladır. Bu fazlalık posta, telgraf ve telefon 
gelirlerinde çeşitli gelirlerde ve radyo aidatında gelir artışları temin olunacağı düşünülerek mey
dana getirilmiştir. 

1950 Yılma nazaran hangi gelirlerde fazlalık ve hangi gelirlerde noksanlık tahmin edildiği aşa-
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2 232 500 
50Ö ÖÖO 

1 450 000 
—. 

250 000 
— 

10» 39& 
30 000 

4 567 896 
5^3 SÖÖ 

__ 
— 
— 

200000 
— 

323 500 

— 
— 

523 500 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Resmî posta 

» Telgraf 
Eski yıllar posta, telgraf, telefon baka 
yası 
Çeşitli gelirler 
Radyo aidatı 

4 04*396 
Bu tabloda posta gelirinde 2 232 000 liralık elde edilecek famalık idarece, mektup üoretlerine 

(5) kuruşluk bir zam derpiş edilmekte olmasından neşet etmektedir. Raportörünüz böyle bir zamma 
içinde bulunduğumuz devrenin pisikoloj isine yapacağı tesir bakımından şayanı arzu görmemekte ve 
fakat 1938 de 9,75 kuruş olan mektup ücretlerinin fiyat endekslerinin artışlarına göre (% 369) he
sap olunduğu takdirde 45,74 kuruş olması lâzımgeldiğini buna nazaran da bugünkü posta fiyatları 
üzerinde yapılmak istenen zammı mâkul bir tarafı olduğunu Yüksek Komisyonun ıttılaına arzetmek 
zaruretini duymaktadır. Kaldı ki, 1938 den bu yana Posta İdaresinin umumi masrafları beş misli ka
dar arttığı halde posta varidatında ancak 4 misli bir tezayüt görülmektedir. 

Bu hususta bir fikir vermek için son 10 yılda P. T. T. Genel Müdürlüğünün gelir ve giderleri 
topluca aşağıda gösterilmiştir. 

Yılları Gelir toplamı Gider toplamı 

1939 
im 
İMİ 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 
1949 

11 558 542,57 
15 438 116,48 
18 630 861,52 
19 531 551,16 
23 837 496,46 
27 947 766,51 
23 319 361,96 
37 672 909,41 

177 937 606,07 

44 847 854,56 
42 096 568,33 
50 767 129,35 

10 292 656,26 
11 33Ö 299,34 
14 020 288?63 
19 714 244,14 
22 407 833,54 
29 896 700,30 
20 266 334,21 
36 730 829,00 

164 674 185,42 

53 744 862,78 
63 060 500,53 
71 288 984,88 

137 711 552,24 188 094 348,19 

177 937 606,07 164 674 185,42 
137 711 552,24 188 094 348,19 

315 649 158,31 352 768 533,61 
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Bu tablonun tetkikından da anlaşılacağı üzere P. T. T. İdaresi 1946 sonuna kadar miktarı her 

sene artan bir kâr sağlamıştır ki, bunun 1939 dan 1946 sonuna kadar olan yekûnu 13 263 420,65 
liraya varmıştır. 

1946 dan sonra ise idarenin zarar etmeye başladığı görülüyor. Bu zarar yekûnu 1949 sonunda 
50 382 795 lirayı bulmuştur. Bu zararlı duruma geçişi sebepleri 4892 ve 5169 sayılı kanunlara 
göre girişilen yüklenmeler ve aynı zamanda 7 Eylül kararının akisleri ve muhtelif kanunlarla 
memur ve emekli aylıklarına yapılan zamlar ve yardımlardır. İdarenin umumi bütçesinde tak
riben % 68 nispetini ifade eden personel giderlerinde artışı 1946 dan 1947 % 165,87 gibi bir 
nispet göstermiştir. 

7 Eylül kararları ise malzeme fiyatlarının yükselmesini intaç ederek 1947 ve daha sonraki 
yıllar bütçelerine mütezayit şekilde inikaslar yapmıştır. 

Hulâsa : P. T. T. Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesinin umumi olarak masrafların 
suretiyle hazırlanmış olduğu ve bu kısıntılar da ekseriya sarih bir hesaba dayanılmadığı gö
rülmüştür. 

Bütçede tasarruf yapmak imkânı, her şeyden evvel idarede rasyonel bir çalışmanın temini 
ile ilgili bulunduğu içn, görülememiş bilâkis bölümlerinde de arzolunan mucip sebeplere göre 
bütçeye : 

201 88 900 Merkez memurları aylığı 
201/2 819 500 İller memurları aylığı 
202/1 4 800 Merkez memurları ücreti 
202/2 34 080 iller memurları ücreti 
204 140 000 Uzmanlar 
206/1 5 000 Merkez memurları çocuk zammı 
206/4 70 000 İller memurları doğum yardımı 
307/5 25 000 Yabancı uzman yollukları 
421/2 30 000 Geçici memur ve hamal primleri 

1 217 280 Liralık fazla tahsisat konulması icabetmökte bulunmuştur. 

P. T. T. Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesini bu şekilde Yüksek Komisyonun kabul ve 
tasvibine arzederim. 
j'V v Çanakkale Milletvekili 

Kenan Akmantar 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu İ9 . Iî . 1951 

Esas No. 1/49 
Karar No. 41 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesi hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
30 . II . 1950 tarihli ve 71/1729 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmalşla Ulaştır
ma Bakanı Seyfi Kurtbek ve Posta, Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürü ile Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1951 yılı Bütçesini ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu 
okunmuş ve tümü üz-erinle gerekli izahlar alın
mış ve bölümlerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Gider Bütçesi: 

Genel Müdürlüğün 1951 yılı Gider Bütçesi
nin âdi giderler toplamını ihtiva eden, cetveli 
geçen yıla nispetle (1 009 648) lira fazlasiyle 

• (50 531 007) lira olarak tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Kısımların tahlilinde görüleceği veçhile: 
İkinci personel giderleri kısmında (871 169) 
lira fazlalık, üçüncü yönetim giderleri kıs
mında (584 500) liralık bir eksiliş, dördüncü 
daire hizmetleri kısmında (722 979) liralık bir 
artış bulunmaktadır. 

Yatırımları ihtiva eden (A/2) cetveli topla
mı da (14 134 400) lira olarak tesbit ve teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

P. T. T. İdaresi birkaç yıldan beri gerek 
telgraf ve bilhassa telefon tesislerine bir hayli 
hamleler yapmış ve alınan malûmata göre bu 
faaliyete devam etmekte bulunmuştur. 1951 yılı 
Bütçesi de bu faaliyetin bir ifadesini taşımakta
dır. Bu yüzden, idarenin açığını karşılamak için 
4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince 
bono çıkarmak zarureti hâsıl olmaktadır. 

Bölümler üzerinde gerekli tafsilât Hükümet 
tasarısında ve raportörün raporunda bulunmak
tadır. 

Bölümlerin komisyonumuzda incelenmesi sı
rasında âmme müessesesi olan bu idarenin ran-
tabl olmıyan birçok merkezler tesis ettiği, gerek 
bunların giderleri ve gerekse idareye 4,5 milyon 
lira raddesinde bir yük tahmil eden adâ tebli
gat işlerinin daimî bir zarar tevlit etmesi ve 
bunlardan başkaca yeni tesislerin bu idare bün
yesinden ödenmesi mecburiyeti bütçenin her yıl 
zararla kapanması neticesini doğurmuş bulun
maktadır. Kaldı ki her yıl artan bono miktarı da 
ayrıca bu açığın çoğalmasında âmil olmaktadır. 
Hükümetin, bütün bu sebepleri gözden geçire
rek bir hal yolu bulması ve idarenin geliriyle 
işler bir hale getirilmesi kayda değer görülmüş
tür. 

204 ncü yabancı uzman ve hizmetliler bölü
müne getirilecek uzmanlar için (100 000) lira 
eklenmesini alman izaha göre uygun görülmüş 
ve gelecek uzmanların daha ziyade fiilî olarak 
çalışacakları ve rapor yazmakla vakit geçirmi-
yecekleri anlaşılmıştır. 

207 nci bölüme yabancı dil para mükâfatı 
olarak (5 000) lira eklenmiştir. 

İdarenin 4454 sayılı Teşkilât Kanununun 51 
nci maddesinde mesai saatleri dışında çalışan
lara munzam mesai ücreti ve 5584 sayılı Posta 
Kanununun 6 ncı maddesinde de tatil günlerin
de çalışanlara munzam mesai ücreti ve paralı 
servislerde çalıştırılacak olanlara da aylıkları
nın % 50 sini geçmemek üzere kasa tazminatı 
verilmesine dair hükümler bulunmaktadır. 

Hükümet bu yıl Bütçe Kanununa eklediği bir 
madde ile 5584 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
hükmünün bir yıl tecilini talep etmiş bulunmak
tadır. 

Komisyonumuzda yapılan tartışmalarda, Dev
letin paraya el koyan ve veznedarlık vazifesini 
ifa eden memurları için kasa tazminatı esası ka
bul edildiği halde bu idarenin aynı vaziyette 
olan memurlarına kanunla verilmiş bir hakkın 
tecilinin hakkaniyete uygun düşmiyeceğini mü
talâa edilmiş ve bütçeye buna dair bir ödenek 

(S . Sayısı : 53 ) 



- S Û -
konması esas itibariyle kabul edilmiştir. Ancak 
Devlette kasa tazminatının, buna müstaha*k me
murların aylıklarının % 15 ini geçmediği halde, 
Posta Kanununda bunun % 50 ye kadar olabi
leceğine dair bir hüküm kabul edilmiş bulun
maktadır. Bu hususta takdir hakkı İdareye bı
rakılmış olduğundan nispetin % 15 i geçmemesi 
ve bilhassa para hareketleri fazla olan yerlerde 
çalışanlarla daha az para ile meşgul olan yerler
de çalışanlar arasında da ayrıca bir fark göze
tilmesinin göz önünde tutulması komisyonumuz
ca temenniye şayan görülmüş ve 211 nci bölüm 
unvanının değiştirilmesi ve birinci maddeye bö
lümde mevcut (500) bin liranın ödenek olarak 
konması ve buna resmî tatil günleri fazla mesai 
ücretini karşılamak üzere daha (300) lira ilâ
vesi ve yeniden açılan ikinci kasa tazminatı mad
desine de (300) bin lira konması komisyonumuz
ca uygun görülmüştür. 

307 nci bölümün beşinci yabancı uzman yol
lukları maddesine yukarda arzedilen uzmanlar 
için (25 000) lira bir ödenek konulmuştur. 

Bu suretle (A/l) cetveli toplamı (51 261 008) 
ve (A/2) cetveli toplamı da (14 134 400) lira 
olarak komisyonumuzca kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Gelir Bütçesi : 

İdarenin Gelir Bütçesi de geçen yıla nispet
le (4 044 397) lira fâzlasiyle (46 180 157) ola
rak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, gelir bölümleri üzerinde 
yaptığî incelemeler sonunda yapılan tahminleri 
yerinde görmüş ve ayniyle kabul etmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısı : 

Tasarının birinci ve üçüncü maddesinde ge

rekli düzeltmeler yapılmış, ikinci 4 - 10 ncu 
maddeleri ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Tasarının 11 nci maddesi yukaMa arz ve 
izah edilen sebeple tasarıdan çıkarılmış ve 12, 
13 ncü maddeler 11 ve 12 nci madde olarak ay
niyle kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü
ğünün 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı cetvelle-
riyle birlikte Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Aidakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 

Bursa Afyon K. Ankara 
E. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğğhi 

Antalya Aydın 
A. Sarıoğlu E. Menderes 
Balıkesir Çanakkale 

E. Budakoğlu K. Akmantar 
Diyarbakır Elâzığ Erzincan 
M. Ekinci ö F. Sanaç, Muhalifim. 

N. Pekcan 
Giresun Gümüşane 'İstanbul 

M. Şener K. Yörükoğlu A. H. Başar 
İstanbul İstanbul izmir 

F. Sayımer C. Türkgeldi B. Bilgin 
Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay R. Birand . M. A. Ülgen 
Mardin Mardin Ordu 

Muhalifim. Dr. K. Türkoğlu R. Aksoy 
R. Erten 

Seyhan Sivas Tokad 
Dr. 8. Ban H. îmre 8. Atanç 

Urfa 
Dr. F. Ergin 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge 

tas, 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Te
lefon îşletme Genel Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (50 531 007) lira ve 
yatırım giderleri için de (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (14 134 400) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Te
lefon îşletme Genel Müdürlüğü 1951 
bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (46 180 157) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Açık olan (18 485 250) 
lira Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
ve Memurları hakkmdaki 5 . V I I . 1947 
tarihli, 4454 sayılı Kanunun 40 ncı mad
desi gereğince çıkarılacak bonolar hâsılı 
ile kapatılır. 

Mevcut bonolarla 1951 yılında çıkarı
lacak bonolardan vâdeleri gelenler yeni
lenebilir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Te
lefon îşletme Genel Müdürlüğünce 1951 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve 
tahsiline 1951 Bütçe yılında da devam 
edilir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Te
lefon îşletme Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileriyle bu kanunun 
konusu dışında kalan memurlarının 
kadroları, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 

cs. m 

û. Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
sı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Te
lefon îşletme Genel Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (51 261 008)) lira 
ve yatırım giderleri için de (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(14 134 400) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve te
lefon îşletme Genel Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (46 180 157) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Açık olan (19 215 251) 
lira Posta, Telgraf ve Telefon îşletme 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
ve Memurları hakkındaki 5 . V I I . 1947 
tarihli, 4457 sayılı Kanunun 40 ncı mad
desi gereğince çıkarılacak bonolar hâsılı 
ile kapatılır. 

Mevcut bonolarla 1951 yılında çıka
rılacak bonolardan vadeleri gelenler ye
nilenebilir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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Hü. 

için, Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet' Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğünce gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri ve Memurları hakkın
daki 5 . V I I . 1943 tarihli ve 4454 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1951 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
yakılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürü-
tülmesi için bankalardan ( 4 000 000) li
raya kadar kısa süreli avans almaya ve 
hesaplar açtırmava Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletme Genel Müdürlüğü yet
kilidir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları 
bölümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı bütçesinin ait olduğu tertip
lerinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerle ödenir. 

1928 - 1949 vıllarma ait olup da Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar 1951 bütçesinin ilgili hizmet 
tertiplerinden veya 3 - 5 nci kısım bö
lümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümüne Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
le ödenir. 

B. K 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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Hü. 

MADDE 11. — 2 . I I I . 1950 tarihli 
ve 5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı 
maddesinin 2 numaralı bendinde yazılı 
hükümler 1951 bütçe yılında uygulan
maz. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağdoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Özyörük 
içişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

R. Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. îleri 
Eko. ve Ticaret Ba. Sağ. ve Sos. Y. Ba. 

Z. H. Velibeşe 
(T. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

N. özsan N. îyriboz 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve 

S. Kurtbek Bayındırlık B. V. 
H. Polatkan 

işletmeler Bakanı 
M. Ete 

B. K. 

MADDE 11. — Hükümetin 12 nci 
maddesi 11 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 13 ncü 
maddesi 12 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELİ 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

îkinci k'isım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve Ücretler 
Aylıklar 

Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memrları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
tiler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1 728 200 
24 591 500 

500 
2 500 

26 322 700 

103 200 
373-500 
251 040 

3 597 480 

4 325 220 

202 920 
64 440 

267 360 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 728 200 
25 495 000 

500 
2 500 

27 226 200 

103 200 
373 500 
241 800 

3 597 480 

4 315 980 

149 100 
44 520 

193 620 

Lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 728 200 
25 495 000 

500 
2 500 

27 226 200 

103 200 
373 500 
241 800 

3 597 480 

4 315 980 

149 100 
44 520 

193 620 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 650 363 300 000 400 000 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 263 000 0 0 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 45 000 45 000 45 000 
İller memurları çocuk zammı 2 305 000 2 425 000 2 425 000 
Merkez memurları doğum yar
dımı 6 000 5 000 5 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 İller memurları doğum yardı
mı 244 000 350 000 350 000 

5 Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 000 1 000 1 000 

6 İller memurları ölüm yardımı 29 000 25 000 25 000 
7 Yakacak zammı 75 000 75 000 75 000 

Bölüm toplamı 2 705 000 2-926 000 2 926 000 

207 

0 

209 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya 
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince memurlara 
verilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
% 5 Emekli ve % 25 giriş kese-

5 000 

25 000 

0 

211 4454 sayılı Kanunun 51 nci ve 
5584 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 

1 Munzam mesai ücretleri 
2 Kasa tazminatı 

5 000 

0 

210 
0 

2 
3 
4 
5 

neğiyle artış farkları karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 

1 646 695 
299 399 
250 000 

1 
1 433 000 

3 629 095 

2 100 

600 000 

1 734 849 
315 422 
600 000 

74 597 
lı 435 000 

4 159 868 

2 100 

500 000 

1 734 849 
315 422 
600 000 

74 597 
1 435 000 

4 159 868 

2 100 

0 

800 000 
300 000 

Bölüm toplamı 0 0 1 100 000 
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1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 1 978 800 2 021 039 2 021 039 

İkinci kısım toplamı 40 773 638 41 644 807 42 349 807 

Üçüncü kışını - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Merkez kırtasiye 
2 » döşeme ve demirbaş 
3 » öteberi giderleri 
4 » aydınlatma 
5 » ısıtma 

302 

9 000 
15 000 
5 000 
5 000 

10 000 

9 000 
15 000 
5 000 
5-000 

10 000 

9 000 
15 000 
5 000 
5 000 

10 000 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
tiler kırtasiye 

» döşeme ve demirbaş 
» öteberi giderleri 
» aydınlatma 
» ısıtma 

44 000 

100 000 
115 000 
150 000 
160 000 
260 000 

44 000 

80 000 
70 000 

110 000 
160 000 
260 000 

4.4 000 

80 000 
70 000 

110 000 
160 000 
260 000 

Bölüm toplamı 785 000 680 000 680 000 

303 
304 
305 
306 

307 

Basılı kâğıt ve defterler 475 000 
Haberleşme ücret ve giderleri 7 000 
Kira karşılığı 300 000 
Giyecekler 
Bakıcı ve dağıtıcılar 900 000 
Hizmetliler 50 000 

Bölüm toplamı 950 000 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

100 000 
200 000 

19 000 
80 000 

440 000 
5 000 

275 000 

600 000 
33 500 

633 500 

90 000 
185 000 
180 000 
44 000 

440 000 
5 000 

275 000 

600 000 
33 500 

633 500 

90 000 
185 000 
180 000 
44 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
saire giderleri 100 000 35 000 60 000 

Bölüm toplamı 670 000 534 000 559 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 5 000 5 000 5 000 
2 tiler 95 000 120 000 120 000 

Bölüm toplamı 100 000 125 000 125 000 

309 Taşıt giderleri 
1 İller taşıtları işletme giderleri 175 000 165 000 165 000 
2 İller taşıtları onarma giderleri 100 000 120 000 120 000 

Bölüm toplamı 275 000 285 000 285 000 

Üçüncü kısım toplamı 3 606 000 3 021 500 3 046 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

0 Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 100 000 0 0 

403 Temsil giderleri 2 500 2 000 2 000 
405 Atlı dağıtıcılar hayvan yem 

bedeli karşılığı 275 000 275 000 275 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu-

nun 48 nci maddesini ilgilendi 
ren giderler 

1 Beyiye keseneği 50 000 50 000 50 000 
2 Acentalıklar aidatı 0 10 000 10 000 
3 Geri verilecek paralar 600 000 600 000 600 000 
4 Mahkeme harçları 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 660 000 670 000 670 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

408 Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştirak edecek üyelerin 
huzur hakkı 

412 Ecza ve sağlık gereçleri 
413 îş Kanunu gereğince îşçi Si 

gortaları Kurumuna ödenecek 
prim karşılığı 

414 Taşıma giderleri 
416 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu 

her türlü giderleri 
418 Faiz ve aciyo 
419 Mahkeme giderleri 
421 Posta hizmetleri 

.. .1 • Beııdiye, hurç, çanta ve çuval 
satmalına ve onarma giderleri. 
ilân ücretleri 

2 Geçici memur ve hamal prim
leri 

3 Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 

4 Posta pulu ve kartlariyle ta
rih damgaları giderleri 

5 Cevaplı kuponlar karşılığı ve
ya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar karşılığı 

6 Deneme mektup ve koli gider
leri 

Bölüm toplamı 

422 Telli, telsiz telgraf ve telefon 
işletmesi 

423 P. T. T. Fabrikası her türlü gi
derleri 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabnl edilen 
Lira Lira Lira 

500 500 500 
15 000 5 000 5 000 

t-

0 10 000 10 000 
1 500 000 2 300 000 2 300 000 

200 000 145 000 145 000 
750 000 900 000 900 000 
20 000 10 000 10 000 

S; 

150 000 150 000 150 000 

90 000 90 000 90 000 

22 000 20 000 20 000 

225 000 400 000 400 000 

2 500 l 500 1 500 

3 000 500 500 

492 500 662 000 662 000 

0 200 000 200 000 

250 000 140 000 140 000 
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ödeneğin çeşidi 

Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Posta ve Telekomünikasyon 
birliklerinin tahakkuk etmiş 
ve edecek katılma payı 
Sigorta giderleri 
Sanatoryum her türlü giderleri 
3530 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak beden terbiyesi hiz
metleri 
Öğrenci ödeneği 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderilen 
öğrenci giderleri 
Teknik üniversitede okutturu
lan öğrenci giderleri 
Sanat ve teknik enstitülerinde 
ve okullarında okutturulan öğ
renci giderleri 
Ticaret okullarında okutturu
lacak öğrenci giderleri 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 
öğrenci giderleri 
Başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1950 1951 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

4 000 3 700 3 700 
6 500 2 500 2 500 

10 500 6 200 6 200 

125 000 31 000 31 000 
75 000 75 000 75 000 
300 000 150 000 150 000 

1 0 1 

170 000 140 000 140 000 

15 000 5 000 5 000 

25 000 5 000 5 000 

3 720 0 0 

213 720 150 000 150 000 

30 000 12 000 12 000 
2 000 1 000 1 000 

32 000 13 000 13 000 

021 721 5 744 700 5 744 701 
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ödeneğin çeşidi 

B&şinei kısım - Borçlar 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği • 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1945 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar . 

Beşinci kısım toplana 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

120 000 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

120 000 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

120 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 40 773 638 41 644 807 42 349 807 
Üçüncü kısım toplamı 3 606 000 • 3 021 500 3 046 500 
Dördüncü kısım toplamı 5 021 721 5 744 700 5 744 701 
Beşinci kısım toplamı 120 000 120 000 120 000 

GENEL TOPLAM 49 521 359 50 531 007 51 261 008 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldlrümıs îstanbûl Telefon 
Şirketine ödenecek taksit be
deli 319 700 319 700 319 700 
3375 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 
Yapı, onarma işleri 

bedeli 94 700 
400 000 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Taşıt satmalma karşılığı 350 000 150 000 150 000 
Telli, telsiz telgraf ve telefon 
onarma ve diğer giderler kar
şılığı 
Mevcut telli, telsiz telgraf ve 
telefon makina, araç ve tesis
lerinin onarma ve yenilenmesi 1 110 000 1 550 000 1 550 000 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar, malzeme ve yapıla
cak tesisler 2 120 000 650 000 650 000 

Bölüm toplamı 3 230 000 2 200 000 2 200 000 

1941 -1946 Bütçe kanunlarının 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin ver
diği yetkiler gereğince mev
cutlara ilâveten alınacak ma
kinalar, malzeme ve yapılacak 
tesisler için girişilen yüklen
meler karşılığı 1 000 001 1 000 000 1 000 000 
4892 ve 5169 sayılı kanunlar 
gereğince girişilen ve girişile
cek olan yüklenmeler karşılığı 
Bina yapımı giderleri 1 683 450 1 300 000 1 300 000 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 1 0 0 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar, malzeme ve yapıla
cak tesisler karşılığı 8-216 550 8 700 000 8 700 000 

Bölüm toplamı 9 900 001 10 000 000 10 000 000 
9 -i» 

Yatırımlar toplamı 15 294 402 14 134 400 14 134 400 
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1 

2 

3 

4 
5 

M. 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Posta telekomünikasyon gelir
leri 
Posta 
Telgraf 
Telsiz 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Resmî 
posta ve 
Posta 
Telgraf 

dairelerden alınacak 
ı telgraf ücretleri 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon üc
retlerinden tahakkuk eden ala 
caklar 
Posta 
Telgraf 
Telefon 

Bolüm toplamı 

Çeşitli gelir 
Radyo keseneği 

GENEL TOPLAM 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

12 000 000 
7 000 000 
4 000 000 

12 050 000 

35 050 000 

3 500 000 
2 000 000 

5 500 000 

100 000 
212 000 
500 000 

812 000 

553 761 
220 000 

42 135 761 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

14 232 500 
7 500 000 
4 000 000 

13 500 000 

39 232 500 

3 300 000 
2 250 000 

5 550 000 

98 500 
200 000 
190 000 

488 500 

659 157 
250 000 

46 180 157 

14 232 500 
7 500 000 
4 000 000 

13 500 000 

39 232 500 

3 300 000 
2 250 000 

5 550 000 

98 500 
200 000 
190 000 

488 500 

659 157 
250 000 

46 180 157 
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O CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

23 şubat 1328 

4 şubat 1340 406 

10 
12 
25 

Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 
Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 numaralı ka 
nunla kaldırılmıştır) 

30. 5 
1.12 
7. 1 

* 1. 5 
21.12 
13. 4 

1. 5 
11. 6 
13.12 
18. 5 

24. 6 . 
17 < 7 

.1926 

.1928 

.1929 

.1930 
.1931 
.1933 
.1933 
.1933 
.1934 
.1935 
.1936 
.1936 
.1938 
1938 

.1947 

Tadilât ve ekleri 

9 .6 .1937 
15 . 5 .1928 

17 . 5 .1928 
16. 6 .1932 

16 . 1 .1938 

7 .5 .1941 

14. 8 .1942 

13. 7 .1943 
16 . 7 .1943 
5 .9 .1947 

876 
1366 
1379 
1601 
1900 
2142 
2164 ̂  
2304| 
2609| 
2722| 
3026| 
3054 j 
3375| 
34881 
5009J 
3222 Telsiz kanunu 
1253 P. T. T. idaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol 

durulması hakkında 
1265 Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
2009 (Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka

velenamenin feshiyle (Commanication İmperial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 

3560 Adli evrakın P. T. T. idaresi vasıtaaiyle tebliği 
hakkında. 

4042 Milletlerarası telekomünikasyon' mukavelename
sine bağlı protokollarm (Kahire 1938) revizyon
larının tasdiki hakkında. 

4300 3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının tadili hakkında 

4454 Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları H. 
4475 Geçici dördüncü maddesi 
5130 Türkiye ile Irak arasında imza edilen dostluk ve 

iyi komşuluk Anlaşması ile bu Anlaşmaya ek 
Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında. 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Karar 

8. 

2. 

2. 

2. 
27. 

1. 

24. 

20. 

30. 

20 . 

1. 

19. 

, 6 

12 

12 

3 
12 

. 1 

4 

12 

, 4 

7 . 

. 9 

1 

.1949 

.1949 

.1949 

.1950 

.1923 

. 1928 

.1935 

.1935 

.1937 

1937 

.1937 

.1938 

5434 

5449 

5450 

5584 
185 

6012 

2/2393 

2/3732 

2/6483 

2/7138 

2/7319 

2/8072 

16 . 1 . 1938 2/8077 

14.7.1938 
15.11.1938 

9 .2 .1939 

27. 4 .1939 

13 .10.1939 

2/9250 
2/9884 

2/10342 

2/10866 

2/12145 

8 . 4 . 1940 2/13231 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 12, 13 ve 33 neü maddeleri 
Paris'te toplanmış olan 12 nci Evrensel Posta 
Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerinin onan
ması hakkında 
1947 Atlantik City Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin onan
ması hakkında 
Posta Kanunu 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasmda taati editecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Anadolu ajansının Iran 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, izmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
istanbul 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 poslp ve teleko
münikasyon komitesinin içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Karar 

Tarifeler 

Nizamname 

10. 8 .1940 2/14141 

17.12.1940 2/14856 

24.12 .1940 
10. 7 .1941 

7 . 8 . 1 9 4 1 

17. 1 .1942 

30. 9 .1942 
18. 2 .1944 

2/14920 
2/16160 

2/16380 

2/17184 

2/18815 
3/433 

Ö Z E T 

18. I I I . 1944 3/432 

Türkiye ile Fransız mandası altmda bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkında 

İstanbul - Selanik telgraf irtibatındaki bozukluk do-
layısiyle istanbul - 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 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilât hakkında 
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 
tarifeleri. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 
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Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Grafiker 
Resmî daireler tahsildarı 
Kâğıt ayırıcısı 

» » 
» Takipçisi 

Resim, proje ve fotoğraf çoğaltıcısı 
» » » » 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Fabrika Ustabaşısı 
Ustabaşı 

» 
Fabrika ressam ve modelcisi 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

Kâğıt dağıtıcısı 
Takipçi 

* 
» 

Kardeksci 
Marangoz 
Ambalajcı 
Dikici 
Kaloriferci ve meremetçi 

» » 
Bekçi 

* 
Başhademe 

Hademe 
> 

Hamal 
» 

D 

Sayı 

1 
1 
1 
o o 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
') 
6j 

8 
6 
6 
5 

16 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
3 

25 
32 

5 
5 

161 

- CETVELİ 

Ücret 

190 
170 
140 
115 
130 
180 
155 
15£ 
155 
340 
300 
250 
200 
200 

.170 
160 
150 
140 
130 
115 

95 
300 
200 
170 
185 
155 
125 
125 
155 
125 
125 
105 
125 
95 
80 

105 
95 

( S. Say 
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İLLER 

Başmakinist 
» 
» 
» 

Makinist 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başekçi 
» 
» 

Ekçi 
> 
» 

I§Çİ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

Anten bakıcısı 
Grafiger 
Fiş memuru 
Takipçi 

» 
» 

Ambar memuru 
» » 
» > 

m : 53 ) • 

Say5 Ücret 

5 
6 
10 
14 
42 
2 
18 
12 
49 
30 
8 
2 
6 

10 
15 
25 
25 
20 
1 
1 
10 
11 
25 
2 
2 
31 
1 
63 
6 

26 
2 
6 

400 
350 
300 
250 
230 
220 
200 
190 
170 
160 
150 
140 
400 
350 
300 
200 
175 
150 
190 
170 
160 
140 
130 
12r) 
1120 
115 
110 
105 
100 
95 
120 
250 
310 
280 
190 
170 
220 
190 
170 
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Tahsildar 
» 

Daktilograf 
» 
» 
» 
• » 

» 
Başşoför 
Posta taşıyıcı şoför 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 
» 
» 

Makine usta'başısı 
Tesviyeci 
Tornacı 
Boyacı 
Tamirci 
Mâkina ustabaşısı 
Ustabaşı 
Motorcu 

» 
Makinist 

» 
Gemici 
Gemi adamları 

Silici 
Motor bekçisi 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
5 
2 
7 

41 
30 
4 
2 
4 

15 
5 
4 
7 
4 
5 
9 
1 

30 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
o o 
4 
2 
5 
1 
6 

12 
7 

55 
170 

48 

Ücret 

160 
150 
170 
160 
150 
140 
130 
115 
250 
210 
200 
190 
180 
160 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
400 
250 
250 
150 
200 
230 
170 
210' 
200 
200 
190 
120 
105 
105 
105 
160 
120 
115 
110 
105 

95 
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Muhabereci 
» 

Stajyer 
Baştelefoncu 

> 
» 

T-ekfoncu 
» 
» 

Kâğıt dağıtıcısı 
» » 

Yönetim memuru 
» » 

Marangoz 
Ambalajcı 

» 
Kaloriferci ve 

» 
Bahçıvan 
Bekçi 

> 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Hat başbakıcısı 
tıcısı 

meremetçi 
» 

1 

Toplam 

Aylıklı memurlar 

ve başdağı-

Hat bakıcısı ve dağıtıcısı 
» » 
» » 

» 
i 

Aded 

143 
350 

2280 
1940 

4713 

Sayı 

22 
209 

41 
4 
9 

29 
29 
65 

260 
2 
3 
1 
1 
3 
1 

11 
5 

15 
1 
1 

35 

11 
100 
147 
228 

L 2231 

Maaş 

30 
25 
20 
15 

Ücret 

170 
130 

95 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
105 
100 
250 
190 
125 
125 
105 
155 
125 
125 
125 
105 

125 
95 
80 
65 

Tutan 

225 
200 
175 
150 

(S.^Sapsı :S3) 
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E CETVELİ 

Kadrolan gider bölümlerinden yapılacak 
hizmetlerin bölüm ve madde numaralan 

B. M. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 iller » > » 

204 Yabancı uzmanlar ve hizmetlilerle ter
cümanlarının ücretleri. 

G - CETVELİ 

Kanun 
No.' 

1050 
2490 
4048 
4240 
4419 
4564 
4747 
4820 
4892 
5169 

Genel Muhasebe Kanununun 50 nci Maddesi 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 61 nci maddesi 
1941 yılı bütçe kanununun 5 nci maddesi 
1942 » » » 
1943 » » »" 
1944 » » » 
1945 » » "» 
1946 » » ;» 

^ Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
^yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

5 
6 
7 
7 
7 

nci 
nci 
nci 
nci 
nci 

» 
» 
» 
» 
» 

D. 

L - CETVELİ 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
13 Memur 2 

Fen Dairesi Başkanlığı 
12 Memur 

"Posta Dairesi Başkanlığı 

10 Şef 
12 Memur 

20 

25 

35 
25 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 
8 Şube müdür muavini 

10 Şef 
11 Memur 
13 » 

Hukuk Müşavirliği 
6 Muavin 

8 Şef 
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Saymanlık Müdürlüğü 

50 
35 
30 
20 

70 

50 



D. 

12 
13 

Görevin çeşidi 
- 4 9 — 

Sayı Aylık D. 

10 Şef 
11 Memur 
12 » 
13 » 

44 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

Memur 

Evrak ve Tayın Müdürlüğü 

13 Memur 3 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğü 

9 Şef 
13 Memur 
12 Ayniyat memuru 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 MMür 
8 Sayman 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniy&t Saymanı 

10 Şeâ 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

12 

3 
6 

16 
18 

35 
30 
25 
20 

İşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 
10 
12 
13 
& 
9 

Murakıp 
Şef Muavini 
Memur 
Memur 
ŞeT 

» 

25 
20 

20 

40 
20 
25 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

35 
35 
25 
20 
50 
40 

9 
10 
12 
9 

10 

11 
12 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8 Kontrol memuru 
9 » » 

11 Memur 
12 > 
13 * 
10 Şef 
12 Ayniyat memuru 
13 » » 
7 Fen başmemuru 
8 » Memuru 

Servis âmiri 
» » 

10 Şef 
11 Memur 
12 > 
13 » 
14 » 

1 
1 

41 
21 
28 
1 
8 

16 
3 
5 
6 
7 
6 

12 
38 
10 
22 
51 

101 
190 

583 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
12 TaÜsîldar 
13 » 

13 

İstanbul Telefon BaşmüdürTûğü 

Memur 

İzmir Telefon Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

50 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
60 
50 
40 
35 
25 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

3 
1 
4 
5 

30 
20 
25 
20 

30 
25 

1 
1 
î 

30 
25 
25 

(& Sayis*V5£) 
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D. * ' Görevin Reşidi Sayı Aylık 

Merkez Teşkilâtı 

4 Pul mütehassısı .1 625 
5 » Ressamı 2 475 
6 Mütercim 1 400 
8 Mühendis veya fen memuru 1 300 
8 Desinatör 1 300 

D. Görevin çeşidi* Sayı Aylık 

9 Desinatör 1 250 
12 Seferberlik memuru 1 175 

İşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 Desinatör 2 225 

E - CETVELİ 

Bölüm 301 - Madde 3 — Merkez öteberi giderleri 
Eşya taşımalariyle merkezde yapılacak ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 302 - Madde 2 — tiler döşeme ve demirbaşı 
Terazi, kasa, saat ve. servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkin 

gereçler ile her türlü giderleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 302 - Madde 3 — tiler öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarma ile bina, arsa vergileri, tanzifat ve tenvirat resimleri, eş

ya taşıma giderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 306 - Madde 1 — Bakıcı ve dağıtıcıların giyecekleri 
Yönetmeliği gereğince nakliyat müdürü, başgezici, gezici nakliye memurları, ambar memuru, sevk 

memuru ve mutemetlere verilecek iğiyim eşyası bedeli bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariylc bölgeleri dışında çalıştırılacak hat başbakıcılarlft 

"/akıcıların ve telefon ekçileriylemontörlerin gerekli gider ve gündelikleriyle şoför gündelikleri bu 
tertibe dâhildir. 

Bölüm 309 - Madde 1 — tiler taşıtları işletme giderleri 
Taşıtlar işe yetmediği takdirde dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşılıklariyle belediyeye 

ilişkin vergi ve Resimler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir, 

* Bölüm 407 - Madde 3 — Geri verilecek paralar 
Yabancı P. T. T. îdare ve kumpanyalar iyi e yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaş

malara dayanan eski ve yeni yıllar borçları da bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 408 — Artırma ve eksilme komisyonlarına verilecek huzur hakkı 
Artırma ve eksiltme komisyonlarına dâhil belediye üyelerinden daire veya ikametgâhları P. 

T. T. merkezlerine uzak malıallerde olanlara harcırah kanunu ve kararnamesi hükümleri dairesin
de verilecek yolluklar bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 412 — Ecza ve sağlık gereçleri 

P. T. T. memurlarının vazife başında olacak hastalanma ve yaralanmalarında kullanılmak üze
re alınacak bütün ilâç ve tıbbî gereç karşılıklariyle vazife sırasında kazaya ûğrıyan hizmetli ve iş
çilerin tedavi ve yol giderleri cenaze, sıhhi gereçleri teknik üniversite ile teknik okul ve sanat ens
titüsü ve okullarında okutturulan öğrencilerin tedavi giderleri, ilân ve taşıma giderleri bu tertip
ten ödenir. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri 
Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyaları ile yapılacak posta taşıma giderleri ve ilân 

ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 416 — P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her ürlü giderleri 
Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderleriyle memur ve hizmetlileri dâhil olduğu halde öğrenci-

lerin 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 terbiysi hareket ve müsabakaları, kamp giderleri, hamam, traş, revir, ilâç, 
tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl kalacak öğrencilerin memleketlerine gönderil* 
mesi, hava tebdili alan öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, tatbikata götürülecek 
öğrencilerin yolluk giderleri, İstanbul'da yapılacak sözlü imtihana girmek hakkını kazananlardan 
sözlü imtihanda muvaffak olamıyanlarm yazılı imtihanların yapıldığı yere kadar dönüş yol giderleri, 
öğrencilerin kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri dershane, yatakhane, mutfak eşya 
ve gereçleri, kitap telif, tercüme, baskı, mükâfat ve yayım giderleri, idarenin kırtasiye, defter, de
mirbaş eşya karşılığı ve döşeme, basılı kâğıt, yakacak, elektrik, t havagazı, küçük onarma, tesisler, 
hizmetlilerin yiyeceği, bütün temizlik ve koruma, imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilân karşı
lıkları bu tertipten ödenir. 

Bölüm 418 — Faiz ve acyo 
Banka ile olan nakdi işlemlerin faiz komisyon ve başka giderleri bu tertipten Ödenir. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
İdareye müteallik dâvalarda mahkeme karariy le heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere ve

rilecek ücretler, ikame edilecek dâvalara mütaallik muhakime verilen istidalar, tebliğnameler ve ga
zetelere verilen ilânata ils'akı zaruri olan damga pulları, posta ücreti, noter haçları ve mahkeme 
karariyle icra ettirilen ilânat bedelleri gibi giderler bir veya mütaaddit iş için akdolunacak sözleş
me gereğince avukatlara verilecek ücretler, müfettiş, murakıp ve muhakkiklerce istiktap ve-saire 
için tâyinine lüzum, görülecek ehlihibre ücreti gibi giderler bir tertipten ödenir. 

Bölüm 421 - Madde 1 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satınalma ve onarma giderleri ve ilân 
ücretleri 

Posta İşletmesine gerekli hurç, çanta, çuval, sicim, bez, kurşun, mühür mumu ve saire gibi eş
ya ve gereç karşılıklariyle taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 421 - Madde 2 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

olunur. 

Bölüm 421 - Madde 4 •— Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları ve makineleri giderleri 
Pul resimleri, müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek ikramiye, sigorta giderleri, 
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reklâm resimleri bedelleri, gereç, baskı, gümrük ve taşıma giderleri, albümler, teşhir tabloları, 
pul, karne ve katalogları ve ilân ücretleri ve Bern Bürosundan (getirtilecek kupon ve pullar karşılı
ğı ile ^eğerli kâğıtlar^jtarih damgaları bu tertibe dâhildir. o 

^ölüm 422 — Telli ve telsiz telgraf ve telefon işletmesi 
Telli ve telsiz telgraf ve telefon kuvvei muharike ibedelleri, işletmeye mütaallik her çeşit mal

zeme giderleri, sair giderleri ile elektrik İstihlâk Resimleri bu terti/be dâhildir. 

Bölüm 423 — Mevcut makine ve araçların.onarılması ve yenilenmesi giderleri 
Falbrikanıh her türlü eşya ve işletme giderleriyle işçi gündelikleri, îş Kanununa göre işçilere 

verilecek tazminat, fabrika yönetmeliği gereğince işçilere verilecek ikramiyeler ilân ücretleri gere
ğince fabrika ve imalâthanenin ıbaşka yerlere taşınma ve kurma giderleri 

Bölüm 451 - Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Satmalmaeak yerli ve yabancı dilde yazılı kitaplarla, dergi, risale, gazete ve saire ile milletler 

arası birliklerden getirtilecek bu nevi yayın bedelleri ve abone ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 451 - Madde 2 — Başka her çeşit giderleri 
Bastırılacak kitap ve harta ve dergilerle baskı, cilt, kâğıt, yazma, tercüme ve başka giderleri 

bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 453 — Posta ve telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katılma payı 
Milletlerarası posta ve telekomünikasyon birliklerine ve bunlarla ilgili komite ve teşekküllere veri 

lecek senelik katılma payı bu tertipten ödenir. 

Bölüm 455 — Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryumun ilk kuruluşuna ilişkin bütün giderleri, memur ve hizmetliler dâhil olduğu halde 

hastaların yiyecek ve içecekleri döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve lâboratuvar 
giderleri, ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı ve su giderleri ve hizmetlilerle 
hastaların giyim eşyası giderleri, kırtasiye, defter, basılmış kâğıt karşılıkları, mutfak eşyası gereç
leri karşılıkları, tahlil ücretleri, 250 liraya kadar olan küçük onarmalar, sanatoryuma ilişkin 
taşıtların her türlü giderleri, temizlik giderleri ve temizlik gereçleri karşılıkları, bahçe gider
leri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, kitap ve dergi giderleri, sanatoryumda ölenlerin ce
naze giderleri, sanatoryum hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 461 - Madde 3 — Sanat ve teknik enstitü ve okullarında okuturulacak Öğrenci giderleri 
Sanat ve teknik okul ve enstitülerinde burslu okutturulacak öğrencilerin burs giderleri de bu 

tertibe dâhildir. 

Bölüm 476 - Madde 1 — Kurs öğrenci giderleri 
Kursa getirilecek memurların geliş ve dönüş yolluklariyle kursta bulundukları sürede kendileri 

ne verilecek gündelikler bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Kurs başka giderleri 
Kurs için alınacak ders gereçleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve kursu birinci, 

ikinci ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun öteberi, kira, dö
şeme demirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma gi* 
derleri ve bunlara ilişkin taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 
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Bölüm 905 — Yapı ve onarma işleri 

Mevcut idare malî binaların onarma ve. tadilâtiyle küçük binalar inşaatı, bina ve arsa satmal
ına ve istimlâk 'bedelleri tapu harç ve giderleri, vukuf ehli gündelikleri ve başka giderleri gerek
tikçe idarece tedarik edilecek yapı gereçlerinin satmalma ve taşıma ücret ve karşılıkları, hariçte 
yaptırılacak proje ve plân karşılıkları ve bunların çoğaltma giderleri, "müsabaka yoliyle yaptırı
lacak proje ve plânların müsabaka ikramiyeleriyle jüri heyetlerine verilecek ikramiyeler bu terti
be dâhildir. 

Bölüm 909 - Madde 1 — Mevcut telli ve telsiz telgraf ve telefon makine ve araçlarının onarma ve 
yenilenmesi 

Mevcut telgraf ve telefon 'şebekeleriyle makine ve araçlarının onarma ve yenilenmesinde çalıştı
rılacak işçi gündelikleri ve her türlü alât, edevat ve gereç karşılıklariyle taşıma ve başka giderle
ri, pil ve pil etejerleri, telefon kafeinaları, haberleşme salonlarına ilişkin yazı makineleri ve ben
zerleri tesisler ile bunların kurma giderleri, ilân bedelleri, hatların kurma ve ıslabı sırasında bo
zulacak kaldırımların onarma giderleri bu tertibe dâhildir. •> 

Bölüm 911 — 1941 - 1946 Bütçe kanunları gereğince mevcut makinelere İlâveten alınacak 
makineler karşılığı 

ingiliz kredisinden İdarece kullanılan kısmm normal taksitlerle hazinece erken ödemeye tâbi tu
tulan taksitler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 912 - Madde 1, 3 — 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girişilen ve girişilecek olan 
yüklenmeler karşılığı 

4892 ve 5169 sayılı 'kanunlar mevzuuna dâhil işlerden cari yıla inhisar edecek yüklenmeler kar
şılığı da bu tertipten ödenir. 



Bakanlar Kurulunun 15 . V ; 195Ö tarihve â/11200 sayılı fearariyle kabul edilen (E) cetveline 

dâhil kadrolar 

(Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

Merkez 

B. M. Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Kurs 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Müdür 
ler ücreti öğretmen [•] 

Meslek Okulu 

öğretmen 

Aylık hizmetin süresi 

Sayı 

1 
12 

13 

3 
6 
13 
3 
8 

32 

Lira 

200 
150 

300 
250 
225 
175 
150 

Ay 

12 
9 

12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

2 400 
16 200 

18 600 

10 800 
15 000 
35 100 
6 300 
14 400 

81 600 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

Sanatoryum 

203 1 Merkez geçici hizmetli- Başhekim 
ler ücreti Mütehassıs hekim 

Hekim 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Mutemet 

1 
. 1 
1 
1 
1 
4 
1 

10 

625 
475 
300 
250 
250 
175 
150 

10 
6 
6 
6 
10 
6 
6 

6 250 
2 850 
1 800 
1 500 
2 500 
4 200 
900 

20 000 

f#] 3888 sayılı Kanun gereğince haftada 4 saati geçmemek üzer'e, saat başına beş lira verilecektir. 
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Aylık hizmetin süresi 

Tutarı 
B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferri 

Eczacı kalfası 
Hastalbakıeı 

m " — * 
Bahçıvan # 

Beriber 
Terzi J i 

Çamaşırcı, ütücü ^ 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Gassal 
Kapıcı 
Şoför 
Kaloriferci 

Sayı Lira 

k müstahdemler 

1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

23 

100 
150 
125 
125 
100 
150 
100 
250 
75 

100 
100 
250 
150 

Ay 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Lira 

600 
4 500 
3 750 

750 
600 
900 

1 200 
1 500 

900 
600 
600 

1 500 
900 

18 300 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhü müteferrik müstahdemler 

Merkez 

Kurs 
203 1 Merkez geçici hizmetli- Bashademe 

ler ücreti Hademe 
125 
95 

12 
12 

1 500 
4 560 

6 060 

Teknisiyenler 

İnşaat teknisiyeni 8 
3 
2 

550 
260 
210 

12 
12 
12 

52 800 
9 360 
5 040 

13 67 200 
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5$3fö%^*fo Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

tUer 

B, M. çeşidi Görevin çeşidi 

20S 2 İller geçici hizmetliler İnşaat teknisiyeni 
ücreti •» > 

> » 

Aylık hizmetin süresi 

Sayı Lira 

4 550 
1 350 
6 260 
6 210 

Tutarı 
Ay .... Lira 

12 26 400 
12 4 200 
12 18 720 
12 15 120 

17 64 440 

1 . III 

204 

1950 fpmimden muteber ve (E) cetveline dâhil yabana uzman ve hizmetlilerle tercümanlan 
kadrosu 

Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanla
rının ücretleri 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 

Tercüman 
Mütercim daktilo 

» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 

ıa 

8 935 
1 095 
1 145 
1 061 
4 796 
4 694 

475 
400 

m 

86 
50 
80 
95 
78 
51 
00 
00 
00 

12 
12 
12 
12 
12 
6 

12 
12 
12 

107 230 
13 146 
13 749 
12 743 
57 561 
28 167 
28 500 

9 600 
12 600 

283 297 

32 
00 
60 
40 
36 
06 
00 
00 
00 

74 

»-•-<< 
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S. Sayısı: 70 

1951 Yılı 

Vakıflar G. M. Bütçesi 

• 

* 



Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt 
çe Komisyonu raporu (1/91) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . XI. 1950 
Tetkik Müdürlüğü 

• Sayı: 71-1717 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
30 . X I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununun tasarısı gerekçesi 

Genel açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlik
te takdim kılındı. 

1947 - 1948 yıllarında vukubulan tahsilat seyri ve 1950 yılının 4 aylık tahsilatı göz önünde 
bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçenin gelir ve gider toplamı (5 570 000) lira 
olup mütevazindir. 1950 yılı bütçesinin gelir ve gider toplamı (8 538 000) lira olduğuna göre 
(2 968 000) lira bir noksanlık arzetmektedir. Bu noksanlık, hayrat hademesi ücretleri ile hay
rat giderlerinin 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesine aktarılmış olması dola-
yısiyle Hazine' yardımı olarak gelir bütçesine mevzu bulunan (3 194 700) liranın. (150 000) liras1. 
alıkonulup geri kalan (3 044 700) lirasının tenzil edilmiş olmasından mütevellittir. 

Gelir Bütçesi r . ( - ^ - " . - - ' - " ' - - . 

(8 538 000) lira olarak tahmin edilmiş bulunan 1950 yılıGelir Bütçesinin (3 194 700) lirası 
Hazine yardımından, (5 343 300) lirası G ênel Müdürlüğün, kendi kaynaklarından elde edeceği ge
lirden terekküp etmekteydi. (5 570 000) lira olarak tespit edilen 1951 yılı Gelir Bütçesinin 
(5 420 000) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından temin edilecek; (150 000) lirası Ha
zine yardımı ile karşılanacaktır. 

Yukarda arzedilen erkama göre; 1951 yılı Bütçesinin Hazine yardımı bölümünden (3 044 000)' 
lira bir noksanlık ve Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edeceği gelir kısmından ye
kûn. itibariyle (76 700) lira bir fazlalık mevcuttur. Bu fazla ve noksaırn sebepleri ve her maddeye 
konulan gelirin tahmininde istinad olunan esaslar sırasiyle aşağıda arzedilmiştir. 
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B. M. Gelirin çeşidi 

1 1 îcarei vahide 

1950 
yılı bütçe tahmini 

2 250 000 

1951 yılı 
için tahmin edilen 

2 250 000 

Millî Korunma Kanunu hükümlerine tâbi bulunan bu gelir, sabit bir durumda bulunduğundan 
1950 yılı bütçesindeki miktar aynen muhafaza edilerek yine (2 250 000) lira konmuştur. Üç yıl
lık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 

Gerçi 1949 yılının (12) aylık tahsilatı bütçe tahminini tutmamış isede bu hal, Ankara'da Ana-
fartalar caddesinde yeni yaptırılan tşhanmm; tespit edilen müddet zarfında ikmal edilerek kiraya 
verilememiş olmasından mütevellittir. 

* 
Bütçe tahminleri 

1 500 000 
2.100 000 
2 170 000 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 2 tcarei müeccele 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

2 017 063 
2 080 224 
2 082 094 

1950 
yılı bütçe tahmil 

300 000 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

1İ 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

280 000 

îcareteynli gayrimenkuller, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci ve 28 nci maddeleri muci
bince bir yıllık icarelerinin 20 misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirile
rek artık icare alınmamakta olduğundan bu gelir yıl geçtikçe düşmekte ve aşağıda gösterilen üç 
yıllık tahsilat seyri de bunu teyit etmektedir .Bu sebeple (20 000) lira tenzil edilerek (280 000) li
raya indirilmiştir. 

Gerçi, 1948 - 1949 yılları tahsilatı arasındaki fark (20 000) liradan fazla isede de ahiren yü
rürlüğe giren Tapu Harçları Kanununa ek 25 . I I I . 1950 günlü ve 5625 sayılı Kanunla, temliki 
tasarruflarda taviz bedelinin tamamen ödenmesi mecburiyeti kaldırılmış olduğundan; temliki ta
sarruf muamelelerinin tescilinden sonra da yeni mutasarr-ftan icare elmmasma devam edileceği 
göz önüne alınarak bu miktar bir tenzilât yapılmıştır. 

B. M. 

Bütçe tahminleri 

428 500 
360 000 
360 000 

Gelirin Çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

360 689 
329 150 
293 148 

1950 
yılı bütçe tahm 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

ini 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

3 Mukataa 35 000 30 000 

îcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da bir yıllık mukataalarmın yirmi misli 
bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmekte olduğundan aşağıda yazılı üç 
yıllık tahsilat seyrinde görüldüğü gibi bu gelir de her yıl bir miktar düşmekte olduğundan 
(5 000) lira tenzil edilerek (30 000) liraya indirilmiştir. Bu tenzilât yapılırken; temliki tasarruf-
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larda mukataalı topraklara ait taviz bedellerinin ödenmesi mecburiyetinin kaldırılmış bulunduğu-
da göz önüne alınmıştır. 

Gelir 

Bütçe tahminleri 

60 000 
60 000 
60 000 

in çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

44 349 
45 215 
29 931 

1950 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

yılı bütçe tahmini 
1951 yılı 

için tahmin edilen B. M. 

2 3 Mahlûl muaccelesi 219 500 220 000 

Mahlûl muaccelesi sabit bir gelir- olmayıp mahlûl kaldıkları ihbar edilmiş veya vakıflar idare
lerinin kendi vasıtalariyle haber almış oldukları gayrimenkullerin, hakikaten mahlûl olup olma
dıkları tesbit ve çeşitli muameleleri ikmal edildikten sonra satışa arzedilmeleri halinde elde edilen 
bir gelirdir. Diğer taraftan bu gayrimenkullerin içinde mevki ve mahiyetleri itibariyle bir gelir 
kaynağı olarak muhafaza edilmeleri gerekenler de bulunabileceği cihetle alelıtlak satışa çıkarıl-
mıyarak bu yönden de incelemeye tâbi tutulmaları lâzımgelmektedir. 

Akar nev'inden olan mahlûllerin satışı durdurularak yalnız hisseli mesken ve mesken arsaları
nın satışına devam edilmesi dolayısiyle 1948 ve 1949 yılları tahsilatı bütçe tahminlerini tutmamış 
ise de ahiren akar nevinden olanların da bir esasa bağlanmak suretiyle satışa arzedilmeleri karar
laştırılmış bulunduğundan bu gelir bir hayli yükseleceği cihetle 1950 yılı bütçe tahmini 500 lira 
fazlasiyle 220 000 lira olarak muhafaza edilmiştir. 

Bütçe tahminleri 
Kesinhesaplar 

mucibince tahsilat Yılı 

B. M. 

140 000 
188 000 
219 500 

Gelirin çeşidi 

190 826 
87 087 

115 524 

1950 
yılı bütçe tahmi 

1947 
1948 
1949 

ni 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

2 2 Zeytinlikler hasılatı 120 000 110 000 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Muğla, Hatay illerindeki zeytinliklere 
aittir. 

Zeytin ağaçları her yıl aynı miktarda mahsul vermedikleri gibi bereketli yıl arda umulan mah
sulün elde edilmesi de hava şartlarına ve mahsulün haşere tahribatına mâruz kalmasına bağlıdır. 
Bununla beraber 1947 ve 1948 yılları bütçe tahminlerine nazaran arzettiği inkişaf göz önüne 
alınarak 1949 yı!mda 120 000 liraya çıkarılmış ve 1950 tahmini de aynen ipka edilmişti; aşağıda 
yazılı üç yıllık tahsilat seyrine nazaran 1949 yılı tahsilatı bütçe tahminini tutmamış olduğundan 
10 000 lira tenzil edilerek 110 000 liraya indirilmiştir. 
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B. M. 

Bütçe tahminleri 

80 000 
85 000 

120 000 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

118 227 
107 763 
110 832 

1950 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

yık bütçe tahmini 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

3 Arazi ve incirlikler hasılatı 185 500 190 000 

Millî Korunma Kanunu ile konulmuş olan tahditlerden istisna edilmiş olan bostan, bahçe, 
tarla gibi yerler yılın rayicine göre kiraya verilmekte oMuğundan bu gelir yıldan yıla inkişaf 
etmektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyri de bunu teyit etmekte olup daha 4 500 lira ka
dar bir fazlaya mütehammil bulunduğu anlaşıldığından 190 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bütçe tahminleri 

120 000 
180 000 
185 500 

B. M. Gelirin çeşidi 

2 4 Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve 
kira bedeli 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

178 168 
183 208 
190 088 

1950 
yılı bütçe tahm 

600 .000 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

inj 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

600 000 

1950 - 1951 zirai yılı tahminlerine göre, Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan zeytinlikler işlet
melerinin (600 000) lira bir gelir sağlıyacakları umulduğundan 1951 yılı tahmini de eskisi gibi 
(600 000) lirada ipka edilmiştir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinin değişik bir durum arzet-
mesi istihsal olunan zeytin yağının piyasa vaziyeti dolayısiyle uzun müddet elde tutulmasına zaru
ret hâsıl olmasından mütevellittir. 

Bütçe tahminleri 

599 000 
600 000 
600 000 

B. M. Gelirin çeşidi 

2 5 Vâkıf memba suları hâsılatı ve 
bedeli 

kira 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

46 093 
1 067 387 

472 497 

1950 
yılı bütçe tahm 

25 000 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

ini 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

25 000 

İşletmelerin bilançoları bütçe yılı sonunda düzenlenmekte olduğundan bir yılın hasılatı ve kira 
bedeli Genel Müdürlüğün ertesi yıl bütçesine irat kaydedildiği cihetle aşağıda yazılı üç yıllık 
tahsilat seyrinde gösterilen rakamlar 1945 - 194^ yıllarına aittir. 1948 yılında irat kaydedilen 1947 
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.yılma ait hasılat miktarı (15 000) lira 'bütçe tahminine karşı 4 169 lira görülmekte ise de hakiki 
miktarı bilanço mucibince 16 199 liradır. 12 029 lirası bir hesap yanlışlığının düzeltilmesi içirt 
cereyan eden muhabere dolayısiyle tahsil olunamamıştır. 8 675 lrra, tutan kira bedeli de bu madde
ye irat kaydedilecek yerde akar kiraları maddesine irat kaydedilerek kesin hesaba böyle geçtiği 
anlaşılmıştır. Binnetice bu işletmenin 1949 yılı bütçesine irat kaydedilmesi gerek 1949 yılı has; 
latı ve kira bedelinin hakiki miktarı 24 847 liradır. Bir hesap yanlışlığı dolayısiyle açıldığı arzolu 
nan muhabere neticesinde kayıtlar üzerinde uzun tetkikata ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu tetkikat 194U 
yılı sonuna kadar devam ettiğinden bu yıl zarfında tahsilat yapılamamıştır. 1950 yılı içinde ikmal 
olunan bu tetkikat neticesinde; 1949 yılına^ait kira bedeli de dâhil olduğu halde Genel Müdür
lüğün işletmeden 48 640 lira alacağı bulunduğu anlaşıldığından bunun 30 000 lirası 21 ., IV . 1950 
tarihinde tahsil edilerek irat kaydedilmiştir. Üst tarafı da 1950 yılında tahsil edilerek irat kaydolu
nacaktır. 1950 yılı bütçesine irat kaydedilmesi gereken hasılat ve kira bedeli miktarı bilanço mı. 
cibince 25 363 lira olduğundan 1951 ygı bütçe tahmini yine 25 000 lira tesbit edilmiştir. 

Bütçe tahminleri 

12- 000 
15 000 
15 000 

Gelirin çeşidi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

13 103 
24 992 

4 169 

1950 

- Yılı 

1946 
1947 
1948 

yılı bütçe tahmini 
1951 yılı 

için tahmin edilen B. M. 

2 6 Çeşitli varidat ve hasılat 500 000 453 700 

Bu gelir, mülhak vakıfların; vakıflar idarelerince tahsil edilmekte olan idare ve mukataalariyle 
emaneten veya niyabeten vakıflar idarelerince idare edilenlerin diğer gelirlerinden alınmakta olan 
% 10 idare ve tahsil masrafiyle kanuni sebeı 1er dolayısiyle zaptolunan vakıfların birikmiş 
paralarından münhal tevliyetler ücretinden, Vakıf Paralar Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine 
bütçeden verilerek yıl sonunda hakiki sarfiyat miktarına göre istirdat olunan maaş ve ücretlerden, 
Muhasebei Umumiye Kanunun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğrıyan paralardan eski
miş eşya ve yıkıntı bedelleriyle idare lehine hükmolunan alacak faizleri ve mahkeme masrafı istirda
dından terekküp etmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arzedilmiştir. 1949 yılı tahsilatı bütçe tah
minini tutmamış olduğundan 1951 yılı Bütçe tahmini (46 300) lira noksaniyle (453 700) liraya in
dirilmiştir. 

Ak 

Bütç 

Gelirin çt 

ar ve toprak satış 

, 
3 tahminleri 

320 
450 
450 

işidi 

bede 

000 
000 
000 

i faizi 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

446 135 
509 051 
421 558 

1950 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

yılı bütçe tahmini 

421 300 

1951 yılı 
için tahmin edilen 

421 300 

B. M. 

Getirdikleri gelir veya bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen akaar 
ve topraklar, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak satış bedelleri; yeni 
bir akaar yaptırılıncaya veya satınalmmcaya kadar tenmiye edilmek üzere Vakıf Paralar Müdürlüğüne 
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tevdi edilmekte olduğundan bu gelir işbu satış bedellerinin faizinden elde edilmektedir. Aşağıda der-
cedilen üç yıllık tahsilat seyrinde görüleceği üzere her yıl biraz daha inkişaf ederek bütçe tahminle
rini aşmaktadır. Tahsilat seyrindeki artışlara na.aran 1951 yılı tahmini biraz daha fazlaya müta-
hammil gibi görülmekte ise de bu paranm mühim bir kısmı sarf edilerek İstanbul'da Çiçek Pazarında 
bulunan vakıf arsaya bir iş ham yaptırılması kararlaştırılmış bulunduğundan 421 300 lirada ipka edil
miştir. 

Bütçe tahminleri 
Kesinhesaplar 

mucibince tahsilat Yılı 

B. M. 

234 000 
332 300 
332 300 

Gelirin çeşidi 

293 582 
388 052 
401 232 

1950 

1947 
1948 
1949 

yılı bütçe tahmini 
1951 yılı 

için tahmin edilen 

2 8 Taviz bedeli faizi 620 000 620 000 

Bu gelir, icareteynli gayrimenkullerle mukataâlı toprakların; Vakıflar Kanununun 27 ve 28 
nci maddeleri mucibince bir yıllık icare ve mukataalarmın yirmi misli bir taviz karşılığında mu
tasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde edilen taviz bedelinin temin ettiği faizden 
terekküp etmektedir. 1947 yılındaki tahsilatın bütçe tahminini tutmamış olması bu tahminin çok 
yüksek olmasından ileri gelmiştir; bil âhara yapılan tahminlerin tahsilat seyrine göre ayarlanması 
ve taviz tahsilatının yıl geçtikçe artması dolayısiyle mütaakıp yıllar tahsilatı bütçe tahminlerini 
aşmıştır. Aşağıda yazılı üç tahsilat seyrinde görülen artışlar 1951 yılı tahmininin daha fazlaya 
mütehammin bulunduğunu göstermekte ise de icare ve mukataa bahsinde arzedildiği üzere temli
ki tasarruflarda tavizin ödenmesi mecburiyeti kaldırılmış olduğundan taviz tahsilatı eski seyrini 
takip edemiyeceği cihetle 620 000 lirada bırakılmıştır; 

Bütç< 

Gelirin Çe 

3 tahminleri 

520 000 
490 
512 

şidi 

000 
100 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

450 006 
516 281 
588 671 

1950 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

yılı bütçe tahmini 
1951 yılı 

için tahmin edilen B. M. 

2 9 Vakıf paralar faizi 60 000 60 000 

Bu gelir, faizi bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (Nükudu mevkuf e) adı i le vakfedilmiş olan 
paralardan elde edilmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. Gerçi 1948 yılı tah
silatı bütçe tahminini aşmış ise de bu hal Akşehir Bankasındaki nükudu mevkuf e için bir defaya 
mahsus olmak üzere bir miktar fazla faiz alınmış olmasından ileri gelmektedir. Sermaye miktarı
na nazaran ancak 60 000 lira bir faiz elde edilebileceği tahmin olunduğundan bu miktarda bırakıl
mıştır. 
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B. M. 

Bütçe tahminleri 

60*000 
60 000 
60 000 

Gelirin Çeşidi 

Hazineden yardım 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

58 091 
62 846 
59 771 

1950 
yılı bütçe tahmi 

3 194 7( 

Yılı 

1947 
1948 
1949 

ini 

)0 

1951 yüı 
için tahmin edilen 

150 000 3 0 

Bu para, âbidelerin esaslı onarımı ile cami ve mescit hademelerine yapılan zamlara karşılık olmak 
üzere yardım olarak Hazineden verilmekte idi. Hayrat hademesinin 5634 sayılı Kanunla Diyanet 
İşleri Başkanlığına devredilmesi dolayısiyle hayrat hademesi ücretleri ve hayrat giderleri ödenek
leri de bu Başkanlık bütçesine aktarılmış bulunduğundan bütçe açığını kapatmak üzere, (150 000) 
lirası alıkonularak (3 044 700) lirası tenzil edilmiştir. 

B. M. Gelirin çeşidi 

4 0 Geçen yıldan müdevver gelir fazlası 

1950 
yılı bütçe tahmini 

7 000 

1951 yılı 
için tahmin edilen 

160 000 

Bu kere tanzim edilmiş olan 1949 yılı kesin hesabı neticesinde, 1950 yılı Bütçesine mevzu bulu
nan (7 000) liraya karşı (135 786,80) lira gelir1 fazlası devredildiği anlaşılmıştır. 

1950 yılı Bütçesinin: (7 000) lira gelir fazlasiyle tevazün ettirilmiş bulunduğuna göre devre
dilen (135 786,80) liranın (128 786,80) lirasınm 1951 yılma devri lâzımgelmektedir. 1950 yılı gelir 
ve gideri arasında da bir miktar fazla "husule geleceği tahmin edildiğinden bu miktara (31 213,20) 
lira ilâve edilerek 1951 yılı gelir fazlası tahmini (160 000) liraya çıkarılmıştır. 

Gider Bütçesi 

Gider bütçesi, gelir bütçesi kısmında arzedilen. gerekçeye göre tahmin olunan (5 570 000) lira 
gelire göre düzenlenmiştir. 1950 yılı Bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere bâzı bölümlerden 
(3 417 835) lira tenzil edilmiş ve bâzı bölümlere (449 835) İira zam yapılmıştır. Bu zam ve tenzil
lerin müfredatı ve sebepleri aşağıda yazılıdır : 

Tenzil 
olunan 

81 500 
2 906 072 

20 100 

3 960 
29 688 
1000 

B. 

201 

202 

206 

M. 

1 
5 

8 

3 
4 
1 

ödeneğin çeşidi 

İller memurları aylıkları 
Cami ve mescit hademeleri 
vazifesi 
Kürsü ve cuma vaizleri 
aylıkları 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller » » 
Merkez, memurları çocuk 
zammı 

Tenzil Sebebi 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı hakkındaki 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında olan 
5634 sayılı Kanunla cami ve mescitlerin emri 
idaresi ve hademelerinin tâyini işi Diyanet İş
leri Başkanlığına devredilmiş olduğundan bu 
hizmetlere taallûk eden ödenekler de bu başkan
lık bütçesine aktarılmış bulunduğu cihetle bu 
bütçeden çıkarılmışlardır. Vakıflar Genel Mü-
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Tenzil 
olunan 

4 000 

167 391 

30 290 
1 000 

3 000 

3 000 

B. 

209 

304 

307 

M. 

2 

1 

2 
1 

2 

1 

ödeneğin çeşidi 

İller memurları çoeak zam
mı 
% 5 emekli ve % 25 giriş 
kesenekleri ile artış fark
ları karşılığı 
% I ek karşılıklar 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 
İller posta ve telgraf üc
retleri 
Sürekli görev yolluğu 

Tefizil )Sebebi 

2 000 
700 

2 000 
3 200 

25 000. 

1 
1 448 

30 000 

201 
305 
201 

205 

207 
208 

209 

4 

6 
9 

3 

57 461 221 

İller memurları açık aylığı 
Kira karşılığı 
Fer ' i himeztler Ödeneği 
Tevliyet ve evlâdiyet ay
lıkları 
Geçici tazminat 

Yabancı dil para mükâfat \ 
Memurlara verilecek ikra
miye karşılığı 
Emekli ikramiyesi 

Emekli, dul ve yetim ay
lıkları 

dürlüğünün memur ve hizmetliler kadrolarında 
iş durumuaa! g&re mümkün olan tasarrufu sağla
mak mülâhazasiyle tetkika tâbi tutulmuş ve de
virle ilgili hizmetler haricinde de bâzı kadroların 
tasarrufu mümkün görülerek bunlardan memur 
kadroları (L) cetveline alınıp hizmetliler kadro
ları daraltılmış ve bana muvazi olarak bâzı mas
raf tertiplerinden de birer miktar tenzilât yapıl
mıştır. (L) cetveline alınan memur sayısı (39) 
olup ekserisi- münhaldı*. Münhal bulunmayan
lar da diğer lüzumlu kadrolara nakledilerek açık
ta kimse bırakılmıyaeaktır. Bundan evvelki yıllar
da (L) cetveline alınmış olan memur sayısı (107) 
idi. B u kere Hâv6 edilen (39) memarla (146) ya 
baliğ olmuş ve bunlardan görülen lüzuma binaen 
iki müfettiş ile vakıf Kayıtlar Müdürlüğü mü
tercimliği ve vakıf paralar müdürlüğü kadro
suna dâhil bir kâtiplik faal kadroya geçirilmiş 
olduğundan (142) ye inmiştir. Vakıflar Teşki
lât Kanunu mucibince (601) e baliğ olan me
mur sayısı şu suretle (459) a tenezzül etmiş bu
lunmaktadır. Vakıf Guraba hastanesinin, sayısı 
(40) ı bulan Doktor, Asistanı Hemşire ve diğer 
memurları da bu meyana dâhildir. 
Hesabı katilerdeki sarfiyat seyrine göre fazla 
bulundukları anlaşıldığından tenzil edilmiştir. 
Tesbit olunan müfredatlarına nazaran ihtiyaç
tan fazla bulundukları anlaşıldığından tenzil 
edilmişlerdir. 
Ankara merkezindeki memurlara verilmekte olan 
mesken tazminatı karşılığı olup tenzil edilmiş
tir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci ve 5439 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddeleri uyarınca verilmesi gereken 
bu mükâfat ve ikramiyeler kaldırılmıştır. 
Halen (30) hizmet yılını doldurmuş ve 1951 
bütçe yılı sonuna kadar dolduracakların sayısı
na nazaran fazla bulunduğu anlaşıldığından 
tenzil edilmiştir. 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 
yapılan zamlarla birlikte tesbit olunan müfre
datına nazaran fazla bulunduğu anlaşıldığından 
tenzil edilmiştir. 
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Tenzil 
olunan 

500 
1 000 

500 
650 

1 000 
500 
200 

27 000 
5 000 
2 000 

500 
5 000 

B. 

302 

306 
509 
301 
405 

417 

454 
422 

M. 

1 
3 
5 

3 
3 

2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Kırtasiye 
öteberi giderleri 
Isıtma 
Giyecekler • 
tiler taşıt giderleri 
Merkez öteberi giderleri 
Muhafaza ve fen memur
larının hayvan yem karşı
lığı 
Belediye vergi ve resimleri 
Tapu harç ve giderleri 
Başka her çeşit giderler 
Sigorta karşılığı 
Guraba hastanesi giderleri 

Tenzil Sebebi 

500 480 Çifteler çiftliği arazisinin 
köylüye dağıtma giderleri 

734 502 1 1945 - 1948 borçları 

3 417 835 

Zammo-
lunan B. 

Toplam 

M. Ödeneğin çeşidi 

5 000 201 10 Mazbut vakıflar arasına 
alman cami ve mescitlerin 
hademe ücretleri için 
5634 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Hazi
neye ödenecek karşılıklar, 

İhtiyaçtan fazla bulundukları 
tenzil edilmişlerdir. 

anlaşıldığından 

Müfredata nazaran ihtiyaçtan fazla bulunduğu 
anlaşıldığından tenzil edilmiştir. 

Hesabı katiler mucibince son üç yıllık sarfiyata 
nazaran fazla bulundukları anlaşıldığından ten
zil edilmişlerdir. 

Guraba Hastanesinin daimî yıllık ödeneği 
(250 000) liradır. Bu (5 000) lira hastane ame
liyathanesi için bir narkos cihazı satın alın
mak üzere geçen yıl bir defaya mahsus olarak 
zammedilmiş ve cihaz da alınmış olduğundan 
tenzil olunmuştur. 
Bu konuda, masrafı müstelzim esaslı bir iş kal
madığından, tamamı (1 000) lira olan bu öde
neğin (500) lirası tenzil edilmiştir. 
Küsuratın kaldırılması için tenzil edilmiştir. 
Esasen ihtiyaç da yoktur. 

Zam sebebi 

Cami ve mescitlerin Diyanet işleri Başkanlığı
na devrini de tazammun eden 5634 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinde, Vâkıflar Genel Müdür
lüğünce mazbut vakıflar arasına alınacak cami 
ve mescitlerin hademesine verilecek ücretlerin 
Maliye Bakanlığı ile bu genel müdürlük arasın
da, (50) liradan aşağı olmamak üzere tesbit 
edilecek miktar üzerinden tahakkuk ettirile
cek hçr yıl Vâkıflar Genel Müdürlüğünce Ha
zineye ödeneceği yazılı bulunduğu cihetle 1950 
Bütçe yılı içinde mazbut vakıflar arasına alın
mış olan cami ve mescitlerin hademe ücretleri
ne karşılık olmak üzere 201 nci bölümde yeni
den açılan bu maddeye (5 000) lira öd«nek 
konmuştur. 
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îamrcıo-
lunan B. M. ödeneğin çeşidi Zam sebebi 

5 OOO 203 1 Merkez gegçici hizmetli
ler ücreti 

5 000 2 îller geçici hizmetlileri 
ücreti 

4 286 209 4 Sandık yönetim giderleri 

20 000 407 1 Aidat 
50 000 2 Geri verilecek paralar 
19 000 417 1 Bina ve Arazi vergileri 

5 000 416 Üniversite ve yüksek okul
larda okutturulacak öğ
rencilere verilecek burslar. 

10 000 421 Arazi ve zeytinlikler ge
nel giderleri 

(11) bulunduğu cihetle 

Âbidelerin onarma işleri (E) cetveline dâhil 
bulunan bu tertipten alman kadrolarla tedvir 
edilmektedir. 1951 yılı bütçesinin hayrat ve 
âbideler onarım maddesine geçen yıla nazaran 
(202 950) lira fazlasiyle (830 000) lira ödenek 
konmuş bulunmaktadır. Bu sebeple geçen yıla 
nazaran nispeten geniş bir program tatbik edi
leceği cihetle teknisiyen sayısının biraz artırıl
ması lâzımgeleceğinden bunların ücretlerine 
karşılık olmak üzere zam edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunla kurulan T. C. Emekli San
dığı Kanununun 28 nci maddesi mucibince bu 
sandığın bilânçolarına göre tahakkuk eden yö
netim giderlerinin 14 ncü maddesinin (D) fık
rasına göre ödedikleri karşılıklar nispetinde 
kurumlar tarafından sandığa ödenmesi lâzım-
gelmektedir. Sandıkça tesbit edilen umumi nis
peti binde 43 olduğu anlaşıldığından 209 ncu 
bölümün 1 nci maddesinde yazılı 99 692 liranın 
binde 43 ü olan işbu (4 286) lira zam edilmiştir. 
Bu tertiplere konacak ödenekleri hakiki miktar
larının önceden tesbiti mümkün olmadığından 
fevkalâde haller dolayısiyle bütçedeki miktar 
fevkinde ödeneğe hâsıl olduğu takdirde Muha-
sebeı Umumiye Kanununun 48 nci maddesi uya
rınca temin olunmakta idi. Son üç yıllık hesabı 
katilere nazaran bütçeye mevzu miktarlarının 
normal ihtiyacı karşılıyamadıkları anlaşıldığın
dan zam olunmuştur. 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 12 
öğrenci okutturulmakta ve bunlara ayda (70) 
lira kadar burs verilmektedir. Diğer dairelerin 
okutturdukları öğrencilere ayda yüzer lira burs 
ve senede 50 lira kayıt ve imtihan harcı verdik
leri ve binnetice beher öğrencinin yıllık masra
fının (1250) lira olduğu Millî Eğitim Bakan
lığından alman yazıdan anlaşılmakta diğer da
irelerle eşit olarak muamele yapılmasını temi-
nen (5000) lira zam yapılmıştır. 
Bu tertipteki (57 000) lira ödeneğin kifayetsiz
liği dolayısiyle bâzı bölgelerdeki zeytinliklerin 
lâyikı veçhile imar edilmediği anlaşılmıştır. Di
ğer taraftan 3913 sayılı Kanun mucibince ku
rulmuş olan işletmeye kiraya verilmekte bulu
nan Aydın bölgesindeki zeytinliklerden bir kıs
mının fabrikaya uzak ve dağınık bir halde bu
lunması dolayısiyle işletmece idaresinde birçok 
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İZammo-
lunan B. M. ödeneğin çeşidi Zam sebebi 

2000 424 

16 000 451 1 

1 500 

2,999 458 

13W 47B. 

Mazbut vakıllar arasına 
alınan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, İsıtma ve te
mizlik giderleri için 5634 
sayılı Kanunun %Q ncu 
maddesi mucibince Hazi
neye ödenecek karşılıklar 
Yayın ve şatınalma gider
leri 

^tmalma ve abone gider
leri 

tzmir fuarındaki vakıflar 
.paylyonunun Ĵ er ç^şit gi
derleri 

Hayratın ve hayrattaki 
kıymetli .eşyanın inceleme 
ve ayırma giderleri 

müşkülâtla karşılaşıldığı anlaşıldığından yirmi 
bin küsur ağacı ihtiva eden bir kısım zeytin
liklerin bundan böyle umumi hükümler daire
sinde Aydın Vakıflar Müdürlüğünce idaresi ka
rarlaştırılmış gerek bunların ve gerek işlet-(11) 
me haricinde bulunan bölgelerdeki zeytinlikle
rin imar masraflarına karşılık olmak üzere 
zam edilmiştir. 
1950 Bütçe yılı içinde mazbut vakıflar arasına 
alınmış olan cami ve mescitlerin aydınlatma, 
ısıtma ve temizlik giderleri için 5634 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi mucibince Hazineye öden
mesi gereken paralara karşılık olmak üzere kon
muştur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü; seneler evvel konusu 
ile ilgili faydalı neşriyatta ve tanıtma faaliyetin
de bulunurken harb yılları bunun devamına 
mâni olmuştu. İnsanlık ve medeniyet tarihin
de dünya çapında kıymet ifade eden vakıfları
mızı ve âbidelerimizi içerde ve dışarda tanıtmak 
hayır fikrini yaymak maksadiyle bu mevzuların 
bir program dâhilinde yeni baştan ele alınması 
uygun görülerek çeşitli masraflarına karşılık 
olmak üzere bu ödenek konulmuştur. 
Gazete abone bedelleri ile satınalmmasma lüzum 
görülecek kitapların bedelleri öteberi giderleri 
maddelerinden ödenmekte idi. Ahiren Sayıştay-
ca bu masrafların yayın giderleri bölümüne 
alınması uygun olacağına karar verildiği anla
şıldığından merkez öteberi giderleri maddesin
den (500) ve iller öteberi maddesinden (1000) 
lira tenzil edilerek bu madedye eklenmiştir. 
îzmir Enternasyonal Fuarında Vakıflar namına 
yaptırılmış olup birkaç yıldır açılamıyan daimî 
paviyonun, yeniden küşadmın temini için ko
nulmuştur. 
Camilerimizde menkul ve gayrimenkul birçok 
kıymetli eşya vardır. Gerçi bunların mahlûl kı-
sımların^n kayıtları mevcut ise de kıymeti haiz 
olanları ayrılanfiamjş, vasıfları ve özellikleri ilmî 
usullerle tesbit edilmemiştir. Halbuki muhafaza
larını temin için bunların ayniyetlerinin tesbiti-
ne katî lüzum vardır, öteyandan hayratın mi
mari ye Ft#rihi değerlerine göre tasnif ve tescili 
de yapılmış değildir. Uzun vadeli olan bu mü
him işlerin bir program dairesinde ele alınarak 
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Zammö-
lunan B. M. ödeneğin çeşidi 

29 800 
20 000 

601 

35 000 603 

15 000 701 

202 950 

m 135 

1 İmar ve ihya karşılığı 
2 Vakıflar Tüzüğünün 52 

nei maddesi gereğince ya
pılacak ödemeler. 

Çeşitli sosyal yardımlar 

Vakıf akaarlarla kira getir-
miyen binalar yapma ve 
onarma giderleri 
Hayrat ve âbideler onar
ma giderleri 

Tanlam 

Zam sebebi 

gerekli kayıtların tesisine başlanılmak üzere şim
dilik bu bölüme (1 800) lira zam edilerek (2 000) 
liraya çıkarılmış ve bölümün adı da buna göre 
değiştirilmiştir. 
Gelirleri sabit ve muayyen olmaması dolayısiyle 
kudretsiz bir hale düşmüş olan ve çoğu İstanbul'
da bulunan mülhak vakıflara ait (3) caminin 
hademe ücretleri ile aydınlatma ve öteberi gi
derleri mülga evkaf nezareti zamanından beri 
bütçeye mevzu hayrat hademesi ücretleri madde
sindeki ödenek tasarrufatmdan verilmekte idi, 
Hayrat hademesinin 5634 sayılı Kanunla Diya-

'net İşleri Başkanlığına devir edilmesi üzerine 
bu teatipteki ödenek de bu Başkanlık bütçesi
ne aktarılmıştır. Sözü geçen camilerin kapan
masına mahal kalmamak üzere masraflarının 
eskisi gibi Vakıflar Genel Müdürlüğünce karşı
lanması zaruri görüldüğünden bunun temini 
maksadiyle (20 000) lira ilâve edilmiştir. 1 nei 
maddeye zam olunan (29 800) lira da kudretsiz 
hayratın imar ve ihyası için şimdiye kadar ay
rılmakta olan (15 800) liranın kifayetsizliği do
layısiyle zam olunmuştur. 
Ecdadımızın vakıf yaparken, takip ettikleri ga
yelerden birinin de sosyal yardım bulunduğu 
malûmdur. Genel Müdürlükçe son yıllarda ehem
miyetle ele alınmış olan bu mevzuun daha ve
rimli bir hale getirilmesi için (35 000) lira ilâ
ve olunmuştur. 
Gami ve mescitlerle vakıf akarlarını malûm bulu
nan tamir ihtiyaçları göz önüne alınarak muhte
lif masraf tertiplerinden temin olunan tasarru
fun (217 950) lirası bu tertiplere zam olunmaştur. 

Bütçe Kanunu tasarısı 

Sütçe Kanunu tasarısı genel olarak tesbit edilmiş bulanan formüllere göre kaleme alınmıştır. 
Yalnız, toyrat hademesinin 5634 sayılı Kanunla Diyanet işleri Başkanlığına devredilmiş olması dola
yısiyle bunların kadroları hakkında olan madde çıkarılmıştır. Diğer maddeler 1950 yılı Bütçe Kanu
nunun aynı olup izah edilecek bir cihet mevcut değildir. 

( S. Şahısı : 70 ) 
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Rapor 

28 . XII . 1950 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesini inceledim. Vardığım neticeleri tahlilen aşa
ğıdaki maddelerde arzediyorum: 

1. Tanzim edilmiş olan 1951 yılı Bütçesi gelir ve giderlerine göre mütevazindir. Mümkün 
olduğu kadar tasarrufa riayet oldnmuş ise de ifası zaruri görülen bâzı masraflar için bölümlerin 
bâzı maddelerine yeniden zamlar yapmak zorunda kalınmıştır ki, hizmetin kâmil bir surette ifası 
gayesi hâkim bir fikir olduğuna göre bu artırmaları kabul etmek mecburiyeti vardır. 

2. 1951 yılı bütçesinin diğer toplamı (5 570 000) liradan ibaret olup gelir bütçesine göre 
denktir. 

Tutarı (8 538 000) lira olan 1950 yılı bütçesine göre, 1951 yılı bütçesi (2 968 000) lira bir 
eksik göstermekte ise de bu fark 5634 sayılı" Kanun mucibince hayrat hademeleri ücretleriyle 
hayrat giderlerinin Vakıflar Bütçesinden Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesine devir edilmiş ol
masından doğmaktadır. Bu itibarla Hazineden bu maksatla yani hayrat hademeleri için yardım 
olarak vakıflara verilen ve gelir bütçesine konulan (3 194 700) liranın (150 000) lirası alıkonu
lup mütebaki (3 044 700) lirası bu yılın bütçesinden bu suretle çıkarılmıştır. Netice itibariyle 
1950 yılı bütçesiyle karşılaştırdığımız zaman bâzı bölümlerden ceman (3 417 835) lira tenzil edil
miş ve bâzı bölümlere de (449 835) lira zam yapılmıştır. 

3. 1951 yılı masraf bütçesinde geçen yıl masraflarına muhtelif bölümlerin maddelerkj.de 
(449 835) liralık bir artma göze çarpmaktadır. Bu artışın sebeplerini incelediğimiz zaman şu 
neticeyi elde etmiş oluyoruz. 

201 nci bölümün 10 ncu maddesindeki (5 000) lira fazlalık, mazbut vakıflar arasına alman ca
mi ve mescitlerin hademe ücretleri için 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Hazîneye 
ödenmesi gereken bir karşılıktır. 

203 ncü bölümün birinci ve ikinci maddelerine konulan beşer bin liradan (10 000) lira mer
kez ve iller geçici hizmetliler ücretine yapılan zam ki, dinî âbidelerin onarma işleri geçen yıla 
nazaran bu yıl daha geniş bir programla yapılacağından bu işe lâzım olan teknisiyen sayısının 
bir miktar artırılması lüzum ve zaruretinden doğmuştu?. 

209 ncu bölümün 4 ncü maddesine konulan (4 286) lira 5434 sayılı Kanunla kurulan T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi mucibince bu sandığa ödenmesi lâzımğelen hisse kar
şılığı olup 5434 sayılı Kanun hükmüne göre ödenmesi gerekmektedir. 

407 nci bölümün 1 nci maddesine mevzu (20 000) lira, Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci 
maddesine göre ödenmesi gereken aidatın yeter görülmemesinden mütevellit bir zamdır ki, tahmini 
bir tahsis olup yıl sonuna kadar harcanmıyan artık olarak bütçede kalacaktır. 

Aynı bölümün 2 nci maddesine fazla olarak konulan (50 000) lira da geri verilmesi lâzımğe
len ödeme karşılığıdır ki, her iki ödenek de bir zaruretin hâsıl ettiği lüzuma binaendir. 

416 nci bölümde görülen (5 000) lira fazlalık, üniversite ilahiyat fakültesinde okutulmakta 
olan öğrencilere verilen (10 000) liranın yeter görülmemesinden dolayı yapılan bir zamdır. 

417 nci bölümün 1 nci maddesine eklenen (19 000) lira Bina ve Arazi vergilerine 1950 yılında 
ayrılmış olan (217 000) liralık tahsisatın kifayet etmemesinden doğan bir zaruretle artırılmıştır. 

421 nci bölümde görülen (10 000) liralık fazla ödenek ise, arazi ve zeytinliklerin bakım, imar 
ve sair harcamalarının kâfi gelmemesinden dolayı artırılmıştır. 

( S. Sayısı: 70) 
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424 ncü bölümde görülen (2 000) lira fazla ise, her yıl tedrici surette mazbut vakıflar araşma 

alman cami ve mescitlerin aydınlatma, yakacak ve temizlik giderleri için 5634 sayılı Kanun mu
cibince Hazineye ödenmesi ve Hazine kanalı ile de Diyanet İşleri Bütçesine naklen konulması 
gereken zaruri bir zamdır. 

451 nci bölümün 1 nci maddesine eklenen, (15 500) liralık fazla tahsisat, vakıfların gaye ve 
faaliyeti ile ecdattan mevrus eserleri tamtmakiçin yapılacak yayın, sergi ve kıymetli eserleri 
satmalma maksadiyle konulmuştur. Bu maksatla 1950 yılı bütçesine (4 000) lira konulmuşsa da 
bu miktar az ve yeter görülmediğinden bu yıl bu gaye ile yapılacak faaliyeti artırmak düşünce
siyle bu tahsis (15 500) lira fazlasiyle (19 500) liraya çıkarılmıştır. 

451 nci bölümün 2 nci maddesine yapılan (1 500) liralık zam ise, kanaatimce fazladır. Gazete 
ve dergi abonesi için mevzu (1 000) lira haddizatında kâfi bir ödenektir. 

458 nci bölümde mevcut (2 999) lira ise, üç dört senedenberi izmir Fuarında vakfa ait paviyo-
nun yeniden ihyası maksadiyle konulmuştur. Lüzumlu ve zaruridir. 

478 nci bölümde görülen (1 800) liralık fazla ödenek, cami ve mescitlerde mevcut olup esaslı 
bir tesbite tâbi tutulmamış olan kıymetli eşyanın tesbit edilmesi için konulmuştur. Bu işin önemle 
ele alınıp başarılması çok lüzumlu bir iştir. 1950 yılı Bütçesine konulmuş olan (200) lira ile bu tas
nif ve tesbit işinin yapılamıyacağı şüphesizdi;*. 

601 nci bölümün 1 nci maddesinde göze çarpan (29 000) lira, vakıfları olmıyan, malî kudretleri 
kalmıyan hayratın imar ve ihyası için konulmuştur ki, bu suretle 1950 yılında (15 200) liradan 
ibaret olan bu tahsisat bu yıl (45 000) liraya çıkarılmak suretiyle iyi bir gaye ele alınmıştır. 

Aynı bölümün 2 nci maddesine bu yıl konulmuş olan (20 000) lira, gelirleri sabit ve muayyen 
olmaması yüzünden kudretsiz bir hale düşmüş bulunan (31) camiin hademe ücretleri ile aydınlatma 
masrafları için Vakıflar Tüzüğünün 52 nci maddesi gereğince konulmuştur. Filhakika 5634 sayılı 
Kanun mucibince hayrat hademelerinin ücretleri \?e camilerin giderleri Dinayet işleri Başkanlığı Büt
çesine aktarılmış ise de, hu gibi gelirleri olmıyan veya kudretsiz bulunan eamilerin kapanmasına 
meydan bırakılmaması için Vakıflar Bütçesinden himaye edilmesi zaruri görülmüştür. 

603 ncü bölüme mevzu (35 000) liralık fazla ödenek, vakıfların esas gayelerinden biri olan sos
yal yardımı artırmak maksadiyle konulmuştur. Memleketin fakir halkma yapılan kömür, yiyecek 
ve sair yardmlar geçen sene (40 000) lira iken bu yıl (35 000) lira zammiyle (75 000) liraya çıka
rılmıştır. Yalnız bu bölümde üzerinde durulacak bir nokta vardır ki, vakıfların sosyal yardım ola
rak harcadığı bu para, ferdî ve dağınık olduğu için müspet ve toplu bir yardım olmaktan daima uzak 
kalmaktadır. Halbuki bu miktar para ile her yıl memleketin bir köşesinde mükemmel bir verem 
dispanseri vücuda getirmek suretiyle cemiyete daha verimli bir yardım yapılması gayeye daha fay
dalı bir hizmet olur. Genel Müdürlük bu konuyu tahakkuk ettirmelidir. 

701 nci bölümü teşkil eden vakıf akaarlarla kira getirmeyen binalar yapma ve onarımı için 1950 
yılı Bütçesine mevzu (95 000) liraya bu yıl eklenen (15 000) lira ile bu tahsis (110 000) liraya çıka
rılmış ise de kanaatimce yeni yapıma gitmekten ise,mevcutların tamirlerini ve ihyalarını temin da
ha mühim bir ihtiyaçtır. 

2 nci maddeyi teşkil eden hayrat, ve âbideler onarma tahsisatına yapılan (202 950) liralık zam ye
rindedir, lüzumludur. Dünya çapında eşsiz birer sanat âbidesi olan ecdat eserlerini korumak, ihya 

etmek Millî borcumuz ve şerefimizdir, 

( S. Sayısı: 70 ) 
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4. 1951 yılı Bütçesinde yapılan tasarruflara gelince : 

Merkez ve iller memurlarından (L) cetveline alınan (39) memur aylığı 
201 nei bölümün 4 ncü maddesini teşkil eden iller memurları açık aylığından 
Cami ve mescit hademelerinin yıllık ödeneği olup Diyanet işlerine devri dolayısiyle 
201 nei bölümün 5 nei madesindeki fer'i hizmetler ödeneğinden 
201 nei bölümde bulunan Cuma ve kürsü vaizleri aylıklarından 
201 nei bölümün 7 nei maddesindeki tevliyet ve evlâdiyet aylıklarından 
202- nei bölümün 3 neü madesindeki merkez hizmetlileri ücretinden 
1950 yılı Bütçesine mevzu olup bu yıl Bütçesine konulmıyan geçici tazminat 
206 nei bölümün 1 nei maddesini teşkil eden merkez memurları çocuk zammı öde

neğinden 
206 nei bölümün 1 nei maddesini teşkil eden iller memurları çocuk zammı ödene

ğinden 
3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince, ödenecek yabancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince memurlara verilecek ikramiye 
209 neu bölümün 1 nei maddesini teşkil eden % 5 ve % 25 emekli ve giriş keseneği 

karşılığı 
209 neu bölümün ikinci madesini teşkil eden % 1 ek karşılıklar 
209 neu bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden emekli ikramiyesi karşılığı 
221 nei bölümü teşkil eden emekli, dul ve yetim aylıklarından 
301 nei bölümün 3 ncü maddesi :olan. öteberi giderlerinden 
302 nei bölümün birinci maddesi olan kırtasiye ödeneğinden 
302 nei bölümün 3 neü maddesini teşkil eden öteberi giderlerinden 
302 nei bölümün 5 nei maddesini teşkil eden ısıtma giderinden 
304 neü bölümün 1 nei maddesindeki merkez posta ve telgraf ücretlerinden 
304 üncü bölümün 2 inci maddesindeki iller posta ve telgraf ücretlerinden 
305 nei bölümü teşkil eden iller kira karşılığından 
306,ncı bölümü teşkil eden giyeceklerden 
307 nei bölümün birinci maddesini teşkil eden sürekli vazife yolluğundan 
309 neu bölümün bir ve ikinci maddelerini teşkil eden iller taşıtları işletme ve 

onarma ödeneğinden 
405 nei bölüm olan muhafaza ve fen memurla rının hayvan yem karşılığından 
417 nei bölümün 2 mei maddesini teşkil eden Belediye vergi ve resimleri karşı

lığından 
417 nei bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden Tapu Harç ve giderlerinden 
417 ncî bölümün 4 ncü maddesini teşkil eden başka her çeşit giderlerden 
422 nei bölümde bulunan Gureba Hastanesi giderinden (Tenzil edilen bu beş bin 

lira hastaneye mubayaa edilen bir makina bedeli olup geçen sene alınmış olduğundan) 
454 neü bölümde bulunan sigorta karşığmdan 
480 nei bölümde bulunan Çifteler Çiftliği arazisinin köylüye dağıtılması giderinden 
502 nei bölümün 1 nei maddesini teşkil eden 1946 - 1949 yılları borçlarından 

5. Masraf, Bütçesinin toplu bir hülâsasını yaptığımız zaman 1951 yılı Bütçesi, 1950 yılı Bütçesine 
nazaran (2 968 000) lira bir noksanlık göstermektedir1. 
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Gelir Bütçesi 

6. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Gelir Bütçesi, gider Bütçesiyle denk olarak (5 570 000) liradır. 
Bunun (5 420 000) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından, (150 000) lirası da Hazine yar-
dımiyle karşılanacaktır. 

Bu hale nazaran Genel Müdürlüğün 1951 yılı Gelir Bütçesine ve geçen yıla nazaran (3 044 700), 
lira eksik ve buna karşılık da kendi kaynakları gelirinden (76 700) lira bir fazlalık vardır ki, bu 
suretle gelir ve giderler birbirine denk durumdadır. 

Gelir Bütçesinin 2. bölümünde ve muhtelif maddelerinde gösterilen on üç çeşit gelirin 1950 
yılına göre, 1951 yılında bâzı gelir maddelerinin eksik gösterilmiş olması sebepleri araştırılınca, 
bu rakamalarm tahminden ziyade geçen üç yılın hesabı katilerine müstenit tahakkuklara göre ko
nulmuş olduğu anlaşılır ki, bütçenin hayalden ziyade hakikata daha uygun rakamlara istinat 
etmesi bakımından doğru bir hareket görülmüştür. Bununla beraber 1950 yılı geliri ile 1951 ge
lir tahminleri arasında göze çarpacak mühim bir fark yoksa da Genel Müdürlüğün mühim gelir 
kaynaklarından birini teşkil eden zeytin işletmeciliğinin çok esaslı bir surette ele alınması ihmal 
edümiyecek bir keyfiyettir. 

Temenniler 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'da bulunan (Gureba) hastanesinin sahibidir. Bu hasta
nenin vâkıfı tarafından konulan şarta göre yoksul kimselerin muayene ve tedavileri burada yapı
lacaktır. Bu maksatla hastanede (264) yatak vücuda getirilmiş iken, hastanenin üniversite tıp 
fakültesi tarafından idare edilmesi yüzünden vakıflar idaresi bugün ancak (108) yatağa sahip 
olabilmektedir. Vâkıfın vakfa ait maksat ve gayesini izaleden kurtarmak için vakfın tahsis ettiği 
para ile idame ettirilen bu sağlık müessesesinde vakıf yatağının hiç değil (175) e çıkarılması iyi 
olur. 

2. Vakıflar İdaresi hâlen İlahiyat Fakültesine devam eden (12) Öğrenciye burs vermektedir-
ki bütçedeki tutarı (15 000) liradır. Beher talebeye yırık masraf (1 250) lira düşmektedir. Tah
sillerini ikmal edecek bu talebelerin vakıflar idaresi ile bir ilgisi olmıyacağma göre, • bunlara ait 
tahsisatın Diyanet İşleri bütçesine nakliyle mezkûr fakülteeden mezun olacak öğrencilerin Diya
net İşleri Başkanlığı emrinde vazife almaları yerinde olur. 

3. Çeşitli sosyal yardımları teşkil eden 603 ncü bölümdeki (75 000) liranın sarf mahalli mün
hasıran İstanbul'dur. Filhakika nüfusu en ka^balık bir şehrimizde yoksul ve düşkün insanlara 
Vakıfların da el uzatması insanlık duygusunun bir icabı ise de vakıfların bu mühim tahsisatı tam 
ehlini bulup yardım elini uzatması bir hayli güç vo karışık bir iştir. Çok ulvi bir gaye ile bütçe
ye konulan bu mühim tahsisatı tam hedefine harcamak için bu para ile vakıfların, verem illetinin 
çok fazla tahribat yaptığı ve halkı yoksul olan mahallerdo birkaç tane verem dispanseri vücuda 
getirdikten sonra her yıl bütçeye koyacağı bu miktar tahsisatla tesis edeceği dispanserlerin idame 
ve iaşesini temin edecek olursa daha verimli ve faydalı bir hizmet yapmış olur. Komisyonumuzun 
bu nokta üzerinde dikkatle durmasını lüzumlu görmekteyim. 

4. Mülhak vakıflara ait cami hademelerinin maaşları halen Vakıflar Genel Müdürlüğünden 
ödenmekte ise de bunlar, mülhak camilere ait vakıfların gelirinden ödendiği ve bu gelirler kifayetsiz 
bir miktarda olduğu için bunlara verilen maaş pek azdır. Vakıfların mülhak cami ve mescit hado-
meleri maaşlarına bir miktar yardımda bulunması arzuya şayandır. 

5. Ecdadın hayır izinden ayrılmıyan halkımız tarafından bâzı kasaba ve şehirlerde halk yardı-
miyle camiler yapılmakta ise de bunların hademe, aydınlatma ve sair masraflarını teminde müşkülâta 
mânz kalmaktadırlar. Ilalk tarafından yapılan bu gibi dinî müesseselerin yaşıyabilmesi için umumi 

( S. Sayısı: 70 ) 
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bakım ve ihtiyaçlarına Vakıflar Genel Müdürlüğünce yardımda bulunulması muvafık olur. 

6. Vakıfların hâlen elinde (5903) parça çatılı emlâk, (2954) parça arsa ve tarla vardır. Bunla
rın yıllık gelirleri (2 250 000) liradır. Genel Müdürlük bu muazzam geliri esaslı bir tensika tâbi 
tutup bu kaynakları ıslah ve tecdit edecek olursa gelirinin daha çok: artacağı şüphesizdir. 

Beri tarafta vakıfların bilinemiyen, sayılamıyan nice emlâki mevcut ise de ne yazık ki, bunlarır 
miktarı ve nelerden ibaret oldukları şimdiye kadar tesbit edilmemiştir. Birtakım açıkgözler elinde 
şahsi intifalara vasıta olduğuna şüphe olmıyan emlâkin aranıp bulunması ve esaslı bir tesbite tâbi 
tutularak istifade edilmesi tavsiyeye şayan görülmüştür. 

7. Vakıflar İdaresinin bir gelir kaynağı mahiyetinde bulunan ve (Nükudu mevkufe) adı ile vak
fedilmiş olan paralardan elde edilen kâr, dört yıllık kesinhesaplara göre (60 000) liradır. Faizi 
münhasıran hayır işlerine tahsis edilmekte olan bu sandık sermayesinin biraz artırılması suretiyle 
(Vakıflar idaresi Bankası) haline getirilmesi, üzerinde durulacak ve tetkik olunacak mühim bir 
konudur. 

Bununla beraber, ancak, İstanbul'da çalışan ve İstanbul halkının faydalandığı 'bu sandığın 
Ankara'da derhal bir şube açması her suretle faydalı görüldüğünden Genel Müdürlüğün Hükümetle 
temasa geçmesi ve banka işine girişmesi tavsiyeye şayan görülmüştür. 

İşletmeler 

8. Vakıflar İdaresi üç mühim işletmeye sahiptir. İstanbul suları, Ayvalık ve körfez bölgesi ile 
Aydın bölgesindeki çok geniş zeytinlikler ve incir bahçeleri. 

Bu işletmeler mahsus bir kanunla idare -edilmekte ise de, işletmenin bütçeye temin ettiği gelir mü
nasebetiyle yaptığım tetkikta su işletmesinin kâr temin edemediği, zeytin işletmesinin ise tesislere ve 
geniş mahsul sahasına rağmen elde edilen kârın pek az olduğu anlaşılmıştır. Hükümetin işletmeler 
üzerinde hassaten durması temenniye şayan bir keyfiyettir. 

Ordu Milletvekili 
R. Aksoy 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu . 23 . î . 1951 

Esas No. 1/91 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Yakıtlar Genel Müdürlüğü 1951 Bütçesi hak
kında Başbakanlığın 30 . XI . 1950 tarihli ve 
71/1717 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale Du
yurulmakla Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih 
Korur ve Vakıflar Genel Müdür Vekili Orhan 
Çapçı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü Muhittin Gürün hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlüğün 1951 yılı Bütçesini 
Komisyon adına inceliyen raportörün raporu 
okunduktan sonra Genel Müdürlüğün çalışma 
konusuna «iren işler üzerinde esaslı incelemeler 
yapılmış ve gerekli izahlar alınmıştır. 

Giderler bütçesi : 

Genel Müdürlüğün 1951 yılı Bütçesi geçen 
yıla nazaran. (2 968 000) liralık bir noksanlık 
arzetmektedir. Bu noksanlığın başlıeası Hayrat 
hademesinin 5634 sayılı Kanunla Diyanet işleri 
Başkanlığına devredilmiş ve buna ait geçen yü 
bütçesine mevzu (2 906 072) lira esas ödenek ile 
özlük haklar da bu konuyu ilgilendiren diğer 
ödeneklerin indirilmiş olmasından ileri gelmek
tedir. Bu indirimle birlikte diğer bir takım ter
tiplerden yapılan ve Hükümet gerekçesinde 
tafsilen açıklanan indirimler toplamı (3 417 835) 
liraya baliğ olmaktadır. Buna karşılık olarak, 
yine gerekçede açıklandığı veçhile, bâzı bölüm
lere de (449 836) liralık yeni ilâveler yapılmış
tır ki bunların da vakıf akaarların, hayrat ve 
âbidelerin onarılması, çeşitli sosyal yardımlar, 
mülhak vakıflar hademe ücretlerine yardım, 
mazbut vakıflar arasına alman cami ve mescit
lerin aydınlatma, ısıtma, temizlik giderleri, ya
yın satmalına, arazi ve zeytinlikler genel gider
leri, aidat, geri verilecek paralar, bina ve arazi 
vergileri, iller ve merkez geçici hizmetliler üc
retleri gibi tertiplere gerek kanuni zaruretler
den ve gerekse bütçenin imkânları nispetinde 
hizmetlerin daha bir rahatlıkla ifasını mümkün 
kılmak maksadiyle bu yıl için bu tertiplere ya

pılabilen ilâvelerden ibaret olduğu anlaşılmak
tadır. 

Filhakika; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
esas vazifeleri 2762 sayılı Kanun ile çerçevelen
miş olup bu da mülhak ve mazbut vâkıfların 
idare ve idamesine taallûk eden muhtelif hiz
metlerin ifası suretinde mütalâa edilmek gerek
mektedir. Bunların başında gayet geniş ve bü
tün memlekete şâmil bir mâna ve mahiyet taşı
yan âbidat ve hayratın idame ve muhafazası 
için sarf edilen gayretler gelmektedir ki bu âbi
dat ve h a y a t ı n mühim bir kısmının vakıfları, 
muhtelif tarihî sebeplerle halen memleket dışın
da kalmasından dolayı bunların tamir ve termi-
mine muktazi giderlerin temini ve vakfın elin
de bulunan her türlü iktisadi kaynakların iyi 
bir surette işletilmesi ve elde edecekleri gelir
lerden mühim bir kısmının bunlara tahsisiyle 
mümkün olmaktadır. 

Vakfın bugünkü gelir kaynakları hakkın
daki malûmat aşağıda gelir kısmında arz ve 
izah edilecektir. Binaenaleyh gider bütçesinin 
kısımlar itibariyle mütalâasında görülür ki per
sonel giderlerini ihtiva eden ikinci bir kısmın 
toplamı (2 961 924) lira ve yönetim giderlerini 
gösteren üçüncü kısmın toplamı (188 353) lira 
ve daire hizmetleri ki esas hizmetlerden mühim 
bir kısmına taallûk eden dördüncü kısmın top
lamı (1 286 600) lira, beşinci borçlar kısmı 
(55 148) lira, yine vakfın esas hizmetlilerin
den biri olan altıncı yardımlar kısmı toplamı 
(141 500) lira ve vakıf akarlarla hayrat ve âbi
delerin yapma ve onarma giderlerini ihtiva 
eden yedinci kısım toplamı ise (940 000) lira 
olarak görülmektedir ki, (5 570 000) liradan 
ibaret olan gider bütçesinde personel hizmet
lerinin nispeti % 50 den fazla tutmakta ve an
cak yüzde elliye yakın bir kısmı ile esas hiz
metlerin ifa edildiği anlaşılmaktadır. Bilhassa 
vakfa münderis olmuş veya memleket dışında 
kalması, itibariyle geliri kalmamış, muhafazası 
ve imarı bu idareye ait olan çok kıymetli âbidat 
ve hayratın tamiratı hattâ bir kısmının ayakta 
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kalmasını temin edecek dereoede müdahalelerin 
yapılması bugünkü imkânlar dairesinde ve büt
çeye mevzu tahsisatla mümkün olmamaktadır. 
Nitekim bu yıl bütçesinden bu muazzam işe 
•ancak 940 bin lira gibi, işin azameti karşısında 
bir mâna ifade etmiyen, küçük bir para ayrıl
mıştır ki, bununla ancak bir iki büyük âbidenin 
ufak tamirleri mümkün olacaktır. Her zaman 
millî bir iftihar vesilesi olan âbidelerimizle hay
ratımızın büyük mimarî kıymetlerini, kendi 
asaletine uygun şekilde muhafaza ve temadi
lerini temin etmek için muhakkak ki, daha ras
yonel bir şekilde çalışmak ve hassaten bunla
rın en mühim derdi olan para işini halletmek 
gerekmektedir. Aknan bilgiye göre tamir işi
nin yüksek bir ilim heyeti tarafından idaresi 
Hükümetçe düşünülmekte olduğu ve böyle bir 
heyetin kurulması için de gerekli kanunun ha
zırlanmış bulunduğu ifade edilmektedir. Vak
fın kendi gelirlerinden bu işe daha fazla para 
ayırabilmesi ise ancak gelir kaynaklarının inki-
şafiyle mümkün olacağı veyahut Hükümetin ay
rıca bir yardam tedbiri alması zururi buluna
cağa anlaşılmaktadır. 

Yine vakfın esaslı meşgalelerinden birini de 
içtimai Muavenet işleri ve bunların en mühim
lerini Gureba Hastanesi ve aşhaneler teşkil et
mektedir. Bunlardan başka alillere, kimsesizlere 
yardım, yoksullara kömür tevzii, veremlilere 
yağ, et ve süt yardımı yapılması da bu cümle
dendir. Bütçenin tetkikmdan anlaşılacağı veç
hile imaretler ve Gureba Hastanesi dış-ndaki 
içtimai muavenet işleri için bu yıl 75 bin lira 
konmuş bulunmaktadır, imaretler için 75 bin 
lira tahsis edilmiştir ki, buralardan fakir ta
lebeye okullarda yemek üzere yemek tevzi edil
mektedir. Gureba Hastanesi için ise (250000) lira 
ödenek konulmuştur. Şartı vakfa göre bu hasta
nede 264 yatağın bulunması ve gariplerin bilâ-
bedel burada tedavisi meşruttur. Üniversite tat
bikatı için bu yatakların sayısı bugün 108 e in
dirilmiş ve mütebakisi Tıp Fakültesi emrine ve
rilmiş ise de yine 264 yatağın bütün masrafı 
Vakıf idaresince temin edilmektedir. Fakültece 
bu yataklara kendine göre hasta ve hattâ bun
lardan ücret aldıkları açıklanmış olup birinci 
hal tabiî olmakla beraber ücret alınması mevcut 
vakfiyeye uygun olmadığından bunun vakfiye
ye uyar şekilde cereyan etmesi komisyonumuzca 
muvafık şekilde mütalâa edilmiş ve Hükümetçe 

de bu hususta gerekli tedbirlerin alındığı bildiril
miştir. 

Gider bütçesinde vakıf akaarlar giderleri ki 
bunlar da vergiler, belediye vergi ve resimleri. 
tapu harç ve giderleri ve başka her çeşit gi
derler gibi tertipleri ihtiva etmekte ve toplamı 
(417 500) lirayı buh^akiv.dır. Arazi ve zeytin
likler giderleri de (67 000) lira olarak görül
mektedir. Vakfın mühim bir gelir kaynağı olan 
binalar ile arazi ve zeytinliklerinin bütçeye in
tikal eden giderleri bunların "\ü?at ve muhte
vası itibariyle tabii bul mmuştur. Diğer gider 
bölümlerindeki ödenekler,, taalluk ettikleri hiz
metler itibariyle ve geçen yıllardaki sarfiyat 
nazara alınarak uygun görülmüştür. 

Bölümler üzerinde teker teker yapılan ince
lemeler sonunda raportör tarafından yapılan 
açıklamaya nazaran Ankara'da açılacak Vakıf 
Paralar Müdürlüğü için (L) cetvelinde mevkuf 
bulunan kadrosundan 80 lira aylıklı bir müdür 
ve 50 lira aylıklı bir muhasebeci 30 lira aylıklı 
bir- veznedar ve 30 lira aylıklı bir muhamminin 
serbest bırakılması ve bu ufak kadro ile kurulacak 
müdürlüğün esasen mevcut bulunan istanbul Va
kıf Paralar Müdürlüğü gibi çalışacağı ve bu mü
dürlük için 2,5 milyon lira bir sermaye tahsis 
edileceği anlaşılmıştır. Komisyonumuz, ekseriyeti 
vakıf paraların daha geniş bir sahada nem alan
dı rılmasını temin maksadiyle Ankara'da da böy
le bir müdüriyetin kurulmasını uygun görmüş 
ve bu maksatla 201 nci bölümün birinci merkez 
memurları aylıkları maddesine (16 200) lira ve 
202 nci merkez hizmetlileri ücretine 90 lira aylık
lı bir odacının senelik ücreti olarak 1 080 lira ilâ
ve edilmiştir. Buna mütenazır olarak (L) cetve
linden yukarda zikredilen kadrolar serbest bı
rakılmış ve (D) cetveline de bir aded 90 liralık 
odacı kadrosu eklenmiştir. 201 nci bölüm arasın
da bulunan ve ücret mahiyetinde olan, fer'î 
hizmetler ödeneği ile intifa hakkı suretinde mak
tu olarak tahsis edilecek ödenekler maddeleri bu 
bölümden çıkarılarak 202 nci ücret bölümünde 
yeniden açılan 5 ve 6 nci maddelere nakledilmiş
lerdir.. Bundan başka Ankara Vakıf Paralar 
Kadrosu için 209 ncu Emekli Sandığı keseneği 
bölümünün 1 ve 2 nci maddelerine gerekli ilâ
veler yapılmıştır. 408 nci bölümün ikinci madde
sindeki (7 000) lira, hazırlanmakta olan yeni ka
nuna göre bütün eski eserlerin tamirini denetli-
yecek Yüksek istişare Kurulunun Millî Eğitim 
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Bakanlığına bağlı olarak teşkil edeceği ve öde
neğinin umumi muvazeneden verileceği ifade edil
diğinden bu bölümden indirilmiş ve bölüm un
vanı da ona göre düzeltilmiştir. 

Gureba Hastanesi doktorlarından biri 4489 
sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memle
kete gönderileceğinden bunun aylığı ile talebe 
ödeneği arasındaki farkın adı geçen kanun ge
reğince ödenmesi gerektiğinden yeniden açılan 
452 nci bölüme (1 500) liralık ödenek konul-
muştur. 

Bu suretle, yapılan tadillerle (5 582 904) 
lira olarak tesbit edilen gider bütçesi Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi: 
Vakfın gelirlerinin başında karelerle diğer 

çeşitli gelirler bölümünde gösterilen kaynaklar 
gelmektedir. Bu yıl gelir bütçesi geçen yıldan 
(2 968 000) lira noksaniyle (5 570 000) lira 
olarak tesbit ve teklif edilmektedir. Bu noksan
lığın sebebi geçen yıl Hazineden yapılan üç kü
sur milyonluk yardımın yapılmamış olmasıdır ki 
hayrat hademesinin Umumi Muvazeneye alınma
sı bu yardımın kalkmasını intaç etmiştir. 

îcareler geliri (2 560 000) lira tahmin edil
mektedir ki geçen yılların seyrine göre her yıl 
tahakkuk eden miktardır. Vakfın elindeki âbi-
dat ve hayratın gelirleri memleket dışında kal
dığı ve bu yüzden yapılması lâzımgelen işlerin, 
elindeki membalardan iyi istifade etmesiyle 
mümkün olduğu yukarda izah edilmişti. Ez
cümle zeytinlikler, memba suları gibi inkişafa 
ve iyi fennî şartlarla işletilmesi halinde mühim 
gelir kaynağı olmaya müsait işletmeler bunla
rın başında zikredilir. Eski işletme halindeki 
zeytin imalâthanelerinin yeni makinelerle teç
hizi halinde bugünkü veriminin bir kat daha 
artacağı ifade edilmiştir. Memba sularından is
tifade için bunların sahile cam borularla indi
rilmesi gerekmektedir ki bugün için kabil ol
madığı ifade edilmiştir. 

Bu haliyle daha iyi istifade çarelerinin aran
dığı ve bir mütaahhide verilmek veya nakliyesi
ni hususi bir surette temin etmek gibi bâzı hu
susların düşünüldüğü ve bu mevzularda tetki-
kat yapıldığı da ifade edilmiştir. Halen zeytin 
işletmelerinde 600 bin lira gelir temin edilmekte 
işletme mevzuu dışında kalan zeytinliklerle ara
zi ve incirlikler hasılatından 300 bin lira tah

min edilmektedir. Yine bu türlü gelirler bölü
münün mühim kalemlerden biri olan çeşitli ge
lirler maddesi 453 bin yedi yüz lira ve akaar ve 
toprak satış bedelleri faizi (421 300) ve taviz 
bedelleri faizi (620 000) vakıf paralar faizi de 
(60 000) lira tahmin edilmektedir. Diğer 3 ncü 
ve 4 ncü bölümlerle birlikte idarenin 1.951 yılı 
gelirleri toplamı (5 570 000) lira olarak tah
min ve teklif edilmiştir. Ancak bu yıl Ankara-
da açılacak ve 2,5 milyon liralık sermaye ile 
çalışacak olan Ankara Vakıf Paralar Müdürlü
ğünün bütçeye (37 500) liralık yeni bir gelir 
temin edeceği ve bunun evvelce bütçeye ithal 
edilmediğinden ikinci bölümün 6 ncı çeşitli va
ridat ve tahsilat ve 8 nci taviz bedeli faizi mad
delerine ilâvesi gerektiği ifade edilmiş, komis
yonca, bu düzeltmenin yapılması ve buna mu
kabil de gider kısmında yapılan zamlar düşül
dükten sonra (24 596) lira gelir fazlasının Ha
zine yardımından indirilmesi uygun görülmüş 
ve bu tashihden sonra gelir bütçesi (5 582 904) 
lira olarak tahmin ve kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Bütçe Kanunu tasarısı: 

Tasarının bir ve ikinci maddelerinde yukarda 
izah edilen sebeplerle gerekli değişiklikler ya
pılmış ve diğer maddeler bütçenin işlemesi için 
her yıl Bütçe Kanunlarına girmesi mutat hü
kümleri ihtiva etmeleri itibariyle aynen kabul 
edilmişlerdir. 

Bu suretle hazırlanan Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ek-
leri cetveller Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Bolu 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Güçbilmez 
Çanakkale Elâzığ îzmir 

K. Akmantar ö. F. Sanaç B. Bilgin 
Kırklareli Konya Maraş 
§. Bakay M. Â. Ülgen N, Ökmen 
Ordu Sivas Trabzon 

R. Aksoy H.lmre Muhalifim 
Trabzon G. R. Ey üb oğlu 

8. F. Kalaycıoğlu 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı giderleri için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (5 570 000) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 570 000) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce 1951 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 1951 Bütçe yılı içinde 
kapatılmak üzere Başbakanlığm onayı 
ile (500 000) liraya kadar kısa süreli 
avans almaya ve hesaplar açtırmaya 
Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçe tasarısiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar, ilgili ol
dukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
Ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — 'Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı giderleri için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (5 582 905) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 582 905) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
neti maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1951 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 7 nci kısım bölümleri artıklarından 
eski yıllar borçları bölümlerine Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 
1940 tarihli ve 3821 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1951 Bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1951 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başba
kan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

E. §. ince 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. îleri 
Eko. ve Ti. Bakanı 

Z. H. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

İV. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Adalet Bakam 
H. özyürük 

İçişleri Bakanı 
B. Nasııhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

R. ve S. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı . 
İV. îyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Pölatkan 
İsletmeler Bakanı 

M. Ete 

MADDE 7. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 8. 
mistir. 

MADDE 9. 
mistir. 

MADDE 10. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-
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A - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Aylıklar ve Ücretler * p w w 
Aylıklar 
Merkez memurları aylıkları 
İller memurları aylıkları 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 
Cami ve mescit hademeleri va 
zifesi 
Fer'i hizmetler ödeneği 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları aylıkları 
Cuma ve kürsü vaizleri aylık
ları 
Tevliyet ve evladiyet aylıkları 
Muhtaç ve körlerin aylıkları 
İntifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek ödenek
ler 
Mazbut vakıflar arasına alı
nan cami ve mescitlerin hade
me ücretleri için 5634 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi uyarın
ca Hazineye ödenecek karşılık
lar 

50 000 50 000 

0 5 000 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
İller memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 
Fer'i hizmetliler ödeneği 
İntifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek ödenek
ler 

2 700 
64 500 
63 540 
336 438 

0 

2 700 
64 500 
59 580 
306 810 

0 

574 500 
881 000 
1 200 
5 800 

2 906 072 
17 000 

2 790 

20 100 
12 900 
33 200 

582 000 
792 000 
1 200 
3 800 

0 
15 000 

2 790 

0 
9 700 
33 200 

598 200 
792 000 
1 200 
3 800 

0 
0 

2 790 

0 
9 700 
33 200 

0 

5 000 

Bölüm toplamı 4 504 562 1 494 690 1 445 890 

0 

2 700 
64 500 
60 660 
306 810 
15 000 

50 000 

Bölüm toplamı 467 178 433 590 499 670 
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B. 

203 

M. Ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
2 İller geçici hizmetlileri ücret i. 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

58 000 
27 000 

85 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul 'edilen 
Lira Lira 

63 000 
32 000 

95 000 

63 000 
32 000 

95 000 

0 
206 

207 

0 

209 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

I I - Başka haklar 
G-eçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
İller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
iller memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
iller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri 

25 000 

16 000 
74 000 

1 500 
4 500 

2 000 
6 000 
900 

Bölüm toplamı 104 900 

1 448 

0 

15 000 
70 000 

1 500 
4 500 

2 000 
6 000 
900 

99 900 

0 

0 

0 

15 000 
70 000 

1 500 
4 500 

2 000 
6 000 
900 

99 900 

267 083 
48 416 

100 000 
1 

99 692 
18 126 
70 000 
4 287 

100 643 
18 299 
70 000 
4 287 
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B. 

210 
2âl 

301 

302 

M. 

5 

t 

1 
•2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Emekli dul ve yetim aylıkları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

92 000 

507 500 

2 100 
610 000 

6 307 689 

• 

2 000 
2 500 
6 000 
2 000 

12 500 

6 000 
3 000 

22 000 
2 000 

13 500 

46 500 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

92 000 

284 105 

2 100 
552 539 

2 961 924 

2 000 
2 500 
5 500 
2 000 

12 000 

5 500 
3 000 

21 000 
2 000 

13 000 

44 500 

92 000 

285 229 

2 100 
552 539 

2 980 329 

2 000 
2 500 
5 500 
2 000 

12 000 

5 500 
3 000 

21 000 
2 000 

13 000 

44 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
2 îller posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon gider

leri 
4 îller telef on giderleri 

Bölüm toplamı 

20 000 

5 000 
11 000 

3 500 
4 753 

20 000 

4 000 
8 000 

3 500 
4 500 

20 000 

4 000 
8 000 

3 500 
4 500 

24 000 20 000 20 000 
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B. 

305 
306 
307 

M. 

1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı (îller) 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 700 
5 500 

10 000 
45 000 
17 000 

1 

72 001 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilea 
Lira 

5 000 
4 850 

7 000 
45 000 
17 000 

1 

69 001 

Lira 

5 000 
4 850 

7 000 
45 000 
17 000 

r 
69 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yolluklar 

1 Merkez 2 000 2 000 2 000 
2 îller 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 7 000 7 000 7 000 

309 Taşıtlar giderleri 
1. Merkez taşıtları işletme gider

leri 
2 Merkez taşıtları onarma gider 

leri 
3 iller taşıtları isletme giderleri 
4 tiler taşıtları onarma giderleri 

*Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire ' '" y' ; 
hizmetleri v * • • ? * • , 

405 Muhafaza ve fen memurlarının 
hayvan yem karşılığı 3 800 3 600 3 600 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

1 Aidat 40 000 60 000 60 000 

1 
6 500 

500 

7 002 

200 003 

1 
5 000 
1 000 

6 002 

188 353 

1 
5 000 
1 000 

6 002 

188 353 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Geri verilecek paralar 
3 Mahkeme harçları 

50 000 
75 000 

Bölüm toplamı 165 000 

100 000 
75 000 

235 000 

100 000 
75 000 

235 000 

0 Komisyonlar huzur ücretleri 
408 Artırma, eksiltme ve ihale ko

misyonları ücret ve giderleri 
0 özel kanunu gereğince kuru

lan yüksek istişare kurulu ge
nel giderleri 

Bölüm toplamı 

416 

417 

418 

421 

422 
423 

Ünüversite ve yüksek okullar
da okutturulacak öğrencilere 
verilecek burslar 

5 000 

7 000 

12 000 

10 000 

Avans, kredi ve para taşıma gi
derleri 

1 Faiz 
2 Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
genel giderleri 
Gureba Hastanesi giderleri 
imaretler giderleri 

5 000 
1 000 

6 000 

57 000 
255 000 
75 000 

5 000 

7 000 

12 000 

15 000 

5 000 
1 000 

6 000 

67 000 
250 000 
75 000 

0 

5 000 

0 

15 000 

1 
2 
3 
4 

Vakıf akarlar giderleri 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye vergi ve resimleri 
Tapu harç ve giderleri 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

217 000 
97 000 
10 000 

108 500 

432 500 

236 000 
70 000 
5 000 

106 500 

417 500 

•236 000 
70 000 
5 000 

106 500 

417 500 

5 000 
1 000 

6 000 

67 000 
250 000 
75 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

424 Mazbut vakıflar arasına alın
mış olan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
giderleri için 5634 sayılı Kanu-
nunlO ncu maddesi gereğince 
Hazineye ödenecek karşılıklar 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
1 Yayın ve tanıtma giderleri 
2 Satmalma ve abone giderleri 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

454 Sigorta karşılığı 
456 Düşünülmiyen giderler 
458 îzmir Fuarındaki Vakıflar pa 

viyonunun her çeşit giderleri 
476 Kurs giderleri 
478 Hayratın ve hayrattaki kıy

metli eşyanın inceleme ve ayır 
ma giderleri 

480 Çifteler Çiftliği arazisinin 
borçlandırma yoliyle köylüye 
dağıtılması giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1946 - 1949 yılları borçları 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

145 000 147 000 147 000 

4 000 19 500 19 500 
1 000 2 500 2 500 
5 000 22 000 22 000 

0. 0 1 500 
21 000 20 500 20 500 

£00 500 500 

1 3 000 3 000 

10 000 10 000 10 000 

200 2 000 2 000 

1 000 500 500 
1 199 001 1 286 600 1 281 100 

18 000 18 000 18 000 

11 855 11 121 11 121 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

2 1928 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım tuplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 

11 856 

22 500 

52 356 

1951 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

11 122 

22 500 

51 622 * 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 

11 122 

22 500 

51 622 

Altıncı kısım> - Yardımlar « • ' 

601 Kudretsiz hayrata yardım 
1 îmar.ve ihya karşılığı 15 200 45 000 45 000 
2 Vakıflar Tüzüğünün 52 ne i 

maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 0 20 000 20 000 

701 

721 

Yedinci kısım 

I - Yapı ve îmar işleri 

Bölüm toplamı 15 200 65 000 65 000 

602 Edremit Belediye hastanesine 1 500 1 500 1 500 
603 Çeşitli sosyal yardımlar 40 000 75 000 75 000 

Altıncı kısım toplamı 56 700 141 500 141 500 

1 

2 

Onarma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirme
yen binalar yapma ve onarma 
giderleri 
Hayrat ve âbideler onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar satmalma giderleri 

Yedinci kışım toplamı 

( S. Sayısı 

95 000 

627 050 

722 050 

1 

722 051 

70) 

110 000 

830 000 

940 000 

1 

940 001 

110 000 

830 000 

940 000 

1 

940 001 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı • 

GENEL TOPLAM 

6 307 689 
200 203 

1 199 001 
52 356 
56 700, 

722 051 

8 538 000 

2 961 924 
188 853 

1 286 600 
51 622 

141 500 
940 001 

5 570 000 

2 980 329 
188 853 

1 281 100 
51 622 

141 500 
940 001 

5 582 905 
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4 

5 

6 
7 

8 
9 

3 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

İcareler 
İcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Bölüm toplamı 

Türlü gelirler 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hası
latı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı ve 
kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akaar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Hazineden yardım 
G-eçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 

GENEL TOPLAM 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 250 000 
300 000 
35 000 

2 585 000 

219 500 
120 000 
185 500 

600 000 

25 000 
500 000 

421 300 
620 000 
60 000 

2 751 300 

3 194 700 

7 000 

8 538 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

2 250 000 
280 000 
30 000 

2 560 000 

220 000 
110 000 
190 000 

600 000 

25 000 
453 700 

421 300 
620 000 
60 000 

2 700 000 

150 000 

160 000 

5 570 000 

tahmin edilen 
Lira 

2 250 000 
280 000 
30 000 

2 560 000 

220 000 
110 000 
190 000 

600 000 

25 000 
472 105 

421 300 
639 096 
60 000 

2 737 501 

125 404 

160 000 

5 582 905 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tüzük 

îcarei vahide 

8. 3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

20. 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 

19. 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne surells satılacağına dair. 

îcarei müeccele 
16.5 .1929 1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Mukataa 
16 .5 .1929 1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Mahlûl muaccelâtı 
27.12.1837 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair 

Zeytinlikler hasılatı 
8 .3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne turetle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19. 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul' 

lerinin no suretle satılacağına dair. 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Arazi ve incirlikler .hâsılatı 
8 .3 .1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20. 4 .1936 2950 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19 • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Vakıf zeytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vafo7 menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işlet

mesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci maddeleri. 

( &: Sayısın ,70,) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T 

Vakıf memba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23. 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman vu zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri 

Kanun 

» 
» 

Tüzük 
» 

Kanun 
» 

> 

23. 7 .1330 

5.6.1935 
20. 4 .1936 

17 . 7 .1936 
22 . 4 .1935 
.18 . 3 .1926 
4. 1 .1934 

26 . 5 .1927 

2762 
2950 

788 
2554 

1050 

Çeşitli gelirler ve hasılat 
İcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili ii*&kındaki 
kanunun birnici maddesi. 
Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar tüzüğünün 52 nci maddesi 
Cami hademesi tüzüğünün 29 ncu maddesi. 
Memurin kanununun 26 nci maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları vo sair çeşitli hasılat.) 

Kaaun 
Akar ve toprak satış bedelleri faizi 

5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

> 

» 
Tüzük 

5.6.1935 

5.6.1935 
17. 7 .1936 

Taviz bedelleri faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Vakıf paralar faizi 
2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

Vakıflar tüzüğünün 22 nci maddesi. 

( S. Sayısı: 70) 
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D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

Merkez Hizmetlileri 

Vakıfhan ve apartmalar elektrik-
trikçisi 
Vakıf akaarlar idare memuru 
Dâva takipçisi 
Vezne tahsildarı 
Tahsildar 
Dağıtıcı 
Veznememuru 
Doktilo 

Vkıfhan ve apartmanlar hademesi 
» » > 

Asansörcüsü 
Kalorifercisi 

Kalorifer ateş
çisi (6 aylık) 
Defterci 
Ciltçi 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 

Bahçıvan 
Hela temizleyicisi 

250 
200 
140 
115 
60 
120 
125 
150 
130 
120 
90 
60 
75 
150 

125 
100 
120 
90 
80 
90 
80 
60 
50 

tiler hizmetlileri 

Başmuhafaza memuru (Atlı) 
Atlı muhafaza memuru 

•» » » 
Piyade » > 
Atlı tahsildar 
Piyade » 

Yeni Valde hanı kasa dairesi me
muru 
Yeni Valde hanı kasa dairesi me
muru yardımcısı 
Dâva takipçisi 
Elektrikçi , 
İnşaat ambar memuru 

3 
9 
4 
1 
5 
6 

15 
166 

110 
100 

90 
75 
75 
65 
60 
50 

150 

125 
150 
150 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Vakıf paralar ihbar ve tebliğ me
muru 
Teberrükât ambar bekçisi 
Gece bekçici 
Bahçıvan 

» 
İmaretler aşçıları 

» Şoförü 
» Hademesi 

Dördüncü Vakıfhan idare memuru 
Vakıfhan ve apartmanlar kapıcı, 
hademe ve asansörcüsü 
Vakıfhan ve apartmanlar kapıcı, 
hademe ve asansörcüsü 
Yeni Valdehanı odabaşısı 
Daktilo 

» 
Dördüncü Vakıfhan kalorifercisi 
Dördüncü Vakıfhan kalorifer ateş
çisi (6 aylık) 
Yeni Valdehanı kalorifercisi 
Altıncı Vakıfhan kalorifercisi 
Kıristal binası kalorifercisi 
Kaloriferci ve asansörcü 
Yeni apartmanlar kapıcısı 
Kapıcı ve kaloriferci 
Suyolcu 
Bekçi 
Odacı 

» 
» 

Hela temizleyicisi 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
1 

85 
60 
60 
85 
60 
60 
175 
50 
150 

15 

Gureba Hastanesi hizmetlileri 

Depo memuru 
Müracaat memuru 
Laborant 

> 
Terzi 
Marangoz 
Marangoz 
Aşçıbaşı 

60 

14 
1 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
17 
50 
5 
8 
16 
5 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

50 
100 
100 
85 
135 

75 
65 
55 
75 
65 
50 
85 
50 
50 
75 
60 
50 
50 
45 
35 
30 

150 
115 
115 
100 
100 
100 
100 
150 

( S. Sayısı: 70) 



3A — 
Görevin çeşidi 

,-^şçV^pmagı 
-Daktilo 

Kaloriferci 
; Bahçıvan 
"i Hastabakıcı ve hizmetçi 

A » » 

i » » 

1 » » 

.» > 
5 Gassal 

Styı -v 

1 
1 
1 
1 

15 
14 
14 
30 
20 
1 
1 

100 
85 

100 
; 85 

85 
75 
65 
60 
50 
75 
60 

Görevin çeşidi- Sayı Ücret 

Antalya ve Hatay>dkMva&fi®mzi hizmetlileri 

Muratpaşa Çiftliği idare memuru 1 200 
Muratpaşa Çiftliği ambar memuru 1 125 
Bahçıvan 3 130 
Çiftçi 1 .100 

Arifhikmetbey Kitaplığı hizmetlileri 

L Kitaplık müdürü > 1 A 3.20 
.; Hafızı kütüp 2 cn.15 
y Ciltçi di C 50 
u Hademe -x 1 1 50 

Kaldırılmış Tekke ve Zaviye mensupları 

A d ı i l i ,;4#iığA 

Abdüifettah Güren 
Âli Muhsin Gerçeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
ibrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet izzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Rahmi Gülman 
Ali Bıza Sümer 

j Abbas Esen 
Salih Ergün 
Ahmet Aksoy 

İstanbul 
•» 
» 
» 
» 
» 
> 

i izmir 
K Bursa 
; Erzurum 

Mardin 

^ 0 
20 
20 
32,5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

B. M. 

E - CETVELİ 

Odsıteğin çeşidi 

203 1 Merkez geejci JaizmefcMleri ücreti 
2 -..«İller ? » » > 

(•X S^^osı * 70) 



D. Görevin çeşidi 

L - CETVE1.Î 

Sayı Aylık fCD. 

MERKEZ 

Teftiş heyeti 

Hukuk Müşavirliği 

11 Avukat 
11 Tetkik memuru 

30 
30 

în§aat Müdürlüğü 

6 Mimar ] 
11 Ressam ve fotoğrafçı 1 

Muha&ebe Müdürlüğü 

Bütçe bürosu: 

12 Kâtip ] 

Hesabı kati bürosu: 

12 Tetkikr memuru ] 

Tetkik ve taldp 'htoosu: 

13 Kiâtip ] 

Merkez, masraf ve vezna bürosu: 

110 * Mümeyyiz ] 
lS.JKftip ] 

Levazım ve ayniyafehtasu: 

13 Kâtip ] 

Mülhak Vakıflar ve MuaıtiiMPMicdürffîğü 

Takip ve Tetkik Bürosu: 

13 Kâtip ] 

70 
30 

25 

2̂5 

20 

35 
20 

20 

Tevcih Bürosu: 

10 Mümeyyiz 
13 Kâtip 

20 

35 
20 

Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü 

12 Tetkik memuru 2 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 JEâtip 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

11 Şef 1 
12 İkraz memuru 1 
12 Muhasebe memuru 1 
12 Jcıa ve taüp memuru 1 
13 Kdtip 5 

.14 K'tip 2 
13 Veznedar muavini ve tahsildar 1 
11 Muhammin 1 
14 Tahsildar 1 

; Emlâk 9)&\ Arazi iMüdürMğü 

13 Kâtip 2 

120 

30 
25 
25 
25 
20 
15 
20 
30 
15 

-20 

-Ziraat, Madm^e, Orman îsleri Fen Müdürlüğü 

7 Mütehassıs 
13 -Kâtip 

Z&Hshri dM Mürlüğü 

12 Kâtip 

Vakıf'cKayıfkfâi 

13 "Kâtip 

60 

m 

25 

20 

ÎLLER 

25 

{ S^Ss&sı ? 70) 

-10 
11 
13 
14 
10 

11 

. 1 2 ; 

14 

Müdür 
» 

Memur 
^ » 

Muhasip, mümeyyiz, 
: ayniyat muhasibi 
Muhasip, mümeyyiz, 
ayniyat muhasibi 
Muhasip, mümeyyiz, 
ayniyat muhasibi 
Muhasip, mümeyyiz, 
ayniyat muhasibi 

başkâtip, 

başkâtip, 

başkâtip, 

başkâtip, 

2 

6 
32 

2 

2 

2 

2 

35 
30 
20 
15 

-35 

30 

25 

15 



D. 

11 
12 
13 
14 
9 

10 
14 

Görevin çeşidi 

Memur ve kâtip 
» > » 
» » > 
» > » 

Orman mühendisi 
» » 

Orman ve zeytinlikler mua
melât ve cibayet memuru 

— 3 8 -
Sayı Aylık 

1 30 
1 25 
6 

34 
1 
1 

6 

20 
15 
40 
35 

15 

D. 

11 
12 
13 
9 
9 

Gprevin çeşidi 

Ücretli memurlar 

Kadastro memuru 
> 
» 

» 
» 

Orman mühendisi 
Avukat 

Sayı Aylık 

Ücret 
1 85 
1 75 
1 60 
4 320 
1 120 

R - CETVELİ 

Bölüm 407 - Madde 2 — Geri verilecek paralar 
Her hangi bir sebeple bütçeye irat kaydedilmiş olan katma vakıflara ait paralarla geri verilmesi 

gereken mahlûl müecceleleri, mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgilile
rine bağlanacak intifa haklarının birikmişleri, fazla ve mükerrer tahsil edilmiş olan paralar, Sular 
Kanunu uyarma belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler 
bu maddeden verilir. 

Bölüm 407 - Madde 3 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim vergi, her türlü giderler, hakeme ve ilân 

ücretleri, İdare tarafından açılan ve idare aleyhine açılacak dâvalarla icra kovuşturmalarının gerek
tirdiği her türlü giderler, idare aleyhine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödeme ödevi 
yükletilen mahkeme giderleri ve 1263 sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri 
bu tertipten verilir. 

Bölüm 408 -1 — Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonları ücret ve giderleri 
Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonunun aylıklı veya ücretli olmıyan üyelerinin huzur ücret

leriyle tadilât komisyonu üyelerinin huzur ücretleri, yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 417 - Madde 1 — Bina ve Arazi Vergileri 
Geçmiş yıllar vergilri de bu maddeden verilir. 

Madde 2 — Belediye vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bu maddeden verilir. 

Madde 3 — Tapu harç ve giderleri 
Vakıf binalarla arazinin kdastro tahrir tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

çalıştırılacak bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir. 

"> p 1 "51 •' ? >•• 'i *.• Î"»~j" v - Madde 4 -r- Başka her çeşit giderler , 
Vakıf akaarlann ıs'tma, aydınlatma gibi giderleriyle bu işlerin ufak tefejk onarma, fotoğraf 

ve saire harcamaları dâhildir. 

( S. Sayısı: 70 ) 
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Bölüm 421 — Arazi ve zeytinlikler genel giderleri 

Her türlü bakım ve nakliye harcamaları, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri ve bu iş
lerde çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri bu bölümden ödenir. 

Bölüm 451 -Madde 1 — Yayın ve tanıtma giderleri 
Vakıflar ve âbidelerle ilgili her türlü yayın işleri vakfiyelerin yayın ve teşhiri, resim ve fo

toğraf aletleri ve malzemesi satmalnması bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, 
vakıflar hartası ve vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi hayrattan an" t değerinde olanları 
tanıtarak hayır fikrini yaymak maksadiyle yapılacak her çeşit tanıtma işleri ve çektirilecek fi
limler için harcanacak paralarla eser ve makale sahiplerine verilecek telif hakkı ve ücretler 
her türlü baskı ve tercüme masrafları, tanıtmaya mütaallik tesis giderleri bu maddeden ödenir. 

Madde 2 — Satmalma ve abone karşılığı 
Türk tarihine, medeniyetine ve eski eserlere ilişkin yayınlarla Genel Müdürlükçe satınalınmasına 

lüzum görülecek eserlerin satmalma ve gazete abone bedelleri bu maddeden ödenir. 

. Bölüm 476 — Kurs giderleri 
Kurs görmek için hariçten getirilecek memurların yollüklariyle 3888 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesi mucibince verilecek gündelikleri, kitap, defter ve diğer ders levazımı, kursa ait demirbaş eşya, 
basılı kâğıt ve def terler, yakacak, elektrik ve her çeşit korunma ve şair temizlik giderleri ve konferans 
ücretleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 701 - Madde 1 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar yapma ve onarma giderleri 
Yapma ve onarma için satın alınacak malzeme bedelleriyle vakıf akarlara vukubulan tecavüz. 

dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce takdir veya 
İdarece tesbit olunacak bedeller de bu maddeden verilir. 

Madde 2 — Hayrat ve âbideler onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alât bedelleriyle diğer mahalden getirilecek 

usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve haremindeki gayrimenknllerin kamulaştırma ve 
emvali metrttkeden olup halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satmalma bedelleri de bu 
maddeden ödenir. 

(S. Sayısı: 70) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yıh' Bütçe Kanununun 5 nöi maddesiyle verilen yetkiye dayanıla

rak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

B. M» ödeneğin çeşidi 

203 1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 İller geçici hizmetliler ücreti 

Aylık Süresi Tutarı, 
Görevin çeşidi Sayı Lira Ay Lira 

Merkes 
(Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

Kurs öğretmeni 
» » 
» » 

Konferans 

(3656 sayılı 

Onarma teknisiyeni 
» V-. > 

» » 
Fotoğraf 
Fennî tesisat ve kalo
rifer ustabaşısı 
Sürekli onarma ustası 

» > » 
Kurs odacısı 
Kayıtçı 

1 
4 
2 

66 

350 
150 
150 
25 

Kânunun 19 

1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

625 
600 
500 
400 

325 
210 
160 
100 
110 

12 
8 
8 
0 

ncu 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

4 200 
4 800 
2 400 
1 650 

maddci'/ 

7 500 
14 400 
12 000 
4 800 

3 900 
2 520 
1 920 
1 200 
1 320 

(Ek görev olarak üçte iki nispetinde verilir.) 
(Haftada 4 saati geçemez.) 
(Haftada iki saati geçemez.) 
(Haftada iki saati geçemez,) 

62 61Ö 

îller 
(3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler.) 

Onarma teknisiyeni 
> > 

Sürveyan 
> 

Tarım teknisiyeni 
[1] Vakıflar idare me. 

Kayıtçı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

2 

625 
500 
200 
165 
300 
60 

100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

7 500 
6 000 
4 800 
1 980 
3 600 

720 

2 400 

[1] 3461 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sözü 
geçen memur vekilleri 

27 000 

(Sf Sayışır 70) 



S. Sayısı: 92 

1951 Yılı 

Devlet Havayolları G. M. 
Bütçesi 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/82) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 1728 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

(S. Sayısı: 92) 



ÖEBEKÇE 

Katma bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü gider bütçesi (11 583 596 

Bu miktardan (8 183 596) İraya tekabül eden giderler ilişik bir sayılı cetvelde ve (3 400 
masraflar da yine ilişik iki sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu giderlerin (5 550 000) lirası 1951 yılında temin edilecek gelir ile ve (681 665) lirası da d 
(6 351 931) lirası da Hazinece yapılacak yardımla karşılanacaktır. 

I - sayılı cetveldeki fazlalıklar hakkında izahat 

1950 yılı 1951 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

201 1 Merkez memurlar 
aylığı 

2 İller memurları 
aylığı 

178 500 1 
36 600J 

202 3 Merkez hizmetli
ler ücreti 912 240 

4 îller hizmetliler 
ücreti 677 760 

221 099 

Fazlası 

9 000 

2 426 399 836 400 

1950 yılı Bütçesinde memu 
suretiyle ayrı ayrı maddelerde 
da merkez ve iller diye bir tef 
danlarda ayrıca muhasebe teşk 
tediyeler merkezce yapılmakta 
yılı için teklif edilen bütçede 
toplu olarak gösterilmesine zaru 
lira konularak iller tertibi muh 

Aylıklı memurların terfi sü 
yılı Kanun gereğince verilecek 
karşılamak üzere geçen yıla naz 
hâsıl olmuştur. 

Uçaklara ait motor revizyon 
Hava Kurumu Uçak Fabrikasın 
yılında (231 260) lira 1949 yı 
(141 614) lira bir masraf ihti 
ve gerekse gövde tadilâtından 
yüzden bu yıl merkez atelyesin 



1950 yılı 1951 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi Fazlası 

m 
m 

204 Yabancı memur- 105 000 157 500 52 50 
lar ve tercüman
lar ücreti 

takviye edilerek ayrıca uçağa ai 
trolleri yapılmak suretiyle hav 

Bu hususların önlenebilmesin 
elemanlarla takviyesine ve mev 
temin etmek üzere kadroların 
tutularak aylıklarının artırılma 

Bundan başka Bayındırlık 
mir ve Esenboğa'da ve ayrıca 
pılan 1951 yılı içinde idaremi 
hava meydanları ve müştemi 
temini ve ayrıca yeniden açılan 
nın personel ihtiyacının karşıl 
de mevcut (622) aded kadroya 
edilmiş ve yukardaki bildirişe 
için (836 400) lira fazlasiyle öd 

Ancak hizmetlilere ait kadr 
miktarı (2 579 100) liraya baliğ 
kiine girmesini müteakip ilâv 
patılması mümkün olamıyacağ 
dan bütçeye (152 701) lira n 

1950 yılı bütçesinde hizme 
mak suretiyle ayrı maddelerd 
nunda merkez ve iller diye bi 
meydanlarda saymanlık teşkil 
tün tediyeler merkezce yapılm 
1951 yılı için teklif edilen bü 
reti toplu olarak gösterilmesine 
sine (1) lira konulmak suretiy 

1950 yılında E. O. A. tek 
suretiyle Amerikadan getirile 
âzami istifade edilmekte olduğ 
y^lı içinde uzatılması gerekm 
man pilotun getirilmesine kat 



1950 yılı 1951 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

209 

211 

302 

1 

2 
3 
4 

5 

2 

4 

5434 sayılı Ka
nun gereğince T. 
C. Emekli Sandı
ğına ödenecek % 
5 ve % 25 giriş 
kesenekleriyle ar
tış farkları 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim 
giderleri karşı
lığı 
Diğer ödenekler 
5215 sayılı Ka
nun gereğince 
ödenecek kilomet
re uçuş parası, taz
minat ve başka 
giderleri 
îller büro giderleri 
Döşeme ve demir
baş 
Aydınlatma 

151 348 
18 427 
15 000 

1 
15 000 

200 000 

10̂  000 
12 000 

166 822 
26 881 
25 000 

7 174 
7 827 

296 672 

60 000 
27 000 

Fazlası 

cek bir uzman için 1950 yılm 
ödenek teklif edilmiştir. 

15 474' 
8 454 % 5 emekli % 25 giriş % 

10 000 % 1 ek karşılığı olarak (8 45 
Iverilecek ikramiye için (10 00 
giderleri için % 5 emekli öd 

7 1731 (7 173) lira fazlasiyle ödenek 

1951 yılında işletmeye aç 
hatlariyle memleket içi sefer 
hava programına tâbi tutulac 
metrelik fazla uçuş yapılacağ 
personele verileeek uçuş para 

96 672 fazlasiyle ödenek konulmuştu 
Bayındırlık Bakanlığınca Y 

idareye teslim edilecek olan 
50 000)nanm yabancı memleketlerde 
15 0 0 0 U a r ı m karşılamak üzere tefriş 

Bu binanın tefrişi masraf 
baliğ olmakta ise de yapılac 
mümkün görülmediğinden 19 
mirbaş tertibine ancak (50 0 

Bundan başka binanın ay 
ayni bölümün 4 ncü maddesi 
miştir. 



B. M. ödeneğin çeşidi 

304 1 Merkez posta ve 
telgraf ücreti 

2 iller posta ve tel
graf ücreti 

3 Merkez daireleri 
telefon giderleri 

4 iller daireleri te
lefon giderleri 

305 2 iller kira karşı
lığı 

306 Giyecekler 

307 1 Sürekli görev yol
luğu 

2 Geçici görev yol
luğu 

307 5 Yabancı uzmanlar 
ve hizmetliler yol
luğu 

1950 yılı 1951 yılı 
Bütçesi teklifi 

15 500 5 000 

500 1 000 

15 000 20 000 

20 000 55 000 

14 600 25 000 

90 000 130 000 

10 000 20 000 

20 000 30 000 

10 000 20 000 

Fazlası 

Genel Müdürlük merkeziy 
1 5001 uçak hareketlerini takip ve y 

ve meydanlar ile şehirleraras 
500 lında yeniden açılacak meyd 

^muhaberelerini karşılamak iç 
5 000 (42 000) lira fazlasiyle öden 

35 000 
On beş meydanda kira ile 

10 400 ve garajların 1950 yılı sonuna 
Bütçesine ek olarak alman ik 
binaen (10 400) liralık ödene 
1951 yılında ödenecek peşin 
geçen yıla nazaran (10 400) 

40 000 1951 Yılı hizmetler kadros 
bise, palto, ayakkabı ve iş t 
yılma nazaran (40 000) lira 

1951 Yılı hizmetliler kadr 
10 OOOlrettep olduğu mahallere tây 

cuklarını karşılamak maksadiy 
10 000 ve Bayındırlık Bakanlığınca 

kontrolü gerekmekte olduğun 
revle memur edileceklerin ta 
ayrıca (10 000) lira ki bu su 
(20 000) lira fazla ödenek ko 

1951 Yılında Amerika'dan 
karşılamak üzere (10 000) li 

10 000 



ödeneğin çeşidi 

Hava, deniz, ta
şıtları elektrojen 
grupları buhar ka
zanları ve diğer 
tesisleri işletme ve 
onarma giderleri 

Artırma, eksiltme 
komisyonlarına iş
tirak edecek üye
lerin huzur hakkı 
Ecza ve sıhhi ge
reçler giderleri 

1950 yılı 1951 yılı 
Bütçesi teklifi Fazlası 

2 670 000 3 767 500 1 097 500 

15 000 

500 

25 000 

500 

1. 1951 Yılı programına na 
siyle uçuş yapılacağından alınac 
üzere geçen yıla nazaran (616 0 

2. 1951 Yılında (60) aded u 
gövdelerinin onarılması için lüzu 
mak üzere (280 000) liraya, 

3. Uçak yolcularının meyda 
otobüslerin çok eskimiş olmasın 
niz motorunun ve meydanlarda 
buhar kazanları ve diğer tesisl 
nazaran bu tertiplere onar bin 
nek konulmuştur. 

4. Gerek memleket içinde k 
bancı memleketlerden gelen uça 
esnasında vardıkları meydanlar 
mek için yapılan aydınlatma g 
elektrik ceryan bedeli ve yab 
uçakların konma ve konaklama 
daha fazla olacağı göz önünde t 
lira, 

5. Bayındırlık Bakanlığınca 
rak Yeşilköy'de inşa edilip 195 
olan binaya ait tesislerin işlet 
malzeme karşılığı olarak (56 
suretle bu bölüme geçen yıla na 
ödenek istenilmiştir. 

Meydanlarda kurulu bulunan 
iştirak edecek gayrimuvazzaf b 
hakkı karşılığı olarak (500) lira 

10 000 Gerek meydanlarımızda ve g 
re t hâsıl olan sağlık tedbirleri iç 
lira fazlasiyle ödenek istenilmesi 



1950 yılı 1951 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

452 Staj ve öğrenci 
giderleri 

2 Teknik üniversite 25 000 
ile sanat ve tek
nik enstitülerinde 
ve okullarında 
okutturulacak öğ
renci giderleriyle 
kurs karşılığı 

457 Yabancı memle- 10 000 
ketlerde toplana
cak havacılık kon
feransına iştirak 
edeceklerin yol-
luklariyle her çe
şit giderleri 

Fazlası 

I - Her hangi bir uçak kaz 
otomatik oksijen verme cihazlar 

2. Uçakların dahilî dezenf 
uçağın münasip bir köşesine ye 
otomatik pülvarizatör satmalmm 

3. Her hangi bir mecburi 
bir uçağın arama servisi emrin 
davat sıhhi imdat sandıkları sa 

4. Milletlerarası hava alanla 
nılmak üzere kâfi miktarda kur 

5. Binaların açıkta ve eks 
gece servislerinin mevcudiyeti 
ratla mücadele edebilmek ve uç 
lenmemesi için D. D. T. li fili 

25 000 Her gün inkişaf etmekte o 
tiyacı aşikâr bulunduğundan b 
mak ve mecburi hizmetleri do 
bağlılıklarmı sağlamak maksa 
enstitülerinde öğrenci yetiştiril 
ve bu maksatla 1951 yılı Bütçe 
konulmuştur. 

10 000 1951 yılı içinde yabancı mem 
toplantılarına iştirak edecek 
temsilî giderler ve konferans e 
karşılamak üzere (10 000) lira 



f 
*9 

1950 yıh 1951 yıh 
B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi teklifi 

501 Geçen yıl borçları ''40*000 80 000 

502 1 Eski yıllar borç- 4 999 130 817 
ları 1945 - 1948 

Toplam 

Fazlası 

40 000 Malî yıl sonunda satınalı 
hakkuk muamelesinin tekem 
içinde ödenmesi gereken istih 
çen yıla nazaran (40 000) lira 

125 818 1945 -1946 yıllarında Ame 
ve sonradan Devlet Havay 
Gümrük Besmi olarak tediyes 
rük İdaresince talep edilmesi 
nilmiştir. 

2 531 591 Toplam 
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Yatırımlar Gerekçesi 

Teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi 1950Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

Lira 

901 1 Meydan bina onarımı 75 000 173 000 

Uzun zamandan beri tamiri yapılmamağından dolayı büyük bir çöküntüye yüz tu
tan ve ilerde daha büyük masrafları istilzam edecek olan aşağıda yazılı meydan ve bi
na tesislerinin onarılmasına kati lüzum ve zururet hâsıl olmuştur. 

1. Ankara meydan binasının teras, izolâsyon, boya ve badana tamiratı 
2. Yeşilköy meydanında yaptırılacak tamirat 
a) Yolcu binası ile diğer binaların boya, badana ve sair tamiratı 
b) Yangın arabalarının muhafazası için (1) No. lı hangar dahilinde yapılacak 

bölme ve tadilât 
3. îzmir meydanında yapılacak tamirat 
a) Yolcu binasının boya, badana ve tamiratı 
b) Meydana ait su tesisatının ıslahı 
4. Bursa meydan.yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
5. Balıkesir meydanına ait su tesisatının ıslahı 
6. Afyon meydan yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
7. Antalya meydanında yolcu binası ile su tesisatının ıslahı ve tamiratı 
8. Konya meydan binasının umumi tamirat ve tadilâtı 
9. Adana meydanında radyofar yolcu, atelye ve hangar binalarının tamiratı 
10. İskenderun yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
11. Gazianteb meydanında yapılacak tamirat 

.a) Yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
b) Meydana ait su tesisatının ıslahı 
12. Diyarbakır meydan binasının boya, badana ve sair tamiratı 
13. Elâzığ meydan binası ve su tesisatının ıslahı ve tamiratı 
14. Van meydanına ait su tesisatının ıslahı 
15. Malatya yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
16. Sivas yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
17. Samsun yolcu binasının boya, badana ve sair tamiratı 
18. Erzurum meydan binasının umumi tamirat ve tadilâtı 
19. Kayseri meydan ve yolcu binasının tamiratı 
20. Muhtelif meydanlarda mevcut tesisatı sabite ile ilgili telsiz, rene radyo heykin 

ve bunlara muktazi grup binalarının tamir ve ıslahı 

Toplam 

Teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

15 

8 

000 

000 

10 000 

10 000 
2 000 
2 
5 
«> 
o 5 
5 
15 
1. 

1 
6 
5 
5 
5 
2 
2 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

14 000 
1 

50 

173 

000 

000 

000 

901 2 Meydan pist onarması 250 000 822 493 572 493 

(lB. Sayısı": 92) 
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Lira 

Uçakların en fazla hareket merkezi olan Yeşilköy, Ankara, Adana, izmir meydanları 
ile diğer meydanlarda mevcut pistlerin onarılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

1. Yeşilköy Meydanı : 

On sene kadar evvel üç dört ton ağırlığındaki tayyarelerin inişine elverişli bir şekil
de inşa edilmiş olan bu meydanın pisti eskidiği gibi iki yıldan beri takriben elli ton ağır
lığında 30 - 60 kişilik tayyareler gelmeye başlamış ve bu son zamanlarda bunların se
fer adedleri pek fazla artmış olmasından ve bu ağır tayyarelerin tesiri ile meydan pisti 
büyük arızalar göstermiş ve bu arızaların izalesine çalışılmış ise de yapılan tamirat büt
çedeki ödenekle kıyas edilmiyecek derecede pek mahdut kalmıştır. 

Her ne kadar Bayındırlık Bakanlığınca Yeşilköy'de yeniden büyük bir pist inşa edil
mekte ise de bu inşaatın hitamına kadar gelecek uçakların iniş ve kalkış emniyetini te
min için mevcut pistin onarılmasına kati zaruret hâsıl olmuş ve bu işlerin yapılması için 201 575 

Ankara Meydanı : 

2. Bu meydanda mevcut pistin bâzı yerlerinde çatlama çizgileri belirmiş olduğundan 
mevcut asfalt üzerine 4 - 5 Cm. kalınlığında asfalt bitümü kaplamasının yapılmasına 
ihtiyaç olduğu gibi ayrıca sathi kaplama tamiri yapılmış olan Şimal - Cenup pistinin sat
hi kaplamasının yapılması da zaruri olduğundan bu ihtiyaç için 127 200 

Adana Meydanı : 

3. Bu meydanın Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak yeni pist inşaatı beton kapla
ması ancak 1952 yılında başlanacağından mevcut eski pistin uçakların emniyetle iniş ve 
kalkışını temin etmek üzere temel beton tabakası ve asfalt kaplamasının esaslı bir su
rette onarılmasına katı lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan 282 893 

îznıir Meydanı : 

4. Bu meydanda iki sene evvel kısmi bir sathi kaplama tamiri yapılmış ise de pis
tin ve tamir görmiyen asfalt taksirotun mevziî temel tamirleriyle sathi kaplama yapıl
masına şiddetle ihtiyaç olduğundan 150 000 

Muhtelif meydanların yol tamiratı : 

. 5 . Ana yoldan ayrılan ve meydana giden şose yollariyle meydana ait yolların mey
dan hizmetlerine münhasır bulunması ve Bayındırlık Bakanlığınca, vilâyetlerce inşa ve 
tamiri yapılmakta olan yolların ıslahı için 60 825 

322 493 

Teklif 
B. M. Ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

901 3 Mevcut makine ve araçların onarıl
ması 80 000 50 000 30 000 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Lira 

Meydanların pist, taksirot ve apron işlerinde kullanılan cihaz ve makinelerin tamiri 
ve tamiri için lüzumlu tamir malzemesi satmalmması ve sair masrafları için geçen yıla 
nazaran 30 000 lira noksanı ile 

B. M. ödeneğin çeşidi 

902 1 Hava taşıtları telsiz cihazları ve ye
dek parçaları satmalma giderleri 

TeMİf 
1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası 

501 800 400 000 

50 000 

Noksanı 

101 800 

Lira 

Uçakların bulutlu ve kapalı havalarda seyrü sefer emniyetini temin için satmalın-
masma lüzum görülen : 

1. 15 aded (18 - 8 - 4 tipi) çok yüksek firekansh radyo cihazı için 
2. Birinci maddede yazılı cihazın yedek malzemesi için 
3. Yirmi aded (ÎLS tipi) aletle kör inişi alıcı cihazı için 
4. Bu cihazın yedek malzemesi 
5. Uçaklar için lüzumlu kablo 
6. Uçaklara lüzumlu telsiz yedekleri ile gece iniş projökörleri ve lambaları 

Toplam 

90 000 
10 000 
180 000 
20 000 
15 000 
•85 000 

400 000 

B. M. ödeneğin çeşidi 
Teklif 

1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası 

902 2 Yer ve Deniz taşıtları telsiz cihazları 
ve yedek parçaları satmalma giderleri 

593 200 650 000 56 800 

1. Adana, Silifke, Samsun, Antalya, Yalova ve Tatvan'a konacak Bikinleriyle İs
kenderun ve Gazianteb için lüzumlu küçük bikinler satmalma bedeli olarak 

2. Yolcu nakline mahsus otobüslerin çok eskimiş olmasından dolayı orijinal ka-
roserli büyük tip altı aded otobüs satın alınmak üzere 

3. Az yolcu ile yapılan seferlerde küçük otobüslere katî ihtiyaç olduğundan dört 
aded küçük otobüs sattınalınması için 

4. Bayındırlık Bakanlığınca tesisatı tamam'aftan ve 1951 yılında teslim edilecek 
olan rençlerin ayaklarının daimî surette ayar ve kontrolü için telsizli ve hususi rad
yolu Jeb tipi dört aded otobüs satmalmması 

Noksanı 

Lira 

160 000 

350 000 

50 000 

40 000 

(S. Sayısı: 92) 
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Lira 

5. Her hangi bir mecburi iniş yapması veya düşmesi melhuz bulunan uçakların 
denizde aranması ve kurtarilması işinde kullanılmak üzere bir aded deniz motörü 
satınalmması için 50 000 

Toplam 650 000 

Teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

902 3 Amerikan - İngiliz kredilerinden sa- 105 000 652 507 547 507 
tınalınan malzeme bedeli olup Hazi
neye ödenecek paralar karşılığı 

Amerika ve İngiliz kredilerinden satmalman malzeme bedeli taksit karşılığı olarak Hazineye 
Ödenmek üzere 1950 yılı Bütçesine konulan (105 000) lira ancak İngiliz kredisi karşılığına teka
bül etmektedir. Halbuki 1 . I . 1950 tarihinde ödenmesi icabeden (97 895) dolar ve karşılığı 
olan (276 571 liranın bütçemizin tanzimi esnasında 1950 yılı Bütçesine konolmamış olmasından ve 
1 . I . 1952 tarihinde ödenmesi gereken (95 899) dolar karşılığı olan (270 936) lira ile birlikte 
geçen yıla mütenazır bu tertibe (547 507) lira fazlasiyle ödenek konulmasına zaruret hâsıl olmuş
tu*. 

Teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

902 4 Motor revizyon atelyesi için lüzum
lu malzeme satınalma giderleri 400 000 400 000 

Lira 

İdare elinde mevcut yolcu nakline mahsus uçakların bir kısmı (60 000) saati geçmiş 
ve ekserisi bu miktara yaklaşmış olduğundan buılara ait büyük tamir ve revizyon 
işleri idarenin kendi atelyesinde yapılmasını temin için lüzumlu alât ve edevat maki-
nalar satmalmak üzere bu miktar ödenek istenilmiştir. 400 000 

Teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

903 1 Meydanlar için satmalmacak makina 
ve araçlar ve yedekleri karşılığı 50 000 50 000 

Meydanlarda tamir ve bakım işlerinde kullanılmak üzere asfalt katran püskürme 
makinası silindir kamyon betoniyer gibi cihaz makina ve rabıtaların satmalınmasma 
ve bunların gümrük nakliye v e ardiye masraılarınm karşılanması için (50 000) lira 
ödenek istenilmiştir. 

( S. Sayısı: 92) 
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Teklif 

B. M. ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

903 2 Meydanlar için satmalın acak elektro- , 
jen gurupu giderleri 100 000 100 000 

Bir kısım meydanlar için satmalmmasma lüzum hâsıl olan elektrojen grupu ile 
diğer meydanlarda mevcut elektrojen grupuna ait yedek parça satmalmması ve ida
me masraflarını karşılamak üzere (150 000) lira ödenek istenilmesine lüzum ve zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Teklif 
B. M. Ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksaaı 

Pasif Korunma giderleri 2 000 2 000 

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanmış olan Pasif Korunma Yönetmeliğince hava 
meydanlarında alınması lâzımgelen tedbirler karşılığı olarak satmalınacak mal
zeme ve her çeşit giderleri için ödenek ayrılmıştır. 

Teklif 
B. M. ödeneğin çeşidi 1950 Bütçesi 1951 Bütçesi Fazlası Noksanı 

904 Döner sermaye 100 000 100 000 

Mahiyeti itibariyle bütçe formülleri içinde tedvirlerine imkân görülmiyen bilhassa 
meydanların şehir 1 erden* uzak olması ve müşterilerin yalnız uçak yolcularına inhisar 
etmesi dolayısiyle şahıslar tarafından işletilmesine imkân olmıyan büfelerin işletilmesi 

maksadiyle (100 000) liralık ödenek istenilmiştir. 

1948 yılında 1950 Bütçesi ile 15.8.1950 tari- 1951 Malî yılı 
bilfiil ödenen verilen ödenek hinde öde. dur. teklifi Fazlası Noksanı 

4 686 200,24 1 755 000 1 742 762 3 400 000 1 776 800 131 800 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1951 yık Gelir Bütçesine ait izahat 

1. 1950 Malî yılı Bütçesi ile tahsili tahmin edilen (4 250 000) liraya karşılık Kasım sonuna 
kadar (3 658 962) lira tahsilat yapılmış ve bu yıl. hacı seferlerine iştirak etmek üzere beş ıtçak 
tahsis edilmiş olmasından dolayı-malî yıl sonuna kadar gelir bütçesiyle tahmin edilen (4 250 000) 
liraya karşılık (4 558 962) lira elde edileceği anlaşılmaktadır. 

Uçaklarımıza ait onarım işi tamamlandıktan sonra 1951 yılı hava sefer programlarına nazaran 
1950 bilet geliri olan (3 900 000) liranın (270 00ö) lira ve (120 000) lira bagaj gelirinin de (30 Ü00) 
lira fazlasiyle elde edileceği tahmin edilmiş ve bu suretle geçen yıla nazaran 1951 yılı gelirinin 
(300 000) lira fazlasiyle (4 550 000) liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

Hazineden yardım 

2. 1951 yılı Gider Bütçesi yekûnu (11 585 596) lira olup gidere karşılık aynı yıl içinde elde 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 15 — 
edileoek gelir miktarı (4 550 000) liradır. Geçen yıldan devredilen nakit miktarı da (681 665) lira 
olduğundan gelir ile birlikte devreden para miktarı toplamı (5 251 665) liraya baliğ .olmaktadır. 
Bu miktar gider bütçesini teşkil eden (12 583 596) liradan çıkarıldığı takdirde geriye kalan 
(6 351 931) liranın Hazineden yapılacak yardım karşılığı olarak tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

3. Gerek nakden banka hesabında mevcut bulunan ve gerekse malî yılı sonuna kadar eljde -edi
lecek gelir miktarı ile birlikte ;(4 055 913 liraya karşılık gerek sözleşmeler neticesi taahhüde bağ
lanan ve gerekse Ekim ile Şubat 1951 sonuna kadar beş ay içinde ödenmesi gereken maaş, ücret 
ve sair giderler toplamı olan (3 374 248) lira çıkarıldığı takdirde 1951 yılma (681 665) liranın 
devredileceği anlaşılmış ve bu miktar gelir bütçesine konmuştur. 

Bu hesaba göre geçen yıldan devreden nakit miktarı (2 031 208) lira bir noksanlık arzetmiş 
bulunmaktadır. 

Uevlet Havayolları Genel Müdürlüğünün Gelir ve Gider teklif bütçeleri yukarda bildirişe 
göre denkleştirilmiş ve bunlara ait Kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı:: 92 ) 
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Rapor 
2.1. 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü 1951 malî yılı Bütçesi tetkik edildi. Bu idare, 1936 yılında 
Nafıa Vekâletine bağlanarak kurulmuş ve 1938 yılında 3424 sayılı Teşkilât Kanunu ile veçhelendiril-
miş ve bugüne kadar, kanunda, lüzum görüldükçe tadiller yapılmak ve ek kanunlar konmak suretiy
le yürütülmüştür. Halen hükümleri cari olan alâkalı kanunlar şunlardır : 

3424 ) 
3822 [ Teşkilât Kanunu ve ekleri. 
4467 J 

5213 Uçuş tazminatı hakkında. 

5367 Yer tesisatının Bayındırlıkça yapılması hakkında. 

Kurulması ile beraber, bu teşekküller; Sivil Havacılık ile Hava işletmesi işleri-bir araya getirilmiş 
olduğundan, bir birinden ayrı mahiyette olan bu hizmetler, bütçe ve kadro durumunu az çak müte-
dahil ve birbirine girift hale sokmuştur. 

Bu tedahülden mütevellit mahzurları izale için, 1949 yılında kabul edilmiş 5367 sayılı Kanunla 
Sivil Havacılığın yalnız meydan, liman ve bunlara mütaallik bina ve diğer tesislerin inşaası Bayındır
lık Bakanlığına devredilmek suretiyle kısmî bir tasfiye yapılmışsa da, mütaaddit hizmet sahalarında 
bu tedahül henüz devam etmektedir. Fakat, son zamanlarda bu iki hizmeti birbirinden ayırarak işlet
menin esaslı bir şekilde yeniden tanzimi için yeni bir Teşkilât Kanunu projesinin hazırlanmakta ol
duğu öğrenilmiştir. 

Bu takdirde Devlet Havayolları Beynelmilel şartlara uygun bir şekilde yalnız, bir işletme müesse
sesi haline getirilmiş olaeaktır. 

İdarenin bünyesine umumi bir bakış yapılacak olursa, göze çarpan unsurlar, hava meydanları, 
meydan binaları, hangarlar, tamir atelyeleri, malzeme depoları, fennî tesisler, bilet satış kişeleri, hava 
nakil vasıtaları ve kara nakil vasıtaları olur. 

Hava meydanları : 

Memlekette halen işletmenin istifade edebildiği 20 meydan vardır. Bunlardan 13 ü beton ve asfalt 
pistleri muhtevi ve 7 si topraktır. 

Bu, 20 meydandan Ankara ve Yeşilköy meydanları, beynelmilel plânlara göre hava limanı evsafın
da tesis edilmesi takarrür etmiş ve her ikisinde de inşaata başlanmış olup bu yıl Yeşilköy meyda
nı bu hale getirilmek üzere tesisatı tamamlanmaktadıı\ 

Adana meydanının da, küçük mikyasta bir Beynelmilel meydan haline getirilmesi mukarrerdir. 
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Diğer 17 meydandan; 

Beton döşenmiş olanlar: Toprak olanlar : 

îzmir Antalya 
Balıkesir iskenderun 
Konya Gazianteb 
Afyon Urfa 
Elâzığ Van 
Erzurum Samsun 
Diyarbakır Kayseri 
Malatya 
Bursa 
Sivas 

Meydan binaları: 

Bu meydanların hepsinde, ehemmiyetine göre muhtelif evsafta binalar yapılmış olup ihtiyacı 
karşılamağa kâfi gelmiyen bâzı binaların fırsat hârl oldukça ıslah edileceği de öğrenilmişti?. 

Hangarlar: * 

Yine bu meydanların 8 inde ihtiyacı karşılıya ;ak hangarlar kurulmuş olup diğerlerinde, esas 
itibariyle uçak konaklamadığı için şimdilik ihtiyaç görülmemektedir. Fakat, ıslahı düşünülen bâzı 
meydanlara hangarlarında yapılması - düşünülmektedir. 

Tamir atelyeleri ve malzeme depoları: >• 

İdarenin tamir atelyeleri Ankara Hava meydanında toplanmaktadır. Burada, çıplak bir askerî 
uçağı, yolcu uçağı haline getirmek için her türlü tamir ve ameliyeler yapılabilmekle beraber, sefer 
yapmakta olan uçakların, zamanlarla mukayyet olan küçük ve büyük muhtelif her türlü 
revizyonlarının icrası, en ince ameliye ve fennî kontrollere varıncaya kadar mümkün olmaktadır. 
Bu suretle, uçak emniyetine taallûk eden fennî tetbirlerin vasıtaları İdarenin kendi bünyesi içinde 
toplanmış ve kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu yıl vâdesi hulul etmekte olan en büyük uçak ve motor revizyonları ile, Bayındırlık Bakan
lığınca muhtelif sahalarda inşa edilmekte olan yeni fennî tesislerin tamirleri ve Beynelmilel hava 
limanlarında kurulması meşrut küçük atelyelerin tesisi için lüzumlu malzemeye bütçede işaret edil
miştir. > 

Malzeme depolarında, uçaklar için her zaman lüzumlu ve ehemmiyetli olan her türlü yedek 
parçaların mevcut bulundurulması, esaslı bir tertibe bağlanmış olduğu öğrenilmiştir. Yedek parça
ların mevcudiyet ve sarfları fiş esasına bağlanmış bulunduğu görülmüştür. 

Fennî Tesisler : 

Her meydan için bulunması zaruri olan alıcı ve verici telsiz telgraf ve telefon tesisatı bütün 
meydanlarda kurulmuş olmakla beraber, en son fennî tesislerden de, Uçaklarm her nevi hava 
şartları içersinde seyahatlerini temin ve gece uçuşlarını sağlıyacak (Beaeon) 1er, lüzumlu 7 mey
danda ve bundan başka yine (Renç) denilen Radyo sistemi mühim tesisler 9 meydanda kurulmak
tadır. Bütün bunlardan başka da, muhtelif birçok isimlerle zikredilen birçok tesislerin daha, müte
addit meydanlarda yapılmakta ve işlemekte olduğu kayıtlardan ve alman izahlardan öğrenilmiştir. 
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Bilet Satış gişeleri : 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya'da.İdare kendi bürolarında biletlerini sat
maktadır. Diğer tilerde mahallî acenteler vasıtasiyle komisyon mukabili bilet satmaktadır. 

Hava nakil vasıtaları ; 

Halen Hava Yollarının elinde, hizmet harici çıkarılmış, serviste kullanılmakta olan ve yolcu 
uçağına tahvili icabeden 3 zümre uçak vardır : 

A) İngiltere'den alınmış olan 6 tayyare, âzami randıman alınmış olduğundan ve uçuş emni
yetleri kalmadığından, 

B) Almanya'dan harb içinde alınmış olan 5 Yünkers tipi tayyare gerek harb içinde Almanya'
dan yedek parça temin edilememesi ve gerekse, harbi mütaakip yapılan tetkikler neticesinde ikti
sadi netice alınamaması yüzünden hizmet hiricı çıkarılmışlardır. 

Serviste kullanılmakta olanlar ise, Amerika Ordusundan satmalman Douglas tipi 33 uçaktan 
İdarece ıslah ve yolcu tayyaresi haline ifrağ edilen 25 uçak ile ayrıca, İngiltere'den alınmış olan 
6 küçük uçaktır ki ceman 31 uçaktır. 

Amerika ordusundan satmalman uçaklardan 7 adedi de yolcu uçağı haline tahvil edilmek üze
re idarenin atelyelerinde sıralarını beklemektedir. Ayrıca Douglas tipi bir uçak da geçen yıl kazaya 
uğrıyarak parçalanmıştır. 

Yer nakil vasıtaları: 

Bunlar, hava seferlerinin, meydanlarla şehirler arasındaki irtibatlarını tamamlamakta olan 
33 otobüs ve idarenin diğer hizmetlerine tahsis edilmiş olan 7 kamyonla, 7 yangın otobüsü, sıhhi
ye otomobili, 5 motorlu vinç, bunlardan başka, umum müdürlükle meydan arasındaki irtibatı te
min eden bir kaptıkaçtı ile 2 silindir ve 3 traktörden ibarettir. Havayollarının gördüğü nakliyat 
hizmetine gelince; bu hizmet iki bakımdan mütalâa edilebilir. Birisi iç ve dış seferleri olarak, di
ğeri de yolcu ve eşya nakliyatı olarak. 

İç seferler: 

20 İlimiz arasında iç seferler yapılmaktadır. Kış seferlerinde, toprak olan bâzı meydanların 
yağmurlardan çamurlaşması ve kısmen de hava şartlarının müsaadesizliği ve teknik tesislerin 
noksanlığı sebebiyle bu seferlerden (11) ilimiz tatil edilmektedir, Bu hatlardan bir kısmı masraf
larını karşılıyacak varidat getirmekte, bir kısmı da, masrafları karşılıyamıyacak durumdadır. 

Hava seferlerinin her meydanda ifası zaruri bir âmme hizmeti telâkki edileceğine veya bu 
hizmetlerde masrafını karşılama prensibi esas tutulacağına göre keyfiyetin sayın komisyonca te
zekkür edilmesi faydalı olur. 

Gece seferleri: 

Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilmekte olan tesisler faaliyete geçtikçe, şimdilik, Ankara, Ye
şilköy, İzmir, Adana, Afyon, Diyarbakır ve Malatya meydanlarına gece seferleri ihdas edilmesi için 
program ve hazırlık yapılması düşünülmektedir. 

Dı§ seferleri: 

Bugün yurt dışı sefer hatları şunlardır: 
İstanbul - Ankara * Kıbrıs - Beyrut, 
İstanbul - Ankara - Beyrut - Kahire, 

(S. Sayısı : 92) 



— 19 — 
Hac seferleri: 

Dış seferlerinin, masraflarını karşıladıktan başka idareye kâr dahi bıraktığı kayıtlardan çıka
rılan neticelerden belli olmaktadır. 

1951 yılında, Tahran seferi için bir etüd ve tecrübe yapılarak, müspet netice alındığı takdirde 
bu seferin ihdası tasavvur halindedir. 

Bu hizmetlerin, bir de, millî mânada olan mahiyetiyle Sayın Komisyonca mütalâa edilmesi 
faydalı olur. • 

Yolcu nakliyatı: 

Yıllar geçtikçe, uçak yolculuğuna karşı rağbet artmakta ve yolcu sayısında her yıl, geçmiş 
yıla nazaran bir terakki farkı görülmektedir. İşletmenin kurulduğu tarihten itibaren yolcu sa
yısı şu artmayı göstermektedir. 

Yıllar 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Yolcu adedi 

399 
2 689 
1 221 
2 189 
5 481 
5 691 
14 249 
18 221 
37 308 
74 388 
72 262 
77 262 
67 771 

Hasılat miktarı 

15 570 
43 258 
23 270 
41 761 
162 452 
257 35.8 
549 748 
637 326 

1 181 470 
2 699. 953 
2 910 429 
4 080 463 
3 433 254 '8 aylık 

Bu Münasebetle, şu mukayeseyi de arzetmek faydalı olur ki ; yolcu nakliyatında işletilen 
hatların getirmesi lâzımgelen gelir ile elde edile n gelir nispeti % ŞO - 70 arasında oynamaktadır. 
Mesela, 1950 yılının Mart - Ağustos ayları esnasında 6 aylık, yaz ve kış programı karışık olarak 
bütün hatlardan alınan netice yekûnu şu oluyor. 

Hatların getirmesi lâzımgelen gelir Elde edilen gelir Fark 

3 533 309 2 307 086 1226 223 

Bu mukayesenin verdiği netice % 65 küsurdur ki, hizmetin verimsiz geçen külfeti •% 35. e yalsın 
demektir. 

Eşya nakliyatı: 

Uçaklarla eşya nakil işi Gazete, yolcu eşyası ve postaya münhasır kalmaktadır. Bilhassa, İs
tanbul ve Ankara'da çıkan gazetelerin yurdun muhtelif merkezlerine en kısa zamanda yetişmesin-
•de'ki ehemmiyeti hepimiz takdir ederiz. Gazete nakliyatı, yıl geçtikçe hacmi artan bir hizmet ma
hiyeti almaktadır, idare, bu hizmeti, başka devletlerin tatbik -etmekte oldukları tarifelere nazaran 
en ucuz bir ücretle yapmaktadır. Gazetenin kilosunu, her hat için maktuan 9 kuruşa nakletmektedir 
ki, normal hacumiaki 25 gazete bir kilo geldiğine göre, beher gazeteye isabet eden nakliye ücreti 37,5 
santimdir. Gazetenin beynelmilel nakliye tarifesi, bilet ücretinin % 75 i, yük tayyaresiyle ve büyük 
hacımda olursa % 50 si olduğu bültenlerden görülmektedir. 
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Gazete nakliyatındaki 13 yıllık terakki seyri hulasaten şudur : 

Yıllar Kilo 

1938 1 419 
1949 472 038 
1950 919 144 10 aylık 

Diğer eşya nakliyatına gelince : 

Başta balık olmak üzere, istihlâk sahalarına süratle yetiştirilmeleri mühim olan hayvani ve nebati 
bâzı gıda maddelerinin yük tayyareleri ile nakilleri işinin idarece etüd edilmesi temenniye şayan gö
rülebilir. 

Tarife : 

İdarenin, yolcu nakliyatı üzerinde tatbik eylediği tarife esası, beher kilometre mesafe için 12,5 
kuruştur. Bu haliyle, Türk Havayollarının Tarifesi, hemen hemen en ucuz tarife olduğu bültenlerin 
tetkikmdan anlaşılmaktadır. Bunun bir miktar artırılması mevzuubahis olabilirse de varidatı artır
mak düşüncesinden ziyade, hava seyahatine karşı artmakta olan rağbeti beslemek ve binnetice, uçak
la seyahat itiyadını kökleştirmek bakımından tarifenin, daha bir müddet için böylece bırakılması 
mülâhaza edilebilir. 

Benzin : 
Benzin fiyatları, 'hava işletmesinde, üzerinde durulmaya değer bir mesele olarak görülmektedir. 

Benzin fiyatlarına dar bir zaviyeden bakacak olursak, şu rakamları görürüz. 

A) Bir ton benzin 664 liradır. Yurt içindeki seferler için; 

B) Bir ton benzin 276 liradır. İstanbul'dan dış seferler ve transit seferleri için. 

Alınmakta olan Gümrük Resmi ve diğer vergiler yekûnu satış fiyatının % 50 sini geçmekte olup 
hava seferlerimizin inkişafı noktasından Gümrük tarifesinde tenzilât yapılması hattâ tamamen kal
dırılması temenniye şayan bir mesele olarak mütalâa edilebilir. Gerçi, fiyatlarda tenzilât düşünü
lürken bunun suiistimallere yol açması mülâhazası da fikirleri işgal edebilirse de; 

A) Tesellüm tarzının, meydanda ve doğruca uçağın deposuna koymak suretiyle yapılmakta 
olması, 

B) İşletmenin ayrıca benzin depo tesisatı bulunmaması, 

C) Sarfiyatın, hatlar üzerinde ve kilometre hesabı üzerinden tesbit edilmekte bulunması ile 
müfredatının da daima malûm olması, 

C) Tayyare benzininin, evsaf itibadiyle her işde kullanmaya müsait olmaması, 

Fikirleri bu mülâhazadan uzaklaştırabilir. 

Havayolları İdaresiyle münasebette olan te§ekküller: 

Havayollarının gördüğü hizmetin mahiyeti itibariyle, seferlerin emniyeti bakımından Devlet 
Meteoroloji teşkilâtı ile sıkı bir münasebet tesis edildiği ve bir kısım meydanların binası içinde Me
teoroloji Seksiyonlarının mesai iştiraki halinde çalışmakta olduğu vö bir kısım meydanların da şehir
deki Meteoroloji teşkilâtından daima teknik malûmat almakta oldukları öğrenilmiştir. 

Turizm dâvasında da, hava işletmesinin mühim rolü olduğunu zikrederken, idarenin bu mevzu
da uhdesine düşecek vazife ve hizmetleri görmek için yapılacak teklifleri etüde hazır bulunduğu. 
intiba} alınmıştiî. 
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Devlet Havayollarının bünyesine ve bu günkü durumuna böylece kısa bir temastan sonra şimdi • 

1951 yılı bütçesinin mütalâa ve tahliline geçelim. 

Gider Bütçesi -

/. A cetveli (I. Kısım) 

B. 201 Aylıklar: 

Bu bölüm yekûnunda 9 000 lira bir fazlalık vardır. Bunun sebebi ise, 4598 sayılı Kanun; hük
münce, terfi müddetlerini doldurmuş olan memurların üst derece maaş farklarının bütçeye konmuş 
olmasıdır. 

Teşkilât Kanununa göre, 1 No lı cetvel mucibince istihdam edilen memur sayısı 68 olup bunlar
dan yalnız 20 memurun üst maaşa istihkak kesbeylediği kayıtlardan görülmüştür. 

Fark yekûnu 13 500 liraya baliğ olduğu halde, daha yukarı derecede, dün aylığı almak ve inhilâl 
ihtimalleri mülâhazasiyle 4 500 lirası tasarruf kaydı ile tenzil edilerek 9 000 lira teklif edilmekte
dir. 

B) 202 Ücretler: "'"'"' , . . - . . . , , , . , . . , . . .< + : - , .. ,v 

Devlet Havayollarında, 2 zümre ücretli hizmetliler vardır. Biri, diğer bakanlıklarda olduğu mi-
süllü Bütçe Kanununun D cetveline bağlı olanlardır. Diğeri, 4467 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci 
maddesi hükmünce, 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne tâbi tutulan pilot, makinist, tel-

* sizci, meydan ünüdür, memur ve ve kâtipleri gibi havayollarının esaslı unsurlarını teşkil eden perso
nellerdir. 

Bu bölümün 2, 3 ncü maddelerinde mevcut olan, fazlalık : 

A) Bu yıl, 5367 sayılı Kanun mucibince Bayındırlık Bakanlığı tarafından inşa edilen meydan
larda fennî tesislerin muhafaza tamir ve işletmesi için; 

B) Eldeki uçakların gövdelerine taallûk eden 6 000 saatlik büyük revizyon müddetinin hulul 
etmesi; 

C) 1950 yılında mevcut 25 faal uçağa' bu yıl, 7 uçak daha ilâve edilmiş olması; 

Ç) Yeni seferler ihdası ve seferlerin sıklaşması yüzünden lüzumlu olan personelin istihdamı za
ruretinden ileri gelmektedir. Bu sebeplerle D cetveline; 

Personel: r ..;«>•> ' • • • . - * 

198 yeni tesisler dolayısiyle (Bu personel miktarı fennî tesislerin mahiyetine göre Bayındırlık 
Bakanlığınca tesbit edilmiştir. 6700/3207 sayılı yazıya bağlı cetvel). 

30. İ951 kadrosuna idarece ilâve suretiyle ceman 228 personelin istihdamına lüzum gösterildiği 
görülmektedir. Binaenaleyh; 1950 kadrosundaki 622 personele 228 yeni personel ilâvesiyle 1951 yılı 
için ceman 850 personelin istihdamına lüzum gösterilmektedir. 

Bu münasebetle şu noktanın da kaydedilmesi faydalı olur. 

İşletmelerde istihdam olunan teknik personelin uçak başına isabet eden miktarı mukayese edi
lecek olursa, beynelmilel bültenlere nazaran en az miktarın bizim Havayollarına düştüğü gö 
rülmektedir, 
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Meselâ; aynı tip tayyare kullanan Çekoslovak Hava İşletmesinde uçak başına 43 personel kaydı 

görülmekte olup; sivil havacılık hizmeti de dâhil olduğu halde Türk Havayollarında uçak başına 
27 personel isabet etmektedir. 

Bir de, (D) cetvelinde müfredatı ile gösterildiği veçhile bu 850 teknik eleman, hizmet mahiye
tine göre esaslı bir tasnife tâbi tutulmuştur. Bu tasnif neticesi olarak hazırlanmakta olan yeni 
teşkilât kanunu da nazara alınmak suretiyle ve havayollarında görülen bâzı mühim hizmetlerin 
hususiyetleri mülâhaza edilerek bir kısım elemanların ücretleri artırılmıştır. 

Böylece, bu bölümdeki tezayüdün sebepleri şunlar oluyor: 

A) Yeni tesislerin kullanılması ve bakımı için Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilen 198 perso
nelin ücretleri. 

B) İdarece, kadroya ilâveten istihdamına lüzum gösterilen personelin ücretleri. 

C) Ceman 850 personelin, yeni bir hizmet tasnifine tâbi tutulmaları neticesi ücretlerine yapılan 
zamlar. 

Binnetice, bu bölümde şöyle bir kadro meydana çıkmaktadır. 

l i r a 

1 590 000 3, 4 neü maddelerin 1950 Bütçesindeki yekûnu. 
989 100 228 personelin 12 aylık ücretleriyle ücret zamları yekûnu 

2 579 1D0 1951 Bütçesine konması icabeden yekûn. 
152 700 Personellerin tedarik ve istihdamlarına kadar tasarrufu muhtemel olan tahsisat. 

2 426 400 1951 yekûnu. 

Yapılan tetkikat ve alınan izahat neticesinde, Havayolları îşletmesindeki emniyetin ehemmiyeti 
ve müessesenin gördüğü hizmetlerin beynelmilel mahiyeti bakımından bu personelin istihdamları 
ve lüzumlu olan tahsisatın itası yerinde olacağı mütalâasiyle; keyfiyetin Sayın Komisyonca da 
incelenmesi faydalı görülür. 201 ve 202 nci bölümlerdeki memur ve müstahdemlere şâmil olmak 
üzere; 4 kişinin emekli olarak ve bir kişinin de. ek vazife verilmek suretiyle istihdam •edilmekte ol
dukları görülmüştür. 

Bölüm 204 — Yabancı memur ve tercümanlar ücreti: • 

1950 yılında biri telsiz ve seyrüsefer aletleri diğeri motor ve gövde revizyonları için C. A. A. 
teknik yardımından faydalanmak suretiyle iki Amerikalı mütehc;;;ıs istihdam edilmiştir. 

1951 yılında bunlara ilâveten, bir de Ils denilen aletlerle uçakların sisli havalarda meydanlara 
inip meydanlardan kalkmaları usulleri (Göz iniş ve kalkış) için üçüncü bir mütahassıs masrafları 
karşılığı olarak 52 500 lira tahsisat konulmuştur, t"'1 . < 

Bölüm 208 — 

1. Memurlara verilecek ikramiyeler hususunda ittihaz edilecek umumi kaideye uyulması dü
şünülmektedir. 

2. Ücretlilerden; 

A) Ordudan muvakkaten alınıp istihdam edilen pilot ve makinistler için ve , 

B) Mühim vazife gören personeller için de müessesenin hususiyetine göre? şimdiye kadar ve* 
rilmekte olan bu ikramiyenin verilmesi lüzumlu görülmektedir. 
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Bu takdirde, bu maksatla fazla ödenek talep edilmiyerek, 211 nci bölümdeki uçuş kilometre 

bölümünden yap:lacak tasarruftan temini münasip görülmekte ©lup bu eihetin komisyonca müta
lâası temenniye değer görülmektedir. 

Bölüm 209 — Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Kanunu 5434: 

1. 41 101 lira fazlalık kadro artışlarından mütevellittir. 

2. 7 173 lira noksanlık 1950 yılı bütçesine nazarandı?. 

Bölüm 211 — 5213 Kanun mucibince uçuş tazminatı: 

A) Bu bölümden 40 000 liralık tasarrufun, 208 nei maddedeki ikramiyelere karşılık gösteril
mesi azruri görülmüştür. 

B) Tezayüt sebebi ise, 1951 yılında artacak seferlerle Hac seferleri düşünülerek fazla tahsisat 
konulduğu anlaşılmaktadır. Bu cihetin bilhassa dış s>eferler ihdası bakımından mütalâa edilmesi te
menniye şayan görülür. 

Bölüm 221 — 5434 sayılı Kanunla emekli, dul ve yetim aylığı : 

1950 yılından evvel emekliye ayrılmış beş kişinin emekli maaşları karşılığıdır. Bu bölümden 1 000 
lira noksanlık, 3 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmasından mütevellittir. 

I I - Kısım : Yönetim giderleri. 

Bölüm 301 — Merkez büro giderleri : • 

Bu bölümün 2 nci maddesinden bir miktar tasarruf yapılması düşünülebilirse de, 

A) Bayındırlık Bakanlığınca devredilecek tesisata (Range) alınacak eşya; 

B) Bilet satış bürosunun noksanlarını tamamlamak için alınacak eşya; 

C) Merkezdeki atelyelerde çalışan işçilerin soyunmaları için îş Kanununa tevfikan yapılacak 

dolaplar; . • -- i -'" 

D) Mevcut eşyanın tamir ler i ; ~ \'-•."'*' 

E) Kantarlar, saatler, yazı ve hesap makinelerinin tamirleri için lüzumlu masraflar bu madde
den sarfedileceğine göre, tenzilât yapılması arzusunu mümkün kılmamıştır. 

3 ncü maddeden de bir miktar tasarruf yapılması düşünülebilirse de, merkezdeki bütün atelye 
ve tesisatın temizlik, yazı, ilân ve alım, satımlara mütaallik masrafların bu maddeden yapılacağına 
ve verilen izahata göre bir imkân görülememiştir. Bu «bölüm yekûnu geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 302 — îller büro giderleri : 

Bu bölümdeki 65 000 lira fazlalık, Bayındırlık Bakanlığınca Yeşilköy'de inşa edilip 1951 yılında 
idareye teslim edilecek olan Milletlerarası hava limanına ait bmanın teMş ve tenviri maksadiyledir. 

Alman izahata göre, bu hava limanına, mütaaddit ecnebi şirketlerin uçakları geceli gündüzlü dai
ma uğrıyarak geçmekte ve bir kısmı gecelemektedir. 

1950 Aralık ayının ilk haftasına ait tabloya göre, 12 muhtelif ecnebi şirketinin 26 tayyaresi uğ
ramış ve bunların 10 tanesi gecelemiştir. Gerçi binanın hususiyetine göre tam tefriş için yüz binler
ce liralık eşyaya ihtiyaç varsa da bütçeye birdenbire yük olmamak makşadiyle bu yıllık ancak 
50 000 liralık eşya ile alâküllühal idare etmek ciheti iltizam edilmiştir. 

Geçen yıl miktarına tekabül eden 10 000 lira ise 20 meydana W&- e r lora hesabiyle konmuştur. 

( S. Sayısı : 92 ) 



— 24 — 
4 ncü maddedeki 15 000 lira fazlalık da, 1950 de konmuş olan tahsisatın kâfi gelmemesi yüzün

den talebedilen 5 000 liralık ek ödenekle beraber bu binanın aylmlatılmasma karşılık olarak tale-
bedilmektedir. Ayrıca, diğer meydanlarda yapılan bâzı tesisat münasebetiyle artmış olan aydınlatma 
ihtiyacının da bu arada mütalâası ieabetmektedir. 

5 nei madde ısıtma masrafının geçen yılın aynı olarak gösterilmesi sebebi, Yeşilköy binasının 
teshini işi teknik vasıtalarla birlikte ve bir merközî teshin usulü ile mazot mevzuunda mütalâa edil
miş olmasıdır. 

Bölüm 304 — Posta, telgraf vo telefon ücret giderleri : 

Madde 1, 2 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri için geçen yıl konan 4 000 lira kâîii 
gelmediğinden 4 000 liralık ek ödenek talebedilm iştir. Bu suretle 1950 yekûnu 10 000 rakamını 
arzetmekte ise de, bu yıl, muhaberat kısmen yem tesis edilen (Teletipe) sistemi ile yapılacağından 
yalnız 2 000 lira bir fazla ödenek talebi ile iktifa edilmiştir. 

Madde 3 — Merkez telefon masraflarmdaki fazlalık, iş hacminin artmış olmasından mütevel
littir. 1950 yılı için ek ödenek talep edilmek suretiyle ihtiyaç karşılandığına göre, bu fazlalık zaru
ri görülebilir. 

Madde 4 — Bu maddedeki 35 000 lira fazlalık yek nazarda dikkati çekmekte olup, tetkik netice
sinde, bunun yalnız muhabere masrafı karşılığı olmadığı meydana çıkmaktadır. 

Balıkesir, Gazianteb, Urfa, Erzurum ve Samsun meydanlariyle şehirler arasındaki mesafeler 
vasati.olarak altı kilometre hesap edilmektedir. r.u .mesafeler üzerinde muhabere tesisatı yapıla
caktır. Bu tesisat masrafının muhabere maddesinden' sarfedilmesinde bir mantıksızlık görülmekte 
ise de, Maliye Bakanlığının 3 . X . 1950 gün ve 112235/4-4502 sayılı tebliğine imtisalen tesisat ve 
muhaberat masrafları ayni madde içersinde tevhiden gösterilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh yukardaki sebeplerle bu bölüm 42 000 lira fazlasiyle teklif edilmektedir. 

Bölüm 305 — Kira karşılığı : 

Teşkilâtın, daire, bilet satış bürosu, garaj ve fennî tesisleri için kiraladığı binaların bedelleridir. 
Fazlalık, yeni bir artış olmayıp malî yılın Mart ayına intikal etmesinden mütevellittir. 

Bölüm 306 — Giyecekler : 

Bu bölümdeki 40 000 lira fazlalık, yeniden istihdamları teklif edilen 228 personelin giyecekleri 
karşılığı olarak konmuştur. 

Bölüm 307 — Yolluklar : 

Madde 1. — 10 00 lira fazlahk yeniden istihdam l a n teklif edilen 228 personelin tâyin edil
dikleri vazifelerin başına gitmeleri için yolluk karşılığı olaraktır. 

Madde 2. —10 000 lira fazlalık Bayındırlık Bakanlığınca devredilecek yeni fennî tesisatın tes
lim ve tesellümü ile daimî kontrolleri karşılığı olaraktır. 

Madde 3. — Müfettişler yollukları tasarruf edilerek yalnız madde ipka edilmiştir. 

Madde 4. — Yabancı memleketler yollukları geçen yıl:n aynıdır. Bu yollukların sarf yerleri 
başlıca şunlardır: 

A) Hariçten alınacak malzeme için gönderilecek memurların masrafları. 

B) Hariçteki acentalarm hesaplarını tetkik için gönderilecek memurların masrafları. 

C) Yeniden açılması düşünülen haricî seferler için ilk temas masrafları. 
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Yukardaki masraflarla müessesenin hususiyeti bakmrndan kendiliğinden tasarruflar husu

le gelmekte olduğu da görülmüştür. 

Bunlar da, seyahatin uçakla yapılmasından ve uçağın temin eylediği süratten husule gel
mektedir. 

Madde 5. — 10 000 lira fazlalığın sebebi, bu sene istihdamı teklif edilen bir pilot mütehassısın 
mukavele gereğince ailesi de dâhil olduğu halde memleketimize gelme yolluğu karşılığıdır. Diğer 
10 000 lira ise, mevcut olan mütehassısların memleketlerine dönmeleri ihtimali ile masraf karşı
lığı olarak konmaktadır. Gitmedikleri takdirde bu madde muhtevası tasarruf edilmektedir. 

Bu sebeplerle bölüm, 30 000 lira faz]asiyle ve 1 ve 1 499 lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

Bölüm 309. — Hava, kara ve deniz taşıtları giderleri : 

Bölümün muhtelif maddelerindeki fazlalıklar yekûnu 1 097 500 lira tutmaktadır. 

Madde 1 de 616 000 lira fazlalık, 1951 için tesbit edilen programda müşahede edildiğine göre bil-
hesap tesbit olunan 911 000 kilometre uçuş fazlalığını karşılıyaeak akaryakıt bedeli. 1950 yılı içııı 
180 000 lira ek ödenek istenilmiştir. 

Madde 2 de 280 000 lira fazla, uçak motörleriyle büyük (Gövde) revizyon miadları hulul etmiş olan 
uçaklar için satmahnacak malzeme bedelleri. 

Madde 4, 6 da 20 000 lira fazlalık, eskimiş olan taşıt vasıtalarının ve muhtelif fennî tesislerin ta
mir karşılığı olarak. 

Madde 5 de 56 500 lira fazlalık, Bayındırlık Bakanlığınca Beynelmilel hava limanı olarak inşa 
edilip 1951 de idareye devredilecek olan Yeşilköy'deki binaya ait tesislerin işlemesini temin maksa-
diyle alınacak fennî malzeme karşılığı. 

Madde 7 de 125 000 lira fazlalık, tesisatın ve nakliyatın artması, personelin çoğalması, yeni uçak
ların servise girmesi, yeni seferler ihdası ve yolcunun çoğalması ve sair sebeplerle E cetvelinde 
izahı mevcut bu maddeye taallûk eden hizmetler de çoğalmış bulunmaktadır. 

1950 yılında 58 000 lira tahsisat kabul edilmiş ise de bu miktar kâfi gelmiyerek 10 000 lira müna
kale ve 30 000 liralık ek ödenek talep edilmek suretiyle tahsisat yekûnu 98 000 liraya baliğ olduğu 
görülmüştür ki; bu hesaba nazaran, 1951 yılı için talebedilen fazla miktar hakiki olarak 85 000 lira
dır. 

Ayrıca, 451 nci bölümün 1 nci maddesiyle görülen bâzı hizmetlerin de bu maddeye nakli sebebiyle 
mezkûr bölümden 10 000 lira düşülmüş bulunmaktadır. » 

Bu bölümün muhtevi olduğu masraflar, umumiyetle hesaplara ve fennî raporlara müstenit olaca
ğına göre tenzilât için üzerinde durulacak tarafı görülmemiştir. Böylece, bu bölümün fazlalığı 
1 097 000 liraya baliğ bulunmaktadır. 

Bölüm 408. — 

Meydanlarda toplanan satmalına komisyonlarına gelen belediye meclisi azaları için huzur hakkı ve
rilmesi lüzumu karşısında bu bölüm ihdas edilmiş ve 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Bölüm 412. — 

Yeniden satmalmması lüzumu hâsıl olan oksijen cihazı, pülvarizöterler, sıhhi imdat sandıkları, 
kuru kan plâzması, personelin çoğalması 'sebebiyle İş Kanunu hükümlerine göre lüzumlu tedbirler ve 
diğer bâzı sıhhi malzeme ve edviye karşılığı olarak 10 000 lira fazla bir tahsisat talebedilmektedir. 
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Bölüm 451. — Yayın ve propaganda giderleri: 

Madde 1. — Meslekî, fennî ve idari, malî kitapları satıııalma, ve meslekî mecmua, bülten ve gaze
telere abone ve ayrıca bilet satış salonlarında ve tayyarelerde yolcular tarafından aranan mecmua
lar bu tahsisatla karşılanmaktadır. 

Daha evvel yolculara mahsus bilet, tarife, matbu evrak ve defterler ve buna mümasil evrakların 
tab'iyeleri ve kâğıt belelleri bu maddeden sarf edilirdi. 

Bu işler, işletme ile ilgili görüldüünden, Maliye Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine 1951 de 300 
ncu bölümün 7 nci maddesine nakledilmiştir. Bu sebeple bu maddeden 10 000 lira düşülmüştür. 

Madde 2. — Afişler, resimler, ilânlar, reklâmlar, tercüme masrafları, fuar ve sergilere iştirak ve di 
er propaganda masrafları bu maddeden yapılmaktadır. Geçen yılın aynidir. 

Bölüm 452. — Staj ve öğrenci giderleri : 

Amerika'dan istenen 16 stajyerden 4'dü 1950 yılında gönderilmiş olup 7 si de 1951 de ve son 5 
stajiyerin bilâhara gönderileceği öğrenilmiştir. Bu stajiyerlerin masraflarını karşılamak üzere 1 nei 
maddeye konan 35 000 İra 1950 yılı Bütçesindekinin aynidir. 

2 nci maddeye, Teknik Üniversite ve sanat enstitülerinde, idare namına teknik bilgiyi haiz ele
man yetiştirmek için talebe ve kurs masrafları karşılığı olarak yeniden 25 000 lira bir tahsisat 

.. konmuştur. Maksada göre, bu tahsisat yerinde g örülebilir. 

Bölüm 457 — :;.;* 

Beynelmilel toplantılar masraflarını karşılıyan bu bölümde, 1950 yılında İstanbul'da toplanan 
ICAO Orta - Şark toplantısına tahsisen konmuş olan 30 000 lira bu yıl kaldırılmış bulunmakta
dır. 

1946 dan beri ICAO'nun muhtelif memleketlerde yaptığı mıntıkavi toplantılarına ve İstanbul 
toplantısından sonra yine Portekiz'de yapılan toplantıya Türkiye iştirak edememiştir. Bu husus
ta küçük bir fikir vermek lâzımgelirse, İstanbul'daki toplantıya meselâ, İngiltere 30, Amerika 25, 
Mısır 8, Suriye 4, İran 6 murahhasla iştirak etmiştir. 5 Komisyon halinde çalışan bu toplantıda, 
175 ecnebi murahhasla 17 muhtelif Devlet temsil edilmiştir. 

Bu gibi beynelmilel toplantılarda Türkiye'nin de temsil edilmesi şayanı arzu görülmesi bakımın
dan bu cihetin, sayın Komisyonumuzun tetkik nazarına arzedilmesi çok yerinde olur. 

Bu maksatla 1951 yılı bütçesinde 10 000 lira tahsisat talebedilmektedir. 

V. - Kısım Borçlar 

Bölüm 501 — 

1950 yılında 40 000 liralık tahsisata mukabil 130 000 liralık tediye yapılmış olduğundan bu yıl 
40 000 lira f azlasiyle ödenek talebedilmektedir. 

Bölüm 502 — 

Gümrük idaresince tahakkuk ettirilmiş ve talebedilen gümrük resmidir. Geçen yıla nazaran 
s 

125 018 liralık bir fazlalık görülmektedir. 

2. A Cetveli 

Yatırımlar kısmının 901 nci bölümünde geçen yıla nazaran 670 000 liralık fazla bir ödenek 
istenmektedir. Bunun 572 000 lira gibi mühim bir miktarı meydanların bilhassa pistlerinin onarıl
masına tahsis edrftnektedir. Yeşilköy, Ankara, Adana ve İzmir meydanlarında yıllardan beri esas-
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lı bir tamir yapılmaması yüzünden husule gelen çatlak ve çöküntülerin yıllar geçtikçe müterak
ki bir masrafı istilzam edecek şekilde artmakta olduğu öğrenilmiştir. Bir taraftan uçak ve dola-
yısiyle hayat emniyetiyle alâkalı olan, diğer taraftan da yıllar geçtikçe daha fazla masraflara yol 
açmakta olan bu arızaların izalesi lüzumlu görülmektedir. 

Bundan başka, 19 meydanda kısmen bina ve hangar tamirleriyle meydanlara ait bâzı tesisatın 
ıslan ve tamiri için de 98 000 lira fazlasiyle istenen tahsisat ilerde daha fazla masraflara kapı 
açmamak mülâahzasiyle mahalline masruf sayılabilir 

Ayrıca 3. ncü maddede geçen yıla nazaran 30 000 lira noksanı ile ödenek istenmektedir. 

Bölüm 902 — 

Yatırım kısmının en yüksek masraf yekûnunu ihtiva eden bu bölüm üzerinde yapılan inceleme
de bir ve ikinci maddeler muhtevası tamamen işletmenin emniyet ve inkişafı ile çok alâkalı mahi
yet göstermektedir. 

işletmenin elinde bulunan otomobillerin bir kısmı bir hayli yıpranmış bir hale egldiğinden bun
ların, tedricen yenileriyle tebdili, ilerde toplu bir masrafa uğramamak ve eski otobüslerin çek
mekte olduğu tamir masraflarmı kısmen ve tedricen önlemek bakımından hesaplı bir tedbir adde
dilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığınca kurulmakta olan (Range) fennî tesisatının daimî kontrol altında bulun
durulmaları lüzumu üzerinde yapılan hesap ve tetkiklerde bu kontrollerin, uçaklarla yapıldığı 
takdirde bir yıl zarfında 4 jip bedeline tekabül edecek masrafları istilzam edeceğinden, hem hizmeti 
basitleştirmek ve hem de tasarruf mülâhazasivle yalnız kontrol hizmetinde kullanılacak olan telsiz 

tesisatlı bu jiplerin satınalınmas'. faydalı görülmüştü*. 

Yapılan hesap üzerine şu netice elde edilmektediı. 

9 745,5 Lira bir uçağın, bir ayarı için masrafı, 
752,5 Lira bir jibin bir ayar için masrafı, 

8 993 Tasarruf farkı. 

Bir deniz motörü tedariki Beynelmilel lüzum mahiyetini taşımaktadır. Bu sebeplerle bu bölüm 
1950 yılma nazaran 1 004 307 lira fazla ve 1.01 800 lira noksan tahsisatla teklif edilmekte ise de, 
bu bölümden 652 507 lira Amerikan ve ingiliz kredilerinden satmalman uçak malzeme bedeli ola
rak doğrudan doğruya Hazineye ödenecek taksit karşılığıdır. 

Bölüm 903 -^ 

Bu bölümde meydanların bakımlarını temin edecek bâzı makinelerle mevcut elektrojen gurupları
nın yedek parça ithiyaçlarmı karş-lıyacak tahsisat istenmektedir. 

Hizmetin arızasız devam ve emniyetin arızaya uğramaması için elektrojen guruplarına taleb 
edilen 100 000 lira yeni ödeneğe ehemmiyet atfedilmetkediıv 

Pasif Korunma için istenilen 2 000 liralık yeni ödenek talimatname icabmdandır. 

Bölüm 904 — 

Döner sermayenin ne maksatlarla işletileceği hakkında hususi bir kanun teklif edileceğine göre bu 
kanun komisyonunuza geldiği takdirde etraflı olarak konuşulur. 
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B) Cetveli 

Gelir Bütçesinin 1 nci bölümü bilet ve bagaj gelirleri yekûnu olarak 1950 Bütçesinden 300 000 
lira fazlasiyle 4 320 000 lira olarak tahmin edilmektedir. 

İkinci bölümde çeşitli gelirler geçen yılın aynı olarak tahmin edilmektedir. 

Üçüncü bölümde Hazineden yardım olarak, 1950 yılma nazaran 5 801 931 lira fazlasiyle 
6 351 931 lira teklif edilmektedir ki; yatırımlar kısmında tafsilâtiyle zikredilmiş olan, gerek sivil ha
vacılık gerekse işletmenin tekâmül ve inkişafları için azruri görülen masrafların yapılması sebebiyle 
bu yıl Hazineden 6 küsur milyon gibi bir yardıma ihtiyaç hâsıl olduğu görülmektedir. 

I 

Dördüncü bölümde de idare, geçen yıldan bu yıl bütçesine 681 665 lira devretmektedir. 

Böylece idarenin 1951 yılı gelir bütçesi olarak teklif edilen meblâğ yekûnu 11 583 596 lirayı 
bulmaktadır. 

Bütçe üzerinde bâzı tahliller 

1950 Bütçesine hasılat geliri yekûnu olarak 4 250 000 lira konmasına karşılık Aralık ayı sonuna 
kadar 10 aylık hasılat kayıtlara göre 331 021 lira fazlasiyle 4 587 021 liraya baliğ olmaktadır. İçin
de Ibulunduğumuz Ocak ve Şulbat ayları için aynı ayların Ibir yıl evvelki hasılat yekûnu olan 
253 000 lira ilâve edilirse bütçedeki tahmine nazaran 590 000 lirayı geçen bir fazlalık görülür. Bu 
hesaba göre tablo şudur : 

Lira 

1950 Bütçe yılından 10 aylık hasılat yekûnu 
Ocak ve Şubat ayları için tahmin edilen miktar 

Tahakkuku muhammen 12 aylık hasılat yekûnu 
1950 gelir bütçesindeki muhammen hasılat yekûnu 

590 021 Tahakkuk eden fazlalık 

Vaziyeti bir de şu bakımdan tetkik edelim : 

İdarede, işletme hizmetleri ile sivil havacılık hizmetlerinin birbirine karışmış halde toplanmış ol
duğu yukarda kaydedilmişti. 

Bilumum yer inşaat ve tesisatından başka : 

Meydanların bakım, tamir ve idareleri, binaların bakım ve tamirleri Beacon, Eange tesislerinin 
işletme ve tamirleri, bilûmum telsizlerin işletme ve tamirleri, hava trafik kontrolü, sağlık, yangın 
ve imdat ekipleri gibi birçok hizmetler sivil havacılığın unsurlarından olduğuna göre, 1951 masraf 
bütçesinde girift halde bulunan bu iki zümre hizmete isabet eden miktarlar, hesaba müstenit ve kıs
men de takribi olarak tefrik edildikte bütçenin 5 000 000 kısmı sivil havacılığa ve 6 583 931 lirası 
da Havayolları İşletmesine taallûk eylediği görülmektedir. 

Yatırım bütçesinin mevzuları, uçak, motor, makine, atelye edevatı, yedek parçalar ve saire gibi 
müesseseye yeni kıymetler ilâve eden eşya ve fennî tesis malzemesi olduğuna göre, bütçeye bu mak
satla konan tahsisat ile işletme hizmetinin yürütülmesini müştekim masraflar arasında bir mahiyet 
farkı belirmektedir. 

Yatırım bütçesi, bir taraftan da müessesenin inkişaf seyrine ve fennî icaplara tâbi olarak bâzı yıl 
mütevazı, bâzı yıl da hayli yüksek miktarda tahsisatı muhtevi olarak çıkmaktadır, 

4 587 021 
253 

4 840 
4 250 

V — 

000 

021 
000 
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Binaenaleyh; yukarda Havayolları İşletmesine ayrılan yekûndan, yatırım bütçesinde yer alıp iş

letmeye taallûk eylediği tesbit edilen 1 447 507 lira tenzil edilecek olursa, Havayolları esas işletme 
masrafı hakikata yakm olarak 5 136 424 lira olarak meydana çıkar. Bu rakam 1951 yılı muhammen 
hasılat yekûnu olan 4 550 000 lira ile karşılaştırılınca, idarenin işletme hizmeti masrafını karşıla
mak için muhammen olan hasılatın da 586 424 lira bir noksanlık olduğu görülür. 

Tablo şudur : 

L i r a ':;*••,.**• * • ? : • • " > * *•> . < - ı 

11 583 931 1951 bütçe yekûnu. 
5 000 000 Sivil havacılığa taallûk eden yekûn. 

6 583 931 Hava işletmesine taallûk eden yekûn. '•'*' 
1 447 507 Yatırım bütçesine taallûk eden yekûn. 

5 136 424 Esas işletme hizmeti masrafı. 
4 550 000 1951 bütçe yılında muhammen hasılat yekûnu. 

v 
586 424 Masrafı karşılamıyan hasılat noksanı 

İlişik hasılat ve faaliyet cetvelinden bilhassa son yıllardaki ıhasıla't artış seyri tetkik edildikte, 
görülecek tezayüt farkları bu noksanı telâfi eyliyeceği hakkında kanaat verir. Meselâ, 

1948 yılında 3 milyona yakşalan hasılat, 

1949 yılında 4 milyonu geçmektedir. v • l ' ^ -

1950 yılında 4 milyon 840 bini bulmaktadır. 

1950 yılında başlamış olan ıgeniş inşaat ve tesisatın iş hacmi üzerinde husule getireceği inkişaf, 
ihdas olunacak yeni değerlerin doğuracağı verimli neticeler ve ittihaz edilecek fyâzı esaslı tedbirlerle, 
yalnız bir hava işletmesi halinde mütalâa olunacak müessesenin, birkaç yıl içinde yatırımlara da me
dar olacak hasılat fazlası temin edebilecek hale gelmesi mümkün görülebilir. 

Yukarda açıklandığı veçhile, iş hacminin verimi, tam miktarından % 35 noksanı ile yani % 65 
nispetinde tahakkuk etmektedir. Bu nispetin yükselmesi, işletme hesabına artık masrafı müstelzim ol
madan husule gelecek irat mahiyetinde olacaktır. Bu da çok şayanı temenni bir keyfiyet addedilebi
lir. 

Ek ödenekler : • • > . - • • , ' " 

1950 yılı bütçesinde bâzı bölüm ve maddelere kifayet etmiyen ve ceman 401 312 liraya baliğ 
olan ihtiyaç, münakale ve ek ödenek teklifi suretiyle talebedilmekte olup, bunun için, kısmen bütçe 
heyeti umumiyesinden husule gelen bâzı tasarruflarla 1950 yılı hasılat fazlasından karşılık bulun
muş olduğu görülmüştür. 

Devlet Havayollarının 1951 yılı Bütçesine taallûk eden işbu rapor Bütçe Komisyonunun tetkik ve 
mütalâasına saygı ile arzolunur. 

Aydın Milletvekili 
Ethem Menderes 

( S. Sayısı : 92 ) 



Devlet Havayollarının 1938 - 1950 301ları faaliyetini gösterir 

İŞLETİLEN 
Hat 

uzun-
Hat luğu Uçak SEFER BİLET BAGAJ GAZE 

Yıllar sayısı Kra. sayısı Aded Kilometre Aded Lira Kilo Lira Kilo 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

• ö 
4 
4 
4 
3 
3 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
13 

1.136 
1.656 
1.656 
1.656 
1.380 
1.681 
4.835 
4.697 
5.887 
6.457 
6.961 
8.359 
8.418 

8 
8 
8 
8 
8 
10 
13 
16 
16 
17 
20 
21 
23 

269 
923 
556 
507 
844 
967 

1.822 
2.382 
3.105 
6.668 
7.322 
8.748 
7.928 

128.347 
397.330 
228.070 
177.060 
358.300 
365.920 
615.038 
718.073 
850.909 

1.788.139 
1.978.399 
2.365.773 
2.065.828 

399 
2.689 
1.221 
2.189 
5.481 
5.691 
14.240 
18.221 
37.308 
74.388 
72.262 
77.262 
67.771 

14.963 
37.718 
20.361 
34.885 
148.721 
218.636 
485.729 
572.831 

1.057.638 
2.461.964 
2.536.683 
3.572.619 
2.993.785 

903 
3.266 
2.544 
3.225 
7.700 

28.560 
78.909 
82.882 
141.975 
384.149 
430.300 
635.993 
593,718 

388 
914 
570 

1.917 
4.185 
18.381 
40.929 
42.595 
63.973 
77.606 
85.299 
122.705 
117.812 

1.419 
4.946 
6.565 
2.191 
8.174 
12.178 
33.910 
38.566 
44.637 
107.354 
295.043 1 
472.038 4 
750.669 6 

Not: 1950 yılı geliri Mart - Ekim aylarından ibaret olmak üzere sekiz aylıktır. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Mtçe Körhısyönu 17 . II .1951 

Esas No. î/82 
Karar "No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçesi hakkında, Ulaştırma Bakanlığınca 
hazırlanıp Başbakanlığın 30 . XI . 1950 tarihli 
ve 71/1728 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
buyurulmakla Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek 
ve Havayolları Genel Müdürü ile Maliye Ba
kanlığının yetkili temsilcisi hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1951 yılı bütçesini, Ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu oku
narak tümü üzerinde gerekli izahlar alınmış ve 
bölümlerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Gider bütçesi: : 
Havayolları Genel Müdürlüğünün bu yılki 

bütçesi geçen yıla nispetle 2 425 723 lira fazla-
siyle 8 183 596 lira olarak teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu fazlalık kısımlar itibariyle şöyledir: 
ikinci personel giderleri kısmında: 971 004, 

üçüncü yönetim giderleri kısmında: 1 283 401, 
dördüncü daire hizmetleri kısmında: 5 500, 
beşinci borçlar kısmında: 165 818 lira olarak 
görülmektedir. 

İkinci ve üçüncü kısımlarda görülen fazla-
' lık, bu yıl merkezde yapılmakta olan motor ve 
gövde tamiratının sefer nispetinde fazlalaşma
sı ve eldeki harb tayyarelerinin yolcu tayyaresi 
haline ifrağı hakkındaki faaliyete hız verilmesi 
hasebiyle fazla yevmiyeli işçi alınması ve 1951 
yılında Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilen 
meydanlardan ve tesislerden bir kısmının ida
reye teslimi sebebiyle bu yerlerin muhafaza ve 
işletme personelinin temini ve yine bu yıl yeni
den açılacak Eskişehir ve Balıkesir meydanla
rının personel ihtiyacının karşılanması ve sefer
lerin çoğalması sebebiyle hava ve yer taşıtları 
giderlerinin tezayüdünden ileri geldiği ve diğer 
kısımlardaki fazlalığın da bunlara mütenazır 
olduğu ve bu hususta Hükümet gegrekçesinde 
etraflı tafsilât verildiğinden burada tekrar 
olunmadığı arzolunur. 

Genel Müdürlüğün iç ve dış seferleri gittik
çe inkişaf etmekte, meydanlar ve tesisler çoğal
dıkça ve tekemmül ettikçe bu inkişafın daha 
geniş ölçüde tahakkuk edeceği, bilhassa iç-sefer
leri memleketin her tarafında büyük bir rağ
bete mazhar olduğu gibi her taraftan da büyük 
ölçüde talepler bulunduğu izah edilmiş ve bu
nun en bariz bir delili olarak uçuş seferlerinden 
idarenin 4,5 milyon lira gibi mühim bir gelir 
sağlamasının mümkün olduğu gösterilmiştir. 

Bölümler üzerinde yapılan incelemelerde 
Hükümet kararma uyularak personele verile
cek ikramiyelerin kaldırıldığı görülmüştür. An
cak bu ikramiyeye müstahak olan personelin 
bilfiil uçuş yapmadıkları halde uçan tayyarele
rin yerde ihzarı suretiyle bunların havadaki 
emniyetini istihsale birinci derecede çalışan 
kimseler olduğu ve bunların ikrami
yeden mahrum edilmelerinin doğru kim
seler olmadığı izah edildiğinden bu hususta 
tasarıya bir madde eklenerek 28 nci bölüme 
40 000 liralık bir ödenek konulmuştur. Bunu 
karşılamak üzere 211 nci bölümden 40 000 lira 
indirilmiştir. Dil ikiramiyesi için 207 nci bölü
me yeniden 1 500 lira konulmuştur. 240 nci bö
lümün ikinci maddesine 25 000 lira ödenek ko
narak bununla idare hesabına ve onların vere
ceği programa göre Teknik Üniversitede talebe 
okutturulacağı ifade edilmiş ise. de komisyonu
muz, Teknik Üniversitenin müfredat program
larında hususi bir istek için tadilât yapılması
nın mümkün olmadığını ve idarenin Üniversite 
mezunlarından arzu ettiklerini hattâ imtihan aç
mak suretiyle hizmetine alabileceğinden hare
ket serbestisini muhafaza etmek üzere bu mad
dedeki 25 000 liranın tasarruf edilebileceğini 
mümkün görmüş ve cetvelden bu ödeneği düş
müştür. 

Bu suretle gider bütçesi toplamı 8 160 096 
lira olarak kabul edilmiştir. 

3 400 000 lira olarak bu yıl tesbit edilmiş bu
lunan ve yatırımları ihtiva eden A/2 cetveli yu-

( S. Sayısı : 92 ) 
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karda. izah edildiği veçhile idarenin faaliyet 
sahasının gelişme ve genişlemesine mütenazır 
olarak tertip edilmiş bulunduğu alman izah
lardan ' anlaşılmış ve teklif veçhile ayniyle ka
bul edilmiştir. 

Gelir bütçesi: 
idarenin gelir bütçesi, bu yıl geçen yıla nis

petle 4 070 723 lira fazlasiyle 11 583 596 lira 
olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda da açıklandığı veçhile idarenin iş
letme gelirleri gün geçtikçe inkişaf etmektedir. 
Ancak her memlekette olduğu gibi çok masraflı 
bir işletme olan bu müessesenin Hazineden yar
dım görmesi tabiî bulunduğundan bu yıl da 
bâzı hizmetlerinin ifasını temin için Hazineden 
5 801 931 liralık bir yardımın yapılması zaruri 
görülmüştür. Gider bütçesinde yapılan tenzil
lere mukabil bu yardımdan 23 500 lira indiril
mek suretiyle bir düzeltme yapılmış ve gelir 
bütçesi 11 560 096 lira olarak komisyonumuzca 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının birinci ve ikinci maddelerindeki ge

lir ve gider toplamlarında gerekli düzeltmeler yaı-
pılmış, 3 ve 4 ncü maddeler ayniyle kabul edil
miştir. Tasarıya yukarda izah edildiği veçhile 
ikramiye için 5 nci madde eklenmiş ve tasarının 

5 - 9 ncu maddeleri 6 - 10 ncu maddeler olarak 
ayniyle kaBul edilmşlerdir. 

Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çesi eetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına ar-
zedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 

Bursa Antalya Aydın 
/ / . Şaman A. Sarıoğlu E. Menderes 

Bolu Çanakkale Giresun 
M. Güçbilmez K. Akmarilar M. Şener 

Gümüşane Hatay t istanbul 
K. YörükoğUı Muhalifim A. H. Başar 

C. 8. Sirer 
istanbul istanbul izmir 

F. Sayımer C. Türkgeldi B. Bilgin -
Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay R. Birand M. A. Ülgen 
Maltya Mardin Ordu 

Muhalifim. Muhalifim. R. Aksoy 
M. S. Eti R. Erten 

Seyhan Sivas Tokad 
Dr. S. Barı H. îmre S. Atanç 

Trabzon Urfa 
S. F. Kalaycıoğhı Dr. F. Ergim, 

( S . Sayısı : 92) 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü 1951 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan giderleri için bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (8 183 596) lira ve yatırım gi
derleri için de bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere ( 3 400 000) lira 
ödenek verilmiştir-

MADDE 2. — Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı gider
lerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 583 596) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğünce 1951 Bütçe yılı 
içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1951 Bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl bütçe tasarısı 
ile Büyük Millet Meclisine sunulur ve 
bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1.— Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan giderleri için bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (8 160 096) lira ve yatırım giderleri 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (3 400 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2.— Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı gider
lerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 560 096) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolların
da uçaklar üzerinde, uçakların uçuşa ha
zırlanmasında, telsiz ve diğer fennî va
sıta ve cihazlarda büfiil çalışan perso
nele. bir yıl içerisinde ücretlerinin iki 
aylık tutarım geçmemek üzere idarece 
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Hü. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğünün pilot, makinist ih
tiyacı noksanları gerektikçe Millî Sa
vunma Bakanlığının uygun bulması üze
rine bu Bakanlıkça temin olunur. Bu 
suretle geçici olarak Havayolları İdare
sinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma Bütçesinden ve 
tahakkuk .edecek yolluk, kilometre uçuş 
paraları Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü bütçesinden ödenir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertiple
rinde karşılığı bulunan borçlar ilgili ol
dukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928 -1949 bütçe yıllarına ait olup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçesin
de bulunan borçlar 1951 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden 3 ilâ 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8- — Bu Kanun 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve 
Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 

B. K. 

tesbit edilecek esaslar dairesinde ikra
miye verilebilir. 

MADDE 6.— Devlet Havayolları 
Genel Müdürlüğünün pilot, makinist ih
tiyacı noksanları gerektikçe Millî Sa
vunma Bakanlığının uygun bulması 
üzerine bu Bakanlıkça temin olunur. 
Bu suretle geçici olarak Havayolları 
İdaresinde çalıştırılacakların aylık ve 
uçuş zamları Millî Savunma Bütçesin
den ve tahakkuk edecek yolluk, kilo
metre uçuş paraları ile ikramiyeleri 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Hükümetin 6 ncı mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8- — Hükümetin 7 nci mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nci mad
desi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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Millî Savunma Bakanı 
B. Ş. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. lleH 

Eko. ve Ticaret B. 
Z. H. Velibeşe 

Gh ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

İçişleri Bakanı 
B. Nasuhioğla 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Sağ ve Sos. Y. B. 

Tarım Bakanı 
N\ îyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
İşletmeler Bakanı 

M. Ete 

( S. Sayısı 



— 36 — 

B. M. 

201 

202 

204 

îh 

ödeneğin 

A/ l -

çeşidi 

inci kısım - Personel 
giderleri 

CETVELİ 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez anemurları aylığı 
îller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
iller memurları açık aylığı 

Ücretliler 
Merkez memurları ücreti 
îller memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

178 500 
33 500 
3 999 

1 

Bölüm toplamı 215 100 

36 599 
1 

912 240 
677 760 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

221 099 
1 

3 999 
1 

225 100 

36 599 
1 

2 426 399 
1 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları ücreti 

221 099 
1 

3 999 
1 

225 100 

36 599 
1 

2 426 399 
1 

Bölüm toplamı 1 626 600 2 463 000 2 463 000 

105 000 157 500 157 500 

II - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 11 696 

206 4178, 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 10 000 

2 îller memurları çocuk zammı 3 400 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 1 000 
4 îller memurları doğum yardı

mı * 400 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 1 500 
6 îller memurları ölüm yardımı 500 
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B. 

207 

0 

208 

M. 

7 

0 

ödeneğin çeşidi 

Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre yabancı dil mü
kâfatı 
İkramiyeler 
5439 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye 
Personele verilecek ikramiye
ler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

500 

17 300 

1 500 

3 000 

40 000 

43 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 

17 300 

0 

0 

0 

0 

500 

17 300 

1 600 

0 

40 000 

0 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

1 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları kar
şılığı 

2 % 1 ek karşılığı 
3 Emekli ikramiyesi 
4 Sandık yönetin 
5 Diğer ödemeler 

210 Temsil ödeneği 1 800 1 800 1 800 
211 5213 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek uçuş parası tazminat 
ve başka giderler 200 000 296 372 256 372 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince uçak arızasında 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminat 

221 Emekli, dul ve yetim aylığı 

resi 
n giderleri 

Bölüm toplamı 

151 348 
18 427 
15 000 

1 
15 000 

199 776 

166 822 
26 881 
25 000 
7 174 
7 827 

233 704 

166 822 
26 881 
25 000 
7 174 
7 827 

233 704 

20 000 
4 000 

20 000 
3 000 

20 000 
3 000 

İkinci kısım toplamı 2 446 772 3 417 776 3 419 276 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

301 

3Q2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 

' Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

4 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 

49 000 

2 000 
10 000 
10 000 
12 000 
13 000 

47 000 

4 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 

49 000 

2 000 
60 000 
10 000 
27 000 
13 000 

112 000 

4 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 

49 000 

2 000 
60 000 
10 000 
27 000 
13 000 

112 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 19 000 19 000 
304 Posta, telgraf ve telefon gider

leri 
1 Merkez posta, telgraf ücret-

305 

2 
3 
4 

1 
2 

leri 
t i ler Posta, tegraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
tiler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
t i ler 

Bölüm toplamı 

3 500 
500 

15 000 
20 000 

39 000 

21 000 
14 600 

35 600 

5 000 
1 000 

20 000 
55 000 

81 000 

21 000 
25 000 

46 000 

5 000 
1 000 

20 000 
55 000 

81 000 

21 000 
25 000 

46 000 

306 Giyecekler 90 000 130 000 130 000 
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ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzmanlar yolluğu 

Bölüm toplamı 

1950 
T ı l ı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
20 000 

1 500 
10 000 
10 000 

51 500 

1951 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
30 000 

1 
10 000 
20 000 

80 001 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
30 000 

1 
10 000 
20 000 

80 001 

B. M. 

307 
1 
2 

. 3 
4 
5 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 4 000 4 000 4 000 
2 iller 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 6 000 6 000 6 000 

309 Hava, Deniz ve yer taşıtları 
giderleri 

1 Hava taşıtları işletme giderleri 2 061 000 2 677 000 2 677 000 
2 Hava taşıtları onarma gider

leri 220 000 500 000 500 000 
3 Merkez yer taşıtları, elektro

jen grupları, buhar kazanları. 
ve diğer tesislerin işletme gi
derleri 97 500 97 500 97 500 

4 Merkez yer taşıtları, elektrojen 
grupları, buhar kazanları, ve 
diğer tesislerin onarma gider
leri 40 000 50 000 50 000 

5 îller deniz ve yer taşıtları lek-
trojen grupları, buharlı kazan
lar ve diğer tesislerin işletme 
giderleri 153 500 210 000 210 000 

6 iller deniz yer taşıtları, elek
trojen grupları, buharlı kazan
lar ve diğer tesislerin onarma 
giderleri 

7 Çeşitli işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçncü kısım toplamı 

40 000 
58 000 

2 670 000 

3 007 100 

50 000 
183 000 

3 767 500 

4 290 501 

50 000 
183 000 

3 767 500 

4 290 501 
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B. 

403 
407 

408 

412 
414 
417 
418 

419 
451 

M. ödeneğin çeşidi 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar ve bilet 
satış komüsyonu 
Artırma, eksiltme komisyonla
rına iştirak edecek üyelerin 
huzur hakkı 
Ecza ve sıhhi gereçler 
Taşıma giderleri 
Vergi ve resimler karşılığı 
Faiz ve acyo para taşıma gi- ? 

derleri 
Mahkeme giderleri 
Yayın ve propaganda giderleri 

1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

70 000 

0 
15 000 
17 000 
15 000 

10 000 
7 000 

20 000 
35 000 

55 000 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

70 000 

500 
25 000 
17 000 
15 000 

10 000 
7 000 

10 000 
35 000 

45 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

70 000 

500 
25 000 
17 000 
15 000 

10 000 
7 000 

10 000 
35 000 

45 000 

0 Staj ve öğrenci giderleri 0 
452 Staj için yabancı memleketle 

re gönderilecek uçak personel
leri ile teknisiyenlerin yolluk 
ve başka giderleri 35 000 

0 Teknik Üniversite ile sanat ve 
teknik enstitülerinde ve okul
larında okutturulacak öğrenci 
giderleri ile burs karşılığı 0 

Bölüm toplamı 35 000 

35 000 

25 000 

454 Sigorta 1 
457 İstanbul'da toplanacak havacı

lık konferansı her çeşit gider
leri 30 000 

60 000 

1 

0 

0 

35 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul ediler. 
Lira Lira 

458 Yabancı memleketlerde topla
nacak havacılık konferansına 
iştirak edeceklerin yollukları 

501 
502 

1 
2 

her çeşit giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıl borçları 
1945 - 1948 yılları borçları 
1928 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

0 

259 001 

40 000 

4 999 
1 

5 000 

45 000 

10 000 

264 501 

80 000 

130 817 
1 

130 818 

210 818 

10 000 

239 501 

80 000 

130 817 
1 

130 818 

210 818 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 446 772 
3 007 100 

259 001 
45 000 

5 757 873 

3 417 776 
4 290 501 

264 501 
210 818 

8 183 596 

3 419 276 
4 290 501 

239 501 
210 818 

8 160 096 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

901 Meydanlar ve istasyon binala
rı, hangar ve atelye onarması 

1 Meydan bina onarması 75 000 173 000 173 000 
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B. M. 

2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Meydan pist onarması 
Mevcut makine ve araçların 
onarılması 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

250 000 

80 000 

405 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

822 493 

50 000 

1 045 493 

822 493 

50 000 

1 045 493 

902 

903 

904 

Hava, deniz ve yer taşıtları ve 
telsiz cihazları satınalma gi
derleri 
Hava taşıtları, telsiz cihazları 
yedek parça satınalma gider
leri 501 800 400 000 400 000 
Yer ve deniz taşıtları, telsiz 
cihazları ve yedek parça satın-
almması 593 200 650 000 650 000 
Amerikan - İngiliz Kredilerin
den satmalınan malzeme bede
li olup Hazineye ödenecek pa
ralar 105 000 652 507 652 507 
Motor revizyon atelyesi için 
lüzumlu malzeme satmalması 0 400 000 400 000 

Bölüm toplamı 

Meydanlar için satmalınacak 
makina ve araçlar ile yedek 
parça karşılığı 
Satmalınacak makine ve araç
lar ile yedek parça 
Satmalınacak elektrojen gru-
pu ve yedek parça satınalma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 

Kredi ve tesisler 

Döner sermaye 

1 200 000 

50 000 

0 

50 000 

0 

100 000 

2 102 507 

50 000 

100 000 

150 000 

2 000 

100 000 

2 102 507 

50 000 

100 000 

150 000 

2 000 

100 000 

Yatırımlar toplamı 1 755 000 3 400 000 3 400 000 
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B. M. 

1 
1 
2 

2 
3 

B 

Gelirin çeşidi 

CETVELİ 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

İşletme geliri 
Meydanlar bilet geliri 
Meydanlar bagaj geliri 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 

3 900 000 
120 000 

4^020 000 

230 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 170 000 
150 000 

4 320 000 

230 000 

4 170 000 
150 000 

4 320 000 

230 000 

1 Yatırımlar dışında kalan gi
derler için 

2 Yatırımlar için 
550 000 2 951 931 

3 400 000 
2 928 431 
3 400 000 

Bölüm toplamı 550 000 6 351 931 6 328 431 

4 Geçen yıldan devrolunan pa
ralar _ 2 712 873 681 665 681 665 

GENEL TOPLAM 7 512 873 11 583 596 11 560 096 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 3 . VI . 1938 3424 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu. 
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D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

Uçucular 

Birinci smıf kaptan pilot 
ikinci sınıf kaptan pilot 
Birinci smıf pilot 
İkinci sınıf pilot 
Uçucu telsizci 

» başmakinisti 
» » yardımcısı 
» sınıf 1 makinist 

Merkez Atelyesi 

Uçak kontrol teknisiyeni 
Motor teknisyeni 
Fennî malzeme teknisiyeni 
Telsiz teknisiyeni 
Motor ve gövde bakım teknisyeni 
Motor ve gövde bakım başmakinisti 

» bakım postabaşısı 
» » sınıf 1 makinisti 
» » » 2 » 
» » » 3 » 
» » makinist yamağı 

Gövde bakım postabaşısı 
» » sınıf 1 makinisti 
» » » 2 makinist 
» » » 3 » 
» » makinist yamağı 

Uçak borda aletleri bakım smıf 1 
makinisti 
Uçak borda aletleri bakım smıf 2 
makinisti 
Motor tamir ustabaşısı 
Motor tamir smıf 1. ustası 

» » » 2. » 
» » » 3. » 
» » Ustası yamağı 

Mağnofilüks kontrolörü 
Kumlayı cı ustası 
Bremzeci sınıf 1. ustası 

» » 2. » 
Karbratör ustabaşısı 

» Smıf 1. ustası 
» Ustası yamağı 

10 
10 
20 
10 
22 

1 
1 

14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 

1 
1 
3 

^3 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

650 
600 
550 
475 
300 
550 
475 
300 

625 
625 
625 
625 
625 
550 
475 
300 
250 
225 
150 
475 
300 
250 
225 
150 

300 

250 
475 
300 
250 
225 
150 
300 
250 
300 
250 
350 
300 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Manyato ve boji ustabaşısı 
» » Smıf 2. ustası 

Uçak donatımı tamir ustabaşısı 
» ;» » Smıf 1. usta. 
» » » » 2. » 
» » » Ustası yamağı 

Pervane tamir ustabaşısı 
» » Sm:f 1. ustası 
» » Ustası yamağı 

Gövde tamir ustabaşısı 
» » Perçincisi 
» » Kaportacısı 
» Dural kaynakç:sı 
:» Tamircisi yamağı 

Müteferrik işler ve nakil vasıta
ları ustabaşısı 
Müteferrik işler ferezecisi 

» » Tornacısı 
» » Tesviyecisi 
» » Kaynakçı ustası 
» |» » Yamağı 
» ,» Takım ustası 
» » ı» » Yamağı 

Yer nakil vasıtaları tamir smıf 
1. ustası 
Yer nakil vasıtaları tamir smıf 
2. ustası 
Yer nakil vasıtaları tamirci yamağı 
Bezleme emait ve boya ustabaşısı 
Emaitçi 
Boyacı 
Terzi 
Marangoz ustabaşısı 
S. 1. Marangoz 
S. 2. Marangoz 
Marangoz yamağı 
Saraç, döşemeci 

» » yamağı 
Teknik malzeme kontrolörü (îngi-
lizeo bilecek) 
Uçak malzeme depo memuru 

» » » kâtibi 
Müteferrik malzeme depo memuru 

» » > kâtibi 
Sürekli işçi 
Telsiz başmakinisti 

350 
250 
475 
.300 
250 
150 
350 
250 
150 
475 
300 
300 
300 
150 

475 
300 
300 
300 
300 
150 
300 
150 

300 

250 
150 
350 
225 
225 
225 
350 
250 
225 
150 
300 
150 

475 
300 
175 
300 
175 
100 
475 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Elektrik başmakinisti 
S. 1. Telsiz makinisti 
S. 2. » » 
S. 3. » » 
S. 1. Elektrik makinisti 
S. 2. » » 

S. 2. 
S. 1. 
S. 2. 
S. 1. 
S. 2. 

Teletayp 

Akümülâtör makinisti 

Dizel jeneratör makinisti 

Çeşitli memur ve hizmetliler : 

Meydan başmüdürü 
Birinci sınıf meydan müdürü 
İkinci > » » 
Üçüncü . » » » [1] 
Birinci » » memuru [1] 
ikinci » » » 
Meydan kâtibi 
Satınalma memuru 
Depo memuru 
Mutemet 
memur adayı 
Daktilo 

İstihbarat memuru 
Telefon santral memuru 
Uçak sicil memuru 
Deniz motor kaptanı 
Deniz motor çımacısı 
Deniz motor makinisti 
İstatistik memuru 
Kule memuru 
Yer motorlu vasıtaları garaj âmiri 
Otobüs şoförü 

» » 

2 
5 
5 

15 
8 
5 

32 
1 
6 
2 
8 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
2 
6 

10 
21 

475 
300 
250 
225 
300 
250 
225 
400 
300 
300 
250 
350 
250 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
300 
250 
250 
125 
200 
175 
150 
250 
200 
350 
350 
200 
300 
250 
200 
300 
250 
225 
200 

[1] Genel Müdürlük bunlardan dördünü 
memleketimizle yabancı memleketler arasındaki 
hava seferleri anlaşmasiyle o memleketlerde ça
lıştırıldığı takdirde ücretlerini üç misline kadar 
artırmaya yetkilidir. 

Görevin çeşidi 

İtfaiye şoförü 
Sağlık oto. şoförü 
Meydan vasıtaları şoförü 
Baş itfaiyeci 
İtfaiyeci 
İtfaiye amelesi 
Meydan, tamir ustabaşısı 
Meydan tamir ustası 
Meydan tamircisi 
Bilet satış kontrolörü 

» » bürosu şefi 
» » » memuru 
» » » > 
» » » kâtibi 
» » » bagaj memuru 

Daire âmiri 
Motorlu takip memuru 
Kâğıt dağıtıcısı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kamarot (Hostes) 
Yer bakımcısı (Hostes) 
Odacıbaşı 
Odacı 
Renç bekçisi 
Bekçi 
Sürekli işçi 
Çamaşırcı 

Çeşitli sanatkârlar 

Uçak teknisiyeni 
Meydan onarım teknisiyeni 
Radyo ve elektrik teknisiyeni 
Elektrik başmakinisti 
Kuvvet santral S. 1. makinisti 

» » S. 2. » 
Terminal elektrik S. 1. » 

» S. 2. elektrik > 
Pist ışıklandırma S. 1. » 

» » S. 2. » 
Kalorifer S. 2. » 
Telsiz başmakinisti 

» alıcı S. 1. makinisti 
Telsiz alıcı sarf 2. makinisti 

» verici S. 2. » 
» » S. 2, » 

Sayı 

9 
2 
3 
2 

12 
8 
4 
8 

24 
1 
4 
6 

10 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

45 
9 

40 
37* 

2 

1 
1 
1 
7 
8; 
5 
2 
2 
1 
2 
3 

11 
6 
2 
6 
6 

Ücret 

200 
200 
200 
250 
150 
125 
300 
200 
150 
475 
475 
300 
250 
200 
200 
275 
275 
175 
200 
150 
250 
250 
125 
100 
150 
125 
100 
125 

625 
625 
625 
400 
250 
225 
300 
250 
275 
250 
250 
400 
300 
250 
300 
250 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Rens sınıf 1. makinisti 
» » 2. » 

Kontrol kulesi trafik operatörü 
Beynelmilel telefon sınıf 1. makinisti 

» » » 2 . » 
Beynelmilel teletayp sınıf 2. makinisti 
Dahilî telefon sınıf 1. makinisti 
Dahilî teletayp sınıf 2. makinisti 
Telsiz memuru 
Radyo teletayp operatörü sınıf 1. 

3 
12 
15 
3 
3 
8 
4 
4 
35 

300 
250 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
300 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hava trafik kontrol memuru sınıf 1. 
» » » » S . 2. 

Meydan başmakinisti 
» Sınıf 1. makinisti 
» » 2 . » 
» » 3 . » 

Uçak silicisi 
Makinist yamağı 
Silindir sınıf 1. makinisti 

4 
. 4 

3 
13 
10 
3 
6 
6 
2 

350 
300 
350 
300 
250 
225 
125 
150 
300 

850 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde 

204 — Yabancı uzmanlar tercümanlar 
ve memurlar ücreti 

R - CETVELİ 

Bölüm 211 — 5213 sayılı Kanun gereğince ödenecek uçuş parası tazminatı ve başka giderler 
1. Yurt içinde ve dışında görev ve tecrübe ve talim uçuşu yapan uçaklarda görevlendirilen 

birinci pilotlara katettiklerı kilometre başına 2 kuruş. 
2. İkinci pilot; mühendis, kontrolör, teknisiyen, telsizci, makinist, hekim, hemşire, hastabakıcı 

(Hostes) katettikleri kilometre başına 1,25 kuruş verilir. 
3. Birinci maddede gösterilen uçuş sebepleriyle yurt içinde ve görev merkezi dışında bulun

dukları müddetlerde yatacak yerleri Geneel Müdürlükçe sağlanır. 
4. Ayni sebeplerle yurt dışında geçirecekleri her gece için bu memleketlerin ekonomik şartları

na göre uygulanacak miktarı Ulaştırma Bakanlığınca tâyin edilmek üzere 15-30 lira gündelik 
tazminat verilir. 

Bölüm 301 - Madde 3 — öteberi giderleri 
Bahçe için lüzumlu tohum, ağaç, gübre ve bahçenin tanziminde çalıştırılacak amele ile depolar

daki eşyaların tanziminde çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve umumi gider formülünde yazılı bil
ûmum giderler ve bütçede tertibi bulunmıyan başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 304 - Madde 3-4 — Posta, telgraf, telefon giderleri 
Merkez ve illere ait telefon muhabere ücreti ile yeniden yapılacak telefon tesis ve onarma gi

derleri, telefon muhaberesiyle ilgili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 
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Bö'üm 306 — Giyecekler 

Teknisiyen, teknik malzeme kontrolörü ve daktilolar hariç olmak üzere (D) cetveline dâhil bil
ûmum hizmetlilerle meydanlarda çalışan sıhhat memurlarına bu bölümdeki ödeneğin müsaadesi ve 
idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde iş tulumları ile birer takım elbise, palto ve ayakkabı ve
rilir. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklar 
Ücretli memurlarla ücretlilerin tedavi yol gi derleriyle cenaze giderleri de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 309 - Madde 1 — Hava taşıtları işletme giderleri 
Uçakları lüzumlu benzin yağ, alkol, gibi akaryakıt maddelerinin satın alma giderleri ile nakliye 

ücretleri ardiye sigorta giderleri ve işletmeyi icabettiren diğer bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Hava taşıtları onarma giderleri 
Uçakların motor revizyonları, gövde onarımı gibi işlerin yapılması ve bu onarma işlerinde 

kullanılmak üzere satmalmacak onarma malzemesi, motor revizyon işlerinde çalıştırılacak uz
man amele yevmiyeleri îş Kanununun hükümlerine tevfikan ödenecek paralar ve bu işlerle ilişikli 
başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 3-5 — Merkez ve iller yer deniz ve elektrojen grupları buharlı kazanlar tesislerinin 
işletme giderleri 

Yolcu otobüsleri yangın söndürme, sağlık ar abaları, renç, bikin ve elektrojen grupları bu-' 
harlı kazanların işletmesine ait benzin, yağ, motorin mazot gibi akaryakıt maddelerinin satma-
lmması ve bu işlerle ilgili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

: • • • . : : " •. - V :' ' U : : • ş < s * * ! ! " ' 

Madde 4 - 6 — Merkez ve iller yer, deniz ve elektrojen grupları ve buharlı kazanlar tesislerin 
onarma giderleri 

Yerli taşıtların, sağlık yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve elektrojen grupları bu
harlı kazanların tesislerinin onarılması ve bu onarma işlerinde çalıştırılacak uzman amele yevmi
yeleri ve onarma için satmalmacak malzeme bedeli ve bu işlerle ilişikli başka bütün giderler 
bu tertipten ödenir. 

. Madde 7 — Çeşitli işletme giderleri 
Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçuş hava ve yer telsizleri diyagramları ile uçuş seyrü

sefer haritaları motor, tayyare, telsiz kotları ve 'frekans tabloları ve teknik tesisatın bakım ve 
idamelerine ait tablolar, Şikako Anlaşmasına göre uçak ve uçucu personelde bulunması gere
ken belgeler ve yabancı uçaklarda staj yapan uçak personelinin pasaport masrafı, memleket iç 
ve dış seferlerine ait uçak manifesto tabiyesi ve manifestoya yapıştırılacak pul bedelleri ile Güm
rük Kanunu gereğince yabancı memleketlerden gelecek bagaj; manifesto, pul giderleri ve bu işlet
me ile ilgili basılı kâğıt ve defterler ile yolculara mahsus bilet, bagaj, etiketi, yolcu tarifesi; 
biletlerin yevmiye kayıt defterleri, yolcu kayıt, bagaj kayıt ve bilet safş defterleri tabiyeleri 
ile bunlara lüzumlu kâğıt bedelleri, dış seferlerde yolculara ve uçak personeline seyyahat esnasın
da verilecek yiyecek, içecek bedelleri yolcu memur ve müstahdemlerin meydan şehir arası gidiş 
gelişlerine ait taşıt giderleriyle teknik veya idari sebeplerle vâki olacak sekteler veya mecburi 
inişlerde yolcu ve personelin bagaj, gazete, ve sairenin bilet tarifesini 17. nci maddesinde yazılı 
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masrafların yapılması ve kaza neticesinde ölenlerin teçhiz, tekfini ve tahnit giderleri ile aileleri
nin bulunduğu mahalle kadar nakilleri ve bunlardan tedavilerine lüzum görülenlerin tedavi ücret 
ve giderleri ile yabancı memleketlerle yapılacak seferler için işletmenin temini maksadiyle (î. A. 
T. A) Enternasyonal Assaciation Şirketine ödenecek paralar ve uçakların işletme işi ile ilgili dış 
aksamının temizlik işlerinde çalıştırılan amele yevmiyeleri ile uçak koltuklarının yaptırılması ve 
bunların yıkatma ücreti, telsiz ve gece iniş mahalleriyle abronların tenvirine ait elektrik ceryan 
bedelleri ve uçaklarda hava tutmasına karşı yolculara verilen kusmuk kâğıdının satmalmması 
ve yaptırılması, yabancı memleketlere sefer yapan uçakların konma, konaklama masrafları ile 
bunlardan doğan sair giderler ve işletme ile ilişikli başka her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 412 — Ecza ve sıhhi gereçler giderleri. 
Satınalmacak ecza ve sıhhi gereçlerle bunların muhafazasına mahsus camlı izole dolapları, 

satmalma bedeli, tıbbi alet ve edavat ve lâboratuvar malzemesi satmalmması ve asit işleriyle 
çalışan akünülâtÖrcü yamağı ile boyacıya safi olarak verilmekte olan süt bedeli de bu tertipten 
ödenir. . 

Bölüm 414 -~ Taşıma giderleri. 
Bir meydandan diğer bir meydana gönderilecek eşyaların taşıma ücretleri, ambalaj ve bu iş

lerle ilgili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 417 — Vergi ve resimler karşılığı. 
5237 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binaları

na ait bina, Tenvirat ve Tanzifat vergileri.ve bu bölümle ilgili diğer vergi ve resimler bu tertip
ten ödenir. 

Bölüm 418 -^ Faiz, acyo ve para taşıma giderleri. 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri ile bu işlerle ilgili başka 

bütün giderler bu tertipten ödenir. 

• ' * ' V Bölüm 419 -~ Mahkeme giderleri. 
Mahkeme harçları, baro kayıt ücreti, icra masrafları, avukatlık ücreti ve bu husustaki gider

ler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 .r- Yayın propaganda giderleri 
Madde 1 — Satınalma ve abone karşılığı 

Teknik ve idareyi alâkadar eden kitap, mecmua ve saire satmalmması, gazete abone bedelleri kar
şılığı bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
Halkın tayyare yolculuğunu istekle karşılayabilmesi için iç ve dış memleketlerde gazete, mec

mua afiş suretiyle yapılacak propaganda, reklâm, sergi yaptırılması, afişler için sahiplerine verile
cek para mükâfatı, ecnebi şirketlerce propaganda maksadı ile yolcular için yapılan çeşitli masraf
lara mümasil giderler ve propagandayı ilgilendiren başka bütün giderler ve tercüme giderleri bu 
tertipten ödenir. 

( S. Sayısı r#2 ) 



Bölüm 452 — Staj ve öğrenci giderleri ü?:?*"**7 

Madde 1 — Staj için yabancı memleketlere gönderilecek uçak personeliyle teknisiyenlerin yolluk 
ve başka giderleri 

Mesleki bilgilerini artırmak maksadı ile yabancı memleketlere gönderilenlerin yolluk ve başka gi
derleri bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — Teknik Ünivedsite ile Sanat ve Teknik Enstitülerinde ve okullarında okutturulacak öğ
renci giderleri ile burs karşılığı 

Teknik işlerde çalışan hizmetlilerle idareye gireceklerin havacılığa ait teknik bilgilerinin artı
rılması ve daimî olarak idareye bağlılıklarını sağlamak maksadı ile Teknik Üniversite ve Sanat Ens
titülerinde ve okullarında okutturulacak öğrencilerin giderleri ve burs karşılığı ve bu işlerle ilgili 
başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 457 — Yabancı memleketlerde toplanacak konferansa iştirak edeceklerin yollukları ve 
her çeşit giderleri 

Bu konferansa gidecek memurların yollukları ve bunlar tarafından konftransm devam ettiği 
müddetçe yapılacak telefon, telgraf ve temsili giderler ile bu tertiple ilgili başka bütün giderler 
bu tertipten ödenir. 

Bölüm 901 — Meydan ve istasyon binaları, hangar ve atelye onarma giderleri 
Madde 1 — Meydan bina onarması 

Binaların, portatif evlerin atelye ve hangarlarla radyo ve elektrik ve su işleri gibi sabit tesisle
rin onarlması. Ve bunların onarılmasında kullanılmak üzere satmalınacak malzeme bedeli ile bu 
hususta kullanılacak amele yevmiyeleri ve bu tamirlerle ilişkin başka bütün giderler bu tertipten 
ödenir. 

Madde 2 — Meydan pist onarımı 
Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin onarrlması ve bunların onarılması 

için satmalınacak malzeme bedeli ile bu hususta kullanılacak amele yevmiyeleri ve bu onarma 
ile ilişkin başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 3 — Mevcut makine ve araçların onarılması 
Meydan ve pistlerde kullanılan makine ve aletlerle araçların onarılması ve bunların onarıl

ması için alınacak onarma malzemesi ve bu onarma ile ilişkin başka bütün giderler bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 902 - Madde 1 - 2 Hava, deniz ve yetr taşıtları ve telsiz cihazları ve yedek parçalan satm
alına giderleri 

Hava, deniz ve yer taşıtlariyle telsiz cihazları ve yedek parçaları, lüzumlu lâstik ,cam gibi 
bunlarda kullanılacak bilcümle malzemenin satmalma bedelleri nakliye ücretleriyle ardiye, sigor
ta ve yabancı memleketlerden satmalınacak malzemelere ait muhabere ve telefon giderleri 
ve bu satmalmalarla ilişkin başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 903 - Madde 1 - 2 — Meydanlar için satmalınacak makineler ve araçlar karşılığı 
Meydanların pist tamiratında kullanılmak üzere satmalınacak mazot makinesi, traktör, si

lindir ve asfalt yapmıya mahsus tava, kazan, kazma, kürek, küskü gibi alet ve edevat ile meydan 
tamiratında kullanılacak çalı süpürgesi ve inşaat malzemesi nakline mahsus araç ve elektrojen 
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grupları ile yedek parça satmalma bedelleri ve bunların tesis masrafları, nakliye, sigorta, ardiye, 
ambalaj giderleri ve bu işlerde ilişikli başka bütün giderer bu tertipten ödenir. 

Bölüm 904 — Döner sermaye 
Meydanlarda kullanılacak büfe ve lokantalarla bunlara lüzumlu demirbaş ve diğer bilcümle müs

tehlik malzeme ile bu lokanta ve büfelerin işletilmesiyle gerekli her türlü satmalmalarm yapılması, 
gerek memleket dâhilinde ve gerek memleket haricinde yapılacak seferlerde faydalı görülen mal
ların bir mahalden alınıp diğer mahalde satılması ve yabancı uçakların meydanlarımıza geliş ve 
gidişlerinde bu hizmetlerin (Hendling) yapılması ve bütün bu bölümdeki hizmetler için tutulacak 
personel ücretleri ve bu mütedavil sermayenin işlemesi bakımından kurulacak işletme muhasebe
sinde çalışacakların ücretleri ve hesaplara ait bilûmum levazım ve matbu evrak giderleri ve bun
lara benzer başka giderlerin yapılması için kurulacak mütedavil sermaye muhasebesinin yürüme
sine dair Maliye Bakanlığınca tasdik olunacak bir talimatnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bu bölümden sarfiyat yapılır. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 y%lı gider bütçesinin 204 ncü yabancı uzmanlar ve tercü
manlar tertibine ait kadro cetvelidir 

Aylığı Aded Görevin çeşidi 

420 1 Telsiz uzmanı 

Bakanlar Kurulunun 24 . III . 1950 ve 3/10954 sayılı karariyle istihdam edilmektedir. Yapılan 
sözleşmeye göre her ay ödenecek aylık ücreti Türk parası olarak Türkiye'de ödenecektir. 

Aylığı Aded Görevin çeşidi 

1 960,50 1 Uzman pilot 

Bakanlar Kurulunun 24 . III . 1950 ve 3/10954 sayılı karariyle istihdam edilmektedir. Yapılan 
sözleşmeye göre aylık ücretinin 1/5 ni İngiliz Lirası üzerinden memleketine gönderecektir. 

Aylığı Aded Görevin çeşidi 

5 246,28 1 Motor revizyon uzmanı 
5 246,28 1 Radyo renç tamir ve ayar uzmanı 

625,00 1 Tercüman 

Bakanlar Kurulunun 24 . III . 1950 ve 3/10954 sayılı karariyle istihdam edilmektedir. Yapılan 
sözleşmeye göre uzmanların her birine ayda (600) Amerikan Dolarından başka ayrıca Türkiye'de 
bulundukları müddetçe her ay iaşe ve ibate karşılığı olarak (350) dolar mukabili Türk Lirası öde
necektir. 

( S. Sayın : 02 )' 



S. Sayısı: 94 
Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı hakkındaki 5412 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Bütçe. 

Komisyonu raporu (1/113) 

T . a , . . • . . . . . . 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü -••--. 

Sayı: 71-1790, 6/19 -
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı haK kındaki 5412 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında olup Devlet Bakanlığ.nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XII . 1950 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan K anun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
suulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEBEKÇE * 

1. 5412 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı olarak kurulup 1949 yılının Haziran ayından beri 
Devlet Bakanlığı tarafından idare dilmekte olan Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı mer
kez kadrosu ile Washington Türk Heyeti kadrosunun Barem derecesine göre yüksek maaşlı me
murlukları ihtiva eylemekte bulunması ve Bakanlığın Marshall Yardım Plânı tatbikatı ile meşgul 
bulunması hasebiyle bu kadrolara daha ziyade ingilizce lisanına hakkiyle vâkıf olan ve Be
rem derecesi münhal kadrolara müsait bulunanların tereihan tâyinine ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

Halbuki, talipler arasında ingilizce lisanını bilenlerden ekserisinin Barem deröcesi küçük ol
duğundan tâyin elileceği kadronun maaş:nı alamamakta ve diğer taraftan 3656 sayılı Kanunun 
vaz'ettiği hükümler muvacehesinde kadro maaşı karşılık gösterilmek suretiyle dahi tâyin işi ya
pılamamaktadır. 

Binaenaleyh bir taraftan bu imkânsızlıkları önlemek ve diğer taraftan takip edilen gayeye 
uyularak bütçede tasarruf temin etmek maksadiyle kadro cetvelindeki yüksek maaşlı memurluk
ları daha aşağı derecelere indirmek suretiyle yeniden bir cetvel hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş 
ve birinci madde bu maksatla teklif olunmuştur. 

2. Büyük Millet Meclisince kabul edilen Av rupalılararası Ekonomik iş Birliği Kanununun bi
rinci maddesi hükümlerine göre Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı siyasi mahiyet taşımakta 
ve bu teşkilâta mümasil olan diğer üye memleketlerde kurulmuş olan benzer teşkilâtların başın
da büyük veya orta elçiler bulunmaktadır. 

iktisadi iş Birliği idaresi özel misyonuna da Orta Elçi başkanlık etmektedir. Bu itibarla mez-
kâr teşkilâtla yapılan müzakerelerin arzettiği siyasi mahiyet şüpheden vârestelir. 

iktisadi İş Birliğinin bu siyasi mahiyetini belirtmek maksadiyle tasarının ikinci maddesi ha
zırlanmıştır. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas N-o. 1/113 

Karar No. 38 

17 .11 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
hakkındaki 5412 sayılı Kanunda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkında, Devlet Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 6/19 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulmama karar verilen Kanun 
tasarısı Komisyonumuza verilmekle bu teşekkül 
temsilcisi ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. Başkan 

1949 yılında kurulan İktisadi îş Birliği Teş- • İstanbul 
kilât Kanununun bugüne kadarki, tatbikatı ne- E. Adakan 
ticesinde kadrolarda bâzı değişikliklerin yapıl- Kâtip 
ması zarureti belirtildiğinden tasarının bu Bursa 
maksatla hazırlandığı ve ayrıca tasarıya İkti- J7. Şaman 
sadi îş Birliği Teşkilâtının siyasi hüviyetini be- Çanakkale 
lirten bir maddenin de eklendiği yapılan ince- K. Akmantar 
lemelerden ve alman izahlardan anlaşılmış ve Eskişehir 
tasarı esas itibariyle kabule şayan görülmüş- A. Potuoğlu 
tür . İzmir 

Birinci maddeye bağlı cetvelde, enformas- B. Bilgin 
yon ve basın müşaviri unvanının, haberleşme Maraş 
ve basın müşaviri şeklinde değiştirilmesi ve bu N. ökmen 
teşkilâtın hesabatı Başbakanlık muhasebesince 
ifa edilmekte bulunduğundan kadroya konul- Seyhan 
muş bulunan bir aded muhasebat ve muamelât Dr. S. Barı 
müdürlüğünün, muamelât müdürlüğü ve mu
hasebe şefliğinin de muamelât şefi olarak dü
zeltilmesi -kararlaştırılmış ve madde bu şekilde 

kabul edilmiştir. Ücretli kadrolar 1951 Bütçe
sine alındığından tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tasarının ikinci maddesine esasen lüzum 
bulunmadığından tasarıdan çıkarılmış bulun
maktadır. 

Bu şekilde yeniden hazırlanan tasarı Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Sözcü 
Çanakkakle 
E. Katafot 

Afyon 
A. Vezir oğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
F. Sayımeri 
Konya 

R. Birama 
Mardin 

Muhalifim. 
R. Erten 

Sivas 
H. İmre 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Elâzığ 
ö. F. S amaç 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
M. A. trign 

Orudu 
R. Aks-oy 

Trabzon 
S. F. Kalaycı oğlu 

Van 
Muhalifim. 
F. Melen 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hak
kındaki 5412 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya

pılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . V . 1949 tarihü ve 5412 
sayılı Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırıl
mış yerine ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar konulmuştur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİRİŞİ 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hak
kındaki 5412 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler 

yapılması hakkında kanun tasansı 

MADDE 1. — 31 . V . 1949 tarihli ve 5412 
sayılı Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
hakkındaki Kanunun ikinci maddesine bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırıl
mış yerine ilişik cetvelde yazılı kadrolar konul
muştur. 

( S. Sayısı: 94 ) 



Hü. 

MADDE 2. — Milletlerarası iktisadi îş Bir
liği Teşkilâtı taşıdığı siyasi'Mahiyeti dolayısıy
la bundan böyle daimî olarak Milletlerarası eko
nomik münasebetlerde Devleti temsil edecek bir 
teşekkül olarak kalacaktır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 195İ tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4: -
yürütür. 

Başbakan 
Âl M&hderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

- ~ - R. #. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Z. H. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

N; ö**an 
Ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başba^an^ardîmcjsı 

8. Ağaoğlu **& 
Adalet Bakam 

H. özyörük 
İçişleri Bakanı 
R. Nmuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
7f. tyribo* 

Çalışma Bakanı 
H. Köyrtteir-^ 

İsletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

B. K. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1951 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
[1] S£YÎW CETVEÎ, 

). 

1 
6 
2 
4 

5 
4 
5 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Genel sekreter 
özel kalem müdürü 
Daire başkanı 
Enformasyon ve basın müşa
viri (İhtisas yeri) 
Basın müşaviri (ihtisas yeri) 
Uzman (ihtisas yeri) 
Mütercim 

Sayı Aylık 

1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 

150 
70 

125 

90 
8(F 
90 
80 

D. 

6 
5 ' 
1 
8 
9 
7 
9 

: 

2 

Görevin çeşidi 

Başraportör (ihtisas yeri) 
Raportör -

> 
» 

Muhasebe ve muamelât müdürü 
Muhasebe şefi 

Paris Türk Heyeti 
Başdelege 

Sayı Aylık 

1 70 
1 80 
l l 60 
2 50 
3 40 
1 60 
1 50 

1 125 
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D. Görevin çeşidi 

3 Delege 
4 Müşavir 
7 Raportör 

Sayı Aylık 

2 100 
3 90 
2 60 

D. Görevin çeşidi 

Waşington Bürosu 
5 Müşavir 
6 Raportör 

Sayı Aylık 

1 80 
1 70 

Milletle>rarasi İktisadi î§ Birliği Teşkiltı 1951 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 

Görevin çeşidi 

Arşiv memuru 
Yabancı dil bilir daktilo (îng. Fr.) 
Yabancı dil bilir daktilo 

» » » » 
Daktilo 

Başodacı 
Odacı 
Müvezzi 

Sayı Ücret 

400 
500 
400 
300 
250 
200 
175 
150 
175 

Görevin çeşidi 

Paris Türk Heyeti 

Yabancı dil'bilir daktilo 
Daktilo 
Odacı 

Waşington Bürosu 

Yabancı dil bilir daktilo 
Odacı 

Sayı Ücret 

2 
1 
2 

1 
1 

400 
250 
15,0 

1000 
600 

Bütçe Komisyonunun Değiştiricine bağlı 
CETVEL 

D, Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Genel sekreter 
özel kalem müdürü 
Daire başkanı 
Haberleşme ve basın müşaviri 
(ihtisas yeri) 
Basın müşaviri (ihtisas yeri) 
Uzman (ihtisas yeri) 
Mütercim 

Başraportör (ihtisas yeri) 
Raportör 

Sayı 

1 
1 

- 2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

150 
70 

125 

90 
80 
90 
80 
70 
80 
60 

oo
 1

 P
 

9 
7 
9 

2 
3 
4" 
7-

5 
6 

Görevin çeşidi 

Raportör 
» 

Muamelât müdürü 
» şefi 

Paris Türk Heyeti 

Başdelege 
Delege 
Müşavir 
Raportör 

Waşington Bürosu 

Müşavir 
Raportör 

Sayı 

2 
3 
1 
1 

1 
2 
3 
2 

1 
1 

Aylık 

50 
40 
60 
50 

125 
100 
90 
60 

80 
70 

»-©-« 
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S.Sayısı: |05 
4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle tanınan ve 5530 
sayılı Kanunla uzatılan yetkinin altı ay uzatılması hakkında Kanun 

tasaıısı ve Maliye ve Adalet Komisyonları raporları (1/137) 

T. C. 
Başbakanlık 17.11.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1815, 6 - 585 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

•4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle tanınan ve 5530 sayılı Kanunla uzatılan yetkinin 
altı ay uzatılması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 . II . 1951 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarmıla arzederim. 

Başbakan 
,1. Menderes 

GEREKÇE 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi mucibince ücretli serbest avukat istihdamı yetkisi 1 
Mart 1951 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten itibaren ancak aylıklı mukayyet avukat istihdamı 
icabedecek ise de, Hazine Avukatlığı teşkilâtının bu vaziyete intibak ettirilmesi 4353 sayılı Kanun
da gerekli değişikliklerin yapılmasına mütevakkıf bulunmakta idi. Filhakika bu konuda yapılan tet
kikler sonunda mezkûr kanunda yapılacak tadilât tesbit edilmiş ise de 1 Mart 1951 tarihinin çok yak
laşmış bulunması karşısında bu tadilâtın derhal kanuniyet kesbetmesi ihtimali güç görülmektedir. Di
ğer taraftan Hükümetçe Avukatlık Kanununda bâzı değişikliklerin yapılması da düşünülmekte oldu
ğundan bu tadilât 4353 sayılı Teşkilât Kanunundaki hükümleri de alâkalandıracağı cihetle mezkûr 
kanunun tadili hakkındaki tasarının kısa bir müddet daha tehiri zarureti karşısında kalınmıştır. 

1 Mart 1951 tarihinden itibaren serbest avukat istihdam salâhiyetinin kalkması dolayısiyle Teş
kilât Kanununda yapılması lâzımgelen tadilâtm, yukarda arzedilen sebeplerle yetiştirilememesi key
fiyeti mezkûr tarihten sonra Hazine haklarının müdafaasında güçlükler tevlit edecektir. Bunu önle
mek ve Teşkilât Kanununun tatbik tarihine kadar her hangi bir aksaklığa mâni olmak üzere ilişik 
kanun tasarısı tanzim edilerek takdim kılınmıştır. 
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Hediye Komisyonu raporu 

T. B. M . M . . 

Esas No. 1/137 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanhfa 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci madde
siyle tanınan ve 5530 sayılı Kanunla uzatılan yet
kinin tekrar uzatılması hakkındaki kanun tasa
rısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, 
Maliye Bakanlığı temsiilcisinin iştirakiyle görü
şüldü : 

Hükümet tasarısı gerekçesinde de belirtildi
ği üzere, 4353 sayılı Kanunun geçici birinci 
maddesine uyarak, ücretli serbest avukat kul
lanmak yetkisi 1 Mart 1951 tarihinde sona ere
ceğinden, bu tarihten itibaren ancak aylıklı 
mukayyet avukat istihdamı icabetmekte ise de, 
Hazine avukatlığı teşkilâtının bu vaziyete inti
bak ettirilmesi, sözü edilen kanunda lüzumlu 
değişiklikler yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Bu hususta Maliyece esasları hazırlanmış oldu
ğu bildirilen tadillerin Avukatlık Kanununda 
yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili oldu
ğu hakkındaki Hükümet görüşü, Komisyonumuz 
çoğunluğunca da isabetli görülmüştür. Ancak 
her iki yönden yapılacak değişikliklerin 1 Mart 
1951 tarihine kadar kanunlaşması ihtimali, Bü
yük Millet Meclisinin yüklü olan gündemi do-
layısiyle, imkânsız telâkki edilmektedir. 

Kanunlardaki, bu geçici yetkilerin uzatıl
ması taleplerine son verilmesi koımsyonumuzuaı 
umumi temayülü şeklinde belirmiş olmakla be
raber, yukarda arzedilen sebeplerden ötürü ge

rekli tadillerin yetiştirilememesi karşısında, Ha
zine haklarının müdafaasında güçlükler çıkma
sına meydan vermemek üzere müddetin uzatıl
masının son defa olarak kabulü kararlaştırıl
mıştır. 

4353 sayılı Kanunun teşkilâta ilişkin hü
kümleri Avukatlık Kanununda yapılacak de
ğişikliklerle alâkalı bulunduğuna ve her iki ka
nunda yapılması düşünülen tadillerin ne zaman 
kanunlaşacağı kati olarak kestirilemiyeceğine 
göre, tasarıdaki altı aylık sürenin sonunun Ey
lül ayma rasladığı düşünülerek, herhangi bir 
aksaklığa yol açılmaması anıaeiyle tasarıdaki 
müddetin 10 aya çıkarılması oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile Adalet Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
• Rize Niğde 

/. Akça.1 N. Bilge 
(}i resim Kırşehir Konya 

H. Erkmım H. S. Erkut U. N. Yiğit er-
Mardin Samsun Seyhan 

A. Kalav Ş. Uluçay Z. Akçalı 
Sivas Trabzon Yozgad 

8. Ecevit T. Koral F. Nizamoğlu 
Zonguldak 

R. Sivişoğlu 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/137 
Karar No. 18 

22 .11 . 19.51 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunun 9 . II . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulmasına karas verilen 4353 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle tanı
nan ve 5530 sayılı Kanunla uzatılan yetkinin 
altı ay daha uzatılması hakkındaki Kanun ta
sarısı komisyonumuza havale edilmekle Maliye 
Bakanlığı Başhukuk Müşaviri hazır olduğu hal
de incelendi. 

Hükümet gerekçesinin okunmasından ve 
Bakanlık temsilcisinden alman izahattan sonra 
Kanun tasarısının, 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi 
mucibince ücretli serbest avukat istihdamı yet
kisinin 1 Mart 1951 tarihinde sona ereceğinden 
dolayı bu tarihten itibaren aylıklı mukayyet 
avukat istihdam edilecekse de;, Hazine Avukat
lığı teşkilâtının bu duruma intibak -ettirilmesi 
4353 sayılı Kanunda gerekli değişikliklerin ya
pılmasına mütevakkıf bulunmasına göre, 1 Mart 
1951 tarihinin çok yaklaşmış bulunması kar
şısında tadilâtın kanun'iyet kesbetmesinin güç gö
rüldüğü, diğer taraftan Hükümetçe Avukatlık 
Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasının da 
düşünülmekte olduğu bu tadilâtın 4353 sayılı Teş
kilât Kanunundaki hükümleri de alâkalandıraca
ğı cihetle mezkûr kanunun tadili hakkındaki ta
sarının kısa bir müddet daha tehiri zarureti kar
şısında bulunulduğu ; 

1 Mart 1951 tarihinden itibaren serbest avu
kat istihdam salâhiyetinin kalkması dolayısiyle 
Teşkilât Kanununda yapılması lâzımgelen tadilâ
tın yetiştirilememesi keyfiyeti bu tarihten.sonra 
Hazine haklarının müdafaasının müşkül olacağı 
ve her hangi bir aksaklığa mâni olmak üzere; 

Hazırlanıp Yüksek Meclise sevkedildiği anla
şılmıştır. 

Bu mülâhazalar komisyonca da varit ve kabu
le şayan görülmekle Hükümet tasarısının aynen 
kabulüne çoğunlukla karar verilmiştir. 

İvedilik ve yeğlikle görüşülmek üzere Kamu
tayın yüce tasvibine arzedilmesi için Yüksek 
Başkanlığa takdim olunur. 

Başkan 
Ankara 

0. T. lltekin 
Amasya 

/. Olgaç 
Çoruh 
M. Güney 

Erzurum 
E. Karan 

Kütahya 

Sözcü 
Balıkesir 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu V. Asena 
Ankara 

0. Ş. Çiçekdağ 
Çorum 

H. Ortakçtoğİu 
Muhalifim 

istanbul 
A. Moshos 

S. 8. Nasuhoğlu 
Seyhan 
S. Serçe N. 

Ankara 
H. Ş. İnce 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Kars 
A. Çetin 

Samsun 
F. Tüzel 
Yozgad 
Ü. Alçılı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4353 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesiyle tamnan ve 
5530 sayılı Katounla. uzatılan 
yetkinin altı ay uzatılması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. _ 4353 sayılı 
Kanunun geçici birinci madde
siyle tanınan ve 5530 sayılı Ka
nunla 1 Mart 1951 tarihine ka-

MA.LİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

4353 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesiyle tanınan 5530 
sayılı Kanunla uzatılan yetki
nin temdidi hakkında Kanun 

MADDE 1. -'- 4353 sayılı 
Kanunun geçici birinci madde
siyle tanınan ve 5530 sayılı Ka
nunla 1 Mart 1951 tarihine ka-

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRlŞl 

4353 sayılı Kanunun geçici bi
rinci maddesiyle tananan ve 
5530 sayılı Kanunla uzatılan 
yetkinin altı ay , uzatılması 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1..— Hükümet tek
lifinin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(: S, Sayısı : 105) 



Hü. 

dar uzatılan yetki, mezkûr ta
rihten itibaren altı ay uzatıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya-
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
yi. Menderes 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Adalet Bakanı 
//. özyörük 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. tn$e 
içişleri Bakaau 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
//. Folaikan 

Miilî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Ekrem H. Üstündcvğ 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

N. özsm 
Tarım Bakanı 

N. îyribos 
'"ulaştırma Bakanı 

8. Kurtbek 
Çalışma Bakanı 

B. Köymem 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis EU 

— 4 — 
Mal. K. 

dar uzatılan yetki, mezkûr ta
rihten itibaren 10 ay uzatılmış
tır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin ü-
çüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ad. K. 

MADDE 2. — Hükümet tek
lifinin ikinci maddesi âyttelı ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3.'— Hükümet tek
lifinin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

mam 
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S. Sayısı: ||0 
Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aş Evleri hakkındaki 5375 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis

yonları raporları (1/123) 

T. O. 
Başbakanlık 30*1.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1845, 6-348 
Büyük Millet MecM Yüksek Başkanlığına 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aş evleri hakkındaki Kanuna ek olarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 28 . 1 . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Üniversitelerce idare edilmekte iken 5375 sayılı Kanunun geçici maddesine göre Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiş olan Yüksek öğrenim öğrenci yurtları aynı kanunun 1. maddesi gere
ğince Millî Eğitim Bakanlığınca işletilmektedir. Bu kanuni durum, üniversitelere kendileri tara
fından işletilme şartına bağlı olarak hibe veya vasiyet edilen öğrenci yurtlarının ilgili üniversi
tece işletilmesine imkân vermemektedir. 

Tasarı, üniversitelere, bu yolda bağışlanacak öğrenci yurtlarını hem doğrudan doğruya işlet
mek, hem de ilk tesis giderini, 4936 sayılı Kanunun 58. maddesiyle alınmış olan döner sermayeden 
karşılamak imkânını vermek maksadiyle hazırlanmıştır. 

Mili! Eğitim Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Millî Eğitim Komisyonu 19 . II < 1951 

Esas No. 1/123 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa . 

Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aş Ev- silcileri hazır oldukları halde görüşüldü. 
leri hakkındaki 5375 sayılı Kanuna ek olarak 5375 sayılı Kanunun geçici maddesine göre 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan- Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş olan Yük-
lar Kurulunun 28 . I . 1951 tarihli toplantısın- sek öğrenim öğrenci yurtları aynı kanunun bi-
da Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan rinci maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlı-
Kanun tasarısı 16 . I I . 1951 tarihinde komisyo- ğınca işletilmektedir. Bu kanuni durum üniver-
numuzca, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı tem- sitelere kendileri tarafından işletilme şartına 



— 2 — 
bağlı olarak hibe veya v^as^et edilen öğrenci 
yurtlarının ilgili üniversitece işletilmesine im
kân vermemektedir. 

Üniversitelere, bu yolda bağışlanacak öğren
ci yurtlarım hem doğrudan doğruya işletmek, 
hem de ilk tesis giderini, 4936 sayiîı Kamunun 
58 nci maddesiyle alınmış olan döner sermaye
den karşılamak imkânını sağlamak maksadiyle 
hazırlanan Kanun tasarısı başlıkta yapılan de
ğişiklikle aynen kabul edilmiştir. 

Hayaftelerî gereğince Bütçe Komisyonuna 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aşev
leri hakkındaki Kanuna ek olarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . I . 
1951 tarihli ve 6/343 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Millî Eğitim 
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Millî Eğitim Bakanlığı adına Yük
seköğrenim Genel Müdürü ve Üniversite ile 
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcileri hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Yükseköğrenim öğrenci Yurtları ve Aşıev-
leri hakkındaki 5375 sayılı Kanun, yüksek öğ
retim öğrencilerinin barınmasına mahsus yemek
li ve yemeksiz yurtlarla aşevleri açmaya ve bun
ları işletmeye Millî Eğitim Bakanlığını yetkili 
kılmış ve geçici maddesiyle de başka bakanlık
lar ve üniversitelerce idare edilmekte bulunan 
yükseköğrenim öğrencilerine mahsus yurtların 
1950 yılı sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı
na devrini emretmiş bulunmaktadır.^ 

Diğer taraftan 4936 sayılı Üniversite Kanu
nunun 56 ncı maddesi, üniversitelere yapılacak ba
ğış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağışlıyam-
lann veya vasiyet yapanların koydukları, ka
nuna fröre muteber kayıt ve şartlara uyalsıa»-
nı emretmektedir. 

Şu takdirde her hangi bir vatandaşın, üni
versitenin idaresini şart koştuğu bir öğrenci 

verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Ko. Bask. Bu rapor Sözcüsü 

Edirne Çanakkale 
C. Köprîftü ö. ffiatt 

Kâtip 
Balıkesir Denizli Erzurum 
Y. Pelvan F. Başaran F. Çobanoğlu 
Grümüşane Rize Seyhan 

V. M. Kocatürk A. Morgil A. N. Asya 
Trabzon 

M. R. Tarakçı^ğki 

yurdu bağışının, 5375 sayılı Kanunun hükümle
ri karşısında, o üniversite tarafından idaresine 
imkân bulunmamaktadır. 

Hükümet, Üniversite Kanununun 56 ncı mad
desinin bu yönden işlemesine mâni teşkil-eden 
Yurtlar ve Arşivler Kanunu hükümlerini yine 
bu noktadan tadil ederek adı geçsn 56 ncı 
madde hükümünü yurtlar hakkında da işler bir 
hale getirmek ve bu suretle yapılacak bağışla
rın yine Üniversite Kanununun 58 nci mad
desinde sözü edilen döner sermayeden fayda
lanmalarını ve bu suretle ilk tesislerinin vücu
da getirilmesini temin etmek üzere bu tasarıyı 
hazırlamış bulunmakta olup komisyonumuz, 
yapılan görüşmeler sonunda kanunu esas itiba
riyle yerinde ve kabule şayan görmüştür. 

Ancak, Millî Eğitim Komisyonunca da ayniy
le kabul edilen tasarı üzerinde şu değişiklikle
rin yapılmasını uygun butoffş/fcar. 

Üniversiteler gibi fakültelerin-â» -f$56 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince tfteel ki
şiliğe sahip birer teşekkül olduklarına göre fa
kültelere de bu şartlarla bağışların yapılması 
mümkün olduğundan, bunların da- ^aynı yetkiye 
sahip olmaları komisyoumuzea uygun görülmüş 
ve tasarının birinci maddesine buna dair Mr 
kayıt ilâve edilmiştir. 

Kaim başlığına kanun umarası eklenilmek 

Bütçe Koftiteyottu raporu 

T,B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 23 . 11' . i$51 

Esas No. 1/123 
Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

(S . Sayısı: 110) 
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suretivle diğer madSteleri ayniyle kabul edilen 
tasarı, bu değişiklikle ve ivedilikle görüşül
mek dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

B. Şaman 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Ankara 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Aydın 
M. Bayramoğlu W. Menderes 

mola 
M. Güçbümez 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 
İstanbul 

C. TürkgelM 
Konya 

B. Birand 
Bize 

O. Kavrakoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

M. Şener 
Kastamontt 
H. Türe 
Konya 

M. A. Ülgen 
Sivas 

Elâzığ 
ö. P. Sanaç 

E.&*Qimer 
Kıriciareli 
$.Bj£ay 

&r.M. Ban 
fÜa&feon 

H. tmre S.F. Kcteycwğhı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yükseköğrenim öğrenci Yurt
lan ve Aşevleri hakkındaki Ka

nuna ek Kamın tasarısı 

MADDE 1. — Üniversiteler, 
kendileri tarafından işletilmesi 
şartına bağlı olarak, hibe veya 
Vasiyet edilen öğrenci yurtları
nı işletebilirler. Bu takdirde ilk 
tesis giderleri 13 Haziran 1946 
tarih ve 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 58 nci 
maddesi gereğince verilen döner 
sermayeden karşılanabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakam 

Adalet Bakanı 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yükseköğrenim öğrenci Yurt
lan ve As Evleri hakkındaki 
5S75 sayıU Kanuna ek Kanun 

tasamı 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KöadSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Yükseköğrenim Öğrenci Yurt" 
lan ve A§ Evleri hakkındaki 
5S75 sayılı Kanuna ek Kanun 

tasarısı 

MADDE 1.—©amsrsiteler, 
ve fakülteler, tasıditori tarafın
dan işletilmesi yortma bağlı ola
rak hibe v ^ *wiyst scfeflttı öğ
renci yurtlarını işletebilirler. 
Bu takdirde ilk tesis giderleri 
13 . VI . 1946 tarihli ve 4936 
sayılı Kanunun 58 nci maddesi 
gereğince verilen döner serma
yeden karşılanabilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

< & - * * » ? . ! * > • ) 



Millî Savunma Bakanı 
Refik §. înce 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Dışişleri Bakanı 
İP. Köprülü 

Maliye Bakanı 
B. Polathcm 

Millî Eğitim Bakam 
T. tleri 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibeşe 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Tarım Bakanı 
N. tyriboz 

Ulaştırma Bakanı 
8: Kurthek 

Çalışma Bakanı 
H. Köymerı 

işletmeler Bakanı 

4~ 
B. K. B/K. 

\>9<t 
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S. Sayısı: | | | 
Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların aylık
ları hakkındaki 4991 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı ve Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/151) 

T. C. • * . • • . : - ' • ; : ; — • • • • -

BağbakanUk 21. JI. 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü • 
&ayt: 71 -1557, 6 -622 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sürekli Görevlerle Yabancı memleketlerde bulunan Memurların Aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanuna ek olup Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20. I I . 1951 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

G E R E K Ç E 

1452 sayılı Kanunla 1.IX. 1929 tarihinden itibaren Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü cihetine gidilirken memurlar için bir aylık asli ve bu aylık aslına tatbik edilecek bir emsal 
tesbiti derpiş olunduğu halde 1498 sayılı Kanunla aynı tarihten itibaren yabancı memleketlerde 
bulunan Dışişleri Bakanlığı memurları için bir aylık asli ve bir de temsil tahsisatı tesbit edilmiş ve 
bu istihkakların İngiliz lirası olarak ödenmesi kabul olunmuştur. 

Aynı esas 1498 sayılı Kanunu ilga eden ve 1 . VIII .1931 tarihinde yürürlüğe giren 1843 
sayılı Kanun ile de mahfuz tutulmuştur. 

Ancak, 1931 yılı sonunda İngiliz lirası kıymetinin düşmesi üzerine 31. XI I . 1931 tarihînde yürür
lüğe giren 1906 sayılı Kanun ile bu memurların aylıklarının İngiliz lirası üzerinden ödenmesinden 
vazgeçilerek istihkakları baliğine 9,3 mislinin ilâvesi suretiyle tediyesine başlanmıştır. 

1946 yılı Eylül ayında Türk parası kıymetinin düşürülmesi üzerine dış memleketlerdeki memur
larımızın yabancı memleket parası ile ellerine geçen aylık miktarları o nisbette düşmüş olduğundan 
bunu telâfi için eski usulden vazgeçilerek 31. XI I . 1946 tarihinde yürürlüğe giren 4991 sayılı Ka
nunla 3656 sayılı Kanundaki aylık tutarlarına 4 ilâ 7 arasında değişen emsal tatbiki cihetine 
gidilmiş bulunmaktadır. 

1950 yılında Sovyet Hükümetince dolara nazaran ruble kıymetinin iki misline çıkarılması «ebe* 
biyle de bu memleketteki memurlarımızın aylıklarına 4991 sayılı Kanundaki âzami mislin tatbikinin 
dahi kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan 5621 sayılı Kanunla alman müsaadeye istinaden mezkûr 
memleketteki memurlarımızın aylıkları için 14 emsali tatbik olunmuştur. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere yabancı memleketlerdeki memurlarımızın aylıkları yurt içindeki 
memurlardan ayrı olarak bulundukları memleketlerin ekonomik ve para durumlarına ve geçim şart
larına göre ayarlanmakta bulunmuştur. 

Bu maksat ve ölçülere göre yabancı memleketlerdeki memurlarımız için tesbit olunan miktarların 
halen değiştirilmesini icabettiren bir vaziyet mevcut olmadığı halde sırf Gelir Vergisinin tatbiki dola-
yısiyle bu memurların aylıkları umumi olarak maksat haricinde mühim miktarlarda artmış olacaktır. 



Bu durum karşısında sözü edilen memurların yabancı memleket parasiyle bugün ellerine geçen 
aylık miktarlarını değiştirmiyeceği şekilde ve mer'i emsaller dahilinde bir ayarlama yapılması düşü
nülmüş ise de, yapılan inceleme sonunda, 4991 sayılı Kanunda asgari emsal olarak tesbit edilmiş 
bulunan 4 mîslinin altına inmenin de zaruri olduğu anlaşıldığından bu hususta kanuni bir müsaade 
alınması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 23 . II . 1951 

Esas No. 1/151 
Karar No. 38 

Yüksek Başkanlığa 

Sürekli görevlerle yabancı memleketlerde 
bulunan memurların aylıkları hakkındaki 4991 
sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı komisyonumu
za havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı tem
silcisi hazır bulunduğu halde incelendi: 

Hükümet gerekçesinde belirtildiği veçhile, 
yabancı memleketlerde vazife gören memurları
mızın, bulundukları memleketin hayat seviyesi-
no göre yeter ücret alabilmelerini sağlamak 
maksadiyle, maaşlarına hadleri kanunla muay
yen, emsal tatbik edilmektedir. 

Halen tatbik edilmekte olan emsal (Sovyet 
Rusya hariç) 4991 sayılı Kanun gereğince, 4 ilâ 
7 arasında değişmektedir. Sovyet Rusya'da sü
rekli görevle bulunanlar için ise, 1950 yılında 
bu memleketin parasını dolara nazaran % 100 
yükseltmesi üzerine hâsıl olan durum dolayı-
siyle, 5624 sayılı Kanunla Hükümete tanınan 
yetkiye dayanılarak, 14 emsali tatbik edilmek
tedir. 

Bu kere Gelir Vergisinin memur ve ücretlile
re tatbiki üzerine, maaş ve ücretlerde hâsıl olan 
artış, emsal nispetinde büyüyerek, vazife görü
len memleketin hayat seviyesine göre ayarlan
mış miktarların üstünde tediyat durumu hâsıl 

olmaktadır. 
İktisadi bir zaruretin neticesi olmıyan bu 

durum, ayrıca Gelir Vergisinin tatbiki neticesin
den yabancı memleketlerde vazife gören me
murları, yurt içinde çalışanlardan daha fazla • 
istifade ettirmek gibi gayriâdil bir manzara da 
arzetmektediı*. 

Bu sebep ve mülâhazalarla, Komisyonumuz 
tasarıyı ve Bakanlık temsilcisinin ivedilik tale
bini oy bidrliğiyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Rize Giresun 

t. Akçal H. Erkmen 
Kâtip 

Zonguldak Diyarbakır Konya 
F. Açiksöz M. R. Bucak U. N. Yiğiter 

Mardin Seyhan Siird 
A. Kalav Z. Akçalı M. D. Süalp 

Sivas Trabzon Yozgad 
§. Ecevit T. Koral F. Nizamoğlu 

Kırklareli Zonguldak 
8. Pekkip B. Sivişoğlu 

( S. Sayısı : 111 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. î/151 
Karar No. 56 

24.11.1951 

Yüksek Başkanlığa 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayı
lı Kanuna ek olarak Maliye Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 21 . II . 1951 tarihli ve 
6/622 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan Kanun tasarısı Maliye Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza havale buyurulmakla 
Dışişleri Bakanlığı adına Zat ve Sicil İçleri Ge
nel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü: 

Yabancı memleketlerdeki memurların aylıkla
rı, yurt içindeki memurlardan ayrı olarak, bu
lundukları memleketlerin ekonomik şartlarına, 
para durumuna ve geçim imkânlarına göre ayar
lanmakta ve 4 ilâ 7 arasında değişen ve 0,25 
kademesine tâbi olan bir emsal ile hesap edile
rek tediye edilmektedir. ( 

1946 yılında yürürlüğe giren bu sistemin 
tekrar gözden geçirilerek yeni bir ayarlama ya
pılması ve 4 ile 7 arasında değişen emsalin bil
hassa Gelir Vergisinin memurlar hakkında da 
tatbiki kabul edildiğine göre 4 den daha aşağı 
bir nispetin tesbiti zarureti hâsıl olmuş bulun
maktadır. 

Bu sebeple tanzim olunan tasan, Komisyonu
muzca da esas itibariyle kabule değer görülmüş
tür. 

Ancak Komisyonumuz, 4991 sayılı Kanunun 
birinci maddesi hükmünün değiştirilmesini ve 
5624 sayılı Kanun hükmünün de bu tasarı ile 
birleştirilerek bu kanunun kaldırılmasını uygun 
bulduğu gibi yalnız emsalin âzami ve asgari had
lerini tesbit ederek bunların arasındaki kademele
rin 0,25 ten 0,10 a indirilmesini ve bu suretle ay
lıkların, memurun bulunduğu memleketin ekono
mik şartlarına, geçim imkânlarına ve para duru
muna daha yakın bir surette ayarlamanın müm
kün olacağını ve kademeler arasındaki farkı 
sıralamaktan ise bunun yalnız 0,10 olduğunun 
ifadesinin doğru olacağını kabul etmiş ve tasarı
nın birinci maddesini bu esas dairesinde yeniden 

tanzim etmiş bulunmaktadır. 
Dış memleket memurlarına verilecek parala

rın memurun bulunduğu memleket parasiyle 
ödenmesi hakkında tasarıya bir madde ilâvesine 
dair bir teklif vâki olmuş ise de Dışişleri Baka
nının bütçe görüşmeleri sırasında beyan ettiği 
veçhile paraları istikrar peydah etmiş bâzı mem
leketlerde esasen bu hususun tatbik edilmekte 
olduğu, paraları istikrar bulan ve bulacak olan 
memleketlerde de bu cihetin tatbikına gidileceği, 
birtakım memleket paralarının kote olmamasın
dan veya gayri müstakar vaziyetlerinden dolayı 
buralarda dolar olarak tediyenin zarureti açık
lanmış ve bu teklif bire karşı Komisyon çoğun-
luğiyle kabul edilmemiştir. 

Tasarının ikinci maddesinde ilga edilen ka
nun zikredilmiş ve başlığında da buna göre de
ğişiklik yapılmıştır. Tasarının 2 ve 3 ncü mad
deler üç ve dördüncü maddeler olarak kabul edil
miştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan Kanun tasarısı 
ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

//. Şaman 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

F. Sayvner 
Kastamonu 

İT. Türe 
Malatya 

Muhalifim 
M. S. Eti 
Sivas 

H. tmre 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaf 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
€. Türkgeîdi 

Kırklareli 
Ş. Bdkay 
Maraş 

N. ökmen 

Tokad 

Sâzcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M, Maymmoğlu 

Gîresaa 
M, Şener 
İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Ordu 

R. Aksoy 

Urfa 
8. Atanç Dr. F. Ergin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı ka

nuna ek Kanun tasarısı 

MADDE 1- — 28 . XII . 1946 tarihli ve 4991 
sayıli Kanunun "birinci maddesinde yazılı ödeme 
misillerine 3,75, 3,50, 3,25, 3, 2,75 ve 2,50 
misilleri ilâve olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
yürütür. 

Ba§hakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakam 
Refik Ş: înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. Velibese 

G. ve Tekel Bakam 
JV. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

işletmeler Bakam 
Muhlis Et» 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörük 
içişleri Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve Sd. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. îyriboz 
Çakşma Bakanı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan 
memurların aylıkları hakkındaki 4991 sayılı Ka
nunda değişiklik yaınlmasma dair Kanun tasansı 

MADDE 1. — 28 . XII . 1946 trihli ve 4991 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Yabancı memleketlerde sürekli görevle bu
lunan : 

A) Dışişleri Bakanlığı meslek memurla» 
rınm, 

B) Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler 
Müşavir ve Ataşeleri ve öğrenci müfettişleriy
le bunların yardımcı ve memurlarının, 

Aylıkları, derecelerine ait aylık aslının memle
ket içindeki tutarlarının 2 - 7 misli ürerinden 
öedenir. Uygulanacak emsaller bu hadler dâhi
linde 0,10 farkla kademelendirilir. 

Sovyet Rusya'da vazife gören memurların 
aylıkları, yukardaki ödeme misilleriyle mukay
yet olmaksızın tesbit edilecek misillerle ödene
bilir. 

3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 7 nci maddesi gereğince müktesep 
haklarının üstünde en çok iki derece yukarıki 
memuriyetlere tâyin edilip aradaki farkı tazmi
nat olarak alan Dışişleri Bakanlığı meslek me
murlarından Büyükelçi ve elçilerin aylıkları
na tatbik edilen emsal tazminatlarına da şâ
mildir. 

MADDE 2. — 23 . III . 1950 tarihli ve 5624 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 111) 



S. Sayısı: 112 
Muhasebei Umumiye Kanununun 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor

ları (1/148) 

T. G. 
Başbakanlık * 21.11.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1904, 6-624 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 14 .' II . 1951 tarihli toplantsmda Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 43 ncü maddesi (Memur ve müstahdemlerin maaş, 

ücret ve tahsisatlarından yapılacak tevkifat merkezce toptan tahakkuk ettirilerek bütçeye irat ve 
masraf kaydolunur.) diye yazılı bulunmaktadır. Sözü edilen kanunun tatbika başlandığı 1928 yılından 
bu zamana kadar her bakanlık teşkilât kadrolarına göre memur ve müstahdemlerin maaş ve ücret
lerinin bir yıllığı bulunarak bunlardan kanunen tevkifi lâzımgelen kesintiler, memuriyetlerin açık 
olup olmadığına bakılmaksızın hesap ve Kazanç Vergisinden ayrılması lâzımgelen belediye hisseleri 
tefrik edildikten sonra üst tarafı merkezce irat ve masraf kaydedilmekte ve ayrılan belediye hisseleri 
için de mahallerine ödeme emirleri gönderilmekteydi. 

Bu esasa dayanılarak her hangi bir memuriyetin daimî veya muvakkat bir zaman için münhal 
kalmasından dolayı kadrodaki miktardan bir ödeme yapılmadığı halde kanuni kesintiler bütçeye irat 
ve masraf kaydedilmekte ve bu nispetler meyanındaki Kazanç Vergisinden ayrılan belediye hisse
leri de 1948 yılma kadar mahalline ödeme emri gönderilmek suretiyle ait olduğu belediyelere ödet
tirilmiş bulunmakta ve 1949 yılından itibaren de Belediyeler Bankasına verilmekte ve bu suretle 
bütçeye yersiz olarak irat ve masraf yapılmakla beraber yine yersiz olarak ödemelerde bulunul
makta ve Sayıştayca da bu husus üzerinde durulmamaktaydı. 

Bu muamele şekli 31. VI . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
koyduğu (bulundukları derecede kanuni müddetlerini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu halde 
husussi teşkilât kanunlarının koyduğu yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar dolayısiyle üst 
dereceye geçîrilmiyenlerle kanuni hükümler dairesinde terfie hak kazanmış oldukları halde kadroda 
açık yer olmaması veya bulundukları memuriyette kalmalarına idarece lüzum görülmek veya bulun
dukları memuriyette üst derece bulunmamak sebebiyle terfi edemiyenlere bir üst derece maaşı 
verilir.) kayıtlariyle daha karışık bir şekil almıştır. 

Zira bu kayıtlarla birçok kadrolarda bulunan memurlara halen iki üst derece maaşı verildiği 
halde bunlara ait kanuni kesintiler esas kadro tutarı üzerinden hesap edilmekte buna mukabil yu
karı derece kadroları karşılık gösterilmek suretiyle daha aşağı derecelere tâyin ve bu dereceler 



üzerinden maaş almakta bulunanların tevkifatı da kadroları üzerinden yapılmaktadır. 
Kaldı ki 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ücretler hakkındaki hükümleri 1 Mart 1951 tari

hinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu kanunun .32 nci ve mütaakıp maddeleri gereğince en az 
geçim indiriminin tâyini, memur ye hizmetlinin bekâr, evli, bir ve iki çocuklu veya üç ve daha 
fazla çocuklu bulunduğunun bilinmesine bağlıdır. Merkez ve iller kadrolarına dâhil bütün memur
lar için tesbiti gereken bu malûmatın ise, merkezce toplanmasına imkân yoktur. 

Bu malûmatın sicil kayıtlarından elde edilebileceği bir an için tasavvur edilebilrse de, adedi 
binleri aşan memur ve hizmetlilerin sicil kayıtlarının birer birer tetkik ve tesbiti çok müşkül olaca
ğı gibi, her zaman tahavvüle uğraması itibariyle samimî ve hakiki bir matrah elde edilemiyecektir. 

Yukarda sayılan sebeplerle •-- tatbik şekli çok karışık bir hal alan ve Gelir Vergisinin ücretler 
hakkında'tatbiki dolayısiyle uygulanma yeri kalmıyacak olan işbu 43 ,ncü maddenin kaldırılması 
ve kanuni kesintilerin memur ve hizmetlilere aylık ve ücretlerinin ödenmesi sırasında mahalle-
rince yapılması zaruri görülmekte ve ilişik kanun tasarısı bu bu maksadı teminen hazırlanmış bu
lunmaktadır. • 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Maliye Komisyonu 23 . II . 1951 

Esas No. 1/148 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
43 ncü maddesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nun tasarısı, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır 
bulundukları hâlde incelendi: 

Maaş ve ücretler üzerinden alınmakta olan 
vergilerin merkezce toptan tahakkuk ve bütçe 
kayıtlarına intikal ettirilmesini âmir olan mez
kûr maddenin, Gelir Vergisi tatbikatında uy
gulanmasına imkân kalmamıştır. Zira, Gelir Ver
gisi ancak ödenen aylık ve ücretlerden alınacak 
ve her mükellefin! şahsi, iktisadi ve ailevi duru
muna göre değişecektir. 

Memur ve müstahdem mükelleflerin Gelir 
Vergilerinin tarh ve tahakkukuna müessir bü
tün hususların merkez dairelerince bilinmesinin 
mümkün olamıyacağı hakikati karşısında mez
kûr maddenin muhafazası mahzuru meydanda

dır. 
Komisyonumuz, bu sebep ve mülâhazalarla 

tasarıyı ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin ive
dilik isteğini oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

Rize Giresun 
1. Akçal H. Erkmen 

Zonguldak Diyarbakır Konya 
F. Açıksöa M. R. Bucak ü. N. Yiğiter 
Mardin Seyhan Siird 
A. Kalav Z. Akçalı M. D. Süalp 
Kırklareli Sivas Trabzon 
8. Pekkip Ş. Ecevit T. Koral 

Yozgad Zonguldak 
N. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 24 . II . 1951 
Esas No. 1/148 

Karar No. 55 
Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında Mali
ye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 21 . 
I I . 1951 tarihli ve 6/624 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan Kanun tasarısı Maliye Ko
misyonu- raporiyle birlikte Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu 
halde incelenip görüşüldü. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 43 ncü mad
desi, (Memur ve müstahdemlerin maaş ve üc
ret ve tahsisatından yapılacak tevkifatm. toptan 
tahakkuk ettirilerek bütçeye irat ve masraf) kay
dolunacağı hükmünü koymakta ve her Bakanlık • 
ve daire bu hükme uygun olarak kadrolarına gö
re yıl başında tevkifat tahakkukatını toptan 
yapmakta ve lâzımgelen belediye hisseleri de ay
rılarak merkezce irat ve masraf kaydedilmekte 
ve hisseler de belediyelere ödenmekte idi. 

Bu tevkifat, açık bulunan kadrolar hesaba 
katılmaksızın yapıldığından bir taraftan açık 
kadrolara tediye^ yapılmadan tevkif atı irat ve 
masraf kaydedilmekte diğer taraftan, da beledi
yelere bu yüzden fazla paralar ödetmekte ve 4598 
sayılı Kanunun iki üst dereceye kadar kadro bu
lunmaksızın tediye esasını kabul etmesiyle bu hal 
daha karışık bir şekle girmiş bulunmakta idi. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ise tama-
miyle 43 ncü maddenin hilâfına bir esas kabul 

ederek vergiye matrah olacak geliri tesbit etmek 
için memur ve hizmetlinin asgari bir geçim had-
dinin tâyini noktasından bekâr, evli olup ol
madığı, çocuk adedi hakkında bir beyanname 
vermesini ve sair gelirlerin bulunup bulunmadı
ğının bildirilmesini de şart koşmuş olduğundan 
bu durum karşısında adı geçen 43 ncü maddenin 
tatbikma imkân kalmamıştır. 

Hükümetin bu maddeyi kaldırmak maksa-
diyle hazırladığı Kanun tasarısı Komisyonumuz
ca da ayniyle kabul edilmiş olup ivedilikle görü
şülmesi dileğiyle Kamutayın tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 
E. Adakan F. Çeliktaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Çanakkale Elâzığ Giresun 

K. Akmanlar ö. F. Sanaç M. Şener 
İstanbul İstanbul İzmir Kastamonu 

F. Sayımer C. Türkgeldi B. Bilgin H. Türe 
Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay R. Birand M. Â. Ülgen 

Malatya Maraş Ordu 
M. S. Eti N. Ökmen R. Aksoy 

Sivas Tokad Urfa 
H. îmre S. Atanç Dr. F. Ergin 

( S. Sayısı : 112 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 43 
ncü maddesinin kaldırılması hakkında Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 43 ncü 
maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . III . 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Başbakan 
A. Mederes 

Devlet Bakanı 
F. L, Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

liefik Ş. ince 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

2. H. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

II. özyörük 
içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarm Bakanı 
Nihat lyriboz 

Çalışma Bakanı 
H. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 

» © - « 
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S. Sayısı: ||3 
Rize Milletvekili izzet Akçal ve 4 arkadaşı ile Çoruh Milletve
kili Mecit Bumin ve 4 arkadaşının, Çay Kanununa ek kanun tek

lifleri ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları (2/76, 77) 

Bize Milletvekili îzzet Akçal ve 4 arkadaşının Çay Kanununa ek Kanun teklifi (2/76) 

8. XII .1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3788 sayılı Çay Kanununa ek Kanun lâyihasiyle esbaoı mudibesi birlikte sunulmuştur, 
Muktazasının ifasını rica ederiz. 

Rize Milletvekili Rize Milletvekili Rize Milletvekili Rize Milletvekili Rize Milletvekili 
îzzet Akçal Mehmet Mete Osman Kavrak 'Kemal Balta Zeki R. Sporel 

Tasarının mucip sebepleri 

3788 sayılı Kanunla kurulması gereken 30 bin dekar çay bahçelerinin kurulacağı mahallin tâyi
ni mezkûr kanunun birinci maddesi mucibince Bakanlar Kuruluna terkedilmiş bulunmakta idi. 
10 . V . 1940 taris ve 12450 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle çay ziraatinin salih mıntaka 
olarak Çoruh vilâyetinin Hopa Kazasiyle Trabzon Vilâyetinin Sürmene ve Of Kazalarında ve Rize 
İlinin tamamı tespit edilmiş ise de: halen Of İlçesinin Rize hududundaki köylerinden başlayıp Pa
zar Kazasının Kemer Köyü mmtakasına kadar uzanan 65 kilometre uzunlukta ve içe doğru 18 
kilometre derinlikte bir sahada otuz bin dekar çay bahçesi tesis olunmuş ve bu bahçelerden 1950 yı
lında 860 bin kilo yaş ve 200 bin kilo kuru çay alınmıştır. 

Türkiyenin senelik çay istihlâki çay bahçelerinin kurulduğu sıralarda 860 : 900 ton arasında 
iken bugün istihlâk 1400 tona çıkmıştır. Mevcut 30 bis dekar çay behçelerinin 20 sene sonraki ve
rimi ancak âzami bin tondan ibaret olacaktır. Binaenaleyh; bu durum karşısında 30 bin dekar çay 
bahçelerinin verimi Türkiyenin ihtiyacını karşılıyamıyacağı gibi nüfusun artımı ve çay istihlâki
nin köylere kadar tevessüü dolayısiyle ihtiyaç miktarı da yükselecektir. 

Sureti ekli (R. O. Mannell And. Ltd: London) raporunda mevzuubahis edilen Rize çayı evsaf ve 
kalite bakımından ihraç metaı haline 'gelerek ilerde döviz de sağlıyabilir. 

İşte bu sebeplere mebnidir ki: iklim ve diğer vasıfları itibariyle çay ziraatine elverişli ve sözü ge
çen Bakanlar Kurulu kararında mevzuubahis mmtakalarda 700 rakıma kadar yükselen ve 40 kilo
metre derinliğe giden sahalardan da çay ziraatinin inkişaf ettirilmesine ve 35 bin dekar çay daha 
kurulmasına lüzum ve zaruret görmekteyiz. 

Çay sahasına dâhil mıntakalar halkı fakruzaruret içerisindedir. Bu mmtakalarda yaşıyan va
tandaşlarımız tarlalarında ekmeklik ihtiyaçları için mısır ekmekten ve az miktarda fındık ve na
renciye yetiştirmekten ve bu mahsullerin gelirleriyle hayatlarını pek şıkı şartlar altında idame 
etmektedirler. Çay sahası olarak tesbit olunan mıntıka halkının mühim bir kısmı gurbete çıkarak 
kazandıkları parayı memleketlerinde bıraktıkları aileleri efradına yollamaktan ve uzun müddet 
evlerinden ve aile efratlarından ayrı yaşamaktadırlar. Beş sene sonra gelir temin edecek olan 
çay tarlaları için sermaye bağlıyacak durumda değildirler. Bundan dolayıdır ki; çay bahçelerinin 
tevsii tesisinde de himaye görmeleri ve kendilerine tesis masrafı olarak beher beşer veya beş 
yüz ağaç için 3788 sayılı Kanunla tesbit olunan esaslar dahilinde faizsiz ikrazatta bulunulması 
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teklif oİnUtnuştua'. İkraz ©ailecek otftn bu para sözü geçen kanun hükümlerine tevfikan ziraat iş
letmeleri kurumuna ve ahiren 4223 sayılı Kanuna tevfikan tekele satacakları yaş çay yaprağı be
delinden kesilmek sureciyle bahçelerin verim teminine başladığı altıncı seneden itibaren beş yıl 
içiftde &deftec«ktir. 

Memleketten tdovukı §tköi&iitti ®ûliyee*k ve iterMfe döviz sağlıyateile«ek ve aynı «a&ıanda bir 
mıntaKanın iktigaden kalkınmasını temin edeoek olan bu iş için Ziraat Bankası ancak üç sene 
zarfında ve peyderpey 3 milyon beş yitz bin lira gibi çû|u"nsanmıyacak bir meblâğı tahsis etmiş 
bulunacaktır. 

1949 yılı mahsulü olan üç muhtelif Rize çayının Londra'dan muayenesi hakkındaki raporun 
tercüme sureti 

; • r S * ^ ? ' "*' " •" >' - T - ? ' f v * • • ; -••;•* - * • • Londra : 16 Aralık 1949 

Ben ve arkadaşlarım Türk çayı numunelerini büyük bir alâka ile muayene ettik. Hiçbir şüphe
ye mahal olmaksızın bu çaylar bize şu kanaati veriyor ki, Rize'de çay işi ile meşgul olan kimseler 
işlerinde çok ehildirler. Bana bundan önce gönderdiğiniz, 1948 Nisan ayı numuneleri hakkında ge-
çenki raporumda dermeyan ettiğim tasnife ait mahzurlar tamamen bertaraf edilmiş ve bu çaylar 
mükemmel bir şekilde tasnif edilmiştir. F. O. P. tipi çayın biçimine gelince, sıkıca kıvrılmış temiz 
uzun ince ve siyah yapraklardan müteşekkil olup uzun zamandan beri Darjeeling ve Seylân çayların
da gördüklerimizden daha üstündür. Böyle bir yaprak çay Avrupa'nın hemen her yerinde büyük 
kolaylıkla satılabilir, B. O. P, çayı da muntazam iyi bir biçimde ve güzel renktedir. Orange Fan-
niks çayı ise parlak ve mergup altmbaşlı olup tran ve Ortadoğu piyasaları için son derecede cazip 
bir çaydır. 

Çayın menkuuna gelince, katî olarak Darjeeling' çeşnisi intibaını vermektedir. Hususiyle Formo-
za'nuı siyah çayları arasında kalite mevsimi çaylarmdaki çeşniye de benzemektedir. Çay harmancı
ları böyle bir çayı yüksek fiyatlı Darjeeling çayları ile karıştırıp fiyat tanzimi yapabilmek veya 
ağır tipteki müsait Assam çayları ile karıştırarak kıymetlendirmek için ararlar. Bu çayların hafif 
menkulü çaylarla karıştırılması doğru değildir. Çayların kıymetlerinin daha da artırılması için ha
fifçe yüksek hararetten kurutma tecrübesi yapılmasının muvafık olacağını düşünüyoruz. Bu takdir
de biraz yanık lezzet hâsıl olur. Ve Darjeeling vasfı da artmış olur. Hususiyle F. O. P. tipi çay bu 
tarza daha uygun görülmektedir. Ö. F. tipi çay ise bâzılarının mütalâa edeceği zengin bir lezzettedir. 
Birazcık fazla hararet bunun da umumi vasfını daha makbul yapabilir. 

Neşredilmiş olan istaitsitklerde gördüğüme göre Türkler Hindistan'dan 1948 ve 1949 yıllarında 
S 68 bin kilo kadar çay ithal etmişlerdir. Türk Hükümeti son birkaç yıl içinde bizim kabul edemeye
ceğimiz şartlarla ve altı aylık ihtiyaçları için takriben altı (bin sandık çay satış teklifi aramaktadır. 
Şurasını İrilmek istiyoruz ki, Rize çaylıklarından ne miktar, çay istihsali beklenilmektedir. Acaba bu 
çaydan ecnebi memleketlere ihraç edilecek midir? Bu yeni raporun «izi alâkadar edeceğini ümit 
ediyorum. Numuneler kendi kutuları içinde iade edilmiştir. 

Saygılarımı ve yeni yıl için pek iyi temennilerimi sunarım. 

16 Aralık 1949 

'-'? ; ' " • '' i m z a 
? •'""''•' '*" m R. O. Mannell 

* * (R. O. Mannell And. Co. Ltd. London) 

( S. «ayısı : 113 ) 
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ai&fci MibLKT ı̂üLi IZZET .ASSAI* m ± mmırnsm $m&M 

3788 say ıh Çay Kanununa ek Kanun " " 
MADDE 1. — Bakanlar Kurulu karariyle teşbit eluaıaı » ı » t s k § t o ^ ter^toat o\m çay bftfe-

çeterisa il&*eteıı 3788 saytk Etnun hükümlerine tevfikan Tarım Bakaalıgnas t&fm edeeeıp esas
lar daireeinde 35 000 dekar çay bahçesi daha kuruli». 

Bu bahçeler kurutaeaya kadar bahjge kuracaklara beker dekar için Ziraat Bajaktenjca iknm edi
lecek paraların miktarı yü$ liradır. 

Bu ikrazat Çaycılar Yardımlaşma Kooperatifine girenlere yapılır vş % ı»üy$ıx ̂ 10 >i» İ k a y ı m 
çemez. Bu paradan bir milyon lirayı tecavüz etmiyeeek miktarı çayı» imali i&p. lapamu g#rü^eç^k 
tesislerde sarfalunabilir. 

MADDE 2. — Bukanun neşri tarihinden itibares ı»uieb*ıdir. 
MABDB 3. -r Bu kanun hükümlerini icraya Adatet, İçişleri, CHimrük ve lakel, Maliye Eko

nomi ve 51ear«t t» Tarım Bakanları memurdur. 

Çoruh Milletvekili Mecit Bumin ve 4 arkadaşının Çay Kanununa ek kanun teklifi (2/77) 

9 . XII. 1950 

Büyük Millet Meclisi Ba#kamlıtma 

3788 sayılı Çay Kanununa ek olarak teklif eylediğimiz tasarıyı Yüksek Meclise sunulmak üzere 
saygı ile takdim ediyoruz. 

Çoruh Milletvekilleri 
Dr. A, Gigin Dr, M. Bumin Dr. A. B. Sağlat M. Gümy Z. Vral 

GEREKÇE • 

Memleket içinde çay yetiştirilmesine dair olan 3788 s&yıh Kanunun Mrmei maddesi çay zerfy&? 
tına »alih mıntakanııı tâyİBİni Bakanlar Kuanüıma bırakmakta idi. Buna binaen Bakanlar Kurulu 
10 . V . 1940 tarih ve 12450 sayın kararname ile Çoruh İlinin Hopa kassagiyle 9kabzom üinin Sür
mene, Of Kazaları, Rize hım de tamamyu ziraat mmtakası olarak ayırmış idi. Bu karar üzerine Of 
Kazasının Rizte hududundaki köylerden başlamak suretiyle pazar luıdudunuu Rize'ye mücavir bulu
nan Kemer mmtakasına kadar sahil yolu üzerinde 65 kilometre boyunda ve içe doğru da 1§ - 20 
kilometre derinlikte 30 bin dönüm saha içiaade çay bahçeleri kurulmuş, O zamanın icap ve şartları 
bakımından Hopa, Pazar, Sürmene ve Of Kazaları saha dışında bırûkılmıştır. 

30 bin dönümlük saha içinde dikilen çay ağaçlarından bir ksaaı bakımsızlık vse bia? kısmı da topak 
kifayetsizliği yüzünden yüzde 20 - 25 nispetinde inkişaf edemiyerek tasfiye edilmiş olmasından 
halen Rize'de verim çağında 18 bin dönüm bahçe kalmıştır. Mevcut bahçelerden dönüm başına 
vasati 47 - 48 kilo olmak üzere bu sene için 200 bin kilo kadar kuru çay alınacağı tahmin edilme
sine göre rflaha da inkişaf eylediği zaman yani bundan 20 sene sonra nihayet dönüm başına 150 
ile 180 kilodan bir milyon kilo kuru çay alınabileceği ümit edilmektedir. 

Halbuki bahçelerin kurulduğu bundan 12 sene evvel memleketin çay ihtiyacı 860 - 900 ton rad
desinde iken bugün bu ihtiyaç 1400 tona yükselmiştir. Devamlı surette nüfusun .artması ve köy
lerde dahi çay kullanmanın ihtiyaç halini alması göz önüne alınırsa mevcut bahçelerin 30 sene 
sonra dahi memleket ihtiyacını karşılıyamıyacağım anlatmaktadır. 

Memleketimizde Sürmene'den Rus hududuna kadar takriben 300 bin ve belki daha fâzla çay 

( ». Sayısı : 113) 
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zeriyatma müsait saha mevcuttur. Bu saha içinde yetişecek çay cinsi ve evsaf bakımından dünya
nın en iyi çayı olan Darjilin,, Seylân ve Formoza çaylarına muadil olduğu 16 Aralık 1940 tarihli 
raporla tesbit edilmiştir. Bu itibarla çay bahçele-rinin genişletilmesi halinde isitihlâkin üstünde 
olacak olan istihsalin rekabetsız diş piyjısalardayaşatması da mümkündür. 

Gerçi: İstanbul'a teslim bedeli 10 lira 16 kuruş olan bir kilo kuru çayımızın maliyeti Hindis
tan ve Seylân çaylarının toptan satış bedeli olan 4 - 6 liranın üstünde bulunmakta ise de zerriya-
tın tevsii ve istihsalin teksiri halinde şimdi kilosu yaş çayın 180 kuruşa alınması 150 kuruşa ve 
hattâ 100 kuruşa mubayaa edilmesi ve mevcut atelye ve fabrikaların modernleştirilmesinden de 
işçilik maliyetinden faydalanarak maliyet bedelinin hariç çaylar maliyeti olan 4 - 6 liraya ve bel
ki biraz da noksana indirilmek imkânı sağlanmış olacaktır. 

Bugün mevcut bahçelerden yirmi sene sonra âzami bir milyon kilo kuru çay alınabileceğine 
ve bu miktar çay hali hazır ihtiyaca'kifayet etmediğine, ve 20 sene sonraki istihlâk 2 milyonu geçe
ceğine göre Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilen ve daha ziyade elverişli olan Hopa, Fındıklı 
ve Pazar kazalarında da çay bahçelerinin tesisine lüzum ve ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyiz. 

Kaldı ki bir taraftan deniz ve bir taraftan sarp yamaç dağların arasına sıkışmış ve kendilerine 
toprak vermek suretiyle yardım etmek imkânı da bulunmamış ve üç senede bir defa almakta ol
dukları fındık mahsulü ile zaruri masraflarını karşılıy-amıyacak ve geçen seneki ağır Kış yüzün
den cüzi bir gelir getiren portakal ve mandalina ağaçlarının tamamen kurumuş olmaları hasebiy
le daha 15 - 20 sene istifade edemiyecek duruma girmiş hülâsa yegâne gıda maddelerini teşkil eden 
mısırı temin edememelerinden dolayı çocuklarının nafakasını kazanmak üzere ömürlerinin üçte 
ikisini gurbette geçiren ve aile saadetini göremiyen bu mmtaka halkının kalkındırılmasını sağlı-
yacağma inandığımızdan dolayı teklif eylediğimiz bu kanunun Yüksek Meclise sunulmasını rica 
ederiz. -

ÇORUH MİLLETVEKİLİ MECİT BÜMİN VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

3788 sayılı Çay Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunan mıntakalarda kurulmuş olan çay bahçe
lerine ilâveten 3788 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan Tarım Bakanlığının tâyin edeceği esaslar da
iresinde 35 000 dekar çay bahçesi daha kurulur. * - " • • " 

Bu bahçeler kuruluncaya kadar bahçe kuracaklara beher dekar iein Ziraat Bankasınca ikraz edi
lecek paraların miktarı yüz liradır. 

Bu ikrazat çaycılar yardımlaşma kooperatifine girenlere yapılır ve 3 milyon 500 bin lirayı geçe
mez. Bu paradan bir milyon lirayı tecavüz etmiyecek miktarı çayın imali için lüzumu görülecek te
sislere sarfolunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya Adalet, İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ekonomi 

ye Ticaret ve Tarım bakanları memurdur. » 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 2/76 ve 2/77 
Karar No. 11 

2 .11 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekili îzzet Akçal ve 4 arkadaşı 
ile Çoruh Milletvekili Mecit Bumin ve 3 arka
daşının, Yüksek Başkanlığınıza sunulup komisyo
numuza havale buyurulan Çay Kanununa ek 
Kanun teklifleri teklif sahipleriyle Hükümet 
temsilcileri huzurunda incelenip görüşüldü. 

Yapılan müzakerelerde ve ilgili Bakanlıklar 
yetkilileri tarafından verilen izahat dinlendik
ten sonra maddelerin görüşülmesine geçildi ve 
neticede: 

3788 sayılı Çay Kanununa ek Kanun teklifi
nin birinci maddesinin birinci fıkrası (Bir üye
nin dekarın miktarının kaydedilmemesi) sure
tindeki muhalefetine karşı ekseriyetle, ikinci 
fıkrası ittifakla ve üçüncü fıkrasının (Bu para
dan bir milyon lirayı tecavüz etmiyecek miktarı 
çayın imali için lüzumu görülecek tesislere sar-
folunabilir) şeklindeki son cümlesi ise tamamen 
çıkarılmak suretiyle ikinci ve üçüncü maddeler 
de aynen kabul edildi ve öncelik, ivediliği ka
rarlaştırıldı. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Ko. Baş. 

Manisa 
S. Mihcıoğlu 

Afyon K. 
A. Güler 

Bursa 
8. Herkmen 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Gazianteb 
(••) Muhalefet şerhim vardır. 

E. Cenani 
Hatay İçel 

T. Sökmen S. İnankur 
İmzada 

bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 

A. Kocabtıykoğlu 
Malatya 

A. Tekelioğlu 
Bursa 

S. Karacabey 
Elâzığ 

8. Ergene 

Kâtip 
Afyon K. 
S. Torfilli 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Çankırı 

K. Atakurt 
Erzurum 

8. Erduman 
Giresun , 

A. N. Duyduk 

Kastamonu 
S. Kantarel 

Kastamonu Kars 
M. Â. Mühto V. Koçulu 

Kayseri 
(**) Muhalefet şerhim vardır. 

M. özdemir 
Konya Malatya 

A. Çilingir H. Boğan 
Niğde 

F. Köşkeroğlu 
(*ö) Muhalefet şerhim vardır. 

Seyhan 
T. Coşkun 

Kayseri 
E. Develioğlu 

Kırklareli 
F. Filiz 

Maraş 
A. Kadoğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Tekirdağ 
Ş. Mocan 

(*) Yapılacak ikrazların yalnız Çay
cılar Yardımlaşma Koperatifi üyelerine has
redilmesi bu kooperatif üyeleri lehine bir 
imtiyaz yaratacaktır. Bu cihet hiçbir tarafa 
bağlı bulunmıyan müteşebbisleri yardımdan 
mahrum bırakacak olduğu gibi serbest ira
delerin ve müşterek menfaatlerin mahsulü 
olması lâzümgelen kooperatifi de bu mahiye
tinden tecrit edecektir. 

İkrazın istekli her vatandaşa yapılması 
gerektiği kanaatinde olduğumdan tasarının 
bu fıkrasına muhalifim. 

Gazianteb 
Ekrem Cenani 

(*•) Birinci maddenin birinci fıkra* 
smdaki (35 000 dekar çay bahçesi daha ku
rulur) kaydı 'ihtisasa taallûk eden bir keyfi
yet taşıdığmdan miktar tâyininin Tarım Ba
kanlığına bırakılması icabettiğine kani bu
lunmaktayız. Bu itibarla birinci maddenin 
bu fıkrasına muhalif bulunduğumuzu ar-
zederiz. 

Kayseri Niğde 
Mehmet özdemir Fahri Köşkeroğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 25 .11.1951 

Esas No. 2/76 ve 2/77 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekilleri İzzet Akçal ve beş arkada
şının 3788 sayılı Çay Kanununa ek olarak hazır
ladıkları Kanun teklifiyle Çoruh Milletvekili Me-
cit Bumin ve arkadaşlarının yine Çay Kanununa 
ek olmak üzere yaptıkları kanun teklifi Tarım 
Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Güm
rük ve Tekel Bakanı Nuri ö'zsan, Ekonomi ve Ti
caret Bakanı Zühtü Velibeşe ve Tarım Bakam 
Nihat îyriboz hazır oldukları hakle incelenip gö
rüşüldü. 

izzet Akçal ve arkadaşlarının teklifine göro 
3788 sayılı Çay Kanunu hükümleri dairesinde 
Rize'de çay ziraatine salih araside tesbit edillen 
30 000 dekanlık sahanın tesisinden bugüne kadar 
geçmiş olan müddet zarfında çayın bu mıntaka 
için en verimli bir ziraat olduğu anlaşılmış bu
lunduğunda» mevcuda ilâveten bu sahanın 35 000 
dekar daha artırılması ve bunun neticesi olarak 
Ziraat Bankasınca evvelki bahçeler 'için temin 
edilen kredinin, esasları dairesinde ve beher de
kar için 100 lira verilmek fcaydiyle yeni saha için 
de faüzsiz 3,5 milyonluk bir kredi sağlanması ve 
bu kredinin çaycılar kooperatifine dâhil olan çay 
bahçesi sahiplerine ikraz edilmesi istenilmektedir. 

Mecit Bumin ve arkadaşlarının teklifi ise ye
niden bir çay sahası tesbit ve burada çay bahçe
leri tesis ve bu sahanın yukarda sözü edilen 
önergenin esasları dairesinde 40 000 dekar ola
rak tesbit edilmesi istenilmektedir. 

Her iki tekiri Tarım Komisyommea birleşti
rilmiş ve yeniden tesisi istenilen sahanın 350Ö0 
dekan obuası esası kabul edilmişti?. 

Komisyonumuz, hakîkaten nüfusu kesif, ara
zisi dar ve hassaten son yıllarda vukuagelen 
don sebebiyle, narenciye bahçelerinde husule ge
len hasarın bu mıntaka ahalisinin geçimini güç
leştirdiğinden çay ziraatine elverişli olan bu 
mıntakadia mevcut çay bahçelerinin tevsiinin mü
nasip olacağı göz önünde bulundurarak teklifi 
esas itibariyle kabule şayan bulmuştur. 

Ekonomi ve Ticaret ve Tarım Bakanlarının 

verdikleri bilgiye göre: 
Rize çaymm vasıf itibariyle üstün kaliteli 

dünya çayları arasında bulunduğu ve halen it
hal edilmekte bulunan çaylara nazaran faik ev* 
safta olduğu, çoğaltılması ve tekâmül ettirilerek 
maliyetinin indirilmesi takdirinde ihracının dahi 
bahis mevzuu olabileceği Ekonomi Bakanı tara
fından beyan edilmiş bulunmaktadır. Bugünkü 
maliyetin fazla oluşunun, kısmen çaylıkların he
nüz körpe oluşu ve nispeten yaşlı bulunan fidan
ların ise kanunun d©rpiş ettiği bakım ve mura
kabeden mahrum edilmiş olmaamdatı ileri gel
diği ve fakat bundan böyle kanun ahkâmının 
itina ile tatbik edilmesi halinde randnmarm art
ması suretiyle maliyetin düşeceği kanaati komis
yonumuzda Tarım Bakanı tarafından belirtilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle bir müddet daha hima
yeye muhtaç olan bu çay mevzuunun ilerde bu 
mıntaka halkı için faydalı ve himayeye lüzum 
göstermez bir hale gelebileceği anlaşılmıştır. 

Tekel Bakanı, daha ziyade teknik olan beyt* 
natmda bu çayın iyi bir çay nevi olduğu, ancak 
bugünkü maliyetinin bâzı zaruri âmillerm tesi
riyle yüksek bulunması yüzünden ithal çeydarijf-
le paçal yapılmak suretiyle harmanlara ithal 
edildiği ve bu yıl istihsalin 200 tona baüğ ola
cağı ve bahçeler yaşlandıkça, bakıma itina edil
dikçe istihsalin yıldan yıla artacağı ve bugün 
1500 ilâ 1600 ton kadar olan memleket ihtiyacı
nın mühim bir kısmını temin edeceği -m hattâ 
dünyanın günden güne değişmekte olan ekono
mik ve sosyal durumu karşısında bu sahada el
de edilecek • çay mahsulünün gün geçtikçe daha 
kıymetH bir meta halini almak istidadında bu
lunduğu ve çay mevzuunun bugün aneak tekel 
maddesi olarak himayesinin mümkün olduğu, 
tekelden çıkarılması takdirinde mevcut gümrük 
anlaşmalarının, tarife yoliyle bir himaye tesisine 
elverişli bulunmadığı, ve ancak prim usulryle 
yapılacak bir himayenin mevzubahis olacağı ifa
de edilmiştir. 

Maliye Bakanı bu mevzuun halen suni ola-
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tak ve Muvazenei Umuraiyeden yapılan yardım
larla ayakta bulunduğunu ve bunun kendi ba
şına yaşıyabilecek bir mevzu haline bir an evvel 
getirilmesi fikrinde olduğunu açıklamıştır. 

Yapılan görüşmelerde de mevzuun tebellür 
eden başlıca esasları şu noktalarda toplanmıştır: 

a) Bu mmtaka, dünya §ay mıntakalarının 
iklim şartlarını tamamiyle eâmi olduğundan çay 
ziraatine elverişlidir; 

b) Arazi hayırlı ve çok yokuşlu bir halde 
olduğundan şimdilik başka ziraat yapmaya mü
sait görülmemiştir 

«e) Nüfus kesafeti fazla bulunduğundan bu 
topraklardan göç temayülünde bulunan halkı 
geçindirecek ekonomik ve sosyal tesiri bulunan 
yeni ve esaslı bir geçim vasıtasının temini zaru
ridir.* 

d) Bu sebeplerle mevcut 30 000 dekarlık 
çay mıntakastna daha 85 000 dekarnı ilâvesi 
suretiyle yeni bahçeler tesisi uygundur. 

e) Yeni tesis edilecek bahçelerin sahiplerine 
faizsiz yardım yapılması ve bu yardımın 3788 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinde beş ar veya 
beş yüz ağaç için kabul edilmiş bulunan yirmi 
lira yerine, îyıgünkü iktisadi şartlar ve konjonk
tür yükselişi nazara alınarak 2,5 misli artırıl
mak suretiyle beher dekar veya bin ağaç için 
3 taksitte 100 liraya kadar ödeme yapılması ve 
bu faizsiz kredinin 3,5 milyon lirayı geçmemesi 
ve kredinin tevziinde evviâ geçimi dar olan hal
kın tercih edilmesi, 

t) 3788 sayılı Kanunun bilhassa Tarım Ba 
kaaiığına tahmil ettiği bakana nezaret, zirai 
irşat ve gübre yardamı gibi kususata tamamiyle 
riayet olunarak eski mmtakada bu kanuni vazi
felerin şimdiye kadar yapılmaması sebepleriyle 
hâsıl olan verimsizlik vaziyetinin bu yeni tesis

lerde de meydana gelmemesi behemehal temin 
edilmelidir. 

g) Hükümet himayesinin, bahçelerin ran
dımanlı hale gelmesine kadar devamında zaru
ret vardır. 

h) Para yardımıma seyyanen bütün bahçe 
sahiplerine yapılması ve yalıaaz kooperatif üye
lerine yapılması hakkındaki teklifin yerinde 
olmadığı. 

Komisyonumuz, yukımla arzedilen esaslar 
dahilinde 3788 sayılı Kanunun 4 acü maddesinin 
(B) fıkrasiyle 5 nci maddesini değiştirmek su
retiyle maksadın istihsalinin mümkün olduğunu 
görmüş ve teklif sahipleri de buna muvafakat 
etmiş bulunduklarından tasarıyı bu esas daire
sinde yeniden tanzim etmiştir. 

Tanzim edilen yeni kanun tasarısı ziraat 
mevsiminin gelmiş bulunması ve bu işin daha bir 
sene teehhürüne meydan verilmemesi maksadiyle 
ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 
E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Afyon K. Ankara 

H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 
Balıkesir Bolu Çanakkale 

E, Budakoğlu M. Güçbümea K. Akmantar 
Gümüşane İstanbul Kırklareli 

K. Yürükoğlu F, Sayvmer Ş. Bakay 
Maraş Rize Seyhan 

N. ökmen O. Kavrakoğlu Dr. 8. Ban 
Sivas Urfa 

ff. tmre Dr. F. Ergin 
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TARIM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3788 say fo^ÇayMammıma 4h kanım teklifi 

MADDE 1. —Bakanlar Kurulu karariyle 
tesbit olunan mmtakalarda kurulmuş olan çay 
bahçelerine ilâveten 3788 sayılı Kanunun hü
kümlerine tevfikan Tarım Bakanlığının tâyin 
edeceği esaslar dairesinide 35 000 dekar cay 
bahçesi daha kurulur. 

Bu bahçeler kuruluncaya kadar bahçe ku
racaklara beher dekar için Ziraat Bankasınca 
ikraz edilecek paraların miktarı 100 liradır. 

Bu ikrazat çaycılar yardımlaşma koopera
tifine girenlere yapılır. Ve 3 milyon 500 bin li
rayı geçemez. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi .aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Çay hakkındaki 3788 sayılı Kanknun bâzı mad
delerini değiştiren Kanun tasarım 

MADDE 1. — 27 . III . 1940 tarihli ve 3788 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (b) fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

«Çay bahçesinin beher dekarı veya 1000 ağa
cı için birer sene arayla 3 defada 100 liraya ka
dar faizsiz para ikraz ettirir. Bu paranın ikraz 
şekli, şartları, zaman ve miktarı Bakanlıkça 
tesbit olunur.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Mevcut çay bahçelerine ilâveten 35 000 
dekar had dahilinde, yeni çay bahçesi kuru
luncaya kadar bahçe kuracaklara 4 ncü mad
denin (b) fıkrası gereğince vukubulacak ikra
zat 3,5 milyon lirayı geçemez. Her bütçe yılı 
içinde ikraz edilen para Tarım Bakanlığının mü-
taakıp yıl bütçesine konulacak olan ödenekten 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına faizi ile 
birlikte ödenir.» 

MADDE 3. — Bu kanunu yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —• Bu kanunu Adalet, içişleri, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Ekonomi ve Ticaret 
ve Tarım Bakanları yürütür. 

«•> 
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