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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
8. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Kastamonu Mebusu Ahmet Kes

itin'in öldürüldüğüne dair Başvekâlet tes
keresi (3/432) 

2. — Diyarbakır Melbusu Yusuf Kâimdi 
Aktuğ'un ölüğüne dair Başvekâlet tez
kere*! (3/435) 

3. — îş Kanununun 37 nei -maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresinin Ge
çici Komisyona havalesi (3/437) 

5. - Görüşülen işler 
I, — 1852 frak Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ile Balıkesir Mebusu Ah
met Koca'bıyıkog'lu, İzmir Melbusu Meh
met Aldemir ve Kütahya Mebusu İhsan 
Şetif özgen'in, Büyük Mîllet Meclisi ve 
Dîvanı Muhasebat 195fi yılı h&tçeJermde 

İçindekiler 
Sayfa 

2 
2:3 

3,31 

değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/528, 
2/487, 490) 4:27,31,40,43,44:47 

2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması l a k ı n d a kanun lâ^ihafc^ 
ve Bütçe Komisyonu raporu İİ/4Û&) 27,31, 

40,43,48:51 
3. — Orman <jtenel Müdürlüğü 1952 yı

lı Bütçe Kanuna»» bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komis
yonu raporu (£/ t t l ) 27^a\31;40>43,52:56 

4. — Pos#a, Telgraf ve telefon îşİet-
me Genel Müdürlüğü 1952 yık ©«İtçe Ka
nununa bağjj (A/l) i$**öfcli cetvelde de
ğişiklik yanjümaeı hakkında kanun Myi-
ha&ı ve Bi||se Komisyonu rapora (1/532) 28: 

30,31,40,43,56:59 
5. — Bize Menusu İzzet Akçal ve & ar? 

kadaşıırun, 8 Kawm 18?7 tarîbinde AıMyie 
Taibyasnun istirdadına iştirak eden Mene 



Sayfa 
Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/454) 31:32 

6. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ile 
Amasya Mebusu ismet Olgaç'm, Millî Ko
runma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Samsun Mebusu Hasan 

Sayfa 
Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş 
Mebusu Abdullah Aytemiz'in, Millî Ko
runma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 neu maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifle
ri ve Ticaret Komisyonu raporlariyle Ma
liye ve Bütçe komisyonları düşünceleri ve 
İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/59, 102, 223, 373) 32:43 

6. — Telgraflar 43 

«•a» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası ile, Türkiye Petrol İşletmeleri Ku
rumu Kanunu lâyihası geri verildi. 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklifle
rinin sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki 
önergeler kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkında
ki kanun lâyihasının tümü üzerindeki görüşme

lere bir müddet devam olundu. 
Umumi Heyet gelecek birleşimini, 2 

1953 Pazartesi günü yapacaktır. 
Şubat 

Başkanvekili 
Ağrı Mebusu 
C. Yardımcı 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

î. Gülez 

Sorular 

Sözlü sorular 
İzmir Mebusu Cihad Baban'in; bâzı gazete

lerin Mil|î Eğitim Vekilini irticai teşvik eder 

mahiyette gösteren neşriyatı hakkındaki sözlü 
soru önergesi Millî Eğitim Vekâletine gönde
rilmiştir. (6/948) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 

1. — Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı 
tadil eden 3 sayılı Ek Protokolün onanmasına 
dair kanun lâyihası (1/54,3) (Dışişleri ve Tica
ret komisyonlarına) 

2. — Gtjmrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına efcfö listelerin metinlerinde düzeltme 
ve değişiklik yapılmasına mütaallik Birinci Pro

tokolün onanması hakkında kanun lâyihası 
(1/544) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Tapulama Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/545) (İçişleri, Adalet ve Bütçe kondisyonla
rına) 

4. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşması sü
resinin uzatılmasına dair teati edilen mektupla-
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rın onanması hakkında kanun lâyihası (1/546) 
(Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına) 

Tezkereler 
5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1947 malî yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat 

Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi (31/436) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

6. — îş Kanununun 37 nci maddesinin tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi (3/437) 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale). 

« • » 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Kars seçim çevresine kadar yoklama ya

pıldı). 

3. — YOKLAMA 

REİS Çoğunluğumuz var, Birleşimi açı
yorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Mebus-u Ahmet Keskin'in 
öldürüldüğüne dair Başvekâlet tezkeresi (3/432). 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Kâmil Ak-
tuğ'un öldüğüne dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/435) 

RElS — îki tezkere var, okunacaktır. 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Kastamonu Mebusu Ahmet Keskin'in 3 . XII . 
1952 tarihinde öldürüldüğü, İçişleri Vekâletinden 
alınan 2.1.1953 tarih ve 23302/64 sayılı tezke
rede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederîm. 
Başvekil 

*~|Ş^ Adnan Menderes 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Diyarbakır Mebusu Yusuf Kâmil Aktuğ'un 
5 . XII . 1952 tarihinde öldüğü, İçişleri Vekâle
tinden alman 14.1.1953 tarih 23302/64/390 
sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başvekil 

Adnan Menderes 
REİS — İki dakika ihtiram vakfesine davet 

ediyorum. 

(İki dakika ihtiram duruşu yapıldı.) 

3. — İş Kanununun 37 nci maddesinin tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresinin Geçici Komis
yona havalesi (3/437) 

REÎS — Bugünün gelen kâğıtları arasında 
bulunan (îş Kanununun 37 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi) nin; İş Kanunu 
geçici bir komisyonda incelenmiş olduğundan, 
tüzük gereğince, Bakanlıklarla karşılıklı komis
yonlardan üye alınmak suretiyle kurulacak geçi
ci bir komisyonda müzakeresi icabetmektedir. 

Halen böyle bir komisyon mevcut olduğundan 
tefsir talebinin mezkûr komisyona havalesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Gündemle 'ilgili bir takrir vardır, okutuyorum. 

Riyaset Makamına 
Kanunların, sorulardan evvel müzakeresine 

karar verilmesini arz ve teklif ederim. 
2 . I I . 1953 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket înce 

REİS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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S*. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEB 

1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hası ile Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabvyikoğlu, 
İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Me
busu İhsan Şerif özgen'in, Büyük Millet Meclisi 
ve Divanı Muhasebat 1952 yılı bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/628,2/487, 490) [1] 

EEÎS — Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Tümü hakkında söz istiyen yok. Maddelere geçil
mesini kabul edenler.. Btmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

1052 yılı Bütçt Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (10 174 965) lira dü
şülerek (7 931 200) 1'irası aynı kanuna bağlı 
(Aj/1) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine ve (2 243 765) lirası da 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine aktarılmıştır. 

B. 

[1] SAYILI CETVEL 

ödemeğin çeşidi Düşülen 

Büyük Millet Meçlisi 
404 Koruyucu asker müfrezesi mas

rafları 
EEÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Divanı Muhasabat Reisliği 
206 4598 sayılı 'Kanun gereğince yapı

lacak zam ve yardımlar 
B E Î S — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etıniyenler.. Kabul edil
miştir. 

78 000 

2 800 

B. ödeneğin çeşidi Düşülen 

[1] 107 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

304 Posta, Telgraf ve Telefon^ ücret 
ve masrafları 1 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Başvekâlet 
307 Yolluklar 3 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur,. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul* 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

403 Konuk ağırlama giderleri 11 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul, 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Şûrayı Devlet Reisliği 
451 Yayın giderleri 600 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
201 Aylıklar 73 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

202 Ücretler 30 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38, ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. G. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 11 985 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. ".' 
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istatistik Umum Müdürlüğü 
201 Aylıklar 60 000 

RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

417 Sayın ve anket giderleri 7 000 
REÎŞ— Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Devlet Meteoroloji "îşleri Umum Müdürlüğü 
417 işletme genel giderleri 13 037 

RElS — SöV istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

476 Memur ve hizmetlilerin kurs gi
derleri 6 937 
REÎS— Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. . 

Diyanet işleri Reisliği 
201 Aylıklar 64 500 

RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir, 

202 Ücretler 50 000 
RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

302 iller büro giderleri 21 454 
RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
306 Giyecekler 50 000 

RElS — Söz istiyen yoktur. Bö-
r lümü reyinize koyuyorum. Kabul 

edenler.. Etm^renler.. Kabul edil
miştir. ; 

O : 1 
ödeneğin çeşidi Düşülen 

418 Tapulama Kanunu uygulama ge
nel giderleri 30 000 
REÎS— Söz istiyen yoktur, Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir; 

Toprak ve îskfth işleri Umtım Müdürlüğü 
201 Aylıklar İ5Ö 000 

RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

307 Yolluklar 16 900 
RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler?. Etmiyeıüer.. Kabul edil
miştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 1 200 
RElS — Söz istiyen yoktur. BÖ: 
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
mişti*. 

405 Hayvan yem bedeli 1000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

414 Taşıma giderleri 50 Ö5G 
RElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kâbül edil
miştir. 

Adalet Vekâleti 
202 Ücretler 30 000 

RElS — Söz istiyen yoktur. Bö-ı 
lümü reyinize koyuyorum. Kabul ^ i 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
RElS — Söz istiyen yoktur. B& 
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler. Ka%ul edil
miştir. 
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B. Ödeneğin çeşidi en B. Ödeneğin çeşidi Düşüleni 

140 000 219 Yargıç ödeneği 
BEÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

419 Ceza ve tevkif evleri giderleri 50 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

420 Milletvekilleri seçim giderleri 34 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Millî Savunma Vekâleti 
411 Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat 

giderleriyle çeşitli gereçler ve 
devriçark 3 506 170 
REÎS —. Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

içişleri Vekâleti 
476 Kaymakamlık ve meslek kursları 1 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
201 Aylıklar 100 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur'. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 neu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 30 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince veri
lecek er tayını 10 000 
BEÎS — Söz istiyen yoktur. Bö

lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

405 Binek hayvanlarının yem, muyta-
biye, nal, mıh ve başka gereçler, 
tedavi ve ilâç bedeli ve köpekler 
için yiyecek giderleri 10 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

416 Okullar giderleri 15 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
410 Askerî gereçler 71 321 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dışişleri Vekâleti 
201 Aylıklar 65 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. G. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 25 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
201 Aylıklar 30 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 1700 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum, Kabul 
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edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum., Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 
REİS —. Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul. 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir., 

417 Vergi tahsil giderleri 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

423 5420 ve-5826 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak ödemeler, karşı
lığı 
REİS —• Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
; REİS — Söz istiyen yoktur. Bö

lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Borçları 
826 2434 sayılı Kanun gereğince Birle

şik Sosyalist Sovyet Cumhuriyet
leri Hükümetinden temin olunan 
kredi taksiti 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö-

21 000 

O : 1 
ödeneğin çeşidi 

267 768 

75 000 

55 000 

23 000 

350 000 

59 000 

15 265 

lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

827 3526, 3738, 4171, 4882, 5359,5582, 
5676 ve 5842 sayılı kanunlar ge
reğince temin olunan kredi ve is
tikrazlar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Eğitim^ Vekâleti 
217 Kanunları gereğince verilecek üc

ret ve tazminatlar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bayındırlık Vekâlet* 
201 Aylıklar 

REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

209 5434 sayılı (Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

Düşülen 

598 000 

160 000 

1 650 

29 000 

110 000 

34 000 



B. Ödeneğin çeşidi 
B : 36 2.2.1953 

Düşülen ı B. 

421 4623 sayılı Kanun gereğince yer 
sarsıntısından evvel ve sonra ya
pılacak işler giderleri 25 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 8 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MAZHAR SEMER (Giresun) — Efendim, 
bendeniz bu bölüm hakkında yalnız şu müna
sebetle söz aldım; kâtip arkadaşımız yalnız bö
lüm numaralarını okumakta, dairelerin isimle
rini ofcumamaktadır. Bu bakımdan dinliyen 
arkadaşlarımız tereddüde düşmekte, bu sebep
le, reye arzedilmiş bir tahsisatın yeniden reye 
konması gibi bir hal hâsıl olmaktadır. Bu se
beple Başkanlık Divanından rica ederhn, bö
lümlerle beraber daire isimlerini de okutsun
lar tereddüde mahal kalmasın. 

REÎS — Efendim, bu tasarı daha evvel ar
kadaşlara dağıtılmış, arkadaşlarımızın ıttılaına 
arzedilmiş. Bu sebeple sadece bolüm başlıkları 
okunmakta bulunmuştur. Arzu edilirse dairele
ri de okunabilir. (Kâfi kâfi sesleri). O halde 
devam ediyoruz. 

O : 1 
ödeneğin §«şidi Düşülen 

B. ödeneğin çeşidi Düşülen 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
201 Aylıklar 60 000 

REÎS — Söz istiyen yoıktur. Bö
lümü reyinize, koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü .mad
desinin (D) fıferaşiyle 34, 38 ve 
39 ncuı maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde-

;•,;.;. meler 5> 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur, Bö
lümü ; reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyen^r... Ka
bili edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
201 Aylıklar 564 000 

REÎS — Söz istiyen yoıktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

202 Ücretle* 359 000 
REÎS — Söz istiyen yoıktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka- * 
bul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 30 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. * 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 
ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 90 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 20 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Bül
bül edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 6 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul İdilmîştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 3 845 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar 90: 0Q0 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,., Ka* 
bul edilmiştir. 



B : 36 2.2.1963 O : 1 
ödeneğin çeşidi Düşülen 

416 Okullar, kurumlar genel giderleri 59 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

427 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım kurumları g€nel giderleri 13$ 098 
REİS —- Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar için 
5387 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak giderler 19 375 
REÎS —? Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 150 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 2 350 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

452 Staj giderleri 12 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 
201 Aylıklar 215 000 

R E Î S — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

206 4178 ve 4589 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yardım
lar 25 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 

B. ödeneğin çeşidi Düşülen 

edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15 nci maddesinin 
(E) fıkralariyle 34, 38 ve 39 nen 
maddeleri geceğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince veri
lecek er tayım 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

302 ÎUer büro giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

305 ÎUer kira bedeli 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

405 Hayvan satmalma, tazmin ve yem 
bedeli 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü* reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir, 

17 000 

44 000 

1 750 

6000 

5 300 

2 000 

3 060 

3 300 



B. Ödeneğin çeşidi 
B : 36 2.2.1953 

Düşülen | B. 

Tarım Vekâleti 
202 Ücretler 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REtS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 îller büro giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

405 4291 sayılı Kanun gereğince hay
van sağlık memurlarına verilecek 
hayvan yemi bedeli 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

418 Tarla ziraati ıslah, deneme, üret
me ve tecrübe işleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, 
hastaneler, bakteriyoloji ve serum 
kurumları ve lâboratuvar kurma 
ve yönetim işleri 
REÎS — Söz istiyen "yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni ıslah ve üretme 
işleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö-

50 000 

690 000 

Ödeneğin çeşidi 

20 000 

51 000 

9 000 

110 000 

112 900 

7 500 

Düşülen 

lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

429 Kimyevi madde; ecza ve ilâçlar 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

430 Avanslar 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik toplantılar 
genel giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. KabuJ 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

476 Kuralar genel giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü rejinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ulaştırma Vekâleti 
201 Aylıklar 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlüerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10 000 

3 500 

57 260 

162 540 

10 000 

1 000 

85 000 

17 000 
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B Ödeneğin çeşidi 
B : 36 2.2.1953 

Düşülen ı B. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 
ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 6 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 2 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel 
giderleri 5 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 
201 Aylıklar 20 000 

•REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler..! Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 
ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 4 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 800 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 îller büro giderleri 1 150 
ftElS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

O : 1 
ödeneğin çeşidi Düşülen 

16 500 307 Yolluklar 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 2 800 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. ^ 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj iiçn 
yabancı memleketlere gönderilecek
lerin yollukları il<e başka her çeşit 
giderleri 2 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşletmeler Vekâleti 
201 Aylıklar 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
501 G-eçen yıl borçları 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat Reisliği 
308 4598 sayılı Kanun g'ereğince öde

necek tedavi masrafları ve yolluk
ları 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başvekâlet 
301 Merkez daireleri büro giderleri 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö-

100 000 

Eklenen 

46 000 

3 800 

55 200 

— 11 — 



B. Ödeneğin ç/eşidi 
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Eklenen I B. 
0:1 

ödeneğin çeşidi 

lümü reyinize koyuyorum. Kabu] 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler ' 700 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 4 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 7 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet Reisliği 
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde

necek tedavi-giderleri ve yolluk
ları 600 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 3 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 10 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 200 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Eklenen 

3 000 309 Taşıt giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

45.1 Yayın, turizm ve propaganda gi
derleri 40 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zam ve yardımlar 2 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 1 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 0Ö0 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yollukları 3 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletarası münasebetlerin gerek
tirdiği giderler 9 800 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyanet îşleri Reisliği 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zam ve yardımlar 10 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— m — 
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B : 36 ; 2.2.1953 

Eklenen i B. 
O : 1 

ödeneğin çeşidi Eklenen 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yollukları 4 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur: Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.;, Ka
bul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
.307 Yolluklar 50 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

476 Kurs ve okullar genel giderleri 50 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve îskân işleri Umum Müdürlüğü . 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zam ve yardımlar : 8 100 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum.' Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 îller büro giderleri 1 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. "Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 5 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bolü- . 
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 23,100, 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bolü- ; , 
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 'Ka- , . 
bul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 1900 
REÎS — Söz istiyen yoktur.-Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 

^edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

476 Toprak ve iskân işleri kursu genel 
giderİeri , İ 8 0 0 0 
REÎS — Söz istiyen yoktur.'Bölü

mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

• bul edilmiştir. 

Adalet Vekâleti 
201 Aylıklar 1 210 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul ' 

, edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar, gere
ğince yapılacak zam ve yardımlar 142 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler..; Kabul etmiyenler..; Ka- > 
bul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad- • 
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve -
39 ncıı maddeleri gereğince T ; C; 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 250 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur.'Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler;.. Kabul - etmiyenler.;; Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri '575 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur; Bö
lümü reyinize 'koyuyorum. Kâbül 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

417 Kovuşturma giderleri # 2.10 000 
REÎS —-. Söz istiyen yoktur. Bö- . 
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Savunma Vekâleti 
409 Muayyenait 78 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.,'. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

îçislerd Vekâleti 
201 Aylıklar . 300 000 

REÎS — Söz istiyen ^yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum'.':K-a%al . 
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B. ödeneğin çeşidi 
B : 36 2 .2 .1953 

Eklenen I B. 
O : 1 

Ödeneğin çeşidi Eklenen 

edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 iller büro giderleri 
BEİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar ; 
REÎS — Söz istiyen yoktur. 'Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler:.. Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi •giderleri ve yolluk
ları 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize .koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler...'Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası .münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize .koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
214 Hazarda emniyet ve asayişi mu

hafaza uğrunda yaralanan veya şe
hit düşen polis âmir ve memurla
rına 1475 sayılı Nalkdî Tazminat 
Kanunu gereğince verilecek taz
minat 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar . 
REÎS — SÖz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

44 000 

30 000 

90 000 

27 000 

1 000 

1 700 

9 000 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi gider- , 
leri ve yollukları. 15 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.,. Kabul etmiyenler..." Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 31 300 
REÎS —: Söz istiyen yoktur. Bö- .-.,• 
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmiyenler... Ka- ; 

, bul edilmiştir. 

Dışişleri Vekâleti 
301 Merkez daireleri büro giderleri ' 1 3 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul ' . * 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka- • • " 
bul edilmiştir. • ' • , * ' 

302 Yabancı memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve genel giderleri 20 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 122 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. . 

307 Yolluklar 65. 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul . 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama giderleri ., .50 000 
REİS — Söz istiyen yoktur.. .Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmivenler... Ka-
bul edilmiştir. . • . ' ' • 

Milletlerarası iktisadi. îş Birliği Teşkilâtı 
304 Posta, telgraf ve telefon; ücret ve 

giderleri A4O00 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bolü- : / 
mü reyinize koyuyorum. Kabul / >-
edenler... Kabul etmiyenler.... Ka-' ' ' 
bul edilmiştir. 
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B. . ödeneğin çeşidi 

36 2.2.1953 
Eklenen | B. 

403 Ziyafet giderleri 
KBÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

• bul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci mad

desi gereğince ödenecek kasa taz
minatı 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

302 iller büro gideren 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. ' i 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri ••"•••• 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 
REÎS — Söz istiyen. yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

419 Millî mülkler muameleleri giderleri 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü royinizc koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

61 f) Kızılay Kurumuna yardım ' . 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinizo koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Eğitim Vekâleti 
201 Aylıklar 

REÎS — Söz istiyen yolçtur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul , edilmiştir. 

3 000 

15 000 

,40 000 

83 00Ö 

25 000 

17 000 

O : 1 
Ödeneğin çeşidi 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zam ve yardım
lar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinizo koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul ctın'iyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

452 44S9 say ıh Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderilecek
lerin yollukları ile başka her çeşit 
giderleri 
RE IS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etm'iyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

45S Fuar ve sergi giderleri 
KRİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinizo koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kaimi etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

(ili Devlet Tiyatrosuna yardım 
RKlK — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul ctnViyenlcr.. Kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık Vekâleti . 
307 Yolluklar 

REİS •— Söz istiyen yoktur..Bo
lümü reyinizo koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etnı'iyenler.. Kabul 
edilmiştir. . .. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâlet'i' 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö-

160 000 ! lünıu reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etnı'iyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

307 Yolluklar : 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etnuyenJer.. Kabul ' 

900 000 | /edilmiştir. 
308 4539 sayılı Kanım gereğince öde

necek tedavi giderleri ve yollukları 
. REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö

lümü reyinize koyuyorum. Kabul ' 
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Eklenen 

510 000 

29 000 

1 050 

230 000 

000 

3 000 

10 000 

10 000 
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Eklenen | B. 

419 

301 

425 

303 

307 

308 

41,8 

edenler.. Kabul etm'iyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
Temsil giderleri 2 000 
REİS —' Söz ist iyen yoktur. Bö
lümü reyinizo koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etm'iyeıücr.. Kabul 
edilmiştir. 
Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
giderleri 10 000 
RE IS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etm'iyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Merkez daireleri güro giderleri G 000 
REİS — Süz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize'koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul cimiydiler... Ka
bul edilmiştir. 
Sıtma ile savaş genel giderleri 970 200 
RE IS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyeıılcr... Ka
bul edilmiştir. 

(Jiimrük ve Tekel Vekâleti 
Basılı kâğıt vo defterlor 2 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize'koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kn-
bul edilmiştir. 
Yolluklar "• 7 000 
R E Î S — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kaimi etmiyenler... Kn-
bul edilmiştir. 
459S ve'5501 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi 'giderleri 
ve yollukları 3 600 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
(îümrük idareleri giderleri 17 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.., Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

O : 1 
Ödeneğin -çeşidi. 

20J. 

206 

209 

304 

307 

308 

4-17 

Tarım Vekâleti 

Aylıklar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Knc 

bul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5434 sayılı Kamumu 14 ncü mad
desinin (D) fıkra s iyi e 34, 38 ve 
39 ucu maddeleri gereğince T. ('. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
REİS --• Süz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon, ücret 
ve giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yolluklar 
RElS —- Süz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4598 sayılı 'Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
REİS — Söz istiyen yoktur'. 'Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Zirai savaş 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenleri. Kabul etmiyenler...- Ka
bul edilmiştir. 

Eklenen 

G3 000 

KM) 000 

20 000 

495 OOiı 

10 000 

•250 000 
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Eklenen I B. 

419 R&hçe ziraatı iğleri,.J>ağc4ak,mey-
. vâcjlık,. sebzecilik, süs nebatları 
" ve çay 

BBlS — Söz istiyen yoktur.' Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

::4*d edilmiştir. 
422̂  Panrak-işieri genel -giderleri 

REÎS — Söz, istiyen yoktur. Bö-
.ljimü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ettniyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ulaştırma. Vekaleti 
308 4598 sayılı Kanun gereğince öde-

*«cek tedavi giderleri ve- yolluk
ları 
REÎS — Söz .istiyen: yoktur. Bö
lümü »reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler..;-.Ka
bul edilmiştir. 

'453vStilletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö-
lümü^reyirrize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

-.. -Çalışma Vekâleti 
304 Posta, telgraf ve tetefon ücret 

giderleri 
REİS —* Söz istiyen yoktur. Bö
lümü jreyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... .Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira. bedeli 
REÎS f—.jS&z istiyen-yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.,. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde-,, 
necek ^davi .giderleri ve *yolifckiarı 
REÎS — S6>istiyen yokte.'Böiü-
•Maü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler...'Kabul etmiyenler. Ka
bul ed!Wtetfc. 

408 Kom4«^^UflFfeö^»vüeî?etk!ri 
REÎS — Söz istiyen yokturı-Bölü-

100 000 

•400- 000 

2 000 

13 100 

7 500 

O : İ 
Ödeneğintrçeşttdi 

B 

[3] SAYILI 0ETVEL 

ödeneğin çeşidi 

3 050 i 

1 700 

500 

Kklenen 

mü' reyinize . koyuyorum. Ka.bul 
edenler... Kabul etmiyenler..."Ka
bul edilmiştir. . 

420 5521, sayılı Kanunun 14 ricü; mad
desi gereğince iş mahkemelerine 
katılacak iş veren ve işçi temsilci
lerine verilecek ödenekler 
REÎS — Söz istiyen-yoktur.'Bölü
mü reyinize koyuyorum. j'Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... "Ka
bul edilmiştir. 

1 000 

.Büyük Millet .Meclisi 
701 Yapı onarımı 

REÎS — Söz istiyen yoktur; Bölü
mü reyinize koyuyojeum. »Kabul 
edenler..: rKabul- etmiyenler.,. J£a-
bul edilmiştir. 

Millî Savunma Vekâleti 
731 Kamulaştırmalar 

- REÎS — Söz istiyen yoktur.^ Bölü
mü reyinize koyuyoFam. -Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Maliye Vekâleti 
701 Yapı onarımı 

REÎS -*£ö» istiyen soktur. B$lü-
•mü reyinize koyuyorum. K&bul 
edenler... • Kabul etmiyenler Ka
bul edilmiştir; . 

752 3827. sayılı Kanun gereğince satm-
almacak taşıtlar 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
AsjİLfidilniBiEİir. 

Bayındırlık Vekâletj 
741 Yapı işleri ve esaslı onanmalar 

. , i REÎS —y8öz istiyen yoktur..Bölü
mü ; reyimize koyuyorpa; Kabul 
edenler... Kabul 4etmo?ealer...HKa.r 

r. buL«dHmiştâr. 

Eklenen 

21 265 

1200 000 

100 000 

500 000 

70 000 
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Eklenen 

788 Teknik hizmetler geçici görev yol
lukları 25 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere yardım 200 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tarım Vekâleti 
701 Yapı onarımı 25 000 

REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

711 Makine, alet ve gereçler onarımı 25 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

, bul edilmiştir. 
741 Yapı işleri 75 000 

REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ulaştırma Vekâleti 
761 Şamandıra yaptırma ve yerine gö

türme giderleri 2 500 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Birinci maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ' 
mistir. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (1 256 771) ve 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden de (5 548 604) lira düşü-
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lerek (2 800 375) lirası aynı kanuna bağîı 
(A/l) işaretli cetvelin ilişik (6) sayılı cetvelde 
yazılı yeniden açılan tertiplerine, (4 005 000) 
lirası da (A/2) işaretli cetvelin ilişik (7) sayı
lı cetvelde yeniden açılan tertiplerine fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

B. 

[4] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen 

MaMye Vekâleti 
303 Basılı kâğıt ve defterler 53 771 

REİS — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

425 İlce teşkili giderleri 358 000 
REİS — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize (koyuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul'etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

478 5830 sayılı Kanunun tatbiki gi
derleri 39 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Borçları 
815 5864 sayılı Kanun gereğince çı

karılan (1951 istikrazı) tahvilleri 306 000 
REİS — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

825 5824 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Avrupa Tediye Birliği An
laşması gereğince memleketimi
ze tanınan ve 1951 Bütçe yılı Ka
nununun 3 ncü maddesiyle büt
çe açığına tahsis edilen 25 mil
yon dolarlık alacaklı 'başlangıç 
kredisinin Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına ödenecek fa
izleri 500 000 
REİS — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 18 
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£5] »AYILI CETVEL B. Ödeneğin çeşidi en 

ödeneğin çeşidi Düşülen 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
761 Yeniden radyo istasyonları ku

rulması ve mevcut istasyonların 
esaslı surette genişletilmesi ve 

— düzenlenmesi giderleri 67 000 
"f * REÎS — Söz dstiyen yoktur. Bö-
^ lümü reyinize 'koyuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Derlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 
711 Meteoroloji istasyonlarında mev

cut makine, alet ve gereçlerin 
^ ' onarımı 760. 
i REÎS — Söz istiyen, yoktur. Bö

lümü reyinize koyuyorulm. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Savunıtıa Vekâfleti 
702 Gemi onarımı 1 500 000 

i R E Î S — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
751 Satıaıahnacak makine, araç ve 

gereçler 515 000 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize 'koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

Maliye Vekâleti 
711 Makdne alet ve gereçler onarımı 5 000 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

745 Devlet Havayolları Genel Müdür -
I lüğüne çeşitli yatırımlar için 200 000 j 

REİS — Söz istiyen yoktur. Bö- * I 
lümü reyinize koyuyorum. Kabul | 
edenler... Kabul etkiyenler... Ka- i 
bul edilmiştir. 

Bayındırlık Vekâleti 
781 Demiryolları yapım giderleri 130 000 

REİS — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

782 Limanlar yapım giderleri 795 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

784 5775 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak liman ve sair deniz te
sisleri 2 031000 
REÎS — Söz dstiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. * 

Tarım Vekâleti 
751 Satınalınacak makine, alet ve ge

reçler 250 995 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

753 Teknik tarım ve teknik bahçıvan
lık okullarından mezun olacaklara 
4486 sayılı Kanun vereğince veri
lecek araç ve gereçler 10 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına yapılacak ödemeler 1 349 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. , 

773 Döner sermaye 40 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. •w -<--# 

Ulaştırma Vekâleti 
7.11 Makine, alet ve gereçler onarımı 

REÎS — Söz istiyen yoktur, Bö-
2 500 
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B. Ödeneğin çeşidi Düşülen 

lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etraiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

[6] SAYILI CETVEL 

B. , ödeneğin çeşidi Eklenen 

Dışişleri Vekâleti 
453 Milletlerarası münasebetlerin ge

rektirdiği giderler 2 633 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö-

1 lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy eni er... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Borçları 
828 Mülga 1683 sayılı Kanunun 58 nci 

maddesi gereğince tahakkuk eden 
emekli ikramiyesi 11 940 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

829 Mülga 4992 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince eski yıllarda ta
hakkuk eden çocuk zammı 3 935 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü. reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Eğitim Vekâleti 
613 Türkiye Anıtlar Derneği ile diğer 

kutlulama derneklerine yardım 150 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

• bul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 
207 Yabancı dil bilenlere 3656 . sayılı 

Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 1 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul ^üiaûdştir. 
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[7] SAYILI CETVEL 

B. Ödeneğin çeşidi Eklenen 

Maliye Vekâleti 
753 Basımevi makine satmalma gider

leri . • 5 000 
REÎS — Söz istiyen yoktur. . Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
762 Bursa özel îdare Hastanesinin sa-

I tınalma bedeli 4 000.000 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar; 4 milyon lira, bu hastanenin keşif be-

J deli midir? Maliyeti midir? Hazine ile idarei 
hususiye arasında bir mutabakat mı hâsıl olmuş
tur? Bütçe Komisyonu sözcüsü ıbizi tşnvir eder
lerse acık reylerimizi ona göre istimal imkânını 
buluruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
bu mevzu Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Ge
rek Maliye temsilcisi arkadaşımız, gerek Sağlık 
Vekâleti mümessilleri izahat verdiler. Bu işin 
esası şudur : Bir kere, bize verilen malûmata 
göre hususi idarelerin henüz, umumi muvazeneye 
alınmamış olan hastanelerinin heyeti umumiye-
sinin umumi muvazeneye alınması temayülü mev
cuttur. Bir arkadaşımızın bu mevzudaki bir ka
nun teklifi halen Yüksek Meclis komisyonlarında 
müzakere halinde bulunmaktadır. Fakat Bursa 
Hususi îdare Hastanesinin vaziyeti bunlardan 
ayrı mütalâa edilmiştir. Zira vaktiyle hastane 
inşaatı için hususi idare hemen hemen-hastane 
inşaat'bedeli kadar -bprçlandırılmıştı, bundan 
dolayı halen bu borçlarını ödiyemez bir duruma 
düşmüştür. Bize Bursa milletvekilleri arkadaş
larımızın ve Hükümet mümessillerinin verdiği ma
lûmata göre, hastane inşaatından dolayı Bursa, 
Hususi İdaresi hususi, şahıslara halen dört milyo
nun çok ievkmda borçlu durumdadır. Hükümet 
bu vaziyeti nazarı dikkate alarak esasen kendi 
temayülüne ve görüşüne uygun bulduğu için 
Bursa Hususi İdaresinin bu istisnai vaziyetini 
nazarı dikkate alarak binanın mülkiyetini satın -
almayı muvafık görmüştür. Bu tahsisatı bu mak-

I satla yüksek huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

-*m -
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Binanın satınahnması şekline gelince, şüp

hesiz ki, hususi idare ile Devlet arasında, yani 
iki resmî daire arasında # olan- bir muameledir. 
Bu kabîl alım:satımlar 2490 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesine -göre takdiri bedelle yapılır. Takdiri 
bedelin, ne netice, vereceği belli olmaz. Fakat tah
minî miktarın-, bu rakam civarında olacağı düşü
nülerek bu rakam teklif edilmiştir. Alım ve sa
tım muamelesi kanunun icabına göre yapılacak
tır. 

Bütçe Komisyonunuz kendisine verilen bu ma
lûmat-ve izahata göre teklifi aynen kabul etmiş 
ve;»yüksek huzurunuza sunmuş- bulunuyor. Tak
dir sizlerindir. 

REtS — îzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlarıma 

esaslı bilgiye 'istinaden reylerini kullanmak im
kânını verebilmek için hususi vaziyetini bildiğim 

1 bu konuyu biraz daha etraflıca arzetmeyi fayda
lı buldum, 

: Bursa'da, bir Ahmet. Vefik- Paşa Hastanesi 
vardır. Kıymeti ik'i milyon lira kadardır. Bu 
hastanenin mülkiyetini Bursa Muhasebei Husu-
siyesi Hazineye teberru etmiş bulunmaktadır. 
Bursa'da Haşim.tşean zamanında yapılmış olan 
500-yatakjı hastane, yalnız Bursa'ya has bir 
hastane değildir, mıntakanın hastanesidir. Bina
enaleyh bunu Bursa hastanesi olarak mütalâa et
memek lâzımdır. Hastane 'için sarf edilen paı*a, 
tahminime göre 6 milyonun üstündedir. Bunun 
4 milyon küsur bin lirası bankalardan istikraz 
edilmiştir ve borçtur. Haşim tşcan'ın Bursa'daki 
vazifesini terkettiği sıralarda borç tahakkuk et
mişti. Bunun mühim bir kısmı noksan inşaata 
sarf edilmek üzere derhal istikraz edilmesi lâzım-
gelen meblâğa taalluk ediyordu. 4 milyon küsur 
bin lira istikraz edilmiş ve hastane tamamlanmış
tır. Hastanenin müh'im bir, kısmı- işletmeye açıl-
mıştııv Elbette- ki 'bunun devri mevzuata uygun 
şekilde, olacaktır. Bursa, Hususi Muhasebesi ve 
Bursa Milletvekilleri ile Hükümet bu hastanenin., 
değer. fiyatının verilmesini istememektedirler,* 
a4etv,borçU» bankaya,,ödemeyi umumi muvaze
ne üzerine ailsm yolunda ısfaımri ve mâkul bir 
taĵ isajf-, istemektedirler,, Bütçe Komisyonu bunu-
muvafık bulmuştur^ Ben-de bunu yerinde ve fay-
daiu bir, karar alarak görmekteyim. Mâruzâtım 
bundan, ibarettir. * 
. RE&S — Baha-Akşfo $ 
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| BAHA, A&ŞtE (Denizli)**-• Muhterem arka^ 

daşjlar/işüph^izJd böyle hayırlı olan bir iş, iğin 
kimse aksi-mütalâada bulunamaz. Ancak bu vesile 
ile bir noktayı yüksek huzurunuzda belirtmek iste
rim-.,Geçen senevebundanevvelki celselerde,,rge~, 
rek bütçe münasebetiyle-ve gerekse muhtelif ve
silelerle* Sağlık'VekiUi arkadaşımız, burada konu
şurken' Muhasebei; Hususıyeye ait olan; birçok 
hastanelerin, lâyikı veçhile , bakılamadığı içki 
devri mevzuubahis olduğu zaman istisnai, mua
mele-yapılmıyacağını ve hepsinin birlikte ele 
alınacağını ve bunlar hakkında gereken muamer 
lenin yapılacağını ifade, buyurmuştu. Bugün 
Bursa.!ya yapılmakta olan istisnai'muamele ben
ce arkasından başfeft- türlü istisnaların geleceği 
zehabını uyandırırı Mademki biz bunu hallede
ceğiz, özel idarelere ait bütün hastaneleri topye-
kûn ele almamız iktiza eder, Bunun için özel ida-

I relerin çoğu para talebinde buhmuyorlar. Bur
sa'yi çok severim». Fakat istisnaya taraftar deği
lim. Buna belki; Bursalı, ve Bursa Mebusu, arka
daşlarım kızabilirler. Ama 'işin hakikati şudur-
ki, biz şuraya buraya istisnai muamele yapaeak 
olursak arkasından başka türlü istisnaların da • 
geleceğini, beklememiz tabiîdir. Yarın biz de borç
landık, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine dev
redeceğiz 4iye gelirler,, b'is de-bunu. devralmak 
mecburiyetinde kalırız. Bu itibarla, bence' böyle 
bir istisnai muameleye gidilmesi doğru değildir. 
Topyekûn halledebüirsek yapalım. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU - SÖZCÜSÜ - HADt 
HÜSMAN (istanbul) — Bir iki noktayı daha. 
yüksek heyetinize arzedeyhm .Şüphe yok ki. takr 
dir sizlerindir. 

Bu tahsisatın kabulü veya ademiikalbulü ûze-
rinde müzakere «ederken bilhassa Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletinin mümessillerine, şu su
ali sorduk: Komisyonlarda müzakeresi tamamla
narak halen Bütçe Komisyonuna.gelmiş bulunan 
hususi idarelere ait hastanelerin Sağlık Vekâ
letine devri hakkındaki kanunun müzakeresinde 
nasıl bir tavır aldınız? Devri prensip olarak-kar. 
bul ederken bılnları rparasız mı. yoksa bedellerini 
ödiyerek mi devir almayı muvafık beyanı müta
lâa ettiniz. Bilhassa bu soru-Bursa için istisnai 
bir muamelenin peşinen^yapıknış olmamasını 
sağlamak içindik 

Bize, verilen malûmata.göre Bursa'da iki has
tane mevcuttu*:. Bunları bendeniz . görmedim^ 
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fakat verilen malûmata nazaran bunlardan bi
risi gayet muazzammış. Bu hastanenin mülkiyeti 
parasız olarak Devlete terkedilmiş. Mevzuu ba
his olan hastane ise eski iktidar zamanında ya
pılmış muazzam bir binadır. Bu hastane hemen 
hemen, kamilen borçlanmak suretiyle inşa edil
miştir ve hususi idarenin kendi gelirleriyle işle-
temiyeeeği dereeede büyük bir binadır. Altı ye
di katlı olduğunu ifade ettiler, mıntaka hastanesi 
olabilecek cesamette ve azamettedir. îdarei hu-
susiyeler hastanelerinin Umumi Muvazeneye alın
ması hakkındaki kanuna karşı Hükümetin nok-
tai nazarına ve arkadaşımızın teklifine bu husus 
bir aykırılık teşjkil etmiyecektir. Çünki Bursa 'nm 
esas hastanesi meecanen Devlete terkedilmiş va
ziyettedir. Satın alınması teklif edilen bina ise 
Büyük bir binadır. Arkadaşımızın biraz evvel 
dediği gibi, 5 - 6 milyon liraya mal olmuştur. 
Hususi idarenin" hiçbir zaman kendi bünyesinde 
idare edemiyeceği kadar muazzam teşkilâtı var
dır. 6 katı asansörleri ve sair teknik tesisleri var
dır. Mmtaka hastanesi olarak kullanılması daha 
çok elverişlidir. Bütün bu vaziyetler karşısında 
Bursa için istisnai bir durum yaratılmış olmı-
yacaktır. Bu hususu nazarı dikkate alan Bütçe 
Komisyonu Hükümetin teklifini bu görüşe göre 
aynen kabul etmiştir. Yine arzediydrum, takdir 
sizlerindir. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, Özel idareler hastanelerinin bü
tün tesis ve mülkiyetleriyle beraber Sağlık ve 
Sosyal Yandım Bakanlığına devri için Sıtkı Sa
lim Burçak arkadaşımızla birlikte bundan bir 
buçuk sene evvel bir teklif yaptık. Bu teklifimiz 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve' tçişleri ko
misyonlarından çıktı, şimdi Bütçe Komisyonun
dadır; yakında huzurunuza gelecektir. Bütün 
özel idareler hastanelerini mülkiyetleriyle bir
likte Sağlık Bakanlığına devredeceğiz. Bugün 
bu şekilde istisnai bir hüküm kabul etmek asla 
caiz değildir. O kanun huzurunuza gelip kabul 
edilince elbetteki Bursa Hastanesi de düşünü
lecektir. 

Binaenaleyh bugünden bir te*zada düşme
mek için 4 milyon liralık tahsisatın bilhassa 
reddini teklif ederim. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, mevzuu biraz daha aydınlatmak üze
re izah etmeme müsaadenizi rica ederim. Bü
tün vilâyetler gibi, Bursa'mizm da bir hasta-

. 1953 O : 1 
1 nesi mevcuttur, merhum Vali Ahmet Vefik Pa-
I şa zamanında tesis edilmiştir. Birçok vilâyet

lerin hastanesinden evsaf itibariyle, mevki iti-
I bariyle, bina itibariyle daha iyi bir hastanedir. 
j Bu hastanemiz Zeki Erataman arkadaşımızın 

teklif ettiği ve halen Bütçe Komisyonunda bu
lunan kanun yüksek heyetiniz tarafından kabul 
edildiği vakit, elbette Devlete intikal edecektir. 
Buna şüphe yoktur. Fakat burada mevzubahis 
olan mesele Bursa'nm eskiden beri mevcut 
hastanesinin satmalmması değildir. Bu hastane 
mevcut iken, Bursa'da bir vali memleketin ih
tiyacı ile asla kıyas kabul etmiyecek, hususi mu
hasebenin tediye imkânlariyle asla uyuşamıya-
cak kadar büyüklükte bir hastane inşasına baş
lıyor. Hastane binasının inşaat fasrafları yüzün
den muhasebei hususiye iflâs haline düşüyor. 
Bu hastane için alınmış olan paralar, borçla
rın taksitini ödemeye müsait değildir. Biz Bur
sa milletvekilleri olarak, Bursalılar olarak Dev
letin mesul insanlarına bunu izah ettik. Onlar 
da bu zarureti teslim ettikleri içindir ki, bir 
münakale yaparak hastaneyi Devlete maletme-
yi, kabul ve kanunu da huzurunuza sevketmiş 
bulunuyorlar. Yoksa Devlete bedelsiz olarak 
intikal ettirilecek olan diğer hastaneler gibi ya
pılmayıp da, Bursa için hususi bir muamele 

[yapı lması suretiyle, bu intikal mevzuubahis de
ğildir. Ancak yeni yapılmış olan ve biraz evvel 
ar/ettiğim gibi hususi muhasebenin asla ödiye-
miyeceği Devlet kredi müesseselerinden temin 
edilen borçla karşılanmış olan hastanenin be
delsiz olarak Devlete intikali mümkün değil
dir ve devri sabıkı tasfiye etmek için (Sağdan, 
«Ooooo» sesleri), satınalmak ve âmme hizmetine 
tahsis etmekten gayrı çare yoktur. Mesele bun
dan ibarettir arkadaşlar. Bölümün kabulünü ri
ca ederim. 

REÎS — Raif Aybar. 
RAÎF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, Yusuf Aysal arkadaşımızın bu müna
kale kanunlarının içerisinde geçen tahsisatlar
dan, bizim Bursa Hastanesinin satınalmmasına 
bir fevkalâdelik izafe etmek ister gibi yaptığı 
kılçıklı müdahale, bâzı arkadaşlarımızın haklı 
olarak bir istisnai muamelenin karşısında bu
lunmuş olmaları gibi bir zan ve endişeye git
melerini mucip oldu. Hakikatta bu mesele, Bur
sa Vilâyetinin 'topyekûn kaderi, kalkınması, 

I malî muvazenesi meselesi olarak Bursa millet-
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vekillerinin iki buçuk seneden beri devamlı I 
kombinezon yollarını aramak suretiyle üzerinde I 
çalıştıkları ve Hükümetin bütün salahiyetli 
makamlarına her hangi bir suretle bir formül 
için müracaat ederek ancak ve ancak bu tarz
da bir halin neticesine varabildikleri koskoca bir 
Bursa meselesidi. Bu topyekûn Bursa 'mn yürü
yebilmesi, bugünkü iktidarın temposuna en as
gari adımlarla dahi olsa vilâyet ölçüsünde katı
labilmesi imkânlarının ifadesidir. Çünkü çok 
geniş tetkikler sonunda, Hükümet Reisi bizzat 
şöyle demişlerdi. (Bursa Hususi İdaresinin, hassa
ten ve hassaten bu hastane yüzünden düştüğü 
vaziyetin ifadesi olarak, eğer bu dükkân olsaydı, 
eğer bir ticarethane olsaydı Bursa Hususi 
İdaresinin kepenklerini indirir iflâs etmiştir der
diniz) . Ama bir âmme teşekkülüdür iflâsını ilân 
edebilmek Devlet olma haysiyetiyle, bu memle
ketin idaresine kumanda edecek olan Hükümetin 
elbette benimsiyeceği bir fikir olamazdı. ! 

Bu sene Bursa Huhusi İdaresi, mütaahhitle-
rin depozito paralarından memur maaşına ka
dar kırma derecesinde muhtaç hale gelmiş ve 
aynı zamanda milyonluk itibari bütçesinden, 
merkezden gönderilen tahsisatlardan gayrı ne 
yola, ne mektebe, ne suya birer kuruşluk tah
sisat dahi koyamadığı halde bir taksit ve borç 
yığını ve muacceliyet kesbetmiştir. Nerede ise 
vali konağında oturan valinin altındaki sandalye 
için alacaklılar icraya tevessül edecektir. Bursa 
Vilâyetinin durumu bu derece müşkül ve vahim 
bir mahiyet arzetmektedir. Her hâdise bâzı ah
valde müsavi ve seyyanen mütalâa edilme değeri 
taşımryabilir. İstisnai hâdiselerin cevaplarının 
istisnai mahiyette olmasını da bu Meclisin kabul 
edeceğini kuvvetle ümit etmemek için hiçbir se
bep yoktur. Hâdise bültün hükümleri, bütün 
tezahürleri, bütün mahiyetiyle bir vilâyetin iflâ
sına mâni olmak istiyen bir Devlet teşebbüsü ha
lindedir. Aklı selimleriniz, formalist bir görüşle 
bir istisna yapılıyor gibi bir mülâhaza ve iddia
nın tesiriyle ve böyle bir Devlet tasarrufunun ip
tali-voliyle Bursa Vilâyetini hali acizde bırak
maya, perişan ve müzmahil bir hale sokmaya 
rıza gösterirse, biz Bursa milletvekillerinin söy-
liyecek bir sözümüz yoktur. Bu Mecliste çalı
şan arkadaşlarımın başlarını ve kalblerini yaki-
nen tanıdığımı zannediyorum. Bu itibarla bu işin 
Hükümet teklifi dâhilinde kabulüne rey verecek- | 
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j lerjni de kuvvetle ümit ediyorum. Takdir Yük-
I sek Heyetinizindir. 

REİS — Celâl Otman. 

CELAL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka
daşlarım; Bursa Hastanesini bir defa şöyle ka
bul buyurunuz; burası Bursa Vilâyetine mah-

I sus bir hastane değildir. Bu hastane kurulduğu 
zamandan beri o mıntakanın ihtiyaçlarını karşı-
iıyabilecek ve hattâ o mıntakanın bütün modern 
ihtiyaçlarını karşılıyan ve nefsinde top'lıyan bir 
ana hastane olarak yapılmıştır. Sağlık Bakan
lığı, bu hastaneyi bakanlık namına alacağını da 
vadetmişti. Bendeniz de ozaman Bakanlıkta 
Sosyal Yardım İşleri Başkanı idim. Buna rağmen 
mütemadiyen İstanbul'a Balıkesir'den, Manisa'
dan, her taraftan bir hasta akını vardı. Bunun 
sebebi nedir? 

özel idare hastaneleri dediğimiz zaman akla 
bir dahiliye mütehassısı ile bir operatörü olan 

i hastaneler gelmektedir. Bugün modern anla
yışta iki mütehassısla idare edilen bu müesseseler 
tam bir hastane olamaz. Bugün röntgencisi 
jinekologu, ve bakteriyologu ve sair elamanları 
olmıyan bir müessese tam bir sağlık müessesesi 
olarak kabul edilemez. Ciltçisi, burun - boğaz -
kulak mütehassısı olmıyan, röntgeni ve sairesi 
bulunmıyan bir hastaneye hastane denilebilir mi? 
Bunları ana hastanelerin yanında anneks hasta
neler olarak kabul etmek lâzımdır. Bu Bursa 
hastanesi İstanbul'a olan hasta akınını önliye-
bilmek ve memleketin, muhitin ihtiyaçlarını kar
şılayabilmek üzere kurulmuştur; binaenaleyh 
yalnız Bursa'ya mahsus mıntakavi bir hastane 
olarak kabul buyurmayınız, özel idarelere ait 
olan hastaneler de ileride Devlet kadrosu içine 
alınacağına göre bunun bir an evvel alınmasında 

I ve Bursa'nın bu sıkıntıdan kurtarılmasında ve 
halkın rahatça hastaneye yatırılması için hizmete 
açılmasında ne gibi bir mahzur ve endişe vardır. 

Ricam şudur; bu hastane bu memlekete bü
yük hizmetler edecektir. Masrafına gelince bugün 
Bursa özel İdaresinin hattâ Belediyesinin bü
tün malını ve mülkünü bu hastaneye bağışla
nanız dahi bu hastanenin bir senelik masraf mı 
karşılıyamas. 

Bugün 500 yataklı bir hastanenin masrafı ne 
elemektir? Bu güzel müessese hazır yapılmış, 
içine hasta konmaya başlamış, mütehassıs kadro-

I lariyle beraber tam faaliyete geçmiş o nyntaka-
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daki halkın ihtiyacının şu veya bu şekilde balta
lanmamasını rica ediyorum. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Arkadaşlar, ben 
de Bursa'yi tanıyanlardanım. Ahmet Vefik Pa
şa Hastanesini de çok iyi bilirim. Bu hastane 
hakikaten Bursa'nın ihtiyacını karşılayacak du
rumdadır. Ahmet Vefik Paşa Hastanesinin bu
gün Hükümete devredilmiş olduğunu öğrendi
ğimize göre, ikinci hastanenin devrinin, ö/el ida
relerin idaresindeki hastanelerin Hükümete dev
ri hususunda arkadaşlar tarafından yapılmış olan 
kanunun müzakeresi sırasında ele alınmasını 
muvafık bulanlardanım. Bu suretle bu istisna 
kanaati de kafamızdan zail olmuş olacaktır. Bu 
şekilde hareket edersek arkadan mümasil her 
hangi bir teklif gelmesini de önlemiş oluruz. 
Deminki mâruzâtımın sebebi budur. 

Birçok hastanelerimizin ne vaziyette olduk
larını hepiniz gibi ben de bilenlerdenim. Birçok 
vilâyetlerimiz kendi yağları ile kavrulamıyorlar, 
hastanelerini idare edecek maddi durumda, de
ğillerdir. Hastanelerini idare edemiyen vilâyet
lere de Sağlık Vekâleti tarafından yardım ya
pılmak zarureti hâsıl oluyor. Mademki; bu, yal
nız Bursa'ya veya diğer bir vilâyete ait bir key
fiyet değildir, mademki özel idare hastaneleri
nin devri için bir kanun teklifi yapılmıştır, bu 
teklif de Bütçe Komisyonuna gelmiştir; o halde 
bu kanunun neticesini beklemeyip de istisnai mu
amele yapmamız için bence ortada bir sebep yok
tur. Reddini, tekrar arzederim. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ Bursa milletvekilleri 
arkadaşlarımdan, yapacağım konuşmadan alın
mamalarını, rica etmekle söze bağlıyacağım. 

Takip edilen bu yol, kanaatimce, âdil ve doğru 
bir yol değildir. Bunun istisnai bir muamele ol
duğunu 'kabul.etmemiz lâzımdır. 

özel idarelere oit hastanelerin devri mesele
sine gelince; bu kanun teklifi komisyondadır, ya 
çıkar ya çıkmaz.' 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
înşaallah çıkar. 

MEHMET DAlM SÜALP (Devamla)— 
înşaallah, temenni ederim. Farzedelim ki kanun 
teklifi Heyetiniz tarafından reddedildi, bu öde
nek bir istisnai muamele teşkil etmez mi? Ma
demki arkadaşlar iki buçuk senedir bu işin 
üzerinde uğraşıyorlar, mademki böyle bir tek-
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j lif Bütçe Komisyonuna kadar gelmiştir, neden 
[ teklifin neticesine intizar etmediler? 
i ikinci bir nokta bu hasStane özel idare has

tanesi olmayıp da Bursa'da yemi bir hastane 
i inşası için sizden dört milyon liralık tahsisat 

istenseydi elbetteki Devletin Bursa'da ıbımdan 
başka büyük 'bir hastanesi vardır. Halbuki bir-

I çok vilâyet ve kazalarımızda ne Devlete ve .ne 
I de özel idarelere ai* hastaneler mevcut değilken 

diğer vilâyetlerimizin noksanlarını tamamlama
dan ikinci bir hastaneyi yapmaya imkân yok
tur, diyecektik. Görüyoruz ki; hesapsız ve 
'müsrif bir zihniyetin emrivaki karşısında bunu 
bugün kahuH etmek mecburiyetini hissetmekte
siniz. 

Benim dokunmak • istediğim diğer nokta da 
şudur: Mademki özel idare müsrif ve hesapsız. 
hareket etmiştir, Devlet bankaları neden bu 
müesseseye bu kadar kredi açmışlardır. BIL iş 
olmuştur diyprsunuz, biz bunu kabul edelim, 
hataları düzeltelim, deniyor. 

Diğer birçok zaruretler karşısında tfevakkuf 
etmemiz lâzımdır. Bursa'yi öbür vilâyetlerden 
ayırmış vaziyetteyiz, arkadaşlarımız bunu ka
bul etsinler. Takdir Yüksek Heyetinizindir, 
ödenek verilirse bunun bir istisnaî muamele ol
duğunu kabul ederek vereceksiniz. 

REİS — Efendim; Riyasete ıgelmiş, müza
kerenin kifayetine dair önergeler vardır. YaK 
nız bunları okumadan evvel Maliye Vekili söz 
istemiştir, kendisine söz vereceğim. OridaJı son\ 
ra söz istiyen Burhanettin Onat, Sâlâh&totik 
Hudayioğlu ve Yusuf Aysal arkadaşlarımızdan • 
Burhanettin Onat'a söz vereceğtim. 

Söz Maliye Vekilinindir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bugün 
huzurunuzda konuşulmakta olan mesele, ida
resiz ve gösterişsiz bir valinin Bursa'nın başı
nı büyük dertlere sokmuş olmasından doğmuş
tur. Bursa çapını aşan ve hakikaten isnafın tanı 

I bir numunesi olabilecek olan bir yığın inşaat-
I la, bu vali, Bursa özel İdaresini tamtakır bı-
I rakmi? bulunmakîtadır. Ve şunu da arzedeyim, 

Bursa özel idaresi halen memurlarına aylık 
vermekte çok büyük müşkülâta mârıtz 'bulun
maktadır. Bu, Bursa'nın yeni bir meselesi 
değildir, bir hayli zamandır bu dert Bursa'nın 
başında' bulunmaktadır. Bâzı arkadaşlar istisnai 

I bir muamele olmadığı şeklinde konuştular. îstis-
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nai bir muameleye mahal bırakmamak ve Bursa'-
nın'özel idamesinin hakiki vaziyetini tesbit ettir
mek için mahalline bir müfettiş gönderdim, özel 
idarenin vaziyetini tetkik ettirdim. 

Size üzüntü ile şunu ifade edeyim k'i arkadaş
lar, Bursa Özel İdaresi müstağrakı düyundur, 
artık borçlanma kabiliyeti de kalmamıştır. Ne 
tiler Bankasından, ne de hariçteki diğer banka
lardan kredi alamıyacak durumdadır. İdarenin 
yaptığı, bütün müracaatlara kapılar "kapanmıştır. 
Bugün altı milyon küsur bin lira borcu vardır. 
Bu borçları.da. «diyecek durumda değildir. Vazi
yet bu şekilde olunca meseleyi karşımıza koyup 
düşündük. Bursa Özel tdaresine. bu yardımları 
yapmak ve bu suretle kalkındırmak mecburiyeti 
aşikârdı. Kalkmdırıp da istikbale ait birtakım 
programları tahakkuk ettirmek değildir. Kapı
sında beki iyen, bu inşaat ve diğer inşaat için pa
ra masraf eden bu suretle özel idareden.alacağı 
bulunup da bugüne kadar Bursa özel idaresin
den bu alaeağını tahsil edemiyen mütaahhitlere 
ve diğöv .alacaklılara Bursa özel İdaresinin bor
cunu verebilmesini temin etmek için meseleyi 
karşımıza koyduk. Bunun için de Bursa özel 
İdaresine bir yaYdım yapmaktan ise, asıl istisnai 
muamele-bu olacaktı, Bursa için çok büyük bir 
külfet teşkil etmiş olan bu hastaneyi umumi 
muvazenenin, bugün mal olduğu bedelden daha 
çok bir bedelle, satın almasını uygun gördük:' 
Esasen Maliye bütçesinin özel idareler ve beledi
yeler hastanelerine yardım tahsisatından Bursa'-
nın bu hastanesi için 500 b'in lira senede yardım 
yapılmaktadır,, Binaenaleyh Bursa özel İdare
sinde bu hastane kalsa bile bunun işletme masraf
ları umumi muvazene üzerinde kaldığı müddet
çe aynr külfet tlevam edecektir. Her sene 500 bin 
lira vermektense bunu umumi muvazeneye almak
tan başka çare kalmadı. Şunu samimiyetle- arze-
deyim ki, istisnai bir muamele yoktur, fevkalâde 
bir muamele mevcuttur. İstisnai bir muameleye, 
bir vilâyeti.diğerinden farklı bir muameleye tâbi 
tutmaya taraftar değiliz. Bursa özel İdaresinin 
malî müzayakasını- tahfif için bundan başka bir 
çare bulunamamıştır. Onun için bendemiz de bil
hassa kabulünü rica ederim. 

ZEKİ ER AT AMAN (Tekirdağ) — Efendim 
bütün Özel idare hastanelerinin Sağlık Bakanlı
ğına devri Hazineye 800 milyon küsur liraya 
mal olacaktır; Biz takririmizi ge-ri alalım, fakat 
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Maliye Bakanı taahhüt eder- mi ki bu yıl özel ida
re hastanelerini Sağlık Bakanlığı devir alacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Müsaade ederseniz arzedeyim, ha
kikaten biraz önce iki arkadaşın temas ettiği gibi, 
Rıfkı Salim Burçak arkadaşımızın, özel idare ha#-' 
tanelerinin umumi muvazeneye devri hakkında 
bir kanun teklifi mevcuttur ve bugün teklif ha
linde Bütçe Komisyonunda bulunmaktadır. Fa
kat şu anda, bir müddet sonra huzurunuza gele
cek olan bütçe île bu kanunun beraber yürümesi 
imkânı hâsıl olamamıştır. Daha birkaç ay ve
kâletin bunun üzerinde çalışmasına lüzum ve za
ruret hâsıl olmuştur. Çünkü Sağlık Bakanlığı
nın henüz elinde bulunmıyan bâızı malûmatı top
laması gerekmektedir. Aynı zamanda kanun ta
sarısının tertip ve tanziminde de bâzı noksanlık
lar görülmüştür. Şahsan bendeniz Sağlık Baka
nına bir hafta evvel müracaat ederek, özel idare 
hastanelerinin umumi muvazeneye, bir tek senede 
olmazsa bile, iki senede, üç senede, birkaç senede? 
ceste ceste devir olunması için bir kanun tasarısı 
hazırlanmasını rica ettim. Maliye Vekâleti ola
rak biz, özel idare hastanelerinin devir alın
masına taraftar bulunmaktayız. Çünkü bunların 
idarelerinde aksaklıklar mevcuttur, inkişaf ede
memektedirler ve esasen umumi muvazeneye, büt
çeye tahsisat koymak suretiyle aksak yörümeme-
leri için para yardımı yapmaktayız. Bu şekilde 
olmaktansa bunları umumi muvazeneye alarak ih
tiyaca cevap verecek tarzda tertiplenmesinle -Hü
kümet taraftardır. Bu sene tasarısını huzurunu
za getireceğiz. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Bursa İdarei 
Htfeusîyesi, bu hastane münasebetiyle naniği ban
kalara ve ne miktar borcudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Halen şu anda cevap arzedecek 
birşey yoktur. Yalnız Bursa özel İdaresinin 6 
küsur milyon4ira borcu vardır: Mütaahhit Mec
lisin kapısında bu kanunun çıkmasına beklemek"-
tedir. (Gülüşmeler). Aylarca Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletine müracaat edip bir-netice al
madıklarından Mâliye Vekâletine mütemadiyen 
müracaatları olmuştur. «Biz Devletebir iş yap
ın ışsak kusur mu işledik, bizim alacağımız ne 
olacakf» diyörlarv1 Arkadaşım, eğer şüphe edi
yorsa müfettiş raporunu kendisine vereyim, tet
kik etsinler: 

REİS — Burhanettin Onat. 
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BURHANETTÎN ONAT (Antalya).— Muh

terem arkadaşlar; Bursa hastanesi diye bir prob
lem getirildi, karşımıza. İhtiyaç içinde kıvra
nan Bursa Hükümetle temas etmiş, Hükümet 
bunu 4 milyon liraya satınalmayı kabul etmiş. 
Bunun aleyhinde konuşan arkadaşlar, bilhassa 
bir tez ileri sürüyorlar. Diyorlar ki; bu is
tisnai bir vaziyettir, istisnai vaziyete sapa
cak olursak, bundan sonrası için suimisal olur, 
istisnai vaziyetler birbirini takip eder, bu yola 
gitmiyelim diyorlar. 

Bir kısım arkadaşlar da diyorlar ki; nasıl olsa 
bütün hususi idareye tâbi hastaneler muvazenei 
umumiyeye alınacaktır. Binaenaleyh Bursa 
hastanesi de onlarla beraber alınsın. 

Arkadaşlar, mademki, şimdi Maliye Vekili
mizin beyan buyurdukları veçhile bir gün bütün 
hususi idareye ait hastaneler nıuvazenei umu
miyeye devredilecektir, bugün, yapılması ile 
Viinıı yapılması arasında ne fark vardır arka
daşlar?. 

Eğer bu yeni ele alınmış bir teşebbüs olsaydı, 
bir adım geriye rücu etmek imkânı bulunsaydı 
ben de arkadaşlarımla beraberdim. Fakat vazi
yet bu değildir. Bu Yaz Bursa'ya ben de git
tim, o hastaneyi gördüm, Bursa Belediyesinin, 
Bursa İdarei Hususiyesinin vaziyetini tetkik et
tim. Bugün Bursa îdarei Hususiyesi bütün, va
rını yoğunu bu hastanenin borçlarına, işletmesi
ne sarf etse yine hakkından gelemez arkadaşlar. 
Kaldı ki, Bursa, Bursa olarak, tarihî bir şehri
miz olarak, turistik bir şehrimiz olarak daha ba
kılmaya, ıslah edilmeye, imar edilmeye muhtaç 
bir haldedir. Şimdi bunu da bir tarafa bırakıyo
rum. Bu tasarının, teklifin reddini istiyen ar
kadaşların tekliflerinin bir an için kabul edildi
ğini farzedelim. Bunu reddettik. Ne olacak? 
îdarei hususiye eski hasstaneyi Hükümete dev
retmiş, Elde tahsisat olmayınca bu müesseseden 
alacaklı olan mütaahhit, banka banka durur, 
bekler rai? 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Hükümet 
kredi açsın. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Yeni 
kredi açmak imkânı yoktur. Bütün kredisi ka
panmıştır, Maliye Vekili arkadaşımız izah ettiler. 

' Ne yapacak, mütaahhit de, Banka da, icraya mü
racaat edecek. 

ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Hükümet 
açabilir,, , 

.1953 O : 1 
; BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Menı-
I leketimizde numune olabilecek iyi veya kötü dü-
I şüncelerle, doğru veya yanlış bir yoldan vücuda 
i gelmiş sıhhi bir müesseseyi, memlekete hizmet 
j edebilecek olan bir hastanyi böyle haraç mezat 
i satılığa çıkarmaya yani sıhhi ve yeni bir mües

sese halinde kurulmuş olan bu müessesenin peri-
| , şan bir halde kalmasını kabul ediyorsanız, buna 

vicdanınız el veriyorsa reddedelim. Hükümet bu 
hususlarda bizden daha hassastır. Bizden daha 
çok düşünmüş taşınmış, inceleyip sık dokumuş 
ve nihayet başka çıkar yol bulamadığı için bu
nu kabul etmiş bulunmaktadır. Hükümetin tek
lifi veçhile kabul etmek yerinde olur, karar Yük
sek Heyetinizindir, arkadaşlar. (Bavo sesleri) 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
| takriri okuyoruz. 

I Sayın Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Kâmil Kozak 

Başkanlığa 
762 nci bölümdeki 4 000 000 liranın reddini 

teklif ederim. 
2 . n . 1 9 5 3 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 

Yüksek Riyasete 
İstisnai bir muameleye yol açılmaması için 

reddini arz ve teklif ederim. 
D"enizli 

Baha Akşit 

REÎS — Her iki takrir de aynı mahiyette
dir. Bu bölümün kaldırılmasını, reddini muta-
zammmdır. 

Takrirleri oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etmiyenler.. 
Takrirler reddedilmiştir. 

762 nci bölümü, yani Bursa özel îdare Has-

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir. 

Bu bölümle ilgili takrirler vardır, okuna
caktır. * 
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tanesinin satınalma bedeli olan dört milyon li
rayı oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. 762 nci bölüm 
aynen kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

REİS —- İkinci maddeyi oyunuza arzediyo
rum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvele ilişik (8) sayılı cetvel
de yazılı formül eklenmiştir. 

REÎS — Üçüncü maddeyi 8 sayılı cetvelle 
beraber oyunuza arzediyorum; kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REİS — Dördüncü maddeyi oyunuza arzedi
yorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye Vekili yü
rütür. 

REİS — Beşinci maddeyi oyunuza arzediyo
rum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 

2. — 1952 yûı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/462) [1] 

REİS — Tümü hakkında söz istiyen var mı?. 
Söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli 
cetvelden 900 000 liranın iptali hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Vekâleti 
kısmının 792 nci (yer sarsıntısı ve diğer âfet
lerden zarar gören bölgelere yardım) bölümüne 
5607 sayılı Kanuna dayanılarak Maliye Vekil
liğince eklenmiş bulunan (900 000) lira kabul 
edilmiş ve bu ödeneğe karşılık olarak mezkûr 

[1] 112 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

.1953 0 : 1 
' Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
j Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti kısmının 
I (201) nci bölümünün 12 nci (İller memurları 
; aylığı) maddesinden 900 000 lira iptal olunmuş

tur. 
j REÎS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 
i yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
I edenler.. Etmiyenler.. Birinci madde aynen ka-
I bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 

REÎS —.Jkinci madde üzerinde söz istiyen 
! yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
I edenler.. Etmiyenler.. İkinci madde aynen ka-
I bul edilmiştir. 

I MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Vekili yü-
j rütür. 
I RElS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
I yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler.. Üçüncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

i 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
i Bütçe Kanununa bağlı (A/î) ve (A/2) işaretli 
j cetvellerde değişiklik yapılmam hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/531) [1] 

REÎS — Tümü üzerinde söz istiyen yok. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvel

lerde münakale yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin (412) nci (Hastalıklarla savaş gider
leri) bölümünün (30) ncu (îşçi gündelikleri) 
maddesinden (28 350) lira düşülerek (A/ l ) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
ve (A/2) işlaretli cetvelin (731) nci (Kamulaş
tırma) bölümünün (10) ncu (3116 ve 4785 sa
yılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak 
kamulaştırma giderleri) maddesinden (30 000) 
lira düşülerek aynı cetvelin (751) nci (Satınal-
nacak makine, alet ve gereçleri) bölümünün 

f 1 ] 111 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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(10) ncu (Hastalıklar ve böceklerle mücadele 
alet ve gereçleri) maddesine aktarılmıştır. 

B. 

CETVEL 

ödeneğinr çeşidi Eklenen 

500 306 Giyecekler 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum.' Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar • 12 500 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul, edilmiştir *< 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yollukları 15 000 
RElS — Söz istiyen yoktur. Bolü- . 
mü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler..? Ka
bul edilmiştir. 

453 Kongre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin ^yolluk ve giderleri 350 
REÎS — Söz'istiyen yoktur. Bölü
mü reyinize' koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

(Birinci'madde tekrar okundu). 

REÎS — Birinci maddeyi cetvelle beraber 
reye arzediyorum, Kabul edenler... Kabul etmi
yenler ... Kabut' edilmiştir. 

• MADDE. -2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin- 731 nci (kamulaştırma) bölümünün 20 
nci (Fidahl'ık arazisi ve ağaçlandırma sahaları 
«attnalma ve kamulaştırma masrafları) madde
sinden (5* 586) lira düşülerek (A/ l ) işaretli 
cetvelin sonunda (karşılıksız borçlar) adı ile ye
niden açılan 506 nçı bölümüne fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul dehler... Kabul Etmiyenler... Ka
bul, edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu. kanun, neşri, tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler..; Kabul edilmiştir; 

1953 O : 1 
MADDE 4. — B u kanun hükümlerini icraya 

Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 
REÎS '— Maddeyi kabul edenler... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/532) [1] 

REÎS — Tümü hakkında söz istiyen) var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A / l ) 
İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (715 000) 
liraJık aktarma yapılmıştır. 

[1] SAYILI CETVEL 

B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

201 Aylıklar 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

202 Ücretler 483 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 35 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 

272 000 

11 113 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
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B. Ödeneğin çeşidi 

edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

204 Yabancı, uzman v,e hiz-
... metlilerle bunlara yar

dımcı . personelin üc
retleri 
REÎS — ^ Söz . istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... .Kabul etmi-
_yenler... Kabul edilmiş
tir. 

206 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince ya-
.pılacak zam ve-yar
dımlar 
REİS — Söz istiyen 
yoktur, .Bölümü reyini-

..ze koynyftjeum. > Kabul 
edenler... Kabul etmi-

. yenler...;<Kab.uLedilmiş
tir. 

209 5434 sayılı Kanun^ gere
ğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödeme
ler 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur.-Bölümü meyini
ze koyuyorum. -Kabul 
edenler... Ka-bul e^mi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

218 4454 sayılı,Kanunun 51 
nci ve 5584 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddeleri ge
reğince yapılacak ödeme
ler 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

302 îller büro giderleri 
REÎS — \Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 

B : 36 2.2.1953 
Düşülen Eklenen I B. 

O : 1 
ödeneğin &ş§idi «Düşülen Eklenen 

42 000 

88 000 

100 000 

100 000 

65 000 

edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 60 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

307 Yolluklar 15 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

308 4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yollukları 15 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

421 Posta hizmetleri 38 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. IKabul 
edenler... Kabul -etmi-
yenler... Kabul -edilmiş
tir. 

505 Hükme bağlı borçlar 117 000 
REÎS — Söz istiyen 
yoktur. Bölümü reyini
ze koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

MADDE 2. — &elir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Posta, Telgraf ve Telefon îşletme Umum 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütşe Kanununa bağlı 
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(Â/ l ) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine 467 500 lira ek ödenek veril
miştir. 

B. 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Lira 

214 İş Kanunu gereğince Itşçi Sigor
taları Kurumuna ödenecek prim
ler 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize (koyuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

422 TelM, telsiz telgraf ve telefon iş
letme giderleri 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö-

8 000 

50 000 

85 000 

73 000 

200 000 

25 000 

1953 0 : 1 
B. ödeneğin çeşidi Lira 

lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

450 İdare hesabına okutulan öğren
ciler giderleri 26 500 
REİS — Söz istiyen yoktur. Bö
lümü reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler... Kabul «etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Efaniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — (Mir fazlasiyle karşılanmak 
üzere, Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde (geçen ve eski yıllar 
karşılıksız borçları) adiyle yeniden açılan 506 
ncı bölüme, 854 500 lira olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 
15 dakika sonra toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 



İ K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,08 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

REÎS — Yoklama yapılacaktır. 
(Konya seçim çevresine kadar yoklama yapıldı) 

REÎS — Oturumu açıyorum. 
Posta, Telgraf idaresine ait tasarının aaçık 

oya arzedildiğini tekrarlarım. Reylerini kul-
lanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

îki def a. görüşülecek işlerden berinei görü
şülmesi yapılacak işlerin 10 ncu maddesine ge
çiyorum. 

5. — Rize Mebusu tzzet Akçal v.e 3 arka
daşının, 8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tab
yasının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'e 
vatani hizmet tertibinden maıa§ tahsisine dair 
kanun teklifi* ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/454) [1] 

REÎS — Bu tasarının öncelikle ve ivedilik
le görüşülmesi teklif edilmektedir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi komisyon 
raporunda teklif edilmektedir. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşülmesi 
kabuJ edilmiştir. 

8 Kasım 1877 Aziziye Tabyası istirdadına işti
rak eden Nene Kırkgöz'e vatani hizmet tertibin

den maaş tahsisine dair Kanun 

MADDE 1. — 1877 - 8 Kasım tarihinde Azi
ziye Tabyasının istirdadında fiilen iştirak eden 
1270 tevellütlü Nene Kırkgöz'e hidematı vata
niye tertibinden ayda 170 lira maaş tahsis edil
miştir. 

REÎS — Necip Bilge. 

[1] 114 sayılı basmayazı tutanağı sonundadır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Etendim; böyle 
bir teklifi getiren arkadaşlara ve bu teklifi ka
bul eden komisyona teşekkür etmekle söze baş
lamak isterim. 

Bendeniz bir ifade değişikliği teklifinde bu
lunacağım. Kanunun başlığında, ( 8 Kasım 
1877 Aziziye Tabyası istirdadına iştirak eden 
Nene Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisi) deniyor. Halbuki maddede, (1877 
8 Kasım) deniyor. Bunun değiştirilmesi lâzım
dır. Zannedersem konmisyon da buna iştirak 
eder. 

RİYASET DÎVANI KÂTÎBÎ ÎBRAHÎM Kİ
RAZOĞLU (Kayseri) — Bendeniz değiştirerek 
okudum. 

NECÎP BİLGE (Devamla) — Sonra, mad
dede, (1270 tevellütlü) deniyor. Bu mevzuda, ke
limeleri kullanırken dikkatli olmamız lâzım ge
len bir hususa nazarı dikkati celbetmek isti
yorum. Anayasa, Teşkilâtı Esasiye haline gel
dikten sonra bâzı yerlerde bâzı şahıslar, bugün 
tutunmuş olan ve her kesin anladığı kelimeleri 
eski kelimelerle değiştirmektedirler. Efkârı umu-
miyede bunun fena tesirleri görülmektedir. Onun 
için bendeniz burada bir kelime değişikliği tek
lifinde bulunuyorum. Maddede 1270 tevellüt
lü deniyor. Bunun karşılığı doğumludur. Böyle 
bir kelime mevcut olduğu halde; onun yerine 
«tevellüt» gibi eski bir kelimenin kullanılması, 
aleyhimize bir istismar vesilesi olabilir. Böyle 
bir şeye mâni olmak içindir ki (1270 tevellütlü) 
tâbirinin 1270 doğumlu olarak değiştirilmesini 
teklif ediyorum. Eğer komisyon kabul edecek 
olursa ayrıca bir takrir vermeye lüzum yoktur. 

MALÎYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. DA
İM SÜALP (Siird) — Efendim, komisyon her 
'iki teklife de muvafakat ediyor. 

REİS — Birinci madde değişiklikle birlikte 
okunacaktır: 
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8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tabyası istir
dadına iştirak eden Nene Kırkgöz'e vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1877 - 8 Kasım tarihinde Azi
ziye Tabyasının istirdadına fiilen iştirak eden 
1270 doğumlu Nene Kırkgöz'e hidematı vatani
ye tertibinden ayda 170 lira maaş tahsis edilmiş
tir. 

RE t S — Birinci maddeyi tashihli pekliyle 
oyunuza arzediyorum. -Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Madde tashihle beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde »yü
rürlüğe girer. 

REİS — İkinci maddeyi oyunuza arzediyo
rum:' Kabul edenler..UEtmiyenler.. JGabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Vekili yü
rütür. 

REÎS — Üçüncü maddeyi oyunuza arzcdjyo-
rum:.Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza -arzediyorum."Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş ve tasa
rı onanmıştır. 

6. — Eskişehir.-Mebusu Kemal Zeytm&ğlu'-
nun Millî Korunma,Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki 5020 saytU Kanu
na ek kanun teklifi ile Amasya -Mebusu îsmet 
Olgaç'ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin-değiştirilmesi ve Samsun Mebusu Ha
san Fehmi TJstapğlu ve 5 arkadaşı ile Maraş Me
busu Abdullah Aytemir'in,r Millî Korunma Ka
nununun 5020 sayüı Kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin, yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifleri ve Ticaret Komisyonu raporla-
riyle Maliye ve Bütçe komisyonları, düşünceleri 
ve. İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/59, -XQ2,s 223, 373) 

ÎJRJEİS — Müzakereye t devam ediyoruz. 
' > £}*çen i Birleşimden--.ber'i - müzakeresine devam 

edilen ve ̂ tekliflerin tümü üzerine konuşmak ^ üze
re (sözi alanları, (tekran sokuyorum: 

1. ^ e t o e t r K â m i t Boran, 
2. Tezer TaşkırftB, 

• 3. , MüfitîJlrkuyttmeu, 
4. Ferid Melen, 
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5. Kemal Balta, 
6. MemİŞ Yazıcı, 
7. Muzaffer Âli Mühto, 
8. Cemal Reşit Eyüboğlu> 
9. Nuri Ocakcıoğlu, 

10. Zeki Erataman, 
11. Sıtkı Atanç, 

ı.l2. Kemal özçoban, 
13. Burhanettin Onat, 
14. Muhittin özkef eli, 
15. Hidayet Aydıner, 
16. Mehmet özdemir, 
17. Ahmet Kemal Varınca, 
18. Server Somuncuoğlu, 
19. Şevki Yazman, 
20. Nuri Sertqğlu, 
21. Abdürrahman Fahri; Ağaoğlu. 

REİS — Efendim, -geçen Birleşimde Ankara 
Milletvekili Hâmid Şevket İnce tarafından ve-
.rilen bir takrir mevcuttur. Bvt .takriri okuya
cağız. Fakat .daha evvel arzedeyim. ı Bu takrir 
mahiyeti itibariyle 5020 sayılı Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesi yürürlükte bulun
madığı cihetle Adalet Komisyonu.tarafından ye
niden bu meselenin tetkikten, geçirilmesini ta
lep etmekte idi. Mahiyeti budur. Şimdi yine 
Hâmid Şevket İnce tarafından bir takrir veril
miştir. Bu teklifte* tümü görüşülmeden evvel 
takdimen görüşülmesi ve neticesine göre karar 
verilmesi talep edilmektedir. Takriri okuyoruz. 

Yüksek i Reisliğe 
30.1 . 1953 tarihinde Yüksek Heyete takdim 

.ettiğim takrirde, 5020 sayılı Kanunun mevkii 
meriyette bulunmaması sebebiyle ek madde 
veya sair mütalâalarla tadili cihetine gidüemi-
yeceğini ve binaenaleyh bu şekilde *ekye ıtadite.mâ-
tuf tekliflerin müzakere olunamıyacağını arzet-
miştim. Bununla beraber bu hususun ne dere
ceye kadar varit olup olmıyaşağının tâyin ve tes-
biti zımnında tekliflerin bir kere de Adalet Encü
menine tevdi ve orada bu mevzuun tezekkür olun
masını rica eylemiştim. 

Adı geçen takririm, Meclis İçtüzüğünün 89 
ncu maddesiyle ilgilidir, zira mezkûr maddede 
(müzakereye mahal olmadığı hakkındaki tek
liflerin asıl meseleye takaddüm eylediği) tasrih 
olunmuştur. 

Takririn binnetice bir nıeselei mütekaddi-
meye taallûk- etmiş olması, hasebiyle -İçtüzüğün 
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mebhus 89 ncu maddesine müsteniden ek ve ta
dili mutazammın kanun teklifleri üzerinde mü
zakere yapılmamasını ve işin Adalet Encüme
nine tevdiini istirham ederim. 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket İnce 

REÎS — Müsaade buyurursanız Kâmil Bo
ran 'm bir teklifi vardır. Bu takririn okutul-
maması ve görüşülmemesi hakkındadır. 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Kifayet 
yok.. Bu teklifin oya konulması tüzük hüküm
lerine aykırıdır diyorum. 

REİ8 — Efendim, bu teklif, Riyasetin anla
yışına göre 89 ncu maddeye uymaktadır. 89 ncu 
maddeyi, müsaademde Heyeti Âliyenin kararma 
esas teşkil edeceği için tekrarlıyorum: 

(Madde 89 — Görüşmenin yeri olmadığı, gün
deme yahut bu tüzük hükümlerine uymıyan çağ
rılma, öncelik ve geri bırakılma hakkındaki tek
lifler, asıl meselelerden önce gelir. 

Böyle bir teklif olursa, ancak yana ve karşı 
ikî milletvekili on beşer dakikayı aşmamak üzere 
söz söyliyebilirler. *s 

Sonra oylama yapılmak gerekirse mesele gös*-
terme oyu ile çözülür.) 

Riyaset takrir üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşacak milletvekillerinden birer kişiye söz vere
cektir. 

Bu bahiste söz alanlar Burhanettin Onat, 
Ahmet Kemal Varınca, tsmet Olgaç, Nuri Sert-
oğlu, dur. 

SALÂHATTÎN HÜDAÎOĞLU (Maraş) — 
Aleyhte söz istiyorum. 

REÎS — Şimdi müsaade ederseniz, söz isti-
yenlerden soruyorum, Burhanettin Bey lehte mî, 
aleyhte mi konuşacaksınız? 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — 
Aleyhte. 

REÎS — Ahmet Kemal Varınca, siz? 
AHMET KEMAL. VARINCA (Gümüşane) 

— Aleyhte. 
REÎS — îsmet Olgaç, siz? 
ÎSMET OLGAÇ (Amasya) — Aleyhte. 
REÎS — Salâhattin Hüdaioğlu, siz? 
SALÂHATTİN HÜDAÎOĞLU (Maraş) — 

Aleyhte. 
REÎS — Aleyhte söz istiyenlerden Burhanet

tin Onat'a söz veriyorum. 

. 1953 O : 2 
| BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar; bu kanunun tekrar Adalet Komisyonuna 
sevkedilmesini istiyen arkadaşlara şunu arzet-
mek isterim ki; Adalet Komisyonunda çalışan 
arkadaşların cümlesi buradadırlar. Geniş bir 
konuşma imkânı da vardır, gelirler, fikirlerini 
dermeyan buyurdular. Benim anladığım; yüzüp 
burnuna getirdiğimiz bu kanunu bir parlâmen
to manevrası ile geri bırakmak istiyorlar. (Le
hinde konuşacaklar var sesleri) 

REÎS — Buyurun Celâl Bey, önergenitı lehin
de mi konuşacaksınız 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz Meclisin mesaisi itibariyle 
Tüzük hükümlerini yerine getirme bakımından 
mâruzâtta bulunacağım: 

Takrir iki hususu ihtiva ediyor. Bunun bi
risi usuli, diğeri de esasidir. 

Esasi olanı şudur: (Kanun meriyette midir, 
değil midir? Meriyette olmadığına göre bu ka
nun görüşülemez, bir kere Adalet Komisyonuna 
gönderin) diyorlar. 

Usulü nokta da şudur, diyorlar ki: (Bu 
kanun filhal görüşülmesine, takrirdeki sebepler 
bacımından mahal yoktur.) 

Şimdi 89 ncu maddeye göre. Meclisi âliniz, 
görüşülmeli mi, görüşülmemeli mi? Bu hususta 
bir karara varmak mevkiindedir, bu itibarla bu 
hususu bir karara raptetmek mevkiindedir. Bu
nu arzetmek için söz aldım. (Reye, reye sesleri) 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ma
nevra dedi, manavracı dedi bana, söz istiyarum. 
Manavracı değilim ispat edeceğim. (Gülüşmeler) 

REÎS — Hâmid Şevket Bey, Burhanettin 
Onat arkadaşımızın buradaki izahlarında, kendi
sine sataşıldığını söylüyor. Riyaset, Hâmid 
Şevket Beyin kendisine, fikirlerine bir tariz ya
pılmadığı, sataşılmadığı kanaatindedir. Yalnız 
Hâmid Şevket Bey Riyasetin bu kanaatte olma-
siyle yetinmiyor, ısrar ediyor. Kendisine söz ve
rip vermemek Yüksek Heyetinizin kararına bağ
lıdır. Söz verilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Söz verilmesi kabul edilmemiştir. 

Efendim Hâmid Şevket înce'nin bu Birle
şimde verdiği takrir 30 ncu maddenin meriyette 
bulunmaması iddiasına binaen evvelâ bu mesele
nin Yüksek Heyetçe bir karara bağlanmasını ta-
zammun etmektedir. Bu itibarla takriri reyinize 

I arzediyorum. 
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HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Tak

ririmi izah için söz istiyorum efendim. (Lüzum 
yok sesleri, gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun. Takririn mahi
yeti üzerinde tartışma mevcut olduğuna göre bu 
takririn hakikaten doğru bir karara iktiran et
mesi vuzuh kesbetmesiyle mümkündür. Faidei 
hukukiyesi olduğundan sadece takririn izahı için 
kendilerine söz veriyorum. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bur-
hanettin Bey, bakalım sen mi manevracısm ben 
mi, şimdi söyliyeceğim. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, ben bu Meclisi, hukuk devletini 
temsil eden bu Meclisi nizamın mümessili olarak 
tanırım. Nizam yaratan, vatan idare eden, hâki
miyeti mutlakayı omuzlarında taşıyan bu Meclis 
hiç şüphe yok ki her kese nizam yönünden önder 
olmak mevkiindedir. 

KÂMÎL BORAN (Mardin) — Usul hakkında. 
REÎS — Size söz veremem efendim. Usul 

hakkında konuşmak için daha evvel söz alanlar
dan aleyhte ve lehte söz alanlara söz verdim. Size 
söz veremem. 

KÂMÎL BORAN (Mardin) — Kendisinin ra
porda imzası vardır, konuşamaz. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Kâmü 
Bey sizi cevapsız bırakmam cevap vereceğim. Ben 
bu hususta ve sana eesvap veremiyecek kadar 
kembıdaa değilim. 

Dört encümenden geçen tekliflerle tadili iste
nen 5020 sayılı Millî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesinin tadilini ihtiva etmektedir. Bu 
kanunun 1 nci maddesinin 10 numaralı paragra
fında şu hüküm vardır; «Bu madde hükümleri
nin uygulanacağı yerleri Hükümet tâyin ve ilân 
eder. Bu yerlerde 2490 sayılı Kanunun bu mad
deye aykırı hükümleri uygulanmaz.» 

Bu kanun 27 Şubat 1947 tarihinde neşir ve 
ilân olunur. Neşir ve ilân, bu tadil edici hükmün 
yürürlüğe geçmesi için kâfi değildir. Bu Meclis 
diyor k i ; 4648 No. lu Kanunu tadil ediyorum, 
işbu kanunu yaratıyorum, ama ey Heyeti Vekile 
ey Hükümet; sen bu kanunun verdiğim emir 
dairesinde, nerelerde tatbik edileceğini halka 
bildireceksin. Bu tadil, ilk karar olan 17 sayılı 
koordinasyondan sonra idi. Yani bu tadilin çık
tığı zaman bu arzettiği 17 sayılı ilk karar çık
mıştı ve bu karar Ankara ve îstanbul şehirle
rinin belediye hudutları dâhilinde ve diğer vi-

. 1953 O : 2 
I lâyetler merkezlerinde tatbik olunur. Yine ta

dilden evvel onu mütaakip 53 sayılı karar çık
tı. Şimdi bu dördüncü tadil teklifinden evvel, 
bu madde ikinci defa olmak üzere tadil edildi. 
Hükümet lüzum görüyor ve diyor ki ; bu kanun 
kaza merkezlerinde de tatbik olunacak. O va
kit üçüncü koordinasyon kararı ki, 98 sayılı 
karardır. 

Bu yapılan tadil, kira ücretleri nasıl hesap 
edilecek, su parası nasıl verilecek, kalorifer 
ücreti nasıl tediye edilecek... işte bunlardan ba
histir. Yani vâki olan tadilin tamamını ifade eden 
ve tatbikatını gösteren bir koordinasyon karan 
oluyor. 

Geliyoruz 5020 ye. Meclisimiz, 5020 ile tadili 
yaparken Hükümete İhta? etmiş oluyor ve «dik
kat et diyor; üç tane karar çıkardın, bu kanun
dan evvel; her birinin ayrı ayrı hükümleri var
dır, bu koordinasyon kararlarında hakları kı
saltan, tevsi eden hükümler var. Sana verdi
ğim yetki dairesinde tasarruf yap ve bilhassa 
bu kanunun sinesinde X paragrafında sana ye
niden bir vazife veriyorum» diyor* Hükümete 
müterettip bir emri hâkim, bir emri sari var. 
Şuna dikkat edeceksin, biliyorsunuz ki kanun 
lehvü lûup ile değil, realite ve ihtiyaçla meşgul 
olur, binaenaleyh bu X fıkrası eski kanunda da 
yazılıdır diye ve başkaca koordinasyon kararı 
yapmaya lüzum da yoktur diye vâki olacak mü
dafaalar ve mütalâalar şayanı iltifat olamaz. 

Şimdiye kadar birçok defalar 30 ncu 
madde baştan başa değişmiştir. Yalnız bu 
fıkra daima mahfuz kalmıştır. Niçin, soru
yorum, üç tane koordinasyon kararı, çıkmış? Ya
rın on üç tane daha çıkar. Çünkü bu mad
dede elastikiyet vardır. Arzu ve talebe, 
iktisadi durumlara, dükkânların vaziyetine, 
istatistik işaretlerine bakacak olan Hükümet, 
bunları nazarı dikkate alacak; isterse o hük
mü külliyen kaldırabilecektir. Fazlasiyle Hü
kümete verilmiş bir yetki vardır bu Millî Ko
runma Kanununda... 5020 'sayılı Kanunda emro-
lunan tesbit ve ilân hususu sabik iktidar tara
fından yerine getirilmemiştir. Bugün de biz 
onun içinde bulunmaktayız. 

ALÎ FUAD CEBESOY (Ekişehir) — Mev
zuu müzakere bu değildir. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Pa
şam biz yürürlükte bulunmıyan bir kanunu yü-

I rürlükte imiş gibi tadil ediyoruz. Ben yürüme-
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yen bir kanun tadil edilir mi diye soruyorum. 
Bir arkadaşım çıkar da, bütün bu izahatınıza 
rağmen bu kanun şu sebepten yürürlüktedir der
se, benim de bir diyeceğim yoktur. Bu şahsi 
bir dâva değildir, memleket dâvası kanun da
vasıdır. Bu arkadaşınız da kanunun bir an ev
vel çıkmasını istemektedir. Hattâ arkadaşlar, 
bu mazbatada imzası olan bir arkadaşınızım. 
Fakat müzakere olunmazdan bir gün evvel na
zarı dikkatimi çekti, Müdevvenat Müdürlüğü
ne sordum. 5020 sayılı Kanunun 10 ncu parag
rafı hükmünün yerine getirildiğine dair bir 
karar var mıdır? Dedim. Yoktur, dediler. Vazi
yet böyle olunca bir kararla yürümeyen ve 
kaldırılan bir kanun için siz bugün nasıl bir 
tadil teklifi karşısında bulunduğunuzu düşü
nün. Karar verin bu böyledir, diye mesele yok. 

Benim mâruzâtım bu kadardır. (Reye reye 
sesleri) 

REÎS — Nuri Sertoğlu usul hakkında söz 
istemektedir. 89 ncu maddeyi okumak ve İçtü
zük hükümlerine istinat etmek suretiyle usul 
hakkında kimlere söz vereceğimi ifade etmiş 
bulunuyorum. Yalnız, heyeti celilede bir tered
düt hâsıl olmaması için vâki bir itirazı cevap
landırmak istiyorum. Hâmid Şevket ince, gerek 
daha evvelki birleşimde gerek bu birleşimde 
verdiği takrirlerde 5020 sayılı Kanunun 80 
ncu maddesinin meriyette olup olmadığının, 
Adalet Komisyonunca tetkikini istemiş ve bu 
sebeple mütekaddim bir hâdisenin tetkikini ta
lep etmiştir. Şimdi bu mesele ehemmiyet kes-
betmiş olduğuna göre takriri tekrar okutaca
ğım. Heyeti celileniz mütekaddim bir hâdise 
telâkki etmediği takdirde bu tekliflerin tümü 
üzerinde müzakereye devam edeceğiz. Müte
kaddim bir hâdise telâkki ettiği takdirde, Ada
let Komisyonuna havalesini istiyen ikinci takri
rini oyunuza arzedeceğim. 

30.1.1953 
Yüksek Başkanlığa 

5020 sayılı Klanunun 30 ncu maddesini ta-
dilen veya ona ek olarak Büyük Meclisimize 
sunulan teklifler, filhakika dört encümenden 
geçmiş Ve her birisi hu husus hakkında noktai 
nazarlarını izah eylemiştir. Fakat tadili iste
nen kanun miaddesi, «şasen meriyete ıgeçmiyen 
mulhtelif hükümleri muhtevi bulunmakta ve 
bu meyanda bu kanunun 30 ncu maddesini de-
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I ğiştiren metinler arasındaki şu (x) numaralı 
| pragrafta aynen: 
| «Bu madde hükümlerinin uygulanacağı yer

leri, Hükümet tâyin ve ilân eder. Bu yerler
de 2490 N. lu Kanunun bu maddeye aykırı hü
kümleri uygulanmaz.» 
denmektedir. 

i Halbuki, kanunun bu emredici buyruğu, 
I bugüne kadar yerine getirilmemiş, yani bir 

Koordinasyon karariyle bu 30 ncu maddenin 
I tatlbik edileceği mahaller, Hükümetçe henüz 

ilân 'edilmemiştir. 
Şu ilânsızlı'k sebebiyle filhal, 5020 sayılı 

! Kanunun birinci maddesinde, tadil edildiği bil
dirilen Millî Korunma Kanununun 4648 No. lu 

| Kanunla ondan evvelki 4180 ve 3954 sayıiı fka-
I nunların, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 

maddesini değişikliklerini ifade eden madde
leri, hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş bulun
maktadır. 

Bu vaziyet, sabık iktidarın derin bir zühu
lünden doğmuş ve fakat maalesef hâlâ tatbik 
edilmekte bulunmuştur. Şimdi, hukuki duru
mu böyle bir manzara arzeden 6020 numaralı 
işbu birinci maddesini tadil için Büyük Mecli
simize sunulan teklifler, yürürlükte bulunmı-
yan bir kanun üzerinde tadilât yapılmasını, nâ-
tık bulunduklarına göre, elbetteki bugün mü
zakere ve münakaşa mevzuu teşkil edemezler. 

Binaenaleyh bu takririmin, bu yönden bir 
tetkik yaparak icabeden mazbatasını tanzim 
ve huzurunuza arzeyleimesi için Adalet Encü
menine havale Duyurulmasını hürmetlerimle ri
ca ederim. 

Ankara Mebusu 
Hâmid Şevket înee 

REÎS — Daha evvelki takriri sadece Yük
sek Heyetinizin malûmatına arzetmek için oku
tuyorum. 

(Ankara Milletvekili Hâmid Şevket înce'nin 
daha evvelki takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim ,Hâmid Şevket Beyin bu 
takriri mütekaddim bir hâdiseye taallûk etmek
tedir. Evvelâ bu meselenin halli için Adalet 
Komisyonuna havalesi yolundaki demin oku
nan ve kendisi tarafından izah edilen takriri 
Yüksek Heyetinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. (Al-

I kışlar). 
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Esas tekliflerin ıtümü üzerindeki müzakere- I 

ye devam ediyoruz. 
Söz Mehmet Kâmil Boran'indir. 
MEHMET KÂMtL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Hâmit Şevket in
ceye verilen söz, içtüzük hükümlerine uygun de
ğildi*. 

RElS — Mehmet Boran; sözünüzü keserim, o 
mevzu bitmiştir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Bendeniz bunu izah etmeye çıkmadım. Komis
yonda bulunan bir arkadaşın... (Gürültüler, esa
sa gir sesleri). 

RElS — Onu izah ettin Kâmil Bey. 
MEHMET KÂMlL BORAN (Devamla) — 

Arkadaşlar, ben müzakere mevzuumuzun hem le
hinde, hem aleyhinde konuşacağım, (öyle şey 
olmaz sesleri) içtüzük müsaittir. 

Zira kiracı vatandaşları ne kadar haklı bulu
yorsam, ev sahibi vatandaşları da aynı derecede 
haklı ve mağdur buluyorum. Sabit gelirli vatan
daşların durumu, mevcut hükümlerin kalkması 
halinde elbtteki çok güçleşecektir. Fakat mülk 
sahiplerini de ilânihaye mağdur etmek adalet, 
hak, ve eşitlik prensiplerine uymaz. Ne kiracıya 
ne ev sahibine bu külfeti yükletmek doğru de
ğildir. 

Hükümet harb senelerinde olduğu gibi bu
gün de hiçbir fiyatın yükselmesine mâni olama
mış sadece ev kiralarının üzerine olanca kuvve
tiyle yüklenmiştir. Bu halin devamı için yegâne 
mazeret sabit gelirli kjraeılann durumudur. Ama 
Hükümet istedikten sonra sabit gelirlilere yar-. 
dım ve sair suretlerle bunun bir çaresini bula
bilir. Şurası muhakkaktır ki, bugünkü durumun 
bu haliyle muhafazası, her bakımadn mahzurlu
dur. Millî Korunma Kanununun tahdid hüküm
lerinden kurtulmak için, şimdiye kadar, sene
lerce dayanabilecek binalar yıkılmış ve yerleri
ne yenileri yapılmıştır. Bu suretle millî servet, 
boşu boşuna israf ve heba edilmiştir. 

Diğer taraftan kurnaz ve suiniyet sahibi 
olanlar, kanun hükümlerini hiçe sayarak, şahsi 
menfaatlerini temin etmektedirler. Mağdur olan
lar, her şeyde olduğu gibi, bu meselede de dürüst 
ve namuslu vatandaşlardır. Bu gibi haller ka
nunlara olan saygı ve itimadı sarsar. Böyle bir 
havayı yaratmaktan daima kaçınmalıyız, arka
daşlar müzakereye esas teşkil edecek tekliflere j 
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gelince : Muhtelif komisyonlarda muhtelif şekil
ler almış tasanlar karşısında bulunmaktayız. 
Adalet ve bilhassa Bütçe Komisyonu, tasanlan 
öyle içinden çıkılmaz bir hale sokmuştur ki kor
karım bu hükümleri hakkiyle anlamak ve doğru 
tatbik tmek hususi bir ihtisas ve ayn bir ilim ve 
mümarese istiyen bir meşgale halini alacaktır. 
Bu hükümleri çok daha basite irca etmek müm
kün iken ve bu hareket tarzına da lüzum ve fay
da varken her nedense âdeta meselenin taviki 
istilzam olunmuştur. 

içişleri Komisyonunun tasarısı, çok sade, ba
sit ve kestirmedir. Arkadaşlarımı tebrik ederim. 
Ancak 30 ncu madde tamamen meriyetten kal-
dırılacaksa ayrı bir kanunla hüküm alınmasına 
lüzum yoktur. Zira Millî Korunma Kanunun 
3 ncü maddesi, bu hususta icra Vekilleri Heyetine 
salâhiyet vermiştir. 3 ncü maddeyi aynen oku
yorum: Fevkalâde hallerin hitam bulduğu ve bu 
kanun hükümlerinin tatbikma lüzum kalmadığı 
Hükümetçe kararlaştırılarak ilân ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzedilir.» Binaenaleyh 
kaldırılması terviç ediliyorsa Hükümete direktif 
verilir, kaldınrlar. Şu anda mevcut tasarılardan 
birinin müzakere mevzuu yapılması zarureti var
dır. Fakat her halde Yüksek Heyetin izhar ve 
telkin edeceği arzular dairesinde basit ve sade 
bir şekle ifrağ edilmek üzere görüşülecek tasarı
nın ait olduğu komisyona iadesi mutlaka lâzım-
gelecektir. Bu mevzuda söyliyeceklerim şimdilik 
bundan ibarettir. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; ben bu kanun teklifleri dolayısiyle 
bilhassa meskenler üzerinde konuşmak istiyorum. 
Evin insan hayatındaki büyük önemi aşikârdır. 
Çoluğunu, çocuğunu bir çatı altında toplamak 
zarureti, insanın yemek içmek gibi en zaruri 
ihtiyaçlarından birisidir, işte bundan dolayı 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi ile 
alâkalı bulunan bu tasarı bütün memleketi ve 
bilhassa büyük şehirlerde oturan vatandaşları is
ter ev sahibi, ister kiracı olarak son derecede alâ
kadar eden bir tasarıdır. 

Tasan kanunlaştığı takdirde üç yıl sonra 30 
ncu madde yürürlükten kalkacak ve ozamana ka
dar da kiralara çeşitli surette zamlar yapıla
caktır. 

Yine mal sahipleri ile kiracılar arasındaki ih
tilaflı durumu düzeltmek gibi asıl bir g&ye ile 
yapılan kanun tekliflerinin karara bağlanabil-
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mesi için esaslı tetkiklere muhtaç olduğu düşünce
sindeyim. Çünkü bu kadar şümullü bir karar 
alırken bilmemiz lâzımgelen bâzı hususlar vardır 
ki bunlan hiçbir komisyonun esbabı mucibesinde 
göremedim. Müsaadenizle bunlardan bir kısmını 
arzedeyim. 

a) Her şeyden evvel mal sahipleri lehine en 
kuvvetli delil olarak daima ortaya atılan şu mev
zuda duralım; 

Yalnız evlerinin kirası ile geçinen dul ve ye
timler vardır. Binlerce lira kazandığı halde muh
taç dulların ve emeklilerin evlerinde yok paha
sına oturan insafsızlar vardır. Evet, bütün bun
lar doğrudur. Fakat bunların ancak Millî Ko
runma Kanunu sayesinde ucuz kira ile otura-
bilen binlerce dul, yetim ve emekliye nazaran 
nispetleri nedir? Bâzı muhterem arkadaşlarımı
zın buyurdukları gibi İstanbul'da Aksaray'da 
bir emekliye ait beş odalı bir evde 30 lira ile 
oturan kimseler bulunabilir. Ankara'da dul ha
nımın dükkânını 30 liraya kiralıyarak oradan 
çok fazla para kazanan insafsızlar da buluna
bilir. Fakat bunlar bu mevzu ile ilgili vatandaş
larımızın kaçta kaçıdır Bu mevzuda emekli, 
dul ve yetim vatandaşlarımız niçin daima misal 
olarak alınmakta ve hiç büyük apartman sahip
lerinden bahsedilmemektedir? Muhterem heyeti
niz, emekli, dul ve yetimlere başka yollarda çok 
yardımcı olabilir ve buna ihtiyaç da vardır. 

Suali daha genişleterek diyebiliriz ki, mülk 
sahibi emekli, dul ve yetimlerin ancak Millî Ko
runma Kanunu sayesinde ucuz kira ile oturabi-
len dar ve sabit gelirleri geniş kütleye nazaran 
nispetleri nedir? Bunun üzerinde bir etüd yapıl
mış mıdır? 

b) Ankara, İstanbul, Adana, izmir gibi bü
yük şehirlerimizde kendi evinde oturan mülk 
sahiplerinin sayısiyle kirada oturanların mikta
rı üzerinde bir araştırma var mıdır? 

c) Kiraya verilen evlerin mevcudu nedir? 
d) Sırf kira ile geçinenlerin yekânu nedir? 
e) Kirada oturanların hangi gelir sınıfla

rından mürekkep olduğunu biliyor muyuz? 
f) Şimdi Hükümete sofııyprum: Hükümet 

fevkalâde hallerin kalktığın» $&ani midir? 
İçişleri komisyonu :râpbrtüsfta Htiktimet tem-

silcisinin fevkalâde hallerin berdevam olduğunu 
etraflıca izah ettiği yazılı olduğuna göre üç 
yıl sonra 30 ncu maddeyi tamamiyle kaldırabile
ceğimizin delilleri nelerdir? 
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İşte böyle şümullü bir karar alırken bütün 

bunları bilmemiz lâzımdır. 
Muhterem larkadaşlar, bugünkü tatbikatta 

birçok yolsuzluklar olduğu muhakkak olmakla be
raber, teklif edilen tedbirlerle, bütün bunları ön-
îiyeceğini sanmıyorum. Buna mukabil yeniden 
birtakım zorluklarla karşılaşacağımız muhakkak
tır. 

Meselâ tasarıda yazıldığı gibi boşalan evlerin 
kiralarının serbest bırakılması, boşalmıyan daire
ler üzerinde ev sahibi tarafından kiracı aleyhine 
maddi ve mânevi bir tazyik mevzuu olacaktır. 

Dar gelirli vatandaşların ev kiralarına yapı
lacak zamlar, bu vatandaşların bütçelerini çok 
sarsacaktır. 

Denilebilir ki; bu zamlarla bilhassa bu yıl ya
pılmış bol miktarda yeni evlerin kirasının düş
mesine yardım edilecektir ve dolayısiyle vatan
daşlar daha kolay ev bulabileceklerdir. 

Bendeniz böyle düşünüyorum. Bir kere bu 
kadar bol ev yapma keyfiyeti zannedersem yal
nız Ankaradadır. Diğer kalabalık merkezlerde 
buna benzer bir faaliyete raslanmamaktadır. 

Diğer taraftan umumiyetle büyük şehirlerin, 
yeni yapılan kiralık evlerin semtlerine dikkat 
edilecek olursa nispeten müreffeh zümrenin semt
leri olduğu görülür. Bu sebeple geniş bir vatan
daş kütlesi yeni yapılan evler dolayısiyle kolay
lıkla ev bulmak nimetinden henüz mahrumdur. 
Dolayısiyle memlekette hâlâ esaslı bir mesken 
buhranı vardır ve bilhassa dar gelirli vatandaşla
rımız bu buhranı en şiddetle hissetmektedirler. 
Tabiî dar gelirli vatandaşlarımız yalnız 
memurlar değildir, az kazançlı iş ya
panların hepsi dar gelirlidir ve bunlar 
bütün büyük şehirlerde mesken buhranı 
ile kucak kucağadırlar. Gecekonduları yaratan 
da bu buhrandır. 

Büyük ekseriyeti az kazançlı olan memurlara 
gelince: Bugün ödemekte oldukları ev kiralarını 
zorlukla ödiyebildikleri bir hakikat iken buna 
esaslı bir zam yapmakla bu memurların geçim du
rumunu sarsmış olmıyacak mıyız? 

Bu memurların ev kâraları kendilerine bu 
zamlarla fazla geliytStfsa y*|ii ;yapılafa apartman
lara taşınabileceklerini söylemek bilmem ne de
rece doğru olur?. Yeni yapılan apartmanların 
kira bedelleri çok yüksektir. Ve benim âciz ka
naatime göre yeni biüaîâr kurasının tatttâmiyle 
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serbest bırakılması bir hata olmuştur. Mesken 
buhranından istifade eden mülk sahipleri eyle
rini çok yüksek fiyatlarla kiraya vermişler ve 
büyük borçlarla yapılmış apartmanlar dört, beş 
yıl içinde sırf kiraları ile borçlarını tamamiylo 
ödemişlerdir. Şu halde yeniler serbest olduğu 
için eski kiraları da serbestliğe götürmek mi, 
yoksa bu mevzuu esaslı bir tetkika tâbi tutup her 
ikisi için de durumlarına göre tahditler koymak 
mı gibi bir soru ile de karşı karşıyayız?... 

Bilmiyorum, birçok muhterem arkadaşlar he
men mülkiyet hakkı nerede diyecekler!.. Bir kı
sım arkadaşlarımız 30 ncu maddenin bir mülki
yete tecavüz hükmü olduğu kanaatindedirler. 
Bendeniz bu hususta böyle düşünmüyorum. Mem
lekette bir mesken buhranı devam ediyor. Hü
kümet temsilcisi bir komisyonda, fevkalâde hal
lerin devam ettiğini, söylüyor. Şu halde bir 
müddet daha Anayasanın 74 ncü maddesinin 
son fıkrasına göre hareket etmek lâzımdır. Bu 
fıkrada Anayasada yer almış değil midir?. Ana
yasanın bu fıkrasına göre alınmış bir karar ni
çin Anayasaya aykırı oluyor, bendeniz bunu 
anlıyamıyorum. Niçin ete, ekmeğe nark koymak 
yerindedir de bunlar kadar yaşamak için zaru
ri olan eve fevkalâde hallerde tahdit koymak 
yerinde değildir?. Benden evvel konuşan bilhas
sa bâzı İstanbul milletvekilleri muhterem arkadaş
larımızın çok güzel izah buyurdukları gibi bu çe
şit tahditler bu buhranların duyurduğu diğer 
memleketlerde de vardır. Arkadaşlarımız bu 
arada İsviçre'yi, Belçika'yı, Almanya'yı ve di
ğer memelketleri sayıyorlar, Bu memleketlerin 
de Anayasaları yok mu?. Bu memleketler de de
mokratik esaslarla idare edilmiyor mu?. 

Bu mevzuda en mühim meselelerden birisi 
Hükümetin bir mesken politikası gütmesi ve 
dar, sabit gelirli vatandaşlar için ucuz mesken
ler temini çarelerini araması dır. 1947 de bu 
mevzu yine Büyük Millet Meclisinde müzakere 
edilirken muhalefet adına konuşan Muhterem 
Hasan Polatkan arkadaşımız bu husus üze
rinde çok haklı olarak ve çok iyi bir şekilde 
durmuşlardı! 

Memleketin; nüfusunun artması, ziraatın ma
kineleşmesi, . y o l k e n inkişafı ve münakalâtın 
kolaylaşması dolayısiyle kasabalar ve şehirler 
ve bilhassa büyük şehirler nüfusu süratle art
mak temayülü göstermektedir. 

Bu itibarla bu mevzu Devletçe ele alınarak 
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I bilhassa çimento istihsalinin artması, inşaat de

mirleri ve kereste ithalinin kolaylaştırılmasını 
arsa, kredi, faiz, vergi gibi hususlarda küçük ta
sarruf sahiplerinin birer ev edinmelerini, tasar
rufu olmıyan dar gelirlilerin ucuz şekilde ba
rınmalarını teminde Hükümet esaslı tedbirler 
almalıdır. Bu arada paralarını ev inşaatına 
yatırmak istiyen vatandaşların dar gelirliler 
için ev yapmalarını kolaylaştırıcı ve cazip kı
lıcı kararlar alınmalıdır. 

Görülüyor ki daha üzerinde durulması lâ-
zımgelen hususlar çoktur. Bu mevzuda kâfi 
derecede" tetkikler yapılmadığı da meydanda 
bulunduğuna göre, hemen hu derece şümullü 
bir karar almamız doğru olmaz, düşüncesind'e-

| yim. Bu bakımdan mevzuun tekrar bir muhte
lif komisyonda esaslı bir tetkikten sonra kara
ra bağlanmasını rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

DEVLET VEKİLİ MUAMMEK ALAKANT 
I (Zonguldak) —Efendim; birçok mebus arkadaş-
! 1 arımızın hususi olarak sordukları bir suali Sayın 

Taşkıran arkadaşımız da tekrarladılar. Hükü-
[ - metten soruyorum, ahvali fevkalâde devam 
I ediyor mu? buyurdular. Millî Korunma Kanu

nu, vatandaşılara birçok medeni halkların tasar
ruflarının tahdidine Hükümete salâhiyetler 
veren, kararnameler ve nizamnameler çıkar-

I m ak suretiyle, Hükümete salâhiyetler veren, 
ticari ve zirai sahalara şâmil birçoik maddele
ri ihtiva eden bir kanundur. îMillî Korunma 
Kanununa göre memleketimiz bir taarruza uğ
ramak tehlikesinde bulunursa, civar memle
ketlerin birinde harb olursa veyahut civar 
memleketlerin birinde harb olma tehlikesi mev
cut bulunursa, Hükümet bu hallerden birini 
fevkalâde haller addederek bir kararname ile 

jbu kanunu meriyete koymak salâhiyetini haiz 
bulunımaiktadır. 1940 senesinde de Hükümet 
böyle bir kararname ile ahvali fevkalâde ilân 
eylemiş bulunmaktadır. O zamandan beri ge
rek Türkiye'nin etrafında, cereyan eden hâdi
seler ve memleketin alâkadar bulunduğu bey-

Lnelnıilel büyük siyasi meseleler flmgüne kadar 
bizim memleketimizde de fevkalâde hallerin de-

.*.'.¥ W ettiği, pususunda. Hükümete Sarar ında de
vam ettirmekte âmil ve müessir olmuştur. Bi
naenaleyh fevkalâde hal devam etmektedir. 
Fevkalâde hal devam etmemiş olsaydı bir ka-

I rarname ile Millî Korunma Kanunu meriyetten 
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kalkar ve Hükümet huzurunuza gelerek bunu 
ilân ederdi. Ancak dediğim gilbi Millî Korunma Ka
nunu birçok maddeleriyle birçok sahalardaki mede
ni ve hukuki1 tasarruflan tahdide devam eden bir 
kanundur. Bunların içerisindeki bir maddede 
meskenlere ve akaarlara taallûk etmektedir. Şim
di kanunun neşri tarihinden bugüne kadar ara
dan bir hayli seneler geçmiş olması ve memleket
teki mesken inşaatının inkişafı da Yüksek Mec
lislerince malûm bulunmak hasebiyle Millî Ko
runma Kanununun devam etmesine rağmen bu 
mesken ve akaarlara taallûk eden 30 ncu madde
de tadilât yapmanın faydalı olup olmadığını tak
dir etmek milletin bütün ihtiyaçlarının bilip 
takdir eden Yüksek Meclise ait bulunmaktadır. 
Binaenaleyh Yüksek Meclisin takdiri dahilinde
dir. | 

Millî Korunma Kanunu devam ettiği halde i 
ve bunun devam etmesi ahvali fevkalâde esbabı 
mucibesine istinat ettiğine göre bu Millî Korun
ma Kanununun maddelerinden b'ir tanesi olan 
30 ncu maddesi üzerinde tâdil ve tasarruf Yük
sek Meclisin takdirleri dahilindedir. Bu şekilde 
şayet bir tadilâta karar verilmiş olursa bu, ah
vali fevkalâdenin devamı hususundaki karar, Mil
lî Korunma Kanununun meriyeti ile bir tenakuz 
teşkil etmez. 

NECDET İNCEKARA (İzmir) — Bir sual, 
30 ncu madde hakkında Hükümet sarih olarak ne 
düşünüyor? Bilinmesinde fayda mülâhaza ediyo
rum. 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Ticaret Vekili arkadaşımız mesken 
ve akarların ikt'isadi ve ticari kısmı hakkında 
Hükümet noktai nazarını açıklıyacaklardır. 

TEZER TAŞKIRAN (Kars) — Bir sual so
racağım. Hükümet bir mesken politikası takibet-
mek kararında mıdır? 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Hükümet bir mesken politikası ta-
kibetmektedir. Bundan evvel burada vâki mâru
zâtımda arzetmiş idim. İnşaat için bâzı kanun
lar çıkmıştır. İnşaat malzemesi gümrükten mu
aftır. Büyük krediler hal'i hazırda istimal edil
mektedir. Bundan başka ayrıca; evvelce de ar-zê -
mistim, Ziraat Bankası zirai krediler hususunda 
tezyitler yaparak, 50 milyon lira kadar bir pilâ-
fon tesis ederek köylerde dahi inşaat yapılmasını 
göz önüne almış bulunmaktadır. | 
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ı REİS — Sual soracaklar efendim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ah
vali fevkalâdenin bulunduğu 'ifade ediliyor. 

Ahvali fevkalâde, Millî Korunma Kanununun 
60 küsur maddesi hakkında tatbik edilmiyor da 
yalnız meskenlere ait olan hükmü için tatbik 
olunuyor. Bu fevkalâde halin devam ettiği tezi 
neye müstenittir? 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Millî Korunma kanununun diğer 
maddeleri kısmen tatbik edilmektedir. İçinde 
tatbik edilenler vardır. IJiçbirisi tatbik edilmi
yor, değildir. İcap ederse, zaruret hâsıl olursa 
diğer maddeler de tatbik edilir. Şimdiye kadar 
Büyük Meclisten çıkan kararlar bize, 30 
ncu maddenin tatbik edilmemesi hususunda Hü
kümete bir direktif vermemiştir. Onun için Hü
kümet, Büyük Millet Meclisinin kararı olmaksı
zın kendiliğinden 30 ucu maddeyi tatbik saha
sından kaldıramaz. 

REİS — Cemal Reşit Eyüboğlu. Sual.. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, kiracı ile kiraya verenler arasındaki 
| münasebetleri tanzim eden kaideler, bilindiği gi-
I bi, Medeni Kanunda toplanmaktadır. İsviçre Me

deni Kanununun hükümleri, . bizim Medeni Ka
nunumuzda da mevcuttur. Fakat İsviçre'de ki-

i racı ile kiraya verenler arasındaki münasebet
leri tanzim eden mevzuatı, kantonlar tedbir 

i eder. Bugün Türkiye'de bu sahada icap eden 
kaidelerden mahrum bulunmaktayız. 30 ncu 
madde bunu bir dereceye kadar temin ve tan
zim etmekteydi. Şimdi bu madde tamamen kalk-
tıkdan sonra kiracı ile kiralıyanlar adasındaki 
münasebetleri tanzim eden yeni bir mevzuat, Hü
kümet tarafından derpiş edilmekte midir? 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Ekonomi ve Ticaret Bakanı ar
kadaşımızın vereceği izahatın sizi tatmin edece
ğini tahmin ediyorum. 

IİEİS —• Müsaade buyurun, bâzı sualler so
rulmak istenmektedir. Arkadaşlar, lâyihanın 
tümü üzerinde konuşmalar cereyan etmekte 
iken sualler sorulmak suretiyle Tüzük hüküm
lerinin ihlâl edümemesini bilhassa istirham et
mekteyim. • ... . • •••••• 
"/ DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) —• Demin de arzettim, Ticaret Ba
kanı arkadaşımız bu mevzuda konuşacaklardır, 
belki şimdi söz alırlar ve sizi aydınlatırlar. Ben 
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ancak Anayasa hukuku bakımından ahvali fev- ı 
kalâdenin devam edip etmediği hususunda, 
irat buyurulan suale cevap vermek üzere bura
ya çıkmış bulunuyorum. (Ticaret Bakanı izahat 
versin sesleri) 

REÎS — Buyurun Ekonomi ve Ticaret Ve
kili. 

(Sual soracağız sesleri) 
REÎS — Sualler sonra, tümü hakkında ko

nuşma cereyan etmektedir. 
Açık oya arzedilen tasarıların oylama mua

melesi bitmiştir. 
Müfit Erkuyumcu. (Yok sesleri) Ferid Me

len. 
FERtD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, benden evvel konuşan arkadaşlar bu 
mevzuun birçok cephelerine temas ettiler. Ben 
de bunlardan sadece, biraz da ihtisasıma taal
lûk eden cephesine, temas edeceğim. Huzurunu
za gelen tasarının reperküsyonlarmdan birisi de 
bina ile ilgili kimselerin vergileridir. Tesbit edi
len tasarılara göre bu vergilerden bir kısmı, 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Fakat bir kısmı 
açıktır. Bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde 
artan kiralar bu binanın vergisine aksetmiye-
cektir. Bina Vergisi mükellefiyeti artmıyacak-
tır. Buna mukabil, kiracıların kiraları ile bir
likte vergi mükellefiyetleri de artacaktır. 

Esnafı ele alalım, esnaf, Esnaf Vergisi öde- I 
mektedir ve bu vergi kira üzerinden alınmakta
dır. Binaenaleh bu tasarı kanuniyet kespettiği 
takdirde, !% esnafın kiracı olarak, kira bedeli 
artacak .ve bu suretle munzam bir mükellefiyet 
altına girecektir. Ayrıca bu kira üzerinden alın
makta olan vergileri de artacaktır. 

Yine vergi mevzuatınızda Esnaf Vergisiyle ' 
Gelir Vergisini biribirinden ayıran bir hattl-
fâsılı, daha doğrusu esnafı tâyin eden bir hü
küm vardır. Bu hükme göre yıllık kirası 720 
lirayı aşan yerlerde icrayı sanat edenler Gelir 
Vergisine tâbidir. Bu haddiû aşağısmdadaki 
yerlerde icrayı sanat edenler, hususi şartları da , 
haiz iseler, esnaf muaflığından faydalanırlar. 
720 lira o tarihteki kira şart lan nazari itİfrarâ 
alınarak Hlhesap bulunmuş hfcr rakattftîî& Wa 
binalara yüzde yüz elli zam yapıldığı takdir
de 720 liralık had kendiliğinden 288 liraya dü
şecektir, yani 1939 da kirası 288 lirayı aşan 
yerlerde icrayı sanat ve ticaret edenler otoma-
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tikman Gelir Vergisine tâbi olcaklardır. Bu 
tasarı bizi hiç düşünmediğimiz bir hal ile karşı 
karşıya bırakacaktır. 

Esnaf Gelir Vergisine tâbi tutan diğer bir ta
sarı Hükümetten gelmiştir. Bu tasarı Geçici Ko
misyonda bulunmaktadır. Yalnız orada başka 
bir esas mevcuttur. Hükümet bu teklifi ile Esnaf 
Vergisini kaldırarak esnafın tamamını Gelir Ver
gisine tâbi tutuyor. Ancak bu suretle Gelir Ver
gisine tâbi tutulacak mükelleflerin mühim bir 
kısmı deftere tâbi olmıyacak, götürü esasına gö
re vergiye tâbi tutulacaklardır. Yani kazanç
ları takdir edilecektir. Bu sirayeti ben çok ehem
miyetli görüyorum. Bütçe Komisyonunda müta
lâamı arzettim. Fakat ekalliyette kaldım. Ben
denizin teklifim şu olacaktır: Bu kanunda artan 
kiraların Adalet Komisyonunun kabul eylediği 
gibi tamamen vergiler aksini önlemek ayrı mah
zurları tevlit edecektir. Bu tasarıda olduğu gibi 
artan kiraları sadece Bina Vervisini istisna edip 
diğer vergilere kapıyı açık bırakmak da on binler
ce vergi mükellefini, birçoğu belki küçük kasaba
lardadır, Gelir Vergisine tâbi tutmak ve defter tut
maya mecbur etmek de doğru değildir. Bu ayrıca 
tetkika muhtaç bir meseledir. Bu tasarı ile yeni 
bir durum hâsıl oluyor. Bunun ayrıca ve tahsisen 
tetkik edilmesi lâzımdır. Ve yetkili komisyonun da, 
Ticaret Komisyonu, Maliye Komisyonu olması 
icabeder. Tasarıdaki bu hükümler maalesef bu 
komisyonlardan geçmemiştir. Maddesi geldiği za
man buna taallûk eden kısmın bu komisyonlara 
havale edilerek bu işin yeni vaziyet karşısında 
daha esaslı olarak tetkik edilmesini istirham ede
ceğim. 

' Maruzatım bundan ibarettir. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bu ka

nunun leh ve aleyhinde konuşan değerli arkadaş
larımdan sonra bendeniz Yüksek Heyetinizi ra
hatsız etmemek için kısa keseceğim. 

Hükümet buraya geldi, dedi ki, ahvali fev-
kalâde devam ediyor. Hakikaten doğru, ahvali 
fevkalâde bugün devam etmektedir, durum bunu 
göstermektedir. İkinci Cihan Harbinde biz her 
harigi bir cephede harbe girmedik, fakat bugün 
Birleimiş Milletlerle birlikte Kore'de hârb etmek-
tfcyi£ Ama bu 30 ncU madde y&m ev sahipleri 
üzerine müessirdir, diğer mülkiyet sahipleri üze
rinde hiç tesiri yoktur. 

Meselâ pamuk tarlasının dönümü evvelce beş 
lira kiraya veriliyorsa şimdi 50 - 100 liraya kira-
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ya verilmektedir. Nitekim îzmir Milletvekili 
Necdet îneekara arkadaşımız dedi ki: Bu se
ne tütün para ettiği için tarlacı kira fiyatlarını 
yükseltti. Şimdi arkadaşlar, burada esas dâva 
kiracı ile ev sahibi arasındadır. Bu kanunun 
adına Millî Menfaatler Kanunu diyoruz. Ben 
bu kanaatte değilim, bunda millî menfaat gör
müyorum. Bilâkis birtakım vatandaşların hak
kını gasbediyor. Bu kanunu bu şekilde ifade 
etmek daha doğrudur. En fazla bu ıstırabı çe
kenler, büyük şehirlerimizdir. İstanbul'da he
pinizin malûmu olduğu üzere; muayyen ticaret 
merkezleri vardır, Sultanhamam'ı, Galata ve 
buna mümasil yerler. Buradaki kiralar eski al
tın esası üzerine idi. Orada öyle dükkânlar var
dır ki, bugün kirası halâ 20 liradır. Ekonomi 
Bakanının da buyurduğu gibi, bendeniz ayni fi
kirde değilim, kirada oturan adamı yerinden 
çıkarmamalı, ama o adamın da, yanındaki dük
kân gibi kira vermesi muhakkak lâzımdır. 
Yüksek heyetinize birkaç misal arzedeceğim. 
Yenişehir'de özen Pastahanesi diye bir pasta-
hane vardır, kirası aylık olarak 340 liradır. 
Onun yanında İşçi Sigortalarının yaptırdığı bir 
bina vardır, bunun bâzı dükkânlarının kirası 
500 liradır, ve özen'e nazaran genişliği üçte 
bir dir. Sonra Emlâk Kredi Bankası yine orada 
bir yer icar etmiştir, seneliği yirmi bin liradır. 
Binaenaleyh aralarında büyük bir nispet farkı 
vardır. Bunların bugünkü rayice göre vaziyet
lerini yükseltmeleri lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; geçenlerde İstatistik 
Genel Müdürlüğüne gittim, 1939 senesinden beri 
Türkiye'de ne kadar inşaat yapılmıştır diye 
sordum. Bana umumi i ev inşaatı hakkında bir 
malûmat veremediler. Rainiz İstanbul Belediye
si hududu içerisinde yapılan inşaat hakkında 
bir malûmat verdiler. Hakikaten nüfus ile mü
tenazır 1947 den itibaren büyük inşaat olmak
tadır. İstanbul'da 1939 senesinde ev olarak 325 
tane bina yapılmış, 614 kat. 257 tane apartman 
yapılmış, 849 kat. 1940 senesinde ev adedi 298 e 
düşmüş, apartman 143 e düşmüş. 1941 de ev 217 
ye düşmüş, apartman 81 e düşmüş, 1942 de ev 
259 a düşmüş, apartman 121 e dÜşm% 1943 te 
ev 81 e düşmüş, 38 ap^tıöaft ^ûi ın iş . İS44 te: 
ev 141 e düşmüş, 31 apartman yapılmış. İf&Sf te 
249 ev, 67 apartman yapılmış. 1946 da 357 eve 

•mukabil 173 apartman yapılmış. 1947 de 860 ev, 
540 apartman yapılmış. 1948 de 860 ev, 657 
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apartman yapılmış. 1949 da 1084 ev, 907 apart
man. 1950 de 1015 ev, 1025 apartman yapılmış. 
Netice itibariyle 11 sene zarfında 5746 ev, ve 
4040 apartman yapılmış. 

Şimdi bu nispete göre nüfus tezayüdü şöyle
dir : 

Ankara'da; 1939 da 150,338 nüfus varmış, 
1949 da 157,242,1941 de 171,136,1942 de 185,050 
ye yükselmiş, netice itibariyle on senede Anka
ra'da aşağı yukarı nüfus sayısı 289,000 e çıkmış
tır ki bir misil tezayüt etmiştir, şayanı şükrandır. 

Buna mukabil 1951 - 1952 senesinde inşaat 
mevcudunun sayısı elimde yoktur. (Asıl o lâzım 
sesleri) 

Yalnız, İstanbul'da 8,508 gecekondu ev yapıl-
mişt'ir. 

Şimdi İstanbul'daki nüfus sayısına gelince : 
1939 da 783,289 iken 1950 de 988,435 e çıkmıştır. 

Şimdi bunu göz önünde tutarsak mesken ola
rak aşağı yukarı on bin apartman dairesi, dokuz 
bin ev, yani dokuz bin daire yapılmıştır, hepsi 
20 bin eder, Yirmi bin nüfusa mukabil, her da
irede beşer kişilik aileler otursa 100 bin nüfus 
eder. Yüz bin nüfus geride açıktadır. Bütün bun
ları göz önüne getirdiğimiz takdirde bir sık'mtı-
nın olduğu aşikârdır. Bu demek değildir ki yeni 
ev yaptıran vatandaşvdört senede evinin bedelini 
almıştır ve Öteki vatandaşlar gadre uğramıştır 
demek değildir. Benim tanıdığım bir zengin Ye
nişehir'de Sosyal Apartmanında senelerden beri 
60 liraya oturur. Bu suretle bir vatandaşı gadre 
uğratmanın mânası yoktur. İstanbul'da Evkaf 
Apartmanında ucuz fiyatla senelerce oturarak 
milyonlar kazanmıştır. Ticarethane işletenleri ev 
sahiplerinin istediği anda çıkarması hiçbir za
man doğru değildir. Ama yanındaki dükkâna 
500 lira kira verilirken kendisinin 20 liraya dtttİN 
ması da doğru değildir. Binâenaleyh kânun evle
ri serbest bırakmalıdır, onda' bir sıkıntı y^k. 
Esasen bugün mahdut gelirlidir, ön sene zarfın
da hava parası verip bâşkâ ItAt eve geçmiş, örâda 
yerleşmiş bulunmâktâdı*. örâdâ, Ekdnomf Saba
nının buyurduğu gibi, üzttii Seneler tieâTethMe-
smi tanıtmış, isM yapmıştı*. İnsan fiaeı S«&*-
inkt gibi bfr n i a l a ^ ı gfcjtt îtl^aİl gK£e föte. 
\7iru wrau« çiKdru&pç- uyunul» tn çuuıCIUHA ''TJJJV"' 
h&mt&ı deMelctir.İtf îflfefc** ytifşmifat TOr Ûct 
tarafa bir hak tanımalı ve mal sahibi istediği gi
bi o mağazadan onu tek taraflı çıkaramattt£Mtr, 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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REİS —• Memiş Yazıcı, (yok'sesleri) 
Muzafffer Ali Mühto. 
MUZAFFER ALÎ MÜHTO (Kastamon) — 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu üzerinde bir 
hayli konuşuldu; vakit de gecikmiştir, bu iti
barla ben sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. fen
den evvel konuşan arkadaşlar, kanunun aleyhin
de esaslı surette fikirlerini beyan ettiler. Ben 
mütalâamı kısaca arzedeceğim. 

Bu kanun, Anayasada derpiş edilen mülki
yet üzerinde temellük ve tasarruf hakkı Türk
lerin tabiî haklarındandır hükmüne ve Kanunu 
Medeninin mülkiyet hakkında vaz'ettiği ahkâ
ma mugayirdir, binaenaleyh antidemokratiktir. 

Kanun, tatbikatta da tam olarak tatbik edil
memiştir. Millî Korunma Kanununun bir de 31 
nci maddesi vardır, bu maddeyi her nedense 
Hükümet tatbik edememiştir. Bu madde tatbik 
edilmiş olsaydı bugün görülen bu derece paha
lılık görülmezdi. Bu maddeyi tatbik etmek her 
halde müşkül olduğundan ihmal edilmiş, kiralar 
üzerindeki tahdit hükmü tatbik edilmiştir. İkti
sadi şartlar daima değişmekte olduğundan ku
rulacak bir heyet marifetiyle altı ayda, senede 
bir kiralar için .bu tesbiti yapıp kiralara bu su-

. retle zam yapmak icab ederdi. 
Arkadaşlar; dış mevzuattan bahsettiler. On

larda tahditler olabilir. Fakat bu tahditler bir 
müddet zarfında, bir müddet geçtikten sonra, 
pahalılık var mı, yok mu tetkik edilir tesbit 
edilir ve rayice göre zamlar yapılır. Bizde bu 
•yapılmadığı içindir ki bu şikâyetler mevzuubahis 
olmuştur. 

Bu kanun maalesef umumi ahlakta da fena 
tesirler birakmıştır. Kiracılarla ev sahiplerini 
birbirine düşürmüştür. îki sınıf ev sahibi ile iki 
sınıf kiracı meydana getirmiştir. Bir kısmı ka
nundan çekinen ve kanuna hürmet eden ev sa
hipleridir. Bir kısmı da kiralarını artıran ev sa-

. kipleridir, işte bunlar mevcut kanundan fayda
lanmışlardır: Diğer taraftan bir de insaflı kira
cılar vardır. Bunlar• da komşularına bakarak 
kiralarını mutedil bir seviyeye çıkarmışlar, ilâ-
.veler yapmışlardır.-Bu suretle kanuna saygı- ci-

.•&oM .de- sarsılmıştır. :$ış kanun,.tatbik,kabiliyetini 
"bu -sebeplerden kaybetmiştir. Çünki ev -sahiple
riyle kiracılar yüzde seksen anlaşmışlardır. 
Anlaşmamış olarak, ancak fakir olanlar, dul ve 
yetim ev sahipleriyle kanuna riayeti bir vcibe 
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I bilen ev sahipleri ve oralarda oturan kiracıların 
I durumu kalmıştır. 

Millî Korunma Kanunun 30 ncu maddesini 
tadil ve ilâveler yapan 5020 sayılı Kanun madde
sinde esaslı bir adaletsizlik vardır. Meriyette bu
lunan bu kanuna göre, 1939 senesinde kiraya 
verilen emlâke yüzde 20, yüzde 50 gibi cüzi bir 
zam yapılmış;, 1947 senesinden sonra yapılan ve 
yeniden kiraya verilen evler1 ve apartmanlar ser
best bırakılmıştır. Bu surtle ev sahipleri iki ka-
tagoriye ayrılmıştır. 1939 senesinde mal sahibi 
olmak bir kabahat mıdır? 1939 da ev sahibi olan 
birisi evinin kirasını artıramıyacak, 1947 de 
mal sahibi olan ev sahibi evinin kirasını istedi
ği gibi kendisi tâyin edecek. Bu sistemde ben 
şahsan adalet görmiyorum. 

Bu, bu kanunun tatbikatından zarar gören
ler bilhassa yetim, dul ve fakir ev sahipleriyle 
mülk sahibi bulunan resmî müesseselerdir; Evkaf 
Umum Müdürlüğü, belediyeler, hususi muhase
beler, Hazinedir. 

Arkadaşlar bu, cidden üzerinde durulmaya 
değer bir mevzudur. Bugün Evkaf İdaresi iflâ
sa gider bir durumdadır. Bugünkü rayiçle 150 
lira kira getirebilecek olan oda veya daireler 
bugün 15 - 20.lira kira getirmektedir, yazıktır. 

I Çünkü bu resmî müesseseler anlaşma yolu ile 
mülklerinin kiralarını artıramıyorlar. Onun için 
bu zararların önlenmesi bir zaruret haline gel
miştir. Hükümet de vergi bakımından milyon
larca zarar etmektedir. Çünkü buralarda otu
ranlar eski kiralara göre beyanda bulunmakta 
ve Gelir Vergisi mevzuuna girmemektedir. Buna 
göre de Gelir Vergisi tahsilatı azalmaktadır. 

1 Sayın arkadaşlarım, bu kanun meriyetten 
kalkarsa ne olaeaktır? Belki küçük esnaf veya 
tüccar biraz zarar çekecektir. Biraz evvel Eko-

I nomi ve Ticaret Bakanı arkadaşımızın da be-
I lirttiği gibi tüccarı korumamız da lâzımdır. An-
I eak, bunların haklarını müdafaa edeceğiz diye 

umumi bir hakkı da müdafaa etmemezlik 
I yapamayız. Kiracı rayice göre kira verdiği tak-
I dirde mülk sahibi kiracıyı çıkartamıyacak ve 
I bu suretle de kiracı ile ev sahibi arasında hu-
I. sumet .varsa •. bunlar da, ilelebet, devam etmi-
...y ecektir... JBu.. kanun kalktığı zaman. bence ev 

I, buhranında bir ferahlık vücuda • gelecek, bu 
suretle az kira alanların kiraları yükselecek ve 

I çok kira alanların kiraları ise biraz azalacak ve 
I bu yüzden de İstanbul, Ankara ve İzmir'de ki-
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racı bulamadıklarından dolayı kiralık hanele
ri, boş duran kimseler kiracı bulacaklardır. 

Demokrat Parti iktidarı bu kanunu ilga et
mekle millete verdiği sözü yerine getirmiş ola
caktır. Çünkü, demin de arzettiğim gibi, bu ka
nun antidemokratik kanunlardan birisidir. 
Vakıa zaruret hallerinde Anayasa da müsaade 
eder; ama Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin yaşamasına zaruret kalmamıştır. 

Netice olarak, bu kanunun müdafaa edile
cek bir tarafını görmüyorum. Vatandaşları bir
birine düşüren, kanuna karşı saygıyı sarsan, 
kanuna bağlı vatandaşlara, resmî dairelere ve Hü
kümete büyük zararlar veren bir kanundur. Gö
rüşülmekte bulunan Bütçe Komisyonu tasarısı, 
birtakım esaslar ve şartlara bağlı bir kira ka
nunu tasarısı mahiyetinde bulunduğundan bu
nun reddi ile, bence efradını cami, ağyarını 
mâni bir teklif olan İçişleri Komisyonu tek
lifinin görüşmeye esas alınmasını arz ve tek
lif ederim. Bu da nakâfi ise, tüccarların tica
retine mâni olmamak için buna bir fıkra ilâve
si ve «rayiç, fiyat verdiği takdirde kiracıyı çı
karamaz.» diye bir hüküm eklendiği takdirde 
mesele halledilmiş olur. Takdir yüksek heyetin
dir. 
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REİS — Efendim açık oyların neticelerini 

arzediyorum: 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya veri
len oyların sayısı (266); kabul (258), ret (8), 
dir. Kanun (258) reyle kabul edilmiştir. 

1952 Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelden 900 000 liranın iptali hakkındaki ta
sarıya verilen oyların sayısı, (266), kabul 
265), ret («l»)dir. Kanun (265) oyla kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanunununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarı
ya verilen oyların sayısı (260), kabul (258), ret 
(1), çekinser (1) dir. Kanun (258) oyla kabul 
edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve telefon işletme Umum Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki tasarıya verilen oy (246) dır. Kabul, (246) 
tasarı 246 oyla kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit gecikmiştir. 4 . I I . 1953 Çar
şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

mmm 

6 . — TELGBAFLAB 
I - Millî Korunma Kanunu gereğince konul

muş bulunan kira kısıntılarının devamına dair: 
İstanbul tüccarlarından Veli Doster'in, 
İzmir İnşaat İşçileri Haysiyet Divanı Baş

kanı Azir Köksal'ın, 
İstanbul Ticaret Odası Başkanının ve; 

İzmir İşçi Sendikaları Birliği Başkanının tel
grafları. 

II - Millî Korunma Kanununun kira hadleri
ne ticarethanelerde mâkul bir zam yapılmasını 
ve fakat mevcut kısıntıların tamamen serbest bı
rakılmamasını istiyen 1500 kiracı adına Ceyhan 
Demokrat Parti Ocak Başkanının telgrafı. 
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1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen 

reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Oelâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâha ddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket Inee 
Fuad Sey*hun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 

Aza sayısı : 487 
Rey verenler : 266 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 
Reye katılmıyanlar : 208 

Açık mebusluklar : 13 

[Kabul edenler] 
1 Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi ÇeKkbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

1 Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtag 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 

Rıza Topçuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

! Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Vanaca 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 

— 44 



Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 

B : 36 2.2 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet înönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk llkeT 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abullah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

im o: i 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SSRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Siref 
Bahattm Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 
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ANKARA 
Talât Vasfi öz 

KARS 
Esat Oktay 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Hüsnü Türkand 
MALATYA 

Mehmet Kartal 

ÖRDÜ 
Naşit Fırat 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

VAN 
Ferid Melen 

[Reye katılmvy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli (î.) 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
S'eyfi Kıırtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Nazif'i Şerif Nabel 

AYDIN 
Etem Menderes 
(Vekil) 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(î. A.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah (Vekil) 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (Vekil) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğ-
ln ( t ) 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulûsi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gügin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Oülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Ali Ooak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA -* 
İrfan Aksu 

Said Bilgiç 
Kemal Demiraley (1.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar (t.) 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
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Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 

Zıya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Eth'em Vassaı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (1.) 

• 

Ahmet İhsan Gtirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(î. A.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Vekil) 
Faruk İlker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (1.) 
Nuri özsan 

[Açık mel 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

Nâtık Poyrazoğlu 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş (î.) 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

•fttTry. 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri (Vekil) 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİVAS 
Şevki Ecevit 

busluklar] 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
13 

Sedat Zeki örs 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 
(î.) 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Ncdet Açanal (1.) 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu (t.) 
Hâşim Tathoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala 
kant (Vekil) 
Hüseyin Balık 
Suat Başpl 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

«•» 
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1952 yılı Sütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli oetvelden 900 000 liranın iptali hakkındaki Kanuna 

verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Özeoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Eamiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

A za sayısı 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
266 
265 

1 

208 
13 

[Kabul edenler] 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumjn 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasulıioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcaıı 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Hükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

Mehmet Aldemhv 
Behzat Bilgin 
JSadık Giz' 
^Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Yasfi Meştes 
Halil özyorük 

KARS 
Lâtif Aküzüm > 
Sim Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU , 
Galip Deniz 
Sait Kantarel. 
Fahri Keçecioğlı 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İbrahim Kjrazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Brbil 
Fikret Filiz 

I KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

I KOCAELİ 
İ Ekrem Alican 

Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

I Mehmet Yılmaz 
KONYA 

Abdürrahman Fahri 
Ağaoğln 
Rıfat Alabay 
Remzi Birana 

I Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 

I Tank Kozbek 
I Murad Ali Ülgen 

. KÜTAHYA 
I Jfeedet Alkiıı 
I Yusuf Aysal 
I Besim Besin 

»HAL ATYA 
Mehmet Sâdık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lütfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Kaıraosmanöglu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğltr 
Muzaffer Kurbanoğln 
Nafiz KSrez 
Sudi Mİhçıoğlu 

MAFA« . .'. . 
Abtdlah Aytemiz 
Salâhattin Hüdayîoğlu 

İCARDIN 
I Abdürrahman Bayar 

Meihmet Kâmil Boran 
AibdüUcadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Hacim Alişan 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRÜ 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardnn 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat Öçten 
Reşat Şemsettin Sîrer 
Bahattrn Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zekî Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni.Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğîu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi. Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğln 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

VAN 
Ferid Melen 

[Meye katılmıyanlarJ 
AFYON KARAHtSAR 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis Öztürk 

AMASYA 
IJârait Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli (î.) 
Osnıan Şevki Oiçekdağ 
(Vekil) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Etem Menderes (Vekil) 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena (I.) 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğm 
Müfit Erkuyumen 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Koeabıvıkoğlu 
(î. A.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı (Vekil) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (Vekil) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçu oğlu 

*(î.) 
BİTLİS 

Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğhı 
Mahmut Güebilmez 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp EIITH* 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süı-eyya Endik 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kjri'şcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Hakkı Yemeniciler 

DENÎZLÎ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğhı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osm a 

ELÂZIĞ 
Ham it Ali Yon ev 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 
(Vekil) 

GAZtANTEB 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hik m et Pa n ı u k -
oğlu 

GÜMtfŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazan-oğhı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Saîd Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Açlato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 

Fuad Köprülü fVekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Sözeı-
Nazlı TJabar (î.) 
Ahmet Ttipcu 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Halide Edib Adı var 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avıü Başman 
Muhiddin Erener 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstün dağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Veyis Kofulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü K'erimzade 
Rıfat Taskm 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğtn 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğhı 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkııt 
Rıfat Özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
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Mümtaz .Kavaloıoğlu 
Saim Önhon 
Bthem Vassaf (t.) 

KONYA 
di Kemal Ataman 

Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(î.) 

•*'• KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım ötodöz (I.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahşıet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Sülejroan Sürrari Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif Özgen 
(t A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 

MANÎSA 
$amet Ağaoğhı (Vekil) 

> 

Faruk îüker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıpver (î.) 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tûmay 

MARAfl 
Ahmet Bozdag 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cervdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MÜÖLA 
Yavuz Raşer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (î.) 
Nuri özsan 
Nâtık Poyraaoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Hadi Arıbftş 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
•Refet Altsoy • 
Feyzi Boztepe 
Nasit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZB 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

BAMBUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri (Vekil) 
Muhittin össkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer (î.) 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kübaroğlu 
("lobimi Tıîı4r 
vjisjiiıiı ± u&n. 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Ringül 

[Açık mehmluklar] 

Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
KaySeri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

Tokad 1 
i Trabzon 1 

ürfa 1 
.Zonguldak 1 

13 

Şevfket Mocaıi 
Yusuf Ziya Tuntaş (1.) 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Kovutürk (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

URFA 
Necdet Açanal (i.) 
Ferikin Ayalp 
Celâl öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
AVHİ Do|«n 
Faik Et^ktş 
Yusuf Karslı (t.) 
Hâşim'Ttffcheğhı (İ.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant (Vekil) 
Hüseyin Balık 
Suat Başpl 
Ali Riza înee&lemdar-
oğlu 

i Cemal Kapoak 
Rifat Sivişaölu 
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Orman Umtım Müdürlüğü 1952 yıh Bütçe Kanonuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

münakale yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabtiı edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 

A Ba sayısı : 487 
Bey verenler : 260 

Kabul edenler 258 
Reddedenler : l 
Çekinserler i 

Reye katılmıyanlar 214 ..' 
Açık mebusluklar : 13 

[Kabul edenler] 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Atananlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

1 Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

i Celâl Otman 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğltt 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanao 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

* 

1 Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Al^ Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Asidin Potuoğlü 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekciöğhı 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınc 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 

- « 
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Ahmet Hamdı Başar 
Panik Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moehos 
Seyfî Oran 
Mûkerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Celâl Tûrkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapan i 
Vasfi. Menteş 
Halil özyörük 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırn Âtalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantar el 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Zıya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alioan 

Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğhı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besini Besin 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
LÜtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Knraos-
manoğlu 
MuzaffeT Kurbanoğlu 
Nafiz Kfaez 

MAKAS 
AbuUah Aytemiz 
Salâhaıttin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 
AJbdüflkadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloglu 
Asun Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Batta 
Osman Kavrakoğlıı 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustnoglu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevf ilk Coşkun 
Sallım Serçe 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardim 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoglu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

Nuretftiö Brturk 
Halil îmre 
Rifat Öçten 
Bahattm Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataıman 

TOKAD 
Sıtkı Atane, 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer öna l 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergir 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 

5 3 -



B : 36 2 . 2 . 1 9 5 3 Ö : 2 

[Reddedenler] 
SEYHAN 

Sinan Tokelioğlu 

[Çekinserler] 
GAZlANTEB 

Süleyman Kııranel 

[Reye kah 
A4RI 

Kasım Küfrevi 
Halik öutüric 

AMASYA 
Hâmit "Koray 
îgfıiet Olgaç 
Cevdet, Topçu 

ANKARA 
Salâlıattin Benli (1.) 
Osman Şevki Cieckdağ 
(Vekil) 
Muhlis Ete 
Mümtaîî Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
S-rvfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Naaifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Elem Menderes (Vekil) 
A. Baki $kd<mı 
Lfıtfi Ülküraen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhâttin Başkan 
Esat Budakoflu 
Muzaffer Emiroğlıı 
Müfit- Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Koeabıvıkoğlu 
(I. A.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tıınşay 
Sıtkı Yırcalı (Vekil) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 
Yümnü tiresin (Vekil) 

' BİNÖÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 
(î.) 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
»Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğhı 
Nusret Kirişcioflu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Ahmet Basıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Arpiskender 
Yusuf Azrâoğîu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

Imıy anlar] 

| ELÂZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğhı 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı * 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Kemal Zeytinoğlıt 
(Vekil) 

GAZİANTEB 
[ Galip Kınoğlu 
I Ali Oeak 

Cevdet San 
Salâhatti Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMOŞANE 
Cevdet Bay ta ra 
Vasfi Mahir Kocat ürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (!'.•)• 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay^ 
Hüseyin Fırat 
Celfil Ramakanoğlıı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal l)emiralay (İ.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Celal Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Söger 
Nazlı Tlabat (t.) 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

Halide Edib -Adıvar 
Mehmet. Aldemir 
(I. A.) 
Pertev Arat 
Crhad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Abidin Teköıı 
Cemal. Tünen 
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Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlıı 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioglu 
Kâmil Gündeş 
Ali Bıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip ( t ) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Brkııt 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalciüğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Alî Rıza Ercan 
Muammer Obuz 

B : 36 2 .2 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(Î.A.)" 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Vekil) 
Faruk îlfcer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (1.) 
Kâzım Taşkent 
MnhlİB Tfbnay 

MARAŞ 
Ahmet Bo»dağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet Östürit 
Kemali Türkoglu 
Aziz Urae 

MUĞLA 
Yavuz Btuşer 

1968 0 : 2 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi (1.) 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arı baş (1.) 
Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğhı 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Rerkman 
İsmail Işın 
Tevfik. İleri (Vekil) 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kifearoğm 
Cezmi Türk 

SİVAS 
Şevki Eeevit 

Sedat Zeka Örs 
Reşat Şemsettin Sircr 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya TuiitaK (l.) 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk (I.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Arçanal (1.) 
Feridun Ayalp 
Celâl Önsel 

VAN 
Ferid Melen 

YOZÖAD 
Avni Doğan 
Yusuf KarslıoğJu (l.'ı 
Haşini Tatho^u (l.^ 

ZONGULDAK 
Yusuf Muammer Ala-
kant (Vekil) 
Hüseyin BaWk 
Suaıt Başol 
Ali Riza îneealemdaı-
o£lu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğhı 

[A çık mebusluk İm • / 

Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Sivas 

Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
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Posta, Telgraf ve Telef on İşletme Unram Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Â» sayısı 487 
Bey verenler 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katıbnıyanlar 228 
Açık mebusluklar 13 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğhı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhatfdin Âdil 
Sadri Maksudî Arsal 
Muhlis Bâyramoğîu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekin 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhamettin Onat 
Akif Sarıogkı 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 

[Kdbul 
BİLECİK 

ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Kâmü Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Brkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 

edenler] 
Zihni Ural 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğln 
Refet Tavashoğlu : 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinei 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşr r 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün *. 
Rükneddin Nasuhioglu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoglu 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Adi Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Samih İnal 
Süleyman Kurahel 

GİRESUN 
Hamdi Bozbag 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlıi 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tânkut 

İÇEL 
Salih Inanktır 
Refik Koraltah 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Basar 
Faruk Nafiz Çamlıbe) 
Hadi Hüsman 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

— 56 -
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tatta. 

Mehmet Aldemir 
Behsat Bilgin 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 

KARS 
Fevzi Akiaş 
Sim Atalar 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarei 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer AU Möhto 
Hamdİ Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Önsahim Kirazoğlu 
MAmet Ozdemir 
T&mİlBiy*. Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmnt ErMl 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Salih Kalemeioğhı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdflrrahman Fahri 
Ağaoğİu 
Bifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tartkr Kozbek 
Murad Ali Ülgen 

A. KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Öeakeıoğlu 
Ahdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abtrllah Aytemiz 
Sal&hattin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Meihmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Cemal Hfinal 

KOŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİÖDE 
Süreyya Dellaloğlu 

Asun Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Hamdi Şarlan 

İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğhı 

SAMSUN 
Hacim Alişan 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Jluhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçah 
Renizi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Nâzını Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rif at Öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Zeki Erataman 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Zihni Betil ; 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa Ozdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

UEFA 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGÂD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

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

m 
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[Reye kattlmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan (I.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halîs öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgac, 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Benli (î.) 
Osman Şevki Çiçekdağ 
(Vekil) 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gcdikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek (Vekil) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Ethem Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 
Tifttfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Mujçaffer Emiroğhı 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Koeabmkoğlu 
(î. Â.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Vekil) 

BÎLECÎK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (Vekil) 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BÎTLÎS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Ihmışrmm 
Mithat Dayıoğln 
Mahmut Güçbilmez 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişeioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağla i' 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLÎ 
Fikret Başaran 
Mustafa Güleügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

Memiş Yazacı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Kemal Zeytinoglu (Ve
kil) 

GAZÎANTEB 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmeıı 
Arif Hikmet Paniuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatüık 
Kemal Yörükogltı 
Hâlit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (1.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayâr 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 

Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Sözeı-
Nazlı Tlabar (t.) 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adı var 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Eren er, 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayi'i Ust'ühdağ 
(Vekil) " •;;.;_ 
Zühtü Hilmi Velıbeşe 

KARS 
liâtif Aküzürn 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu, ^ ; 
Hüsamettin Tugajb 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğhı 

KAYSERİ 
Emin Develioğhı 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (İ.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı Cİ.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalerojprhı 
Lûtfi Tokoğhı 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet. Aydmer 
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Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(T.) , 

KÜTAHYA 
A v l A A l A i 

Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (î.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sünni Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
(I. Â.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Vekil) 
Parafe İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğhı 
Fevzi Lûtfi Karaos-
nıanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (1.) 

Kâzım Taşkent 1 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğiu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
AbdülkadİT Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemali Türkoğlu 
Aziz Urae 

MUĞLA 
Yavuz Baeer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi (t.) 
Nuri özsan 
Nâtık Poyraaoğlu 

NÎĞDE 
Hadi Arıbaş (I.) 
Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

[Açık tne 
.Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 

Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloglu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naei Berkman 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

.«t 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kiberoğîu 
Saüirn Serçe 
Cezmi Türk 

8İNOB 
Nuri Sertoğln 
Server Somuncuoğiu 

srvAS 
Şevki Bcevit 
O*!\I<IL C/OKU \jn> 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingöl 
Şevket Mpçan 

bmjûklarj 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 

1 Zonguldak 1 
— 
13 

Yusuf Ziya Tuutaş (1. 
TOKAD 

Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 

TfeABZON 
Faik A&med Baruttu 
Saffet Baştımar 
Cahid ^amangil 

tfUNöELl 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açanal 
Feridun Afe&p 
Hasan öral 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım öatf p 

Y02ĞAD 
Avni W&* 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başoî 
Ali Rıza InceaJemdfcy-
OğİU y 
Cemal Kıpçak 

1 Rifat Şivişoghı 

» • - « 
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S. SAYISI 107 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ile Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyık-
oğlu, İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Kütahya Mebusu İhsan 
Şerif Ozgen'in, Büyük Millet Meclisi ve Divanı Muhasebat 1952 
yılı bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri 

ve Bütçe Komisyonu raporu (1/528, 2/487, 490) 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/528) 

T. C. 
Başvekâlet Î2.I.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayt: 71 - 2167 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Maliye Vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7 . 1 . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihası ve eklerinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzedvsrim. 

Başvekil 
A. Menderes 

GEREKÇE 

[1] Sayılı cetvel 

B. M. Düşülen İ Z A H A T 

Başbakanlık 
307 22 3 000 Sarfiyat seyrine göre bu tertipteki ödeneklerin yıl sonuna kadar 
403 11 500 harcanamıyacağı anlaşılmıştır. 

Danıştay Başkanlığı 
451 10 600 Sarfiyat seyrine göre bu tertipteki ödenekten bu miktarın tasar

ruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
201 11 38 000 

12 35 000 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara nazaran bu miktarın ten-
202 12 30 000 zili mümkün görülmüştür. 
209 11 985 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
201 10 60 000 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara nazaran bu miktarın ten

zili mümkün görülmüştür. 



— 2 — 
Dügülen İ Z A H A T 

7 000 Nüfus sayımı sonuçlarının alınmak üzere bulunması sebebiyle bu 
miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
13 037 Yapılacak telsiz barakaları inşaatına talip çıkmaması yüzünden 

ihalenin mümkün olmaması ve inşaat mevsiminin geçmiş olması 
dolayısiyle tenzil edilmiştir. 

6 937 Bu yıl yeni bir kurs devresi açılamıyacağı ve fiilî sarfiyat göz 
önünde tutularak bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Diyanet işleri Başkanlığı 
59 200 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara nazaran bu miktarın ten-
50 000 zili mümkün olmuştur. 
21 454 Fiilen yapılan sarfiyata nazaran bu miktann tenmli mümkün gö

rülmüştür. 

Tapu ve Kadastı*o Genel Müdürlüğü 
50 000 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyeceklerin tah

min olunan bedelden daha ucuz fiyatla mubayaa ve ambar mevcu
dundan istifade suretiyle bu miktann tasarrufu mümkün görül
müştür. 

30 000 Memur ihtiyaçları için alman zaruri eşyaların daha ucuz fiyatla 
alınması ve kısmen de embar mevcudundan temin edilmiş olması 
dolayısiyle tasarraf edilmiştir. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü,, 
150 000 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarın tenzili 

mümkün görülmüştür. 
2 900 Yabancı memleketlere bu yıl memur gönderilmesi lüzumu hâsıl 

olmadığından bu miktar tasarruf olunmuştur. 
14 000 Bu yıl yabancı uzman celbine lüzum görülmediğinden bu mik

tann tasarrufu sağlanmıştır. 
1 200 Sarfiyat seyrine göre bu miktann tasarrufu mümkün görül

müştür. 
1 000 islâhiye Toprak Komisyonundaki hayvanın satılmış olması dola

yısiyle bu miktar tasarruf olunmuştur. 
45 050 Göçmen akınının geçen seneye nazaran azalmış olması dolayısiyle 

ve sarfiyat seyrine göre bu miktarın tasarrufu mümkün görül
müştür. 

Adalet Bakanlığı 
30 000 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarın tasar

rufu mümkün görülmüştür. 
2 100 Müsteşar yargıç ödeneği azalmakta olduğundan tasarruf edil

miştir. 4 z 
80 000 Sene içindeki inhilâller dolayısiyle bu miktarın tasarruf edile

ceği anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 107 ) 



B. M. Düşülen İ Z A H A T 

419 10 50' 000 Bu yıl ihdası düşünülen ve kalori esasına göre hükümlü ve tutuk
lara günde 3 öğün yemek verilmesi lâzıragelen mütaaddit bölge 
ceza evlerinin tamamı tahmin olunan tarihlerde açılmamış ve bu 
itibarla tasarruf sağlanmıştır. 

420 34 000 Bu yıl ara seçimi yapılmaması dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
411 10 2 566 877 1952 yılı harb gereçleri bölümüne konulan ödeneğin, akar yakıta 

muhassas kısmından tenzil edilen bu miktarın, akar yakıtın Ame
rikan askerî yardımından aynen alınması dolayısiyle tasarrufu müm
kün olmuştur. 

20 939 293 Münakaşalarda muhammen bedelden yapılan tenzillerden bu mikta
rın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

İçişleri Bakımlığı 
Sarfiyat seyrine göre tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara nazaran bu miktarın tenzili 
mümkün görülmüştür. 
Yıl içinde vukubulan münhaller dolayısiyle bu miktarın tasarrufu 
mümkün^ olmuştur. 

Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Yenilenmesi düşünülen uzun miadlı eşyaların bir kısmının kullanıl
ması mümkün görülerek tasarruf edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarın tasarruf 
edilebileceği anlaşılmıştır. 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarın tasarrufu 
mümkün olmuştur. 
Tasarrufa riayet edilmek suretiyle bu miktarların tenzili mümkün 
olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 
303 84 768 1952 yılı Bütçe tasarısına ait raporun 303 neü bölümüne taallûk 

eden kısmamda belirtildiği veçhile Muamele Vergisi kanunu tasarı-
siyle Kamu Alacakları hakkındaki kanun tasarısı ve Bina ve Arazi 
vergilerinin Maliyeye alınması hakkındaki kanun tasarısı henüz 
Büyük Millet Meclisince kabul edilmemiş olduğundan, bunlara 
<tahsfeen alınmış olan ödenek ile mâruz tasarıların kabulü halinde 

' bastırılması zaruri görülen defter, koçanlı cilt, cetvel formülü gi
bi matbuaların baskı ve malzeme bedellerine karşılık olorak konu
lan ödeneğin sarfı kaibil olamamıştır. 

476 
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307 43 75 000 Yabancı memleketlere gönderilecek hesap uzmanları için 12 ay 
üzerinden ödenek konulmuş fakat ilk tatbik senesi olan bu yıl 
içinde gönderileceklerin seçimi Temmuz yılında neticelendirilebil-
miş ve dolayısiyle tasarruf imkânı hâsıl olmuştur. 

414 55 000 Başbakanlık ve Maliye bakanlıklarının Yenişehir'deki bakanlıkla
ra nakli için konulan bu ödenek Maliye Bakanlığının naklinden 
sarfı nazar edilmiş olması dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 

417 10 23 000 Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşıl
mıştır. 

423 227 000 Bu tertibe konulan ödenek yıl içinde bu nevi istihkaklar tahakkuk 
ettikçe harcanmakta olduğundan bugüne kadar yapılan sarfiyata 
ve muameledeki istihkaklara göre bu miktarın tenzili mümkün 
görülmektedir. 

476 20 50 000 1952 yılında birçok illerde Gelir Vergisi mükellefleri için kurs 
açılması, radyolarla konuşmalar yapılması düşünülmüş ve bu 
matosatla 476 ncr bölümün 20 nci maddesine 150 000 liralık 
Ödenek konulmuş ise de; ancak 17 ilde kurs açılabilmiş ve radyo
larla geniş mikyasta konuşma yapılamamış olduğundan, bu tahi 
sisatın tamamen sarfına imkân hâsıl olamamıştır. Bu suretle hu
sule gelen tasarruftan 50 000 lirasının diğer bölüm ve maddelere 
aktarılmasa cihetine gidinniştir. 

Devlet Borçları 
827 11 30 000 10 milyon sterlinlik îngiliz kredisi el'an kullanılmaktadır. Faizler 

kullanılan kredi üzerinden hesaplanmaktadır. 1952 malî yılında 
kullanılan kredi miktarına göre faizden bu miktarın tenzili müm
kün görülmüştür. 

61 551 000 12,5 milyon dolarlık kredinin faizleri kullanılan miktarlar üzerin
den hesaplanmaktadır. Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan temas 
neticesinde kullanılacak krediye göre faizden bu miktar tasar
ruf edilmiş ve tenzili mümkün görülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
217 10 160 000 • Tatil aylarında bâzı okullardaki müdür Ve yardımcılarının mezu-

nen ayrılmaları dolayısiyle kendilerine ek görev tazminatı veril
memiş olmasından bu miktarın tasarrufu mümkün olmuştur. 

450 1 650 Burslu okuyan öğrencilerden Haziran döneminde mezun olanların 
yerine bir veya iki ay sonra diğerlerinin alınması dolayısiyle 
bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

453 10 29 000 Milletlerarası bir topluluğun tesbit ettiği (Ünesko) bütçesi kendi 
bütçemizin yürürlüğe girmesinden sfonra kabul edildiği için her 
millete düşen hisse gibi Türkiye'ye ait katılma payı da bütçemi
zin yürürlüğe girmesinden sonra tâyin olunmaktadır. Halen ka
tılma payı olarak Türkiye hissesine düşen miktara nazaran bu 
miktarın tasarrufu mümkün görülmektedir, 

Bayındırlık Bakanlığı 
201 11 30 000 Bngüne kadar yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarın tenzili 

12 80 000 mümkün görülmüştür. 
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34 000 Aylık tertibindeki tasarrufa muvazi olarak elde olunmuştur. 
25 000 Sarfiyat seyrine nazaran tenzili mümkün görülmüştür. 

20 8 000 Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak yabancı 
memleketlere stajyer gönderilmediğinden bu miktar tasarruf 
edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
11 60 000 Bugüne kadar yapılan fiilî harcamalara nazaran bu miktarın ten-

5 000 zil edilebileceği anlaşılmıştır, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
11 44 000 Merkezde mevcut kadro münhalleri dolayısiyle bu miktar 

ödeneğin tasarrufu mümkün görülmüştür. 
12 520 000 5880 sayılı Kanunla alınmış bulunan kadrolara daha sonra 

tâyinler yapıldığı cihetle bu miktar tasarruf sağlanmışaır. 
11 4 000 Merkezde mevcut münhal hizmetli kadroları dolayısiyle tasarruf 

edilmiştir. 
12 355 000 Muhtelif sağlık tesisleri için alınmış buluunan altı aylık 1526 

hizmetli kadrolarına daha sonra tâyinler yapıldığı cihetle ta
sarruf edilmiştir. 

30 000 Alınmış bulunan kadrolardan bâzılarına geç tâyin yapılması do
layısiyle tasarrufu mümkün görülmüştür. 

90 000 Aylık ve ücretlerdeki tasarruflara muvazi olarak bu miktar 
ödeneğin tenzili mümkün olmuştur. 

20 000 5880 sayılı Kanunla alınmışı bulunan başhekim kadrolarına geç 
tâyin yapıldığı cihetle tasarruf edilmiştir. 

6 000 Tasarruflu hareket edilmesi dolayısiyle yıl ssonuna kadar bu mik
tar ödeneğin tenzili mümkün görülmüştür. 

11 3 845 Sarfiyat seyrine göre tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 
50 90 000 Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından gönderilecek olan yabancı uz

manlardan bâzılarının henüz Türkiye'ye gelerek vazifelerine baş-
hyamamaları dolayısiyle bü miktar ödeneğin tasarruf edileceği 
anlaşılmıştır. 

20 12 000 Yurdun Şişli'den Bayazit civarına nakli için münasip bir bina 
bulunamaması dolayısiyle kira ödeneği olarak bu miktar tasarruf 
sağlanmıştır. 

30 47 000 1952 yılının 2 nci altı aynıda kadroları faaliyete geçen okulun 
bu yıl matlûp derecede tedrisat yapamıyacağı anlaşılarak bu mik
tarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

60 18 200 Yıl sonuna kadar bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
70 119 898 Yüksek tahsil gençliği için pravantoryum ittihaz edilmek üzere 

tamirine başlanan kasrın henüz tamiri sona ermemiş ve bu itibar
la idame ödeneğinin tasarrufu mümkün görülmüştür. 

19 375 Kızılcahamam'da açılması derpiş olunan kimsesiz çocuklar yur
dunun henüz açılmaması sebebiyle tasarruf edilmiştir.. 

150 000 Üniversite ve Yüksek okullarda Bakanlık hesabına okutulan öğ
rencilerden 170 inin mezun olmuş bulunması dolayısiyle bu mik
tar ödenek tasarruf edilmiştir. 
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2 350 Bu miktar ödeneğin sene sonuna kadar tasarruf edilebileceği an
laşılmıştır. 

12 000 Bu yıl Birleşmiş Milletler Teknik yardımından faydalanılarak 
yabancı memleketlere gönderilecek Bakanlık mensubu memur ol
madığından tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Kadrolarda zaman zaman husule gelen münhaller dolayısiyle bu 
miktarların tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

1951 yılı ile 1952 yılının 9 aylık sarfiyatına nazaran mezkûr öde
neklerin tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
Aylık tertiplerindeki tasarruflara muvazi olarak bu miktarların 
tenzili mümkün görülmüştür. 
Muhafaza memurları kadrolarındaki münhaller dolayısiyle artacağı 
anlaşılmıştır. 

Yapılan tasarruflardan temin edilmiştir. 

Bâzı gümrük binalarının 1952 yılına ait kira bedellerinin sözleşme
leri gereğince 1951 yılında ödenmiş bulunması dolayısiyle sağlan
mıştır. 
Onarımı maksadiyle kızağa çekilen motörlerin akar yakıtlarından 
elde edilen tasarruf dolayısiyledir. 
Memurların ölen ve sakatlanan hayvanlarının yerine yenilerinin te
min edilmemesi dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 
Sarfiyat seyrine göre bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. 
Komutanlık karargâhının yeni bir binaya taşınması dolayısiyle kurs 
35 gün geç açılmış olduğundan artan yevmiyeler karşılığıdır. 

3 300 Kurs» Mart 1953 nihayetinde hitam bulacağından öğrencilerin dö
nüşlerinin 1953 yılına kalmış olması dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
50 000 Yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarın tasarruf edilebileceği 

anlaşılmıştır. 
690 000 Teknik yardım projelerinin gerektirdiği yabancı uzman ücreti 

olarak bu tertibe konulmuş olan ödenekten tediyat yapılamadığın
dan tenzili mümkün görülmektedir. 

10 000 Döşeme eşyasının bâzılarının mubayaasından sarfınazar edilebile
ceğinden tenzili mümkün olmuştur. 

10 000 Bir kısım demirbaş eşyasının tamiri ile iktifa olunarak bir müd
det daha kullanılabileceği ve yenilerinin mubayaasında zaruret bu
lunmadığı cihetle tasarruf edilebilmiştir. 

51 000 Bu tertibe giren taşıtların işletmelerine kifayet edecek miktarda 
akar yakıt sağlanmış olduğundan (51) bin liranın tasarrufu ka
bil olmuştur. 
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9 000 Hayvan tedarik ederek yem bedeli talebinde bulunacak sağlık 
memurlarının kaç kişi olacağı taayyün ettiği cihetle bu meblâğın 
artacağı anlaşılmıştır. 

40 000 Bu husustaki faaliyetler mevcut ödeneğin tamamının sarfını iea-
bettirmediğinden tasarruf edilmiştir. 

70 000 Program dahilindeki tecrübeler yapılmış olduğu için bu miktar 
ödeneğin sarfına mahal kalmamıştır. 

10 000 Kurumların ihtiyacı karşılanmış bulunduğundan 10 bin liranın 
artacağı anlaşılmıştır. 

102 900 Mücadele işleri sistemli bir şekilde devam etmekle beraber bu 
yıl içerisinde yapılan mücadele sahasına nazaran tasarruf oluna
bileceği neticesine varılmıştır. 

7 500 Yapılan sarfiyat seyrine göre yıl sonuan kadar bu miktarın ta
sarrufu mümkün görülmüştür. 

10 000 Bahçe ziraati için lüzumlu kimyevi madde, ecza ve ilâç ihtiyacı 
karşılanmış ve bu miktar ödenek artmıştır. 

3 500 Hayvan tedartük etmek arzusunda olanların adedi ve bu tertipten ya
pılacak sarfiyat miktarı taayyün ettiğinden fazlasının tenzili müm
kündür. 

57 260 Okulların bir kısnıı kitap ihtiyacını da karşılamak üzere konulan 
ödenek bâzı kitapların bu yıl hazırlanamıyacağı anlaşılmasından 
tasarruf edilmiştir. 

162 540 Şubat sonuna kadar yabancı memleketlere gönderilecek olanla
rın miktarı evvelce derpiş olunan adede baliğ olmadığı için ten
zili kabil olmuştur. 

10 000 Teknik toplantıların en mühimleri yapılmış olduğundan bu mikta
rın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

1 000 Bu sene kursa lüzum görülmemiş ve tenzili mümkün olmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığı 
75 000 Yapılan fiilî harcamalara göre bu miktarların tenzili mümkün go-
10 000 rülmüştür. 
17 000 1952 yılı içinde yabancı mütehassıs getirilmesine imkân görüleme

diğinden bu ödeneğin tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
6 000 Maaş ve ücret tertiplerinden düşülen miktarlara mütenazır olarak 

tasarrufu mümkün olmuştur. 
2 000 Âzami tasarrufa riayet olunarak yapılan harcama neticesinde ta

sarrufu mümkün olmuştur. 
5 000 Okul tatbikat gemisinin işe yaramaması yüzünden hizmetten çıka

rılması dolayısiyle bu tertipten bu miktar tasarruf sağlanacağı an
laşılmıştır. 

Çalışma Bakanlığı 
20 000 Bâzı münhal kadrolara tâyin yapılamaması ve bir kısım memurla

rın da kadrolarına nazaran noksan maaş almaları dolayısiyle tasar
rufu mümkün olmuştur. 

4 000 Aylıklar tertibindeki tasarrufa mütenazır olarak tenzili mümkün 
görülmüştür. 
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Âzami tasarrufa riayet olunduğundan tenzili mümkün olmuştur. 

Getirilecek yabancı uzman için Birleşmiş Milletlerle yapılmakta 
olan müzakerelerde ancak yıl sonunda anlaşmaya varılabileceği anla
şıldığından bu tertipten bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. 
Pek mübren görülmiyeıı bir kısım masrafların kısılması neticesinde 
bu miktarın tasarrufu mümkün olmuştur. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için halen yabancı memleketlerde bu
lunanların gerektirdiği tasarruflar göz önünde bulundurularak bu 
miktarın tasarrufu mümkün görülmektedir. 

İşletmeler Bakanlığı 
201 11 100 000 fiilen yapılan sarfiyata göre bu miktarın tenzili mümkün görül

müştür, 
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301 11 
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Başbakanlık 
1 800 
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Bu maddelere konulan ödenekler ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğun
dan yıl sonuna kadar çıkacak olan ihtiyaçları karşılamak üzere 
bu mikatarlarm eklenmesine zaruret görülmüştür. 

31 
41 
51 
52 

303 11 700 Bu tertibe konulan ödenek tamamen sarf edilmiştir. Yıl sonuna 
kadar çıkacak ihtiyaçları karşılamak üzere bu miktarın ilâvesine 
lüzum vardır. 

304 21 4 000 Telefon muhaverelerinin iş hacmına göre artmış olması dolayı-
22 500 siyle bütçeye konulan ödenek tamamen harcanmıştır. 

309 11 1 000 Otomobillerin miadlarını doldurmuş olmaları dolayısiyie gerek 
12 500 işletme gerek tamir için konulan ödenekler ihtiyaca kâfi gelmemiş 
13 1 000 ve yıl sonuna kadar ihtiyaçları karşılamak üzere bu miktarların 
14 1 000 eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
21 
22 
41 1 000 Milletlerarası münasebetlerin gösterdiği inkişaf ve memleketimi-
42 500 ze yapılan ziyaretlerin artması neticesinde mevcut ödenek ihti

yaca kâfi gelmemiştir. , 

Danıştay Başkanlığı 
308 600 Bu tertibe konulan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Bu ödenekle 

tahakkuk eden borçlar ödenecektir. 
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
207 3 000 Bu tertibe konulan ödeneğin tamamı harcanmıştır. 1952 döne

minde yabancı dil imtihanına girerek muvaffak olan üri memu
run yabancı dil para mükâfatını ödemek üzere teklif olunmuştur. 

304 21 6 000 Alman sıkı tasarruf tedbirlerine rağmen Genel Müdürlüğün bil
hassa İstanbul ve İzmir radyolariyle daimî surette temasta bu
lunması dolayısiyle bu tertipteki ödenek tamamen harcanmıştır. 

22 4 000 Bu tertibe Ankara ve İstanbul radyolariyle İstanbul Basın Tem
silciliği için ödenek konulmuştur. İzmir Radyosiyle Basın Tem
silciliği telefon masrafları inzimam etmiş bulunduğundan mevcut 
ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

305 200 Bu tertibe konulan kira karşılığının bakiyesi bu defa İzmir Bele
diyesinden yıllığı 500 lira ile kiralanan izmir Radyoevi binasının 
kirasını karşılamadığından bu miktara lüzum hâsıl olmuştur. 

30ft 31 3 000 Motorlu nakil vasıtalarının işletme masraflarını karşılamak üze
re bütçe ile verilen ödenek kâfi gelmediğinden bu miktarın ilâve
sine zaruret hâsıl olmuştur. 

451 20 20 000 Hazırlanan muhtelif mevzulardaki tanıtma yayınlar için bütçeye 
» konulan ödenek tamamen harcanmış bulunduğundan bir kısım neş

riyatın bastırılmasını teminen bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl ol
muştur. 

40 10 000 Bu yıl kalabalık heyetler halinde memleketimize gelen Yunan ve 
Yugoslav gazetecilerinin bilûmum masraflarını karşılamak su
retiyle bütçeye konulan ödenek tamamen harcanmıştır. Yeniden 
gelecek yabancı basın heyetlerinin masraflarını karşılamak üzere 
bu miktar ödeneğe lüzum hâsıl olmuştur. 

60 10 000 1952 yılında hazırlanıp da yeter tahsisat olmamasından tabettiri-
lemiyen turistik eserlerin bastırma masrafları karşılığıdır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne 
206 22 2 000 Bu bolüme konulmuş olan ödenek vukubulan doğumlar dolayı

siyle tamamen harcanmış olduğundan yıl sonuna kadar vukubula-
cak doğum masraflarını karşılamak üzere bu miktar ödeneğe ihti
yaç olacağı tahmin olunmuştur. 

550 Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün icarında bulunan binanın 
mukavelesi gereğince Tanzifat ve Tenvirat resimleri ödenecektir. 

950 Teşkilâtın tevsi edilmiş olması sebebiyle yeni kurulan istasyonlar 
için tutulmuş olan binaların icar bedelleri karşılanacaktır. 

1 000 Bütçeye mevzu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Sene sonuna kadar 
yapılması zaruri görülen nakillerle tâyinlerin gerektirdiği yol
luklar karşılanacaktır. 

3 000 Bu tertipteki ödeneğin tamamı harcanmıştır. Hâlen Heybeü Sana
toryumunda bulunan bir memurun 1 400 lira tedavi masrafı ile bu 
defa sanatoryuma gönderilecek bir memurun tedavi ücreti karşıla
nacaktır. 

453 10 2 850 Bütçenin tanzimi sırasında dünya Meteoroloji Teşkilâtına katılma 
payı olarak hissemize isabet eden miktar katı olarak belli olmadı
ğından bütçeye tahminî bir hesapla 10 000 liralık bir ödenek konul-
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muştur. Halen katılma payı miktarı 4 532 dolar olarak tesbit edil
miş bulunduğundan noksanını teşkil eden aradaki farkın ödenmesini 
teminen teklif edilmiştir. 

20 6 950 Avrupa Altıncı Rejiyonal Komisyonuna iştirak eden temsilcimiz ile 
Paris'te yapılan Meteoroloji toplantısma iştirak eden temsilcimizin 
istihkaklarına mevcut ödenek kâfi gelmemiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
206 22 3 000 Bu tertibe konulan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Yıl sonuna 

kadar vukubulacak doğumları karşılamak üzere bu miktar öde
neğe lüzum vardır. 

32 2 200 Bu tertibe konulan ödenek tamamen harcanmış bulunduğundan 
tahakkuk eden borçları karşılamak üzere bu miktar ödeneğe ihti
yaç vardır. 

308 11 4 000 Bu tertibe konulan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Hâlen Yakacık 
Verem Sanatoryumunda bulunan bir memurun tahakkuk eden 
tedavi ücreti ile tedavileri icabedecek diğer memurların masraf
ları karşılanacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
307 10 50 000 Bu tertibe konulan ödeneğin tamamı harcanmıştır. Tapulama kura

larını ikmal eden talebelerin bölgelere yollanması ve normal diğer 
tâyinlerin gerektirdiği yollukların karşılanması için bu miktar 
ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

476 20 50 000 Kursları ikmal edenlerin yerine yeniden alınacak olan öğlencilerin 
genel giderleri karşılanacaktır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Doğumların yapilan tahminleri aşması hasebiyle bütçeye konulan 
ödenek tamamen harcanmıştır. Yıl sonuna kadar olan ihtiyaçların 
karşılanması için bu miktar ödeneğe lüzum vardır. 
Bu tertibe konulan ödeneğin tamamı sarfedilmiş olduğundan sene 
sonuna kadar vukubulacak bir kısım zaruri masraflar karşılana
caktır. 
Muhtelif sebepler altında oturdukları binaları değiştirmek zaru
retinde kalan ve yeniden kiralanan binaların kira bedelleri mev
cut tahsisatla karşılanmak imkânı olmıyan teşkilât için bu mik
tarın ilâvesine zaruret görülmüştür. 
Bu tertibe konulan ödeneklerin sene sonuna kadar kifayet etmi-
yeceği anlaşıldığından taşıt işletme ve onarma gideri olarak bu 
miktarların ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Talebe adedinin (4) ten (80) e çıkarılması sebebiyle beliren ih
tiyaç karşılanacaktır. 

Adalet Bakanlığı 
İller memurları aylığı tertibine konulmuş olan ödeneğin, üst de
rece terfi farklarının fazlalığı dolayısiyle yıl sonuna kadar olan 
ihtiyaçları karşılıyamıyacağı anlaşıldığından Şubat aylıklarının 
ödenmesi için bu miktar ödeneğin eklenmesi zaruridir. 
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206 11 5 000 On aylık sarfiyat seyrine ve mahallerinden alınan ihtiyaç listele-
12 90 000 rine binaen bu miktarın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

' 2 2 42 000 Bütçenin tanzimi sırasında yapılan tahminlerden fazla doğum ol
duğundan bütçeye konulan 128 000 lira 9 ay sonunda tükenmiştir. 
Aylık sarfiyat vasatisi 14 200 lira olduğuna göre Aralık, Ocak 
ve Şubat ayları için bu miktar ödeneğe ihtiyaç görülmüştür. 

40 5 000 Bütçeye konulan ödenek tamamen sarfedilmiştir. Yüksek rakımlı 
yerlerde çalışan adalet memurlarının bir taraftan adedi artmış 
diğer taraftan da bu gibi yerlere daha yüksek maaşlı memurlar 
tâyin edilmiş olması dolayısiyle yakacak zammı istihkaklarını 
karşılamak üzere bu miktarın eklenmesi zaruri görülmüştpr. 

209 250 000 5434 sayılı Kanunun geçici 39 ncu maddesi gereğince emekliye 
sevkedilen adalet memurlarından 55 yaşını doldurmamış olanla
rın bu yaşa kadar olan müddetleri için Emekli Sandığınca tan
zim edilen fatura ve taleplere binaen 68 775 liranın ödenmesi za
rureti hâsıl olmuştur. Diğer- taraftan üst derece terfi farkları 
dolayısiyle de bütçeye konulan ödenek ihtiyacı karşılıyamamış 
olduğundan yıl sonuna kadarki ödemeleri temin için bu miktar 
ödeneğe lüzum hâsıl olmuştur. 

304 11 75 000 Bu tertibin Ödeneği hemen tamamen sarfedilmiş durumdadır. 9 
aylık sarfiyat seyrine nazaran aylık masraf vasatisi 23 300 lira
dır. Aralık, Ocak ve Şubat ayları ihtiyacını karşılamak üzere bu 
miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

12 500 000 Malî yılı 9 ayı içinde yapılan masraf yekûnu 1 761 485 lira oldu
ğuna nazaran aylık anasraf vasatisi 195 920 liradır. Tahsisat-
sızlık yüzünden adlî tebligatın sekteye uğramak ihtimali oldaığu 
vâki taleplerden anlaşıldığından senenin son aylarında müşkü. 
bir durumla karşılanmamak üzere bu miktarın eklenmesi zaruri 
görülmüştür. 

417 10 200 000 Bu tertipteki ödenek hemen tamamen sarfedilmiş durumdadır. 
Halen mevcut 90 000 lira civarındaki bakiye de mahkeme kararla
rına müsteniden vukubulan talepleri karşılıyacak durumda de
ğildir. 10 aylık sarfiyata nazaran bu miktar ödeneğe ihtiyaç 
vardır. 

20 10 000 Bu tertibe konulan ödenek tamamen sarfedilmiştir. Mahkeme
lerce adlî müzaherete karar verilmiş olan vatandaşların işleri öde
nek gelmesiıe intizaren talikten talika bırakılmakta olduğu an
laşıldığından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince bu 
işlere sarfedümek üzere bu miktarın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

İçişleri Bakanlığı 
201 12 300 000 İller memurları aylığı maddesine mevzu ödenek üst derece aylık 

farkları miktarının yükselmiş olmasından dolayı yıl sonuna ka
dar olan ihtiyaca yetmiyeceği anlaşıldığından bu miktar ödeneğe 
lüzum hâsıl olmuştur. 

305 50 14 000 Bu tertibe mevzu ödeneğin, elektriğe kavuşan birçok mahallerde
ki hükümet dairelerinin aydınlatma ihtiyacına kâfi gelmiyeceği 
anlaşıldığından bu miktar ödeneğe lüzum hâsıl olmuştur. 
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60 30 000 illerin tevali etmekte olan müracaatlarından çıkarılan sonuçlara 
göre mahrukat talepleri 180 000 lirayı aştığından önümüzdeki 
kış aylarında yakacak mahrumiyetine düşülmemesi için bu mik
tar ödeneğe ihtiyaç vardır. 

22 30 000 İllerin telefon muhaveratından tasarruf yapılması için gerekli bü
tün tedbirler alınmış olmasına rağmen şehirlerarası telefon şe
bekesinin genişlemekte olması dolayısiyle mevcut ödenek ihtiya
ca kâfi gelmemiştir. 

10 75 000 Bütçe ile verilen ödenek tamamen harcanmış bulunmaktadır. Bun
dan sonra yapılacak tâyinleri ve illerden tâli memurlar için iste
nilen talepleri karşılamak üzere bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

20 15 000 Bütçeye konulmuş bulunan 40 000 lira tamamen harcanmış bulun
maktadır. Vekâleten idaresi lâzımgelen vazifelerle hudut mü
lakatlarının ve bu tertibe taallûk eden diğer geçici mahiyetteki 
hizmetlerin karşılanabilmesi için teklif edilmiştir. 

11 2 000 Bütçeye konulan ödeneğin tedavileri gereken memurların fazla-
12 25.000 lığı dolayısiyle yıl sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılıyamıya-

cağı anlaşıldığından bu ödeneklerin eklenmesine. lüzum hâsıl 
olmuştur. 

20 1 000 Eylül 1952 de Lüksemburg'ta açılan Milletlerarası Ahvali Şah
siye Komisyonuna iştirak eden bir memurun tahakkuk eden 
masraflarına bütçeye konulan ödenek kâfi gelmediğinden teklif 
olunmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
1 700 Bursa'da şehit edilen Komiser Necdet Pamir'in vârislerine 1475 

sayılı Kanun gereğince son almakta olduğu maaşın on misli tuta
rında tazminat verilmesi lâzımgeldiğinden bu miktar ödenek istih 
şaline lüzum hâsıl olmuştur. 

20 9 000 önceden tahmini mümkün olmıyan ve hâdiselerin zuhuruna bağlı 
olan hizmetlerden mütevellit masrafları ve teraküm etmiş tahak
kukları karşılamak üzere... 

12 15 000 Sanatoryumda tedavi olunanlarla ayakta tedavilerine lüzum gö
rülenlerin ilâç ve tedavi masraflariyle başka mahalle gönderilen
lerin yollukları için bütçeye konan ödenek kâfi gelmemiştir. 

21 3 000 Merkezde trafik işlerinde kullanılan iki jip arabasının akar yakıt 
masrafı karşılığı, olarak teklif edilmektedir. 

31 18 300 Yeniden mubayaa olunan ve olunacak motorlu taşıtların akar 
yakıt ihtiyacı karşılanacaktır. 

32 10 000 Yeniden mubayaa olunan ve olunacak motorlu taşıtların onarma 
masrafları karşılanacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı 
40 2 500 Bakanlığın Gümrük ve Tekel Bakanlığı binasına nakli ve yeni bi-
50 5 000 nanın hususiyeti dolayısiyle cari sene bütçesinin bu maddelerine 
60 5 500 hizalarında gösterilen miktarlarda ödenek ilâvesi zaruri görül

müştür. 
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302 50 5 000 Kuzey Atlantik Andlaşmasına katılmamızın zaruri kıldığı siyasî da
irenin ihtiyacını karşılamak üzere bu miktar ödeneğe lüzum hâsıl 
olmuştur. 

304 11 100 000 Milletlerarası münasebetlerin artmış bulunması ve bu* meyanda 
Bakanlık teşkilâtında yeniden vücut bulan NATO İdaresi Teşkilâ
tının yabancı memleketlerdeki Milletlerarası teşkilât ile elçilik ve 
konsolosluklarımızın daimî olarak yaptığı muhaberat neticesinde 
artan sarfiyatı karşılamak ve tahakkuk eden ihtiyaçları gidermek 
maksadiyle bu bolüme bu miktar ödenek eklenmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

12 15 000 Kuzey Atlantik Andlaşmasına iltihakımızın ve yeniden ihdas edilen 
Libya Hükümeti nezdinde açılan elçiliğimiz, Tunus ve Liverpol'da 
açılan konsolosluklarımız dolayısiyle muhabere miktarı da artmış 
ve yıl içinde alınmış olan ek ödeneğe rağmen ihtiyaçların karşıla-
namıyacağı anlaşılmış olduğundan bu miktar ödenek ilâvesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

304 21 7 000 Bakanlık binasının Yenişehir'deki yeni binasına nakli dolayısiyle 
yapılan telefon mükâlemelerinin artmış olması ve telefon makine
lerinin naklinin gerektirdiği masraflar dolayısiyle bu miktar öde
neğe lüzum hâsıl olmuştur. 

307 10 50 000 Bilhassa son defa bütün memleketlere yapılmış olan büyükelçi ve 
elçi tâyinleriyle kanuni ve idari icaplara göre yapılan tâyin ve na
killer dolayısiyle bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

20 30 000 Milletlerarası münasebetlerin son dereee artmış olması ve bilhassa 
Kuzey Atlantik Andlaşmasına dâhil olmamız hasebiyle artan mas
rafları karşılamak üzere bu bölüme bu miktar ödenek ilâvesine za
ruret hâsıl olmuştur. 

403 20 50 000 Memleketimizi ziyaret eden yüksek ecnebi şahsiyetlerin son sene
lerde artmış bulunması ve bu şahsiyetlerin ağırlanması için yapı
lan ağırlama masraflarının tahminleri aşması dolayısiyle bu bölü
me bu miktar ödenek eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
304 21 3 000 Ağustos 1952 ayma ait telefon giderleri ödendikten sonra bu bö

lümde 550 lira ödenek bakiyesi kalmıştır. Halbuki sarfiyat vasa
tisi ay itibariyle 900 lirayı bulmaktadır. Bu itibarla yıl sonuna ka
dar olan ihtiyacı karşılamak üzere bu miktarm ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. 

22 1 000 Dış münasebetlerin fevkalâde artmış olması dolayısiyle bütçe ile 
verilen 1 500 lira tükenmiştir. Yıl sonuna kadar lüzumlu ihtiyacı 
karşılamak üzere bu miktar ödeneğe ihtiyaç vardır. 

403 3 000 Teşkilâtımızla ilgili ecnebi şahsiyetlerin memleketimizi ziyaretleri 
artmış olması dolayısiyle bu bölümdeki ödenek ihtiyaca kâfi gel
memiş ve 3 000 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 
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Maliye Bakanlığı 
15 000 4910 sayılı Maliye teşkilât Kanununun 15 nci maddesi gereğince 

Bakanlık teşkilâtında çalışan veznedarlara verilmekte olan kasa taz
minatı, veznedarların hemen hepsinin kadrolarında üst derece 
farkı almakta olmaları dolayısiyle ihtiyacı karşılamamıştır. 

30 000 Usul Kanunu gereğince vergi mükelleflerine yapılması lâzımgelen 
telbligatm ilân yoliyle yapılması zarureti karşısında kalınması ve 
su sarfiyatının kontrolüne imkân bulunmaması sebepleriyle mev
cut ödenek bitmiştir, istenilen ödenekle yıl sonuna kadar tahak
kuk edecek ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

10 000 Yeni yapılan Hükümet konaklariyle birlikte kalorifer tesisleri vü
cuda getirilmiş bulunmaktadır, eski yıllarda daha ucuz mahru
katla yapılan ısıtma bu tesislerin vücuda gelmesi dolayısiyle daha 
pahalıya mal olmaktadır. Bu itibarla mevcut ödenek ihtiyacı kar
şılanamamış bulunmaktadır. 

80 000 Gelir Vergisi Kanununun tatbikatı dolayısiyle il ve ilçeler maliye v*> 
vergi daireleri ile yapılan muhaberat artmıştır. 

3 000 5960 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince teşkil olunan daireler için 
tesisi zaruri olan telefonların tesis bedelleriyle konuşma ücretleri 
karşılanacaktır. 

25 000 Vergi tahsil işleriyle ilgili olup 1952 yıl Bütçesine konulan ödenek 
tamamen harcanmıştır. Bu, itibarla bu tertibe yıl sonuna kadar olan 
ihtiyaçlar için bu miktar ödeneğe lüzum vardır. 

5 000 Tapulama komisyonlarının muhtelif il ve ilçelerde geniş teşkilâtla 
faaliyete geçmesi dolayısiyle belirtme işlerine de hız verme zorunda 
kalınmıştır. 

12 000 Memleketin muhtelif mahallerinde bulunan külliyetli miktardaki 
hurda demirlerin ve batık gemilerin satışa arzı 2490 sayılı Kanun 
gereğince memleket iç ve dışında yapılması icabeden ilân masrafla
rını artırmıştır. 

160 000 Müslüman devletlerinden mürekkep bir gurup tarafından Vaşing-
ton'da yaptırılan cami için kızılay kanaliyle Hükümetimizce hedi
ye edilmesi muvafık görülen çinilerin bedeli olarak 60 000 lira ve 
İtalya'da vukubulan feyezan dolayısiyle Hükümetimizin yardımı 
olarak keza Kızılay Kurumu vasıtasiyle gönderilen 250 ton buğday 
bedeli olarak da 100 000 lira ki, ceman 160 000 liranın kuruma te
diyesini teminen istenilmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
900 000 5974 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri kadrosunda yapılan deği

şikliğin istilzam ettiği ödenek farkı 3 537 200 liradır. 1952 de 105 
lira ücretten 20 lira asli maaşa geçecek olan 2300 öğretmen için 
bütçeye konulan ödenek 2 012 500 liradır. Bahsi geçen 2300 öğret
men de 5974 sayılı Kanunla alınan kadrolara nakledildikleri cihetle 
bu kanunla kadroda yapılan değişikliğin istilzam ettiği 8 aylık ma
aş farkı olan 3 537 200 liranın bütçeye aksi 1 524 700 liraya inhi
sar etmiştir. Bunun 100 000 lirası maddeler arası aktarma ile temin 
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.^vüm^^i^tt'^Z' \ ohınniBf ve 524 000 küsur lirası da tasarrufla karşılanmış ve yalnız 
^}-j^^ğ^fff:"'' * 300 000 liranın bu bölüme eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

206 12 350 000 1952 Bütçesiyle verilen ödenek tamamen harcanmış bulunmak
tadır. Mülhakattan alınan ödenek taleplerine ve çocuk sayışma 
göre bu miktar ödenek eklenmesine zaruret görülmüştür. 

22 100 000 1952 Bütçesiyle verilen ödenek tamamen sarf olunmuştur. Doğum
ların yıl başında tahmin olunan miktarların üstünde olması 
ve mülhakattan alınan ödenek taleplerinin gerektirdiği giderler 
karşılığı olarak bu miktar ödeneğe lüzum görülmektedir. 

40 60 000 Yakacak zammına tâbi bölgelerdeki öğretmen ve memur sayı
sının artışı dolayısiyle bu bölüme bu miktar ödenek ilâvesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

452 29 000 Türk - Amerikan kültür münasebetlerinin memleketimiz lehine 
gelişmesinden istifade edilerek gidiş - dönüş yol paraları ve di
ğer öğrenim giderleri Amerikan Hükümetine ait olmak üzere 
25 öğretmen 4489 sayılı Kanuna tevfikan Amerika,ya gönderil
miştir. Bu öğretmenlerin umumiyetle öğrenci ödeneği ile maaş
ları arasındaki farkın ödenebilmeğini teminen bu miktar öde
neğe ihtiyaç görülmüştür. 

458 10 1 650 Yönetmeliği gereğince açılmakta, olan Devlet resim ve heykel 
sergilerinin tertip ve tanziminde panoye şiddetle ihtiyaç var
dır. Bu panolar şimdiye kadar Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumundan kira ile temin olunmakta idi. Bunlardan 300 ade
dinin satınalınmasına karar verilmiştir. Bu itibarla bu bölüme 
bu miktar ödenek temini zaruri görülmüştür. 

611 150 000 Devlet Tiyatrosunun kendi varidatı ve Hazine yardımı karşılık 
gösterilmek suretiyle hazırlanan 1952 Bütçesinin masraflarda 
âzami tasarrufa riayet edilmiş olmasına rağmen denkleştirilmesi 
mümkün olmamış ve asgari bu miktar Hazine yardımı yapılma
dığı takdirde müessesenin işlemesi imkânı olmadığı neticesine 
varılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı 
307 20 3 000 tş hacminin artması geçici görev vazifelerinin de çoğalmasını 

icabetirdiğinden mezkûr bölüme konulan ve tamamen harcanmış 
bulunan ödeneğe zaruri masrafların karşılanabilmesi maksadiyle 
bu miktarın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

30 5 000 Artan iş hacmi nispetinde teftiş ve tahkik mevzuları da artmış ol
duğundan bu tertibe konulan ödenek tamamen harcanmış bulun
maktadır. Yıl sonuna kadar yapılacak teftiş işlerini karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
304 11 1 500 Bu tertiplere bütçe ile Terilen ödenek tamamen harcanmış oldu-

12 1 500 ğundan malî yıl sonuna kadar bu miktarların eklenmesine lüzum 
görülmüştür. 
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10 000 Tetkik için yabancı memleketlere gitmesi mukarrer heyetin yol 
masraflarını karşılamak üzere bu miktar ödeneğe zaruret hâsıl ol
muştur. 

10 000 Bu tertibe konulan ödenek tamamen harcanmıştır. Yurt içinde 
veya yurt dışında tedavi altında bulunan memurların tahakkuk 
etmiş ve yıl sonuna kadar tahakkuk edecek tedavi giderlerinin kar
şılanması için bu miktar ödeneğe zaruret vardır. 

2 000 Bütçe ile verilen ödenek tamamen harcanmış olup yıl sonuna ka
dar vükubulacak ihtiyaçları karşılamak üzere bu miktar ödenek 
istihsali icabetmiştir. 

10 000 Maden muamelelerinin çok artmış olması dolayısiyle bütçe ile 
verilen ödenek yıl ortasında tükenmiştir. Halen elde mevcut mek-
şuf maden sahalarının imtiyaz ve işletmelere açılması için talibi
nin aranması, arama ruhsatnamelerinin iptali, kapalı sahaların 
aramalara açılması, ilân masrafları olarak tahakkuk eden ve yıl 
sonuna kadar tahakkuk edecek olan giderleri karşılamak üzere bu 
miktar ödeneğe lüzum görülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
6 000 Bütçe ile verilen ödenek tamamen harcanmış bulunduğundan 

merkez dairelerinin yıl sonuna kadar ihtiyaçlarını karşılamak ve 
Teftiş Kurulunun ihtiyacı bulunan dosya kutuları ile Zatişleri ve 
Muamelât Genel müdürlüklerince lüzum gösterilen bezli dosya 
zarflarını tedarik etmek üzere bu miktar ödeneğin ilâvesine zaru
ret görülmüştür. 

970 200 Sıtma savaşı için Marshall Yardımından yurdumuza getirtilen 
malzemelerin bölgelere sevk masrafı olarak 200 000 ve 1950 - 1951 
devresi içinde yine Marshall Yardımından temin edilerek yur
dumuza getirtilen sıtma savaş malzemesinin Gümrük Resmi ola
rak tahakkuk eden 770 200 liranın ödenebilmesi için bu miktar 
ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
2 500 Gümrüklerde iş hacminin artması dolayısiyle basılı kâğıt sarfi

yatı da çoğalmış olduğundan mevcudu kalmıyamlann acilen bas
tırılması için teklif edilmiştir. 

7 000 Ecnebi limanlardan gelip uğrak yaparak kıyılarımızda dolaşan 
gemilerin geçen yıla nazaran fazlalaşması dolayısiyle bunlara ve
rilen muhafaza memurlarının yıl sonuna kadar tahakkuk edecek 
yollukları karşılanacaktır. 

3 600 Hastanelerde yatarak tedavi edilen memurların tahakkuk etmiş 
olan ve yıl sonuna kadar tahakkuk edecek masraflarını karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 

4 000 Bu tertibe yıl başmda bütçe ile verilen ve yıl içinde aktarma ile 
temin olunan ödenekler ihtiyaca kâfi gelmediği •cihetle mevcut 
taleplerin karşılanması ve yıl sonuna kadar tahakkuk edecek 
ihtiyaçların karşılanması maksadiyle bu miktarın eklenmesine 
ihtiyaç görülmüştür. 

( S. Sayısı : 107 ) 
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50 13 000 Gümrüklerde iş hacminin artması nispetinde çoğalan ve Ziraat 
Bankası vasıtasiyle Hazineye gönderilen gümrük gelirlerinin ac
yo ücretlerine ait olup bu maddedeki ödenek halen bitmiş bulun
maktadır. Halen tahakkuk etmiş 4 500 liralık" borcun ödenmesi 
ve yıl sonuna kadar çıkacak ihtiyaçları karşılamak üzere teklif 
olunmuştur. ,*,«**** 

Tarım Bakanlığı 
201 12 50 000 4 . V I . 1952 tarihli ve 5944 sayılı Kanunla alınmış bulunan kadro

lar karşılığı tamamen tasarruflarla sağlanamadığından ilâvesi za
ruri görülmüştür. 

206 12 45 000- 5944 sayılı Kanunla alınan kadrolara yapılan tâyinler bu bölüm
deki masrafları da artırdığı ve mevcut tahsisatın ihtiyacı karşıla
maya kâfi gelmiyeceği anlaşıldığı cihetle bu tertiplere hizaların
daki miktarların ilâvesi zaruridir. 

209 100 000 ")944 sayılı Kanımla alınmış olan kadrolara mütaallik emekli keseneği 
için ödenek alınmamış olduğu gibi tcrtibindeki bakiye ile de karşı
lanması mümkün olmadığından bu miktar ödeneğin ilâvesi iktiza 
etmektedir. 

304 11 15 000 Yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılayabilmek için bu miktarın 
21 5 000 ilâvesi zaruri görülmüştür. 

307 50 295 000 Teknik yardım projelerinin gerektirdiği masraflar karşılığı olarak 
iadesi mukarrer paraların 204 ncü bölümden sarfı mümkün olama
dığından gerekli ödemeler yapılabilmek üzere 295 000 liranın bu ter
tibe aktarılması zarureti hâsıl olmuştur. 

61 100 000 Zirai mücadele işlerine geniş ölçüde devam edilmektedir. Sonbahar 
ve kış mevsimleri geçen yıllara nazaran bâzı hastalıklara daha müsait 
geçmekte olduğundan mücadele işlerini tahmin edildiğinden fazla 
hızlandırmak icabetmiş ve binnetice bu tertipteki ödeneğin de tezyidi 
zarureti ile karşılaşılmıştır. 

71 100 000 Kış mevsiminin gecikmesi sebebiyle mücadele işleri durdurulmıyarak 
aynı hızla devam edilmekte olduğundan tertibine konulan Ödenek 
kifayet etmemiştir. 

,308 11 3 000 Merkez ve iller memurları tedavi giderleri olarak bütçeye konulan 
12 . 7 000 ödenek tamamen harcanmıştır. Hâlen hastanede bulunan ve <ıyakta 

tedavi gören memurların tahakkuk etmiş ve yıl' sonuna kadar tahak
kuk edecek masraflarını karşılamak üzere bu miktar ödenek istihsa
line lüzum hâsıl olmuştur. 

417 10 250 000 Havaların müsait gitmesi sebebiyle geçen yıllardan farklı olarak 
zirai savaşa fasıla verilmeksizin devam olunması genel giderler 
ödeneğinin de tezyidini icabettirmiştir 

419 10 80 000 Muhtelif illere bedelsiz olarak tahsisedilen çeşitli fidan ve bağ 
çubuklarının ambalaj ve nakliye masraflariyle yeniden tesis edi
len Yahyalı, Konya ve -diğer fidanlıkların işletme masrafları bö
lümündeki ödeneğin bakıyesiyle karşılanamıyacağından bu mikta
rın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

( S. Sayısı : 107 ) 
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20 000 Muhtelif illerde yeniden tesis edilen Zeytin Bakım Fen Memur
lukları ihtiyacı ile devam etmekte olan parselâj işlerinin netice-
lendirilmesi ve zeytin bölgelerinde sürekli budama kurslarında 
istihdam edilecek ustaların yevmiyelerinin karşılanması için bu 
miktarın ilâvesi icabetmiştir. 

100 000 Yeniden mubayaası zaruri görülen 10 aded pamuk selektörünün 
işletme masrafı olarak 20 000, Elâzığ, İğdır ve Diyarbakır dene
me tarlalarının masrafları karşılığı olarak 10 000 liraya ihtiyç 
vardır. Diğer taraftan İğdır bölgesi pamuk tohumluklarının 
değiştirilmesi ve diğer zarar gören bölgeler ihtiyacı için müesse
selerimizde yetiştirilen yüksek vasıflı pamuk tohumluklarının te
mini maksadiyle 682 sayılı Kanun gereğince bedelsiz olarak ya
pılacak yardım ve dağıtılacak 100 ton pamuk tohumunun muba
yaa, ambalaj ve sevk masrafları karşılığı olarak sarfı müstaceli
yet kesbeden bu miktarın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Ulaştırma Bakanlığı 
2 000 1952 yılı Bütçesine mevzu 3 000 lira ödeneğin sarfedilmiş bulun

ması dolayısiyl'e halen sanatoryumda tedavi edilen iki memura 
ait masraflarla sene sonuna kadarki vukuu muhtemel ihtiyaçları 
karşılamak üzere bu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur;. 

13 100 Bütçenin tanzimi sırasındaki kurula katılma payının ödeme tari
hindeki kur farkından mütevellit olan meblâğla 1951 yilın,dan 
tahakkuk ettirilen katılma payının ikmali dolayısiyle bu miktar 
ödenek teminine zaruret hâsıl olmuştur. 

Çalışma Bakanlığı 
3 500 Yıl ortasında yürürlüğe giren İş Kanununun dört işçi çalıştırılan 

iş yerlerine teşmili hakkındaki 3/14937 sayılı kararname ile 
5953 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle adedi 12 bin kadar artan 
tş Kanununa tâbi müesseselere yapılan tebligata fazla miktarda 
posta pulu harcandığından bu miktar ödeneğe ihtiyar hâsıl 
olmuştur. 

4 000 Bu bölümün 12 nci maddesinde belirtilen sebepler dolayısiyle 
iş hacmi artmış olduğundan mevcut telefonlara 6 aded telefon 
ilâve edilmiş ve mevcut ödeneğin ihtiyacı karşılıyamıyacağı anla
şılmış olduğundan bu miktar ödeneğe lüzum görülmüştür. 

2 900 istanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü için 1 . 7 . 1952 tarihinden 
itbaren aylık kirası 700 lira olan yeni bir bina kiralanmış oldu
ğundan bu miktar ödenek istihsaline lüzum hâsıl olmuştur. 
Merkez memurlarından halen iki memur hastanede tedavi gör-

„ 0 0 inekte olup illerde de 488 lira borç tahakkuk etmiş bulunmakta 
ve tertibinde ancak 51 lira öd'enek bakiyesi kalmış olduğundan 
merkez ve iller tedavi giderlerine bu miktarın eklenmesi zaruri 
görülmektedir. 
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500 5118 sayılı Kanun gereğince iş ihtilâfları hakem kurullarına katı
lacaklara ödenecek huzur ücretleri için 1952 Bütçesine konulan 
17 000 lira ödeneğin 550 lirası 1951 yılında tahakkuk etmiş, hu
zur ücretlerine ödenmek üzere yeçen yıl borçlarına aktarılmış 
buna mukabil aynı bölümün diğer tertibinden 3 000 lira bu ter
tibe Genel Muhasebe Kanunu gereğince aktarılmasına rağmen 
sarfiyat seyrine göre daha 500 lira ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

1 000 Bu yıl Adalet Bakanlığı iki il ve döx,t ilçede yenijden iki iş mah
kemesi kurulmuştur. Bu bölümde halen 1 200 lira ödenek bakiyesi 
vardır. Sarfiyat seyrine göre daha bu miktar ödeneğe ihtiyaç 
görülmektedir. 

Eklenen 

[3] Sayılı cetvel 

İ Z A H A T 

100 000 

500 000 

Millî Savunma Bakanlığı 
1 200 000 Merkezi İzmir'de kurulmuş olan Güney Doğu NATO Karargâhına 

tahsis olunmak üzere İzmir'de rıhtım üzerinde Belediyeye ait olan 
otel bina ve arazisinin kamulaştırılmasına zaruret hissedilmiş ve 
bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 
5830 sayılı Kanunla Hazineye 418 bina intikâl etmiştir. Bunlar
dan birçoğunun tamir edilmeye muhtaç durumda oldukları 1952 
yılı Bütçesinin tanziminden sonra mahallerinden gelen yazılardan 
anlaşılmıştır. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 751 nci bölümünün 10 ncu 
telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satınalma giderleri madde
sinden sarfedilemiyeceği anlaşılan 500 000 liranın (32 Jeep, 6 de
dektif otusu, 3 polis tipi Ikamyonet, 10 motosiklet ve 4 jeep kap
tıkaçtı) mubayaası maksadiyle Maliye Bakanlığı Bütçesinin 752 
nci bölümünün 13 ncü maddesine aktarılması mevcut ihtiyaca bi
naen zaruri görülmüştür. t 

Bayındırlık Bakanlığı 
30 000 Tapu ve Kadastro Okulu ilâvei inşaatına mevcut ödenek kifayet 

etmemiş ve bu miktarın eklenmesine zaruret görülmüştür. 
35 000 Yeşilköy hava meydanına uçaklarla yabancı memleketlerden ge

len eşyaların konulmasına mahsus gümrük sundurması gelen eşya
ların günden güne artması dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 
Mevcut sundurmaya bir yenisinin acilen ilâvesi dolayısiyle teklif 
olunmaktadır. 

I 1 (S. Sayısı : 107 ) 
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5 000 Ordu Liman binasının onarımı esnasında çatının kamilen çürük 
ve tamir kabul etmez bir halde olduğu görülerek çatının yeniden 
inşası icabetmiş, diğer taraftan Marmara bölgesindeki motörle-
rin muhafazası için kiralanan binanın da kullanılmıyaeak bir ha
le gelmesi' dolayısiyle istanbul'daki Gazi Köprüsü altındaki göz
lerden atelye inşasına elverişli birisine baraka şeklinde bir bina 
yaptırılması uygun görülmüştür. 

25 000 Liman, iskele ve ufak barınaklarla sair deniz tesisleri işlerinin 
artması dolayısiyle teknik elemanların daimî surette iş mahalle
rine gönderilmeleri ve uzun müddet o mahallerde kalmaları neti
cesi bu tertibe konulan ödenek tamamen harcanmış ve bu miktar 
ödeneğin ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Tarım Bakanlığı 
15 000 Bahçe ziraati müesseselerinde ve tohum temizleme evlerinde yıl 
10 000 içinde zuhur eden fırtınalardan tamire muhtaç bir hale gelen bina

ların müstacel ve hayati tamirlerinin yapılması için bu miktarın 
eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

25 000 Yıl içindeki faaliyetler neticesi tamire muhtaç bir hale gelen 87 
aded selektör motorunun tamir ve yedek parça ihtiyaçları için 
tertibindeki ödeneğin kifayet etmiyeceği ve ilkbaharda faal duru
ma geçebilmeleri için yıl sonuna kadar tamirlerinin ikmal edil
mesi icabettiği anlaşıldığından bu tertibe 25 bin lira ilâvesi za
ruri görülmüştür. 

25 000 iyi bir ziraat yılı geçirilmesi hasebiyle bahçe ziraati kurumla
rındaki mevcut samanlık ve hangarlar ihtiyaca kifayet etmedi
ğinden gerekli tevsi ve ilâvelerin yapılabilmesi maksadiyle bu 
miktarın eklenmesi icabetmiştir. 

50 000 Son aylar zarfında illere tevzi edilen selektörler için lüzumlu 40 
aded tohum temizleme evinin yapılabilmesi bu miktar ödeneğin 
tertibine ilâvesi halinde kabil olabilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığı 
2 500 Bu tertipteki 3 000 liralık ödenekten 2 960 lirası sarfedilmiş ve 

40 lira ödenek bakiyesi kalmıştır. Halen istanbul'da Kız Kulesi 
açığında ve Antalya'da kopan şamandıralar için lüzumlu malzeme 
bedeliyle yerine konma giderlerini ve yıl sonuna kadar zuhuru 
muhtemel diğer masrafları karşılamak üzere talep olunmakta
dır, 
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Maliye S»konhğı 
771 1952 yık bütçe tasamama ah raporun 303 ncü bölümüne taalluk 

eden kısmında belirtildiği' veçhile* Muamele Vergisi kanunu tasa-
miyle kamtt alacakları hakkındaki kanun tasarısı ve Bina ve 
Arara-vergilerinin Maliyeye ainnâası hakkındaki kanun tasarısı 
henüz Büyük Millet Me«lisin#e kabul edilmemiş olduğundur, bun
lara tahsisan alınmış olan ödenek ile mâruz tasarıların kabulü 
haffinde bastırılması zârtiri görüt-en defter, koçanlı cilt, cetvel 
formülü gibi matbuaların baskı ve malzeme bedellerine karşılık 
olarak konulan ödeneğin sarfı kftbil olamamıştır. 

000 îlee teşkili hakkındaki kaSMtti tasarısı henüz kanuniyet kesbetme-
digi ve yıl sonuna da iki ayda» aar bir müddet kaldığı nazara alına
rak tenzili cihetine gidilmiştir. 

000 Fiilî sarfiyata nazaran tenzil edilebileceği anlaşılmıştır. 

Devlet Borçlan 
000 195.1 bütçe açığını karşılamak üzere akdolunan istikrazın, yıllık 

mürettebatına nazara» bütçeye mevzuu ödeneğin bu miktar fazla 
olduğu anlaşıldığından t/eazili mümkün görülmüştür, 

000 Alacaklı başlangıç, kredisinin faiz nispeti Avrupa Tediye Birliği 
tarafından 1952 malî yıhn iferisiaıde katiyetle tesbit edilerek bil
dirildiğinden 1952 yılı bütgedne1 konulan ödenekten bu miktarın 
tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

( S. Sayım : 167 ) 
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
761 10 67 000 Veriei istasyonunda yapılacak lojmanlara mütaaddit eksiltme ilân

larına rağmen talip zuhur etmediğinden ihale yapılamamış ve inşa
at mevsimi sona erdiğinden bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. 
inşaat için gerekli ödenek 1953 yılı bütçe tasarısına konulmuş bu
lunmaktadır. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Mevcut ödeneğe nazaran bu miktarın tasarruf edilebileceği anlaşıl
mıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Yavuz Gemisinin tamirinden vazgeçilmiş olduğundan bu miktarın 
tenzili mümkün olmuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bâzı büyük şehirlerimizde telsiz tesisleri vücûda getirilmek üzere 
konulmuş olan ödenekten, Ankara ve istanbul için alınacak olan tel
siz cihazlarının en üstün vasıfta ve ihtiyaca uygun şekilde olmaları
nı tem inen kurulan teknik komisyonca yapılan etüd ve tecrübeler 
sonunda hazırlanan şartname hükümlerinin malî yıl içinde yerine 
getirilmesi imkânsızlığından başka malî portesi bakımından da ka-
bila tahakkuk görülemediğinden 1953 yılı için teklif edilmiştir. Bu 
itibarla bu miktar ödeneğin tenzili mümkün olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 
1952 Malî yılı içinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar da göz önünde bu
lundurulmak suretiyle bu tertipten bu miktarın tenzili mümkün gö
rülmüştür. 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı B işaretli cetvelin 4 ncü geçen yıldan devrolunacak 
nakit mevcudu bölümü için bütçenin tanziminde konulan meblâğ 
1951 Bütçe tasarruf atının fazlalığı neticesi olarak tahminin çok 
üstünde tahakkuk etmiş olması dolayısiyle mezkûr Genel Müdür
lüğe yardım olarak verilen ödenekten evvelce tenzil olunanlara 
ilâveten bn miktarın da tenzil edilebileceği anlaşılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Erzurum Temdidi hattı üzerindeki inşaat bitmiş olduğundan mez
kûr ödeneğin tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 
Satm alınacak makine ve araçlar 165 000 lira tuttuğundan 40 000 
liraıun tasarrufu mümkün görülmüştür. 
Bu yıl zarfında hatlar üzerinde yapılan etüd, istikşaf ve işletme
ye açılmış hatların kamulaştırılmalarından bu miktar tasarruf 
sağlanmıştır. 
Ereğli limanı inşaatında gösterilen faaliyete rağmen bu miktarın 
harcanamıyacağı anlaşılmıştır. 
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30 140 000 Ereğli - Trabzon ve İnebolu - Amasra limanlan için lüzumlu ma
kine ve araçların satın alınmasını teminen bir taahhüde girişil
memesi dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 

40 30 000 Fiilen yapılan sarfiyata ve mevcut ödeneğe nazaran yıl sonuna 
''iı ' - i kadar bu miktarın harcanamıyacağı anlaşılmıştır. 

784 10 2 000 000 5775 sayılı Kanun gereğince inşa edilecek olan Salıpazarı Rıhtı
mı ile Haydarpaşa, Alsancak, İskenderun ve Samsun limanlarının 
inşaları karşılığı olarak konulmuş olan bu ödenekten inşalara ait 
hazırlıklar tamamlanamadığı cihetle bunlardan ancak Salıpazan 
Rıhtımı ile- Haydarpaşa Umanlarının ihalesi yapılmış olup diğer 
limanların ihaleleri 1953 yılında yapılacaktır. Salıpazan ve Hay
darpaşa limanı inşaatı için 1952 yılı zarfında yapılacak tediyat 
4 milyon lira olup bu limanlar inşaatına ait diğer iş ve hizmetler 
karşılığı olarak da 3 700 000 lira-ki ceman 7 700 000 lira sarfe-
düeceğinden mezkûr bölüme konulan ödeneğin 2 milyon lirası 
harcanmıyacafctır. 

40 31 000 Bu yıl zarfında ümit edilenden az kamulaştırma zarureti hasıl 
: • • . olduğundan bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Tarım Bakanlığı 
751 11 250 000 Bir kısım ihtiyaçlar sağlanmış olmakla beraber mütebakisinin 

yıl sonuna kadar taahhüde bağlanması mümkün olamıyacağı an
laşıldığı cihetle tenzil edilebilmiştir. 

5 995 Merinos ihtiyacı için lüzumlu alet ve gereçler sağlanmış olduğun
dan bu miktarın tasarruf edilmesi mümkün görülmektedir. 

10 000 Mezun olacak öğrenci adedine göre verilmesi muktazi maddeler 
sağlanmış ve bu miktar artmıştır. 

0 1 349 Ziraat Bankasının dekont muhtevası ödenmiş ve bu miktar art
mıştır.» 

10 000 ödeneğin tamamının döner sermaye olarak verilmesine lüzum 
görülmediğinden tenzili, cihetine gidilmiştir. 

30 000 'İhtiyacı olan müesseselere lüzumlu sermaye verilmiş ve bu -mik
tar artmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı 
2 500 Bu bölüme konulan 5 000 lira ödenekten sene sonuna kadar 2 500 

liranın tasarruf olunabileceği anlaşılmıştır. 

753 

771 

773 

711 

23 

20 

40 

60 

20 , 
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453 11 

21 

M8' 

Rklenen 

2 483 000 

İSO 000 

11 »40 

829 3 935 

613 

207 

150 000 

1 500 

— M — 
[6j Sayılı cetvel 

İ Z A H A T 

Dışişleri Bakanlığı 
Kıızey Atlantik Paktına katılma payımızın 1052 hisessi ödenmek 
üzere teklif edilmdfctedir. 
Cuınnurfo'aşkanımrzın Yunanistan 'a yaptıkları resmî ziyaretin gerek
tirdiği masrafları karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

Devlet Borçları 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun yü
rürlüğü olan 1 . I . 19*50 tarihinden evvel emekliye sevkedilen ve 
fiilî hizmet müddetlerinin 30 yıldan noksan olması hasebiyle emek
li ikramiyesi verileaniyen bâzı memurların bilâhara yaptıkları mü
racaat neticesi hizmet yıllarının 30 yıldan fazla olduğu anlaşıl
mıştır. Bu ödenekle 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğin
ce tahakkuk ettirilen emekli ikramiyeleri karşılanacaktır. 
Kendilerine iadeten aylık bağlanan ve çocukları vaktinde nüfusa 
teseü ettirilmemiş iken sonradan mahkeme ilâmına müsteniden nü
fusa kaydetirilen bir kısım emeklilerin mülga 4992 saydı Kanuna 
göre tahakkuk etmiş çocuk zamları ödenecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
îstanibnl'un fetihinin 1963 yılına tesadüfü de göz önünde tutularak 
bu miktar bir yardım yapılması uygun görülmüştür. 

Çalışma Bakanlığı 
Bu yıl Devlet lisan imtihanına giren ve kazanan bir memura öde
necektir. 

B. M. 

753 

Eklenen 

5 000 

762 

[7] Sayılı cetvel 

İ Z A H A T 

Maliye Bakanlığı 
Damga Basımevi için numaratör, hurufat, yedek aksam ile yeni 
alet ve vasıta satmalınması için bu miktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
4 000 000 Bursa'daki özel İdare Hastanesinin satmalma bedeli karşılığı ola

rak teüklıf olunmaktadır. 
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İzmir Mebusu Mehmet Aldemir ile Kütahya Mebusu İhsan Şerif Özgen'in, Divanı Muhasebat 

1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/487) 

tdartci Üyeler Kurulu 
Saymanlık Müdürlüğü 7.1. 1958 

No. : 42594/54 
Yüksek Reisliğe 

Sayıştay 1952 yılı Bütçesinin 308 nci (4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları) bölümüne konan 5 000 lira ödeneğin tahakkuk eden yeni ihtiyaçlar karşısında 

sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından bu bölüme 3800 liralık aktarma yapılması Sa
yıştay Başkanlığından alınan 25 , XII . 1952 tarih ve 348442/2364 sayılı tezkere ile talep edil
mekte olduğundan 304 ncü bölümün 10 ncu posta ve telgraf ücreti maddesinden 1000 ve 206 ncı 
(4598- sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar) bölümünün 10 ncu çocuk zammı mad
desinden de 2 800 liranın indirilerek 308 nci tedavi giderleri ve yollukları bölümüne aktarılması 
hakkında aşağıda yazılı kanun tasarısının kabulüne müsaade Duyurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

İdareci Üye İdareci Üye İdareci Üye 
. • ; • . . . 1. Ş. özgen M. Aldemir 

İZMİR MEBUSU MEHMET ALDEMİR VE 
KÜTAHYA MEBUSU İHSAN ŞERİF ÖZGEN'-

İN TEKLİFİ 

1952 Malî yılı Bütçesinin A - 1 işaretli cetv\elin 
Sayıştay kısmında bulunan bölüm ve maddeler 
arasında 3 800 liralık aktarma yapılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçesinin A - 1 işa
retli cetvelin Sayıştay kısmındaki bölüm ve 
maddeleri arasında ilişik cetvelde yazılı olduğu 
üzere 3 800 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu 
Meclisi yürütür. 

Bölüm 

206 
304 
308 

kanunu 

Teklife bağlı cetvel 

Madde 

10 
10 

Toplam 

İndirilen 
Lira 

2 800 
1 000 

3 800 
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Büyük Millet 

Eklenen 
Lira 

3 800 

3 800 
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Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Kütahya Mebusu thsan Şerif özgen'in, Büyük Millet 

Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/490) 

T. B, M. M. 
idareci Üyeler Kurudu W Ocak 1953 
Saymanhk Müdürlüğü 

No : 42635/115 
Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi Muhafız Kıtası, Millî Savunma Vekâletinin diğer askerî kıtalarına krya-
sen Ankara'dakd levazım teşkilâtmdan usulü dairesinde alman gıda maddeleriyle iaşe edilmekte 
ve giyecekleri de yine aynı şekilde askerî müesseselerden alınan levazım ile temin olunmakta ve 
tahakkuk eden mal bedelleri sene sonunda yapılan hesaba göre tutarı Millî Savunma Levazım Da
iresince gösterilen lüzum üzerine Vekâlet bütçesindeki gerekli bölüm ve maddelere aktarına jra-
pılmak suretiyle hesaplaşılmaktadır. 

Bu itibarla Muhafız Kıtasına 1952 yılı için verilen levazım ile ihtiyar olunan diğer masrafları 
karşılığına tediyesi gereken 78 000 liranın alınan 19.1.1953 gün ve 831542-9 sayılı tezkere mün-
derecatmda 1952 yılı Millî Savunma Vekâleti Bütçesinin 409 ncu bölümünün 11 nci Kara Kuvvet
leri tayınatı tertibine aktarılması talep edilmekte olduğundan 78 000 liranın Büyük Millet Meclisi 
Bütçesinden indirilerek Millî Savunma Vekâleti Bütçesine aiktarılmasına, bununla beraber 1951 
yılı içinde yapılan ara seçimlerinde intihap olunan 20 mebusun veralmemiş bulunan ve ( ) 
sayılı Kanun mucibince tediyesi kabul edilen Eylül ve Ekim iki aylık tahsisatlarının karşılığı 
olan 46 000 liranın da Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 501 nci geçen yıl borçları bölümüne ve İs
tanbul'u ziyaret eden Yunan Kıral ve Kıraliçesinin ikametlerine tahsis olunmak üzere hazırlanan 
Beylerbeyi Sarayında yapılmış olan bâzı lüzumlu masraflar için istihkak sahiplerine tediyesi ta
hakkuk eden 21 265 liranın da Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 701 nci yapı ve onarma bölümünün 
20 nci maddesine ilâvesi için ilişik kanun tasarısının kabulüne mütaalHk muamelesinin yapılması
na müsaade buyrulmasını saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

(İdare Âmiri) (idare Âmiri) (İdare Âmiri) 
Balıkesir Mebusu Kütahya Mebusu 
A. Kocabıyıkoğlu t. Şerif özgen 
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BALIKESİR MEBUSU AHMET KOCABIYIK-
OĞLU VE KÜTAHYA MEBUSU İHSAN ŞE

RİF ÖZGENİN TEKLİFİ 

1952 Malî yılı Bütçesinin A/l işaretli cetveli
nin Büyük Millet Meclisi kısmında bulunan bâ
zı bölüm tje maddelerinde değişiklik yapılması 

na dair Kanun 

MADüfe 1. — 1952 malî yılı Bütçesinin A/l 
işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmına 
dâhil ilişik (1) numaralı cetvelde yazılı bölüm 
ve maddelerden 78 000 lira düşülerek Millî 
Sevunma Vekâleti bütçesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Büyük Millet Meclisi Bütçe
sinin (2) numaralı cetvelde yazılı bölümlerine 
67 265 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Büyük Millet Mec
lisi ve Maliye Vekâleti yürütür. 

Teklife bağU cetveller 

[1] Numaralı cetvel 

Tahsisatın nev'i 

Tayınat 
Giyecek 
Erterin nakliye ücreti 
Kara kuvvetleri tayınatı 

Düşülen 
Lira 

60 000 
15 000 
3 000 

Eklenen 
Lira 

78 000 

Toplam 78 000 78 000 

[2] Numaralı cetvel 

Tahsisatın nev'i Lira 

Geçen yıl borçları 46 000 
Millî Saraylar yapı ve onarma 21 265 

Toplam 87 268 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 27 . I . 1953 

Esas No. 1/528, 2/487, 2/490 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
deği§iklik yapılması hakkında Maliye Vekilliğin
ce hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
12 . I . 1953 tarihli ve 71/2167 sayılı tezkere
siyle gönderilen kanun lâyihası ile Balıkesir 
Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Kütahya Meb
usu îhsan Şerif özgen'in Büyük Millet Meclisi 
ve Divanı Muhasebat 1952 yılı bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair iki kanun teklifi ko
misyonumuza havale olunmakla tevhit olunarak 
teklif sahiplerinden Balıkesir Mebusu Ahmet 
Kocabıyıkoğlu, alâkalı Vekâletler temsilcileri ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Kanun lâyihası, 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin muhte
lif Vekâlet ve dairelere ait fasıl ve maddele
rinde mevcut tahsisatlardan tasarruf edilen 
(16 480 825).liranın, hâsıl olan lüzum ve zaru
retlere binaen yine muhtelif Vekâlet ve dairele
rin bâzı tertiplerine munzam ve fevkalâde tah
sisat olarak konulmasını istihdaf etmektedir. 

Her yıl bütçesinin tertip ve ihzarında hakiki 
ihtiyaca tekabül edecek tahsisatın alâkalı fasıl 
ve maddelerine konulması ve sene içinde her han
gi yeni bir ödenek ve münakale talebinde bulu
nulmaması komisyonumuzca kabul olunan bir 
keyfiyet ise de bâzı hizmetlerin göstermekte ol
duğu inkişaf, Hükümeti çaresiz olarak münaka
le talebinde bulunmaya mecbur kıldığı ve 1952 
yılı Bütçesinin muhtelif tertiplerinden elde edi
len bu tasarrufların senesi içinde sarfedilemiye-
ceği, buna mukabil bâzı hizmetlere ait böllüimle-

.re mevzu tahsisatın da kifayetsizliği anlaşılmış 
bulunduğundan, umumi hizmetin her hangi bir 
sekteye uğramasına mahal verilmemek üzere 
yapılan tasarrufların, her fasıl ve madde hak
kında lâyihanın esbabı mucibesinde gösterilen lü
zum ve zaruret göz önünde bulundurularak bu 

ihtiyaçları karşılamak üzere tahsisi komisyönu-
amızca yerinde görülmüş ve bütçelerin çeşitli 
fasıl ve maddelerinden temin olunan bu tasar
ruflardan dolayı malî yıl sonuna kadar her han
gi bir fasıl ve madde için munzam ödenek talebi
nin bahis mevzuu okuyacağı da anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca gerek tenzile gerek zamma 
tâbi olan fasıl ve maddeferin üzerinde ayrı ay
rı durulmuş ve bâzı hizmetlerin lâyıkiyle ifası
nı mümkün kılacak tahsisaıt da alâkalı fasıl ve 
maddelere komisyonumuzca zam yapılmak sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle cetveller üzerinde yapılan tenzil 
ve zamlardan sonra hâsıl olan yekûnlar kanun 
lâyihasının maddelerine aksettirilmek ve mad
de de kelime değişikliği yapılmak suretiyle lâyi
ha komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası; 1952 malî yılında derpiş olu
nan hizmetlerin aksamaması ve vaktinde ifası 
bakımından Öncelikle görüşülmesi dileğiyle Umu
mi Heyetin tasvibine arzedilsmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şene/r H. Hüsman 
Kâtip 

Sivas Burdur Diyarbakır 
H. îmrc E. ÇeUkbas. M. R. Bucak 

Diyarbakır Giimüşane İstanbul 
M. Ekinci K. Ybrükoğlu E. Adakan 

İstanbul tatanbul tzmir 
S. Oran M. Sarol T. Gürerk 
Kırşehir Konya Malatya 
R. Özdeş M. A. Ülgen M. S. Eti 
Ordu Seyhan Seyhan 

R. Aksoy S. Ban . C.Türk 
Siird Sinob Trabzon 

II. Erden S. Sonıuncuoğhı V,. R. Eyüboğlu 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğkt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

1952 yiÜ Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de- r 
ğisiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağh A/ l işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (9 675 450); lira düşü
lerek (7 652 950) lirası aynı kanuna bağlı A/ l 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine ve (2 022 500) lirası da A/2 işaretli 
cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazalı tertiple
rine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A/l işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (1 381 771) ve A/2 
işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden de (5 423 604) lira düşülerek 
(2 800 375) lirası aynı Kanuna bağlı A/ l işa
retli cetvelin ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı ye
niden açılan tertiplerine, (4 005 000) lirası da 
A/2 işaretli cetvelin ilişik. (7) sayılı cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplerine fevkalâde 'tahsi
sat olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa I 
bağlı (R) işaretli cetvele ilişik (8) sayılı cetvel
de yazılı formül eklenmiştir. ' 

Tarım Vekili Ulaştırma Vekili 
N. ökmen Y. Üresin 

Çalışma Vekili İşletmeler Vekili ve 
8, Ağaoğlu Güm. ve T. V. V. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hhkkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağh (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
eetvelde yazılı tertiplerinden (10 174 965) li
ra düşülerek (7 931 200) lirası aynı kanuna 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine ve (2 243 765) lirası 
da (A/2) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı tertiplerinden (1 256 771) ve 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden de (5 548 604) lira düşü
lerek (2 800 375) lirası aynı kanuna bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin ilişik (6) sayılı cetvelde 
yazılı yeniden açılan tertiplerine, (4 005 000) 
lirası da (A/2) işaretli cetvelin ilişik (7) sayı
lı cetvelde yeniden açılan tertiplerine fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağh (R) işaretli cetvele ilişik (8) sayılı cetvel
de yazılı formül eklenmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

Bu kanunu Maliye Vekili yü-

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

MADDE 5, 
yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Mederes 

Mahiye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık *»nSos. Y. Vekili 

Bu Kanun neşri tarihinde yü-

— Bu Kanunu Maliye Vekili 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S.Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

MİM Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ti. Vekili 

G. ve Tekel Vekili 

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

MADDE 5. 
rütür. 
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B. M. 

Hükümetin teklifin* bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Msülen 

Lira 

307 
22 

403 

Başbakanlık 

Yolluklar 
Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu 
Konuk ağırlama giderleri 

Danıştay Başkanlığı 

451 
10 

Yayın giderleri 
Satın alma ve abone 

3 000 
11 500 

600 

201 
11 
12 

202 

209 
12 

Bam\ - Yayın ve. Turizm (rene! Müdürlüğü 

Aylıklar «>•-..• 
Merkez memurları aylığı 

îller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 

Bölüm toplamı 

ücretler 
îller ve yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti 
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

201 

417 

417 
476 

201 

202 

302 

10 

10 

Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
Sayım ve anket giderleri 
Nüfus sayımı giderleri 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel MüdÂlrlAlğü 

İşletme genel giderleri 
Memur ve hizmetlilerin kurs giderleri 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

12 

13 

60 

Aylıklar 
tiler memurları aylığı 
Ücretler 
Hayrat hademesi ücreti 
İller büro giderleri 
Isıtma 

38 000 
35 000 

73 000 

30 000 

11 985 

60 000 

7 000 

13 037 
a 937 

59 200 

50 000 

21 454 
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Düzülen 

II M. ödeneğin çe$i$, Iiira 

Tapu ve Kadastro Gemi Müdürlüğü 

306 Giyecekler 
12 5Ö55 ve 5002 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler 00 000 

418 Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri 30 000 

Top rai- ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
12 iller memurları aylığı 150 000 

307 Yolluklar 
40 Yabancı memleketler yolluğu 2 900 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle Şunlara yardımcı peısonelin yolluk ve başktı 

giderleri 14 000 

Bölüm toplamı 16 900 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gideleri ve yollukları 
12 İller 1 200 

4p5 Hayvan yem bedeli 1 000 
414 Taşıma giderleri 

12 İskân işleri taşıma giderleri - 4 5 050 

Adalet Bakanlığı 

202 Ücretler 
12 tiler hizmetlileri ücreti 30 000 

210 Temdi ödeneği 2 100 
219 Yargıç ödeneği W 000 
419 Geza ve tevkif evleri giderleri 

30 Yiyecek giderleri 50 000 
420 Milletvekilleri seçim giderleri 34 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

411 Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat giderleriyle çeşitli gereçler ve devriçark 
10 Kara kuvvetleri 2 566 877 
20 Hava kuvvetleri 939 293 

Bölüm toplamı 8 506 170 

içişleri Bakanlığı 

476 Kaymakamlık ve meslek kursları 
11 Kursa gelecek memurların yollukları, gündelikleri, inceleme gezileri yol

lukları ve" her çeşit uygulama genel giderleri 1 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
12 İller memurları aylığı 100 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 30 000 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 10 000 
405 Binek hayvanlarının yem, muytahiye, nal, mıh ve başka gereçler, tedavi 

ve ilâç bedeli ve köpekler için yiyecek giderleri 10 000 
410 Okullar giderleri 

11 Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleriyle harç
lık ve yollukları 15 000 

410 Askerî gereçler 
20 Teçhizat 

Jandarma Genel Komutanlığı 

71 321 

201 

209 

201 

305 

307 

•••'••' Dikişleri Bakanlığı 

Aylıklar 
11 (Merkez memurları aylığı 
12 Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 

Bölüm toplamı 

54Ş4 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Milletlerarası İktimdi tş Birliği Te^kilâh 

Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 

Kira bedeli 
12 Yabancı memleketler 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 (reçiei görev yolluğu 

20 000 
45 000 

65 000 

25 000 

Maliye Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

30 000 

1 700 

6 000 
15 000 

21 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 84 768 
307 Yolluklar 

43 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek hesap uzmanları yolluğu 75 000 
414 Taşıma giderleri 55" 000 
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. 4 2 3 
476 

M. 

â 3 -

ödeneğin çeşidi 

827 

Vergi tahsil giderleri 
10 'Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı "giderleri 

5420 ve 582& sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı 
Kurs giderleri 

20 Gelir Vergisi kursları genel giderleri 

Devlet Borçlan 

3526, 3738, 4171, 4882, 5359, 5582, 5676 ve 5842 sayılı kanunlar gereğince 
temin olunan kredi ve istikrazlar 

.11 10 milyon sterlinlik ingiliz kredisi faizi 
€1 12 500 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 

faizi 

Düşülen 
Lira 

23 000 
227 000 

50 000 

30 000 

551 000 

Bölüm toplamı 581 000 

219 
10 

450 
453 

' 10 

MilU Eğitim Bakanlığı 

Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
•789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek «k görev tazminatları ile 
başöğretmenler ücretleri 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri 
Kurum ve dernekleri katılma payı 

Bayındırlık Bakanlığı 

:.1§9 W 

201 
11 
12 

Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
iller memurları aylığı 

ı,':;;;ı» 

30 
80 OÖO** 

Bölüm toplamı 110 000 

209 

. 421 

45$ 

201 
'•'••'• ' 1 1 

209 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
4623 sayılı Kanun gereğince yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işler 
giderleri 
Staj giderleri * 
Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleket
lere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

AyMklar 
Merkez memurları aylığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

34 000 

25 000 

8 000 

60 000 

5 000 
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Düşülen 

Ödeneğin o^idi ı Lira ., 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Aylıklar 
Merkez memurları'aylığı 44vÛ00 
İller memurları aylığı : 520 000 

Bölüm toplamı 564 000 

Ücretler 
Merkez, hizmetlileri ücreti 4 000 
îlleı hizmetlileri ücreti 355 000 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 90 000 
Ek görev tazminatı 20 000 
Basılı kâğıt ve defterler 6:000 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gideleri 
Merkez posta ve telgraf ücretleri ^ 3 845 
Yolluklar 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yollukve bagka 
giderleri . • 90 000 
Okullar, kurumlar genel giderleri 
Yatılı Ebe Yurdu 12 000 
Hıfzıssıhha Okulu 47 000 

Bölüm toplamı 59 000 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurulları genel giderleri 
Doğum ve çocuk bakım evleri 18 200 
Beykoz yüksek tahsil gençliği prevantoryumu 119 898 

Bölüm toplam 138 098 

Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kanun gereğince yapılacak gi
derle» * 19 375 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 150 000 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 2 350 
Staj giderleri 
Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak yabancı memİ6|ş$$f« 
gönderileceklerin yolluk ve giderleri 12 000 

(Ş.fSA3g^:,107) 
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Uüşülen 

B. Mî ödemeğin çeşidi Lira 

Böltfor toplamı 

Bölüm toplamı 

35 000 
20 000 
35 000 

125 000 

215 000 

10 000 
10 000 
5 000 

25 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

2mp~ Aylıklar 
11 Gümrük merkez memurları aylığı 
12 Gümrük iller memurları aylığı 
13 Muhafaza merkez subay, memur ve eratı aylığı 
14 Muhafaza iller subay, memur ve eratı aylığı 

206* 4178 ve 4589 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

12 Gümrük iller memurları çocuk zammı 
14 MuKâîa"za iller subay ve memurları çocuk zammı 
24 Muhafaza iller subay ve memurları doğum yardımı 

209" 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E)f fik-
ralariyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleft'gereğince T/C/Emekfi SâMığltot yapı
lacak ödemeler 

11 Gümrük 7 000 
12 Muhafaza 10 000 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verftecirker"taylar 
3Ö2* îller büro giderleri 

21* Gümrük döşemesi 
41 Gümrük öteberi giderleri 

305' iller kira bedeli 
11 Gümrük 6 000 

30$ Taşıt giderleri 
33 îller kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli 2 000 

405 Hayvan ̂ tınahna,tazmince yenrbedeir 
20 3944 sayılı Kanun gereğince muhafaza teşkilâtı atlı memurlanna verilecek * 

hayvan yem bedeli 2 000 
4 î f Taşıma giderleri § 

12 Muhafaza 3 060 
476 Kurs^gidgfteri- -

21* Muhafaza kursu öğrenci yevmiyeleri 3 300 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

17 000 

44 000 

750 
1 000 

1 750 

T ( S. vSaym* 107 ) 
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Düşülen 

B. M. ödeneğfe çeşidi Lira 

* • ; * 

424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum ku
rumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri 

20 Veteriner sağlık kurumları giderleri 
30 Hayvan tazminatı 

425 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
10 Aygır depoları giderleri 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
14 Bahçe ziraati işleri 

430. Avanslar 
10 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan 

avansı 
451, Yayın giderleri 

20 Başka her çeşit giderler 
452 Staj giderleri 

30 _ ECA ve M. S. A. (Marshall Yardımı) teknik yardımdan faydalanılarak ya
bancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 

457 tç kongreler ve teknik toplnntılar genel giderleri 

22 Muhafaza kursu öğrenci yolluğu 3 300 

Bölüm toplamı 6 600 

202 

204 
302 

309 

405 

418 

12 

20 
30 

31 

20 
30 

Tarım Bakanlığı 

Ücretler 
ÎUer hizmetlileri ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
tiler büro giderleri 
Döşeme 
Demirbaş 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
İller ziraat teşkilâtı taşıtları işletme giderleri 
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan ye
mi bedeli 
Tarla ziraati ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri 
Kimyevi gübre denemeleri genel giderleri 
Hayvan yemi, yağ ve lif bitkileri giderleri 

Bölüm toplamı 

50 000 
690 000 

10 000 
10 000 

20 000 

51 000 

9 000 

40 000 
70 000 

110 000 

Bölüm toplamı 

erilecek hayvan 

ydalanılarak ya-

10 000 
102 900 

112 900 

7 500 

10 000 

3 500 

57 260 

162 540 
10 000 
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M. 

Kurslar genel giderleri 
30 Veteriner kursları 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

. Lira 

1 000 

Ulafttrma Bakaıüıği •<v -
Aylıklar # 

11 Merkez memurları aylığı 
12 İller memurları aylığı 

75 000 
10 000 

' t ' Bölüm toplamı 85 000 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

12 îller posta ve telgraf ücretleri f^ | 
Yüksek Denizcilik .Okulu genel giderleri 

17 000 

6 000 

» . * r - v • ' * *' * •" C *' 4 

Çalışma Bakanlığı 

Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) "fıkrasiyle, 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Merkez, dairel'eri büro giderleri 

50 Aydınlatma >-i 
İller büro giderleri 

20 Döşeme ~H | ' f 7 

Yolluklar 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 

başka giderleri 
Yayın giderleri 

20 Başka her çeşit giderler 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit giderleri 

2 000 
5 000 

© { • * • ! • 
•" • *: m~ 

20 000 

4 000 

800 

1 000 

16 500 

2 800 

2 000 

İşletmeler Bakanhğt 

Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 100 000 

aENEL TOPLAM 9 675 460 
: # 1 * 
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[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen" 

Lira & 

"Başbakanlık 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye ^ 
Döşetme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Millî Savurana Yüksek Kurulu aydınlatma giderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başbakanlık 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Telefon giderleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon giderleri 

Taşıt giderleri 
Başbakanlık otomobilleri işletme giderleri 
Başbakanlık otomobilleri onarma giderleri 
Devlet Bakanları otomobilleri işletme giderleri 
Devlet Bakanları otomobilleri onarma giderleri 
Basımevi kamyoneti ve motosikletleri işletme giderleri 
Basımevi kamyoneti ve motosikletleri onarana giderleri 
Yabancı misafirler otomobilleri işletme giderleri 
Yabancı misafirler otomobilleri onarma giderleri 

M 

Bölüm toplamı 

1 800 
50 000 
1 500 
1 000 

50a 
400 

55 200 

700 

BöTüm topîttttıı 

Bölüm toplamı 

4 000 
500 

4 500 

1 000 
500 

1 000 
ı oo$-
1 000 
1 000 
1 00& 

500 

7 000 

Danıştay Başkanlığı 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri »ve yolltiteteye*" 

Basım - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Merkez telefon giderleri 

600 

3 000 

6 000 

( S/Sayısı: 107 ) 



— 39 — 

B. r M . 0i«&ifiğin çeşidi 

22 îller telefon giderleri 

305 Kira bedeli 
csSOd Taşıt giderleri 

31 îller taşıtları işletme giderleri 
451 Yayın, Turizm ve;^popBg»nda<#iderieri 

20 Başka her çeşit yayın giderleri 
40 Propaganda giderleri 
60 Turizm genel giderleri 

Bölüm Ğeçtamı 

Bölüm toplamı 

Eklenen 
:Lira 

4 000 

ıaaoo 

200 

3 000 

20 000 
10 000 
10 000 

40 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
22 îller memurları doğum yardımı 

305 Kira bedeli 
î l Merkez 
12 îller 

~W1 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek teravi giderleri ve yollukları 
12 îller 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum, ve derneklere katılma payı 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

2 000 

550 
950 

Bölüm toplamı 

ollukları 

leri 

Bölüm toplamı 

1 500 

1 600 

3 000 

2 850 
6 950 

9 800 

'r s * ' *"'"' Diyanet îşleri Başkanlığı 

$£06 4^^*%f4Ş08ğg^pöalı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
~£2 İller memurları doğum yardımı 

32 îllıer^^fJipfcU^ııri'îHÜmKyaif^unı 

Bölüm (toplamı 

/$P8 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve-yölkıkları 
.11 .Merkez 

3 000 
2rg00 

5 300 

4 000 

(S.rSapw.>a07) 
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ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 

Kurs ve okullar genel giderleri 
20 Tapulama kursları gene] giderleri 

.* Î 

r t • 1 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 îller memurları çocuk zammı 
22 îller memurları doğum yardımı 

îller büro giderleri 
10 Kırtasiye 

Kira bedeli 
12 îller 

Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme giderleri 
31 îller taşıtları işletme giderleri 
32 îller taşıtları onarma giderleri 

• v ' \ 

mı. a 

50 000 

50 000 

Bölüm toplamı 

: . - . * . • -

Bölüm toplamı 

2 000 
3 000 

5 000 

1 000 

5 500 

100 
7 000 

16 000 

23 100 

Toprak ve iskân işleri kursu genel giderleri 18 000 

Adalet Bakanlığı * ; *' "' " 

Aylıklar 
12 îller memurları aylığı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge t eğince yapılacak zam ve yardımlar 
11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 îller memurları çocuk zammı 
22 îller memurları doğum yardımı ' & 
40 Yakacak zammı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 250 000 
Posta, telgraf ve telefon ü<?ret ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 75 000 
12 îller posta ve"telgraf ücretleri """**' 500 000 

•dunlar 

Bölüm toplamı 

ı ır.o ooo 

5 000 
90 000 
42 000 
5 000 

142 000 

Bölüm toplamı 575 000 
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Eklenen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

. 

201 Aylıklar 
12 İller memurları aylığı 

302 İller büro giderleri 
50 Ayınlatına 
60 Isıtma 

İçişleri Bakanlığı 

417 Kovuşturma giderleri 
10 Suç (giderleri 200 000 
20 Hukuk Muhakemeleri Uaulû Kanunu gereğince Adliye müs&aeretr giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 210 000 

300 000 

14 000 
30 000 

Bölüm toplamı 44 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
22 Telefon giderleri 30 000 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

lluklan 

Bölüm toplamı 

75 000 
15 000 

90 000 

2 000 
25 000 

27 000 

'308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 
12 îller 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 1 000 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

214 Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya şehit dü
şen polis âmir ve memurlannın 1475 sayılı Nakdî tazminat Kanunu gere
ğince verilecek tazminat 1 700 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 9 000 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 İller 15 000 

309 Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme giderleri 3 000 
31 îller taşıtları işletme giderleri 18 300 

(S. Sayısı -.107) 
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Eklenen 

M. ödeneğin çeşidi Lira 

32 İller taşıtları onarma giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 31 300 

Dışişleri Bakanlığı 

Merkez daireleri büro giderleri 
40 öteberi giderleri 2 500 
50 Aydınlatma . 5 000 
60 Isıtma 5 500 

Bölüm toplana 13 000 

Yabancı memleketlerdeki leşkilâtm büro ve genel giderleri 
50 Aydınlatma 5 000 

Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 100 000 
12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 15 000 
21 Merkez telefon giderleri 7 000 

Yolluk 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

Temsil ve ağırlama giderleri 
20 Yabancı elçilerle konukları ağırlama giderleri 50 000 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
21 Merkez telefon giderleri 3 000 
22 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın telefon giderleri 1 000 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

J22 000 

50 000 
30 000 

80 000 

Bölüm toplamı 4 000 

Ziyafet giderleri 3 000 

Maliye Bakanlığı 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı 15 000 
İller büro giderleri ' , 

40 öteberi giderleri i#:p I 30 000 
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(B. M. ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
12 İller posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon giderleri 

401 Basımevi giderleri 
21 İşçi ücretleri ve işletme giderleri 

419 Millî mülkler muameleleri giderleri 
10 Belirtme işleri 
20 Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 

615 Kızılay Kurumuna yardım 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

201 Aylıklar 
12 İller memurları aylığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 iller memurları çocuk zammı 
22 İller memurları doğum yardımı 
40 Yakacak zammı 

10 000 

40 000 

80 000 
3 000 

Bölüm toplamı 83 000 

25 000 

5 000 
12 000 

17 000 

160 000 

900 000 

350 000 
100 000 
60 000 

Bölüm toplamı 510 000 

452 

458 

611 

307 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit giderleri 
Fuar ve sergi giderleri 

10 Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü gider
leri I 
Devlet Tiyatrosuna yardım 

Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 

Bayındırlık Bakanlığı 

29 000 

1 650 
150 000 

3 000 
5 000 

Bölüm toplamı 8 000 

(S . Sayısı : 107 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez, posta ve telgraf ücretleri 
12 îller posta ve telgraf ücretleri 

Bölüm toplamı 

Eklenen 
Lira 

1 500 
1 500 

3 000 

307 

308 

403 
419 

301 

425 

303 

307 

308 

418 

40 

12 

10 

11 

22 

14 

30 
50 

Yolluklar 
Yabancı memleketler yolluğu . 10 000 
4539 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
îller ve yabancı memleketler 10 000 
Temsil giderleri , 2 000 
Mekşuf madenlerin ilân ve saiıfgiderleri 10 000 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 6 000 
Sıtma ile savaş genel giderleri 970 200 

Gümrük ve Tekti Bakanlığı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Gümrük 2 500 
Yolluklar 
Muhafaza geçici görev yolluğu 7 000 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
Muhafaza iller memurları 3 600 
Gümrük idareleri giderleri 
Kaçak eşya ve hayvanların tasıma, yiyecek, bakım ve koruma giderleri 4 000 
Para gönderme giderleri 13 000 

Bölüm toplamı 17 000 

Tarım Bakanlığı 

201 Aylıklar 
12 İller memurları aylığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 iller memurları çocuk zammı 
22 iller memurları doğum yardımı 
32 îller memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

50 000 

45 000 
10 000 
3 000 
5 000 

Bölüm toplamı 63 000 

( S. Sayısı : 107 ) 
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Eklenen 

B. 11 Ödeneğin çeşidi Lira 

209 e 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad-
daieri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler ... 100 000 

304 Posta, telgraf ve telef on ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 15 000 
21 Merkez telefon giderleri 5 000 

Bölüm toplamı 20 000 

307 Yolluklar 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 

başka giderleri 295 000 
61 Zirai savaş geçici görev yolluğu 100 000 
71 Veteriner savaş geçici görev yolluğu . 100 000 

ç I * "J *»»î : » v * , ; • -* * * • >•* »- «o; *-t w Bölüm toplamı 495 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 3 000 
12 ÎUer 7 000 

Bölüm toplamı 10 000 
se 

417 Zirai savaş 
10 Genel giderler 250 000 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları ve çay 
10 Bahçe ziraati sebze ve süs nebatları işleri ve kurumları 80 000 
20 Zeytin işleri giderleri 20 000 

Bölüm toplamı 100 000 

422 Pamuk işleri genel giderleri 100 000 

Ulaştırma Bakanlığı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 ÎUer 2 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 13 100 

Çalışma Bakanlığı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
12 İller posta ve telgraf ücretleri 3 500 
21 Merkez telefon giderleri 4 000 

Bölüm toplamı 7 5Ö0 

(S. Sayışı : 107) 
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B. 

305 

308 

M. 

12 

11 
12 

ödeneğin çeşidi 

Kira bedeli 
î l ler • -
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Merkez 
iller 

Eklenen 
Lira 

2 900 

700 
1 000 

420 

Bölüm toplamı 

Komisyonlar huzur ücretleri 
10 5518 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince iş ihtilâfları hakem kurulla

rına katılacaklara ödenecek huzur ücretleri 
5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak 
iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler 

1 700 

[8] SATHI CETVEL 

500 

1 000 

GENEL TOPLAM 7 652 950 

B. M. ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

731 Kamulaştırmalar 
11 Kara kuvvetleri 

îlülî Savunma Bakanlığı 

1 200 000 

Maliye Bakanlığı 

701 Yapı onarımı 
752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 

13 Emniyet Genel Müdürlüğü 

100 000 

500 000 

Bayındırlık Bakanlığı 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
70 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
90 Ulaştırma Bakanlığı 

788 Teknik hizmetler geçci görev yollukları 
10 Demiryollar ve limanlar işleri 

( S. Sayısı : 107 ) 

Bölüm toplamı 

30 000 
35 000 
5 000 

70 000 

25 000 
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ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakanlığı 

Yapı onarımı 
Bahçe ziraati işleri 
Tohum temizleme evleri 

Makine, alet ve gereçler onarımı 
Tohum temizleme evleri 
Yapı işleri 
Bahçe ziraati 
Tohum temizleme evleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Eklenen 
Lira 

15 000 
10 000 

25 000 

25 000 

25 000 
50 000 

75 000 

Ulaştırma Bakanlığı 

Şamandıra yaptırma ve yerine götürme giderleri 2 500 

GENEL TOPLAM 2 022 500 

[4] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 

Basılı kâğıt ve defterler 
İlce teşkili giderleri 
5830 sayılı Kanunun tatbiki giderleri 

Devlet Borçları 

5864 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (1951 istikrazı) tahvilleri 
îtfa 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan Avrupa Tediye Birliği Anlaşması gere-
ğince memleketimize tanınan ve 1951 Bütçe yılı Kanununun 3 ncü madde
siyle bütçe açığına tahsis edilen 25 milyon dolarlık alacaklı başlangıç kredi
sinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ödenecek faizleri 

Düşülen 
Lira 

236 771 
300 000 
39 000 

306 000 

,500 000 

GENEL TOPLAM 1 381 771 

(S. Sayısı : 107 ) 
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[5] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

Basın - Yayın ve Turizm, Genel Müdürlüğü 

761 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı suret
te genişletilmesi ve düzenlenmesi giderleri 

10 fYeni yapılar 67 000 

711 

702 

751 

711 

745 

781 

782 

784 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Meteoroloji istasyonlarında mevcut makine, alet ve gereçlerin onaranı 

Millî Savunma Bakanlığı 

Gemi onarımı 
10 Deniz Kuvvetleri Yavuz gemisinîn onarımı ile ilgili her türlü giderler ve 

işçi gündelikleri 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Satmalmacak makine, araç ve gereçler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalına giderleri 

Maliye Bakanlığı 

Makine alet ve gereçler onarımı 
10 Damga ve basımevi için 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne çeşitli yatırımlar için 

Bayındırlık Bakanlığı 

Demiryolları yapım giderleri 
12 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma gi

derleri 
30 Satmalmacak makine ve araçlar 
40 îstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 

Limanlar yapım giderleri 
11 Ereğli limanı ikmal inşaatı giderleri 
30 Satmalmacak makine ve araçlar 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 

5775 sayılı Kanun gereğince yapılacak limansve sair deniz tesisleri 
10 Yapım giderleri 

760 

1 500 000 

515 000 

5 000 
200 000 

50 000 
40 000 
40 000 

Bölüm toplamı 130 000 

500 000 
140 000 
30 000 

Bölüm toplamı 670 000 

2 000 000 

(S . Sayısı : 107) 
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ödeneğin şedidi 
» ;J -!J;H.L. 

# I^ücşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamoılaftırma giderleri 

Düşülen 
Um 

3i oeo 

2031000 

Pmm BakanUğt 
751 Satınalınacak makine, alet ve gereçler 

11 Zirai savag işleri 
-, 23 Merinos ialeri 

753 

771 

773 

250 000 
993 

Bölüm toplamı 250 995 

Teknik tanm ye teknik bahçıvanlık oknlarından mezun olacaklara 4486 sayılı 
Kanun gereğince verilecek araç ve gereçler 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler 
Döner sermaye 

40 Tavukçuluk ve arıcılık döner sermayesi 
60 Bahçe kültürleri döner sermayesi 

10 000 

1 349 

10 000 
30 000 

Bölüm toplamı 40 000 

Ulaştırma BakanUfa 
Makine, alet ve gereçler onarımı 
Şamandıra bakım ve onarımı 2 500 

1 

G3OT5L TOPLAM 5 423 604 

•0C'** C-

:'• '• ' . ^ V 

(^Say^ıı 107) 



[0] SAYILI CETVEL 

Eklenen 

.:$a)tır<i<yı&ii Ihşisleri Bakanlığı 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderter 

11 Kuzey Atlantik Paktına katılma payı 2 483 000 
21 Cumhurbaşkanının Yunanistan'a yaptığı ziyaretin gerektirdiği her türlü 

giderler 150 000 

Bölüm <toplwta 2 «88 000 

Devlet Borçları 

828 , . Mülga 1*68*3 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince tahakkuk saden emekli 
ikramiyesi 11 940 

829 Mülga 4992 sayılı Kanunun 4,ncü maddâsi.gereğince eskijılkrdatahakkuk 
eden çocuk zammı , 3 93S 

Millî Eğitim Bakanlığı 

TüBhdpfc ifotffiör -Beraeği ile diğer kutlıüama derneklerine yardım 150 000 

Çalışma Bakanlığı 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci madd'esi gereğince ödene
cek para mükâfatı 1 

GENEL TOPLAM 2 800 375 

[7] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
B. M. ödeneğin çeşidi lira 

Maliye Bakanlığı 

753 Basımevi makine satmalma giderleri 5 000 

Sağlık ve> Sosyal Yardım Bakanlığı 

762 Bursa özel idare Hastanesinin satmalma bedeli 4 000 000 

GENEL TOPLAM 4 005 000 

(•S/%aywı-İOf) 
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[81flAYILI CETVEL 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 21 — Cumhurbaşkanının Yunanistan'a yaptığı ziyaretin gerektirdiği her türlü giderler 

Cumhurbaşkanına refakat edenlerin yol paraları ile yevmiyeleri, hediye, bedelleri, ziyafet raas» 
rafları, ödenen bahşişler ve seyahatin icabı yapılmış bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. 

Malîye BakattUtği 

Bölüm 752 — 3827 sayılı Kanun g-eregtace satınalmacak taşıtlar 
Madde 12 — Adalet Bakanlığı 

tstanbul Adlî Tıp İşleri Genel Müdürlüğü için alınacak bir aded kani3?!Qsaei. 

Madde 13 — Emniyet Genel Müdürlüğü 
Aded Cinsi 

32 «feep 
6 Dedektif otosu 
3 Polistipi kamyoneti 

10 Motosiklet 
4 Jeep kaptıkaçtı 

65 

, (''& Say» • & t ) 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

Büyük Millet Meclisi 

404 Koruyucu asker müfrezesi masrafları 
10 Tayınat 
20 Giyecekler 
30 Erlerin nakliye ücreti 

Divanı Muhasebat Reisliği 

206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılaeak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 

304 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları 
10 Posta ve Telgraf ücreti 

Başvekâlet 

307 Yolluklar 
22 Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu 

403 Konuk ağırlama giderleri 

451 Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 

Şûrayı Devlet Reisliği 

60 000 
15 000 
3 000 

Bölüm toplamı 78 000 

2 800 

1 000 

3 000 

11 500 

600 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

201 Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 
12 îller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 

202 Ücretler 
12 îller ve yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti 

38 000 
35 000 

Bölüm toplamı 73 000 

30 000 

(S . Sayısı : 107 ) 



Düşüte* 
M. ödeneğin ç«§idi Lira 

V[:<j, 

<•'!'•• i?' 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (P) fıkrasiyle 34, 38 ye 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler ; ;j 11 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

A y l ı k l a r " " ; ^ ' ; ' ^ ^ ^ - • • • i ! * - - * ^ ^ - - t ^ ^•••* ^ ^ -

10 Merkez memurları aylığı S 60 000 

Sayım ve anket giderleri : u 
10 Nüfus sayımı giderleri 7 000 

Devlet Meteoroloji î&eri Umum Müdürlüğü 

İşletme genel giderleri 13 037 

Memur ve hizmetlilerin kurs giderleri 6 937 

Diyanet İşleri Reisliği 

Aylıklar ;- •'mw'' --^-' 
12 îller memurları aylığı 64 500 

Ücretler • .'Î; ;:• ><•- ::1-̂ :-
13 Hayrat hademesi ücreti 

İller büro giderleri 
60 Isıtma 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü ; ;; ^ ; 

Giyecekler ? 

12 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler 

Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri 

Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü , ; , ,: - v : 

A y l ı k l a r - ' • -:": * l "' - ' • ' • t--••*'•*•% '•••-'-' n 

12 îller memurları aylığı '••'' 3 ;";i; 150 000 

(B. Sö«n: r lÖ7) 

50 000 

21 454 

50 000 

30 000 



Dügülen 
ödene^mçaşidl Lif» 

307 Yolluklar 
40 Yabancı memleketler yolluğu 2 900 
50 Yabancı uzman ve Kizffiei3îierle bunlum yardımcı personeöa yolluk ev başka 

giderleri 14 000 

Bölüm toplamı 16 900 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gideleri ve yollukları 
12 ÎUer 1 200 

405 Hayvan yem bedeli X 000 

414 Taşıma giderleri 
12 İskân işleri taşıma giderleri 60 050 

Adalet Vekâleti 
302 Ücretler 

12 ÎUer hizmetlileri ücreti 30 000 

210 Temsil ödeneği 2 100 

219 Yargıç ödeneği 140,000 

419 Ceza ve tevkif evleri giderleri 
10 Yiyecek giderleri 5$ 000 

420 Milletvekilleri seçim giderleri 34 000 

MüU Savunma Vekâleti 

411 Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat giderleriyle çeşitli gereçler ve devriçark 
10 Kara kuvvetleri 2 566 877 
20 Hava kuvvetleri 93Ö» 293 

Bölüm toplamı 3 506 170 

İçişleri Vekâleti 

476 Kaymakamlık re metfâk kuaflrtarî 
11 Kursa gelecek memurların yollukları, gündelikleri, inceleme gezüeci yol

lukları ve her çeşit uygulama genel giderleri 1 000 

<UL Saça» : 107 ) 
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B. m Oden4N»^PK 

305 Kira bedeli 
12 Yabancı memleketler 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

AylSdar 
T& lifler memurları aylığı 100 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü ma#i<«ia*hı ŞBtyi&kf asiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödenttkr 30 000 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er taymı 10 0Û0 

405 (Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka gereçler, tedavi 
ve ilâç bedeli ve köpekler için yiyecek giderleri 10 000 

416 Okullar giderleri 
11 Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleriyle »harç

lık ve yollukları 15 000 

Jandarma Umum Kumanda/nlığt 

Askerî gereçler 
30 Teçhizat M 321 

Dışişleri Vekâleti 

201 Aylıklar 
11 ıMerkez memurları aylığı 20 000 
12 Yabancı m*B]&dBm&8eM ıımmviter «&& 45 

v~""~'"" - - : - , t» VöWm toplamı «6 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) Müasijfe 84, 38-ve 99 imi 
maddeleri gereğince T." C. Emekli Sandığıraa yapıbsatfc:Sdimater 25 000 

MületUrara&t İktisadi tş Birliği Teçkü&h 

Mİ Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 30 Ö00 

(.li^-liör) 
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307 Yolluklar 
10 Süreklij 
20 Geçici görev yolluğu 

<ı vır 

Dü|üJ*R 
Dira 

6 000 
15 000 

Bölüm toplamı 21 000 

Maliye Vekâleti 

m 

414 

417 

423 

476 

Basılı kâğıt ve defterler 

Yolluklar r " ' 
43 Tetkik, için yabancı memleketlere gönderilecek hesap uzmanları yolluğu 

Taşıma giderleri 

Vergi tahsil giderleri 
10 (Kıymetli kâğıtlar iîk madde ve baskı giderleri 

5420 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı 

Kurs giderleri 
10 Maliye kursu umumi masrafları 
20 Gelir Vergisi kursları genel giderleri 

Bölüm toplamı 

267 768 

75 000 

55 000 

23 000 

350 000 

9 000 
m ooo 
59 000 

• yy. .^.- Devlet Borçlan 

826 ^ 2434 sayılı Kanungereğince BirleşikSosyalist Sovyet Ounl!huriyetleri Hü* 
kümetlerinden temin olunan kredi taksiti 16 265 

8 2 7 - 3 5 2 6 , 3738, 4171, 4882, 5359, 5582, 5676 ve 5842 sayılı kanunlar gereğince 
temiır olunan-krfidi ye istikrazlar .v.-ı ̂ u ; • T > X :% , 

11 10 milyon sterlinlik İngiliz kredisi faizi -: 47 000 
61 12 500 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 

faizi 551 000 

Bölüm toplamı 598 000 

U%m Eğitim Vekâleti 

217 Kanunlan gereğince verilecek ücret ve tazminatlar -v 
İÛ 789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminattan ile 

başöğretmenler ücretleri 160 000 

^BCiBtm^m 
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R> M. Ödeneğin go|Mfr t Lümr 

450- Üütyeraite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verileeek burrtar 1650 

453 Milletlerarası Tn^mMşfaetkrin gerefely diği giderieri .__„ ^ t 
- 10 Kurum ve derne|»l«katıfafta payı 29 000 

Bayındırlık Vekâleti 

201 Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 30 000 

, . . 1 2 ÎUer memurlar ı aylığı 80 000 

Bölüm toplamı 110 000 

209 _„ 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu -
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 34 000 

421 4623 sayılı Kanun gereğince yer sarsı ntısından evvel ve sonra yapılacak işler 
giderleri 25 000 

452 Staj giderleri 
20 Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleket

lere gönderileceklerin yolluk ve giderleri " 8 000 

Ekonomi ve Ticaret "Vekâleti 

20İ Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 60 000 

«SOS •; 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncü 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 5 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti • . 

201 Aylıklar 
11 Merkez memurlar ı aylığı 44 000 
12 t i ler memurlar ı aylığı 520 000 

Bölüm toplamı 564 000 

262 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücret i 4 000 
12 t i le r hizmetlileri ücret i 355 000 

*-•'« Botum toplamı 889 000 
. '!• '» < " * : . » v , * > . « . » - » . , . : • - . • 
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* Düşülen 

M. ödeneğin çeşidi Lira s 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

5434 sap}* Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Ek görev tazminatı 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

Yollukla* 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka 

giderleri 90-000 

Okullar, kurumlar genel giderleri 
20 Yatılı Ebe Yurdu 
30 Hıfzıssıhha Okulu 

30 Q00 

90 000 

20 000 

6 000 

3 845 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumlan genel giderleri 
60 Doğum ve çocuk bakım evleri 
70 Beykoz yüksek tahsil gençliği pravantoryumu 

Bölüm toplamı 

leri 

Bölüm toplam 

12 000 
47 OOd 

59 000 

18 200 
119 898 

138 098 

Korunmaya muhtaç çocuklar için 5387 sayılı Kanun gereğince yapılacak gi
derle» 19 375 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 150 000 

Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone T 2 350 

Staj giderleri 
20 Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak yabancı memleketlere 

gönderileceklerin yolluk ve giderleri 12 000 

Gümrük ve Tekel Vekâleti '' ' ' . 
Aylıklar ,..,.. - , v« 

11 Gümrük merkez memurları aylığı "| 'T * 35 000 
6 iGümfcük iileır. mamurları aylığı 0 

13 Muhafaza merkez subay, memur ve eratı aylığı I 85 000 
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B. ırfl'.M. ödt&eğin eeüâi 

14 Muhafaza iller subay, memur ve ««atı aylığı 

( ı M 

206 4178 ve 4589 sayılı kanunlar gereğince : 
yapılacak zam ve yardımlar 

12 Gümrük iller memurları çocuk zammı 
14 Muhafaza iller subay ve memurları çocuk zammı 
24 Muhafaza iller subay ve memurları doğum yardımı 

<-,v ;ı 

Bölüm toplum 

i 

Bölüm toplamı 

Düşülen 
Lira 

145 000 

215 000 

10 IKK) 
10 000 

5 000 

25 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü .maddesinin (D) ve 45 nci maddesinin. (JE) fık-
ralariyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli.Sandığına yapir 
lacak ödemeler 

11 Gümrük 
12 Muhafaza 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 

302 ÎUer büro giderleri 
21 Gümrlik döşemesi 
.41 Gümrük öteberi giderleri 

$05 tiler kira bedeli 
11 Gümrük 

309 Taşıt giderleri 
33 Uler kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları ijşlıetme ve,kira bedeli 

405 Hayvan satmalma, tazmin ve yem bedeli 
20 3944 sayılı Kanun gereğince muhafaza teşkilâtı atlı memurlarına verilecek 

hayvan yem bedeli 2 000 
' • '• • . * / '• iM&^.j ..... 

414 Taşurna giderleri 
12 Muhafaza 

476 Kurs giderleri ' " ' * . * ** 
O Muhafaza kursu öğrenci yevmiyeleri 

22 Muhafaza kursu öğrenci yolluğu 

'.. -

Rolüm toplamı 

~. 

Tmffm toplamı 

ne ve kira bedeli 

6 .000 
11 000 

17 000 

44 000 

750 
1,000 

1 750 

6 000 

5 300 

3 060 

0 
3 300 
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Düşülen 

B/^^f. ödeneğin çeşidi Lira 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilaçlar _ - , . , . * „ -i A ~*Ç>&>İrov AnrfmviHKfttt nfn lininimi a$e,mdum <»f»nr$9-tn 14 Bahçe ziraatı işleri 000 S v 

Tarım Vekaleti • . • •? 

'202.. Ücretler -r';'*' <y'% ' ' ^ 
12 İller hizmetlileri ücreti 50 000 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 690 000 

302 iller büro giderleri 
20 Döşeme 10 000 
30 Demirbaş 10 000 

Bölüm toplamı 20 000 
= 3 = S = 3 C S 3 = S 

309 Taşıt giderleri * * * > - . 
31 îller ziraat teşkilâtı taşıtları işletme giderleri 51 000 

405 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan ye
mi bedeli 9 000 

418 Tarla ziraati ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri 
20 Kimyevi gübre denemeleri genel giderleri 40 000 
30 Hayvan yemi, yağ ve lif bitkileri giderleri 70 000 

Bölüm toplamı 110 000 

424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum ku
rumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri 

20 Veteriner sağlık kurumları giderleri 10 000 
30 Hayvan tazminatı 102 900 

• . . . . - , . ? » ? * • 
? Bölüm toplamı 112 900 

425 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
10 Aygır depoları giderleri , 7 500 

10 000 

430 Avanslar 
10 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan 

030 ti . __ . avansı 3 500 

451 Yayın giderleri 
m . 20 Ba^ka her çeşit giderler ı r . „ [ f o y ^ ? \ 57 260 
, : - _ _ . ' ' • ı . . . . ;1 • — 
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>-«iW Düşülen 

B^i-M. ödeneğin çeşidi Lira 

452 Staj giderleri 
30 E6& ve M. S. A. (Marshall Yardımı) teknik yardımdan faydalanılarak ya

bancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 162 540 

457 tç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 10 000 
•*H 

476 Kurslar genel giderleri 
30 Veteriner kursları 1 000 

: * , ! • 

^ ! » • ' • • • • • • ! . , - • . • • _ 

' ' , v * " Ulaştırma Vekâleti . ! '; ". rı : I 

201 Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 75 000 
12 îller memurları aylığı 10 000 

! * < * . ' * ı - > • , - , - * - ; - . ~ l M ~ - . : « î * i Bölüm toplamı 85 000 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 17 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 6 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
12 îller posta ve telgraf ücretleri 2 000 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 5 000 

"* * • ' Çalışma Vekâleti **' ' 

201 Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 20 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
50 Aydınlatma 

302 İller büro giderleri 
20 Döşeme * v . - « ^ 

367 YoHıütlar 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 

başka giderleri 

4 000 

800 

1 150 

16 500, 

.., ,^*(İiM***^'Si& ;i5.:. 

( S. Sayısı : 107 ) 



— 62 -

Ödöneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Başka hşr (ççşit giderler 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit -giderleri 

İşletmeler Vekâleti 

Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 

Düşülen 
O r a 

2 800 

2 000 

100 000 

GENEL TOPLAM 10 174 905 

r[2J;(ŞAYJLI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

Geçen yıl borçları 

Büyük Millet Meclisi 

46 000 

Divanı Muhasebat Reisliği 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 

**! "' V * •*• ' - ' K i 

Başvekâlet 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başbakanlık 

3 800 

Merkez daireleri, Jbürç) giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ' 
Demirbaş 
ötefceri giderleri 
Aydınlatma 
Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma giderleri 

. ? ,-

' - • • • ' ' • - * 

. - * . . -
'"W "%: 

Bölüm toplunu 

1 800 
50 000 

1 500 
1 000 

seo 
400 

55 2Ö0 

700 

(S , rSay^ ; . j ,407) 
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Eklenen 

M. ödeneğin çeşidi Lira 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
21 Telefon giderleri 
22 Millî Savunma Yüksek ' Kurulu telefon' giderleri 

. Taşıt giedrleri 
11 Başbakanlık otomobilleri işletme giderleri 
12 Başbakanlık otomobilleri onarma giderleri 
13 Devlet bakanları otomobilleri işletme giderleri 
14 Devlet bakanlar^ otomobilleri onarma giderleri 
21 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri tşletme giderleri 
22 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri onarma giderleri 
41 Yabancı misafir otomobilleri işletme gderleri 
42 Yabancı misafir otomobilleri onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

t • .> ;•. . -

..: 

Bölüm toplamı 

4 000 
500 

4 500 

1 000 
• 500 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

500 

7 000 

Şûrayi Devlet Reisliği 

4598 sayılı Kantin gereince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 600 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

Yabancı dil bilenlere 3656 m&?h Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı 3 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
21 Merkez telefon giderleri 
22 iller telefon giderleri 

Kira bedeli 

Taşıt giderleri 
31 îller taşıtları işletme giderleri 

Yayın, Turizm ve Propaganda giderleri 
20 Başka her çeşit yayın giderleri 
40 Propaganda giderleri 
60 Turizm genel giderleri 

; * f V ; ? ı t ı î : * v*' ' * 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

6 000 
4 000 

10 000 

200 

3 000 

20 000 
10 000 
10 000 

40 000 

{B^aym^^m 
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B. M. ' ödiigpiin çeşidi Lira 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

206 4178 ve 4&Ö8 sayılı kanuniife,£ereğin«e fppUaeak zam ve fasiiiîîlar 
22 iller memurları doğum yafstımı 2 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 iller 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 

308 4598 sayılı Kamın gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 iller 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

Bölüm topuna 

ollukları 

leri 

Bölüm toplamı 

550 
950 

1 600 
0 

1 000 

3 000 

2 850 
6 950 

9 800 

Diyanet îşleri Reisliği 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 iller memurları çocuk zammı 3 500 
22 iller memurları doğum yardımı 4 800 
32 iller memurları ölüm yardımı * 2 200 

Bölüm toplamı 10 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez * 4 000 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

307 Yolluklar ? ' : J p 

10 Sürekli görev yolluğu " i K '̂ " 50 000 
''^*MÛ^;r;'"7 '''W \ - f M " "").T-.'otf • •':• • , • 

476 Kurs ve okullar genel giderleri 
20 Tapulama kursları ?enel giderleri 50 000 
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ödeneğin çeşidi 

206 

302 

305 

309 

451 

476 

12 
22 

10 

12 

21 
31 
32 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

4178 Ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
tiler memurları çocuk zammı 
iller memurları doğum yardımı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 

Kira bedeli 
tiler 

10 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme giderleri 
iller taşıtları işletme giderleri 
tiler taşıtları onarma giderleri 

Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 

Toprak ve iskân işleri kursu genel giderleri 

Adalet Vekâleti 

201 Aylıklar 
12 tiler memurları aylığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlaı 
11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 iller memurları çocuk zammı 
22 tiler, memurları doğum yardımı 
40 Yakacak zammı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Eklenen 
Iıira 

3 500 
4 600 

Bölüm toplamı 

' . . ' ' ' < " ' i 

Bölüm toplamı 

8 100 

1 000 

5 500 

100 
7 000 

16 000 

23 100 

1 900 

18 000 

•dimi ar 

Bölüm toplamı 

1 210 000 

5 000 
90 000 
42 000 

5 000 

142 000 

250 000 
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ödeneğin çeşidi 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücnetleri 
12 tiler posta ve telgraf ücretleri 

417 Kavuşturana giderleri 
10 Suç giderleri 
20 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince Adliye müzahereti giderleri 

Millî Savunma Vekâleti 

409 Muayyenat 
11 Kara Kuvvetleri tayınatı 

Eklenen 
Lira 

75 000 
500 000 

Bölüm toplamı 575 000 

200 000 
10 000 

Bölüm toplamı 210 000 

78 000 

İçişleri Vekâleti 

201 Aylıklar 
12 tiler memurları aylığı 

302 tiler büro giderleri 
5j0 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
22 Telefon giderleri 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

300 000 

14 ooo 
30 000 

Bölüm toplamı 44 000 

30 000 

75 000 
16 000 

Bölüm toplamı 90 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 
12 tiler 

2 000 
25 000 

Bölüm toplamı 27 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 000 
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Bilenen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

214 Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya şehit dü
şen polis âmir ve memurlarının 1475 sayılı Nakdî tazminat Kanunu gere
ğince verilecek tazminat 1 700 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu * 9 000 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 tiler 15 000 

&)9 . Taşıt giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme giderleri 3 000 
31 iller taşılları işletme giderleri • 18 300 
32 iller taşıtları onarma giderleri 10 000 

Bölüm toplamı 91 300 

Dışişleri Vekâleti 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
40 Öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 
21 Merkez telefon giderleri 

307 Yolluk 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

ierleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

2 500 
5 000 
5 500 

13 000 

5 000 
15 000 

20 000 

100 000 
15 000 
7 000 

122 000 

50 000 
15 000 

66 000 
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Ödeneğin çeşidi 

403 Temsil ve ağırlama giderleri 
20 Yabancı elçilerle konukları ağırlama giderleri 

Eklenen 
Lira 

00 000 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
21 Merkez telefon giderleri 
22 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın telefon giderleri 

403 Ziyafet giderleri 

Bölüm toplamı 

3 000 
1 000 

4 000 

3 000 

218 

Maliye Vekâleti 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı 

302 îller büro giderleri 
40 öteberi giderleri 
60 Isıtma 

15 000 

30 000 
10 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
12 iller posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon giderleri 

401 Basımevi giderleri 
21 îşçi ücretleri ve işletme giderleri 

419 Millî mülkler muameleleri giderleri 
10 Belirtme işleri 
20 Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 

615 Kızılay Kurumuna yardım 

Bölüm toplamı 40 000 

80 000 
3 000 

Bölüm toplamı 83 000 

25 000 

5 000 
12 000 

Bölüm toplamı 17 000 

160 000 

Millî Eğitim Vekâleti 

201 Aylıklar 
12 îller memurları aylığı 900 000 
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ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

206 4178 ve 4&98 sayılı kanunlar gereğince yapıliicak zam ve yardımlar 
12 îller memurları çoeuk zammı 
22 îller memurları doğum yardımı 
40 Yakacak zammı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile başka her çeşit giderleri 

458 Fuar ve sergi giderleri 
10 Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü gider

leri 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

Bayındırlık Vekâleti 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 

350 000 
100 000 

60 000 

Bölüm toplamı 5X0 600 

29 000 

1 650 

230 000 

3 000 
5 000 

Bölüm toplamı 8 000 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

.304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gkterleri 
11 ' Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 îller posta ve telgraf ^ücretleri 

307 Yolluklar 
40 Yabancı memleketler yolluğu 

308 4539 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 

12 îller ve yabancı memleketler 

403 Temsil giderleri 

419 Mekşuf madenlerin ilân ve sair giderleri 

1 500 
1 500 

Bölüm toplamı 3 000 

10 000 

10 000 

2 000 

10 000 
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M. ödeneğin çeşidi 
Üklenen 

Lira 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 

Sıtma ile savaş genel giderleri 

6 000 

970 200 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Gümrük 

Yolluklar 
22 Muhafaza geçici görev yolluğu 

4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

14 Muhafaza iller memurları 

Gümrük idareleri giderleri 
30 Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, yiyecek, bakım ve koruma giderleri 
50 Para gönderme giderleri 

Bölüm topkunı 

2 500 

7 000 

3 600 

4 000 
13 000 

17 000 

Tarım Vekâleti 

Aylıklar 
12 İller memurları aylığı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 İller memurları çocuk zammı 
22 İller memurları doğum yardımı 
32 İller memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasdyle 34, 38 ve 39 ncu mad
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

50 000 

dunlar 

Bölüm toplamı 

ve 39 ncu mad-
c 

45 000 
10 0O0 
S 000 
r> ooo 

63 000 

100 000 

15 000 
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Eklenen 

B.,,.,., M. Ödeneğin yeşidi Lira 

21 Merkez telefon -giderleri 5 000 

.Bölüm toplamı 20 000 

307 Yolluklar 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve • 

başka giderleri 295 000 
(Bu maddedeki ödenekten lüzum görülecek miktar Teknik Yardım pro
jelerinin gerektirdiği masraflar karşılığı olarak T. C. Merkez Bankasında
ki ıhûsusi hesaba yatırılabilir.) 

Gl Zirai savaş geçici görev yolluğu 100 000 
71 Veteriner savaş geçici görev yolluğu 160 000 

Bölüm toplamı 495 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 3 000 
12 İller 7 000 

Bölüm toplamı 10 000 

417 Zirai savaş 
10 Genel giderler 2 5 ° ° ° 0 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, ıneyvacılık, sebzecilil süs nebatları ve çay 
10 Bahçe ziraati sebze ve süs nebatları işleri ve kum ilan 80 000 
20 Zeytin işleri giderleri 2° °00 

Bölüm toplamı 100 000 

422 Pamuk işleri genel giderleri 100 000 

Ulaştırma Vekâleti 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 İller 2 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 13 100 

Çalışma Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
12 tiler posta ve telgraf ücretleri 3 500 
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72 

ödeneğin çeşidi 
Eklen«n 

Lira 

21 Merkez telefon giderleri 

Kira bedeli 
12 İller 

Bölüm toplamı 

4 000 

7 500 

3 050 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
\1 Metfkea 
l â tiler 

Komisyonlar huzur ücretleri 
10 5518 sayılı Kanunun 1 ne i maddesi gereğince is ihtilâfları hakem kurulla

rına katılacaklara ödeneeek huzur ücretleri 

5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince is mahkemelerine katılacak 
iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler 

700 
1 000 

Bölüm toplamı 1 700 

500 

1 000 

GENEL TOPLAM 7 981 200 

M. 

[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

Yapı onarımı 
20 Millî Saraylar 

Buyiik Millet Meclisi 

21 265 

Kamulaştırmalar 
11 Kara kuvvetleri 

Mîllî Savunma Vekâleti 

1 200 000 

Yapı onarımı 

M aliye Vekâleti 

100 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

75$ 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınaeak taşıtlar 
13 Emniyet Genel Müdürlüğü 

Eklenen 
Lira 

500 000 

Boytndtrltk Vekâleti 

741 Tıpı işleri ve esaslı onarmalar 
10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
70 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
90 Ulaştırma Bakanlığı 

788 Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
10 Demiryollar ve limanlar işleri 

m 

Bölüm toplamı 

Ver sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar görenlere yardım 

30 000 
35 000 
5 000 

70 000 

25 000 

200 000 

Tarım Vekâleti 

7Û1 Yapı onarımı 
16 Bfchçt riraati iğleri 
17 Tohum temizleme evleri 

7}1 Makine, alet ve gere<ver onarımı 
16 Tohum, temizleme evleri 

741 Yapı işleri 
11 Bahçe ziraati 
13 Tohum temizleme evleri 

Bölüm toplamı 

15 000 
10 000 

25 000 

25 000 

25 000 
50 000 

Bölüm toplamı 75 000 

761 

Ulaştırma Vekâleti 

Şamandıra yaptırma ve yerine götürme giderleri 2 500 

GENEL TOPLAM 2 243 765 
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[4] SAYILI CETVEL 

Düşülen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

Maliye Vekâleti 

303 Basılı kâğıt ve defterler 53 771 

425 îlce teşkili giderleri #58 000 

478 5830 sayılı Kanunun tatbiki giderleri 39 000 

Devlet Borçlan 

815 5864 sayılı Kanun gereğince çıkar lan (1951 istikrazı) tahvilleri 
20 îtfa 306 000 

825 5824 sayılı Kanunla tasdik olunan Avrupa Tediye Birliği Anlaşması gere
ğince memleketimize tanınan ve 1951 Bütçe yıh Kanununun 3 ncü madde
siyle bütçe açığına tahsis edilen 25 milyon dolarlık alacaklı başlangıç kredi
sinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ödenecek faizleri 500 006 

OENEL TOPLAM 1 256 771 

[5] SAYILI CETVEL 

Dü§ülea\ 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

761 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı suret
te genişletilmesi ve düzenlenmesi giderleri 

10 Yeni yapılar 67 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

711 Meteoroloji istasyonlarında mevcut makin*, alet ve gereçleriû onarımı 760 
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ödeneğin çeşidi 

Düşülen 
Lira 

Millî Savunma VekâlsU 

Gemi onarımı 
10 Deniz Kuvvetleri Yavuz gemisinin onarımı ile ilgili her türlü giderler ve 

işçi gündelikleri ' 1 5 0 0 000 
™-a 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Satınalınacak makine, araç ve gereçler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satınalma giderleri 515 000 

Maliye Vekâleti 

Makine alet ve gereçler onarımı 
10 Damga ve basımevi için 

Devlet Havayolları Genel 'Müdürlüğüne çeşitli yatırımlar için 

5 000 

200 000 

Bayındırlık Vekâleti 

Demiryolları yapım giderleri 
12 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma gi

derleri .* ; •• •'••-•" ••• ''•••'••' : -" ' 
30 Satınalınacak makine ve araçlar -
40 İstikşaf, etüd, apHkasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 

Limanlar yapım giderleri 
11 Ereğli limanı ikmal inşaatı giderleri 
30 Satınalınacak makine ve araçlar 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ye kamulaştırma giderleri 

5775 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
10 Yapım giderleri 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 

50 000 
40 000 
40 000 

Bölüm toplamı 130 000 

625 000 
140 000 
30 000 

Bölüm toplamı 795 000 

2 000 000 
31 000 

Bölüm toplamı 2 081 000 

C&SâyttF; 10?) 
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Düşülen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

T&rmı Vekâleti 

751 Satmalınacak makine, alet ve gereçler 
11 Zirai savaş işleri 
23 Merinos işleri 

753 Teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı 
Kanun gereğince verilecek araç ve gereçler 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
20 3788 sayilı Çay Kanununun 5 nci maddesi gereğince yapılacak öremeler 

773 Döner sermaye 
40 Tavukçuluk ve arıcılık döner sermayesi 
60 Bahçe kültürleri döner sermayesi 

Bölüm toplamı 

klara 4486 sayılı 

;ak öremeler 

Bölüm toplamı 

250 000 
991 

250 995 

10 000 

1 349 

10 000 
30 000 

40 000 
a. =—=•'- is ,'. F • 

Ulaştırma Vekâleti 

711 Makine, alet ve gereçler onarımı 
20 Şamandıra bakım ve onarımı 2 500 

GENEL TOPLAM 5 548 604 
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[6] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
ödeneğin çeşidi Ğra 

Dışişleri Vekâleti 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Kuzey Atlantik Paktına katılma payı 2 483 000 
Cumhurbaşkanının Yunanistan'a yaptığı ziyaretin gerektirdiği her türlü 
giderler 150 000 

Bölüm toplamı 2 633 000 

Devlet Borçlan 

Mülga 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince tahakkuk "eden emekli 
ikramiyesi 11 940 

Mülga 4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğinle eski yıllarda tahakkuk 
eden çocuk zammı 3 935 

Milli Eğitim Vekâleti 

Türkiye Anıtlar Derneği ile diğer kutlulama derneklerine yardım 150 000 

Çakşma VekâUti 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı 1 500 

GENEL TOPLAM 2 800 375 

(S . Sayısı: İ0?) 



Eklenen 
B. sü. ödeneğin çeşidi üra 

Maliye Vekâleti 

753 Basımevi makine satınalma ^derleri 5 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

762 Bursa özel İdare Hastanesinin satmalma bedeli 4 000 000 

GENEL TOPLAM 4 005 000 

[8] SAYILI CETVBL 

Dışişleri Vekâleti 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 21 — Cumhurbaşkanının Yunanistan'a yaptığı ziyaretin gerektirdiği her türlü giderler 
Cumhurbaşkanına refakat edenlerin yol paraları.ile yevmiyeleri, hediye bedelleri, ziyafet mas

rafları, ödenen bahşişler ve seyahatin icabı yapılmış bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. 

MaMye VekM&ti 

Bölüm 752 — 3827 aayılı Kanun gereğince satinahnaeak taşıtlar 
Madde 12 — Adalet Bakanlığı 

İstanbul Adlî Tıp İşleri Genel Müdürlüğü için alınacak bir aded kamyonet. 

Madde 18 — Emniyet Genel Müdürlüğü 
Aded Cinai 

41 Jeep 
6 Dedektif otosu 
3 Polis tipi kamyonet 

10 Motosiklet 
4 Jeep kaptıkaçtı 

64 ' m 
-— ,jaL..-w»~ww.M-a~---.:-»<,«-M..'.)'ı.n * ,ı I I . uf &mm 

% ı *m* 1ı 
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S. SAYISI : MI 
Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/531) 

T. 6. 
Başvekâlet 12 . / . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Smfî : 71/2543 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılnıası hakkında Tarım Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7 .1 . 1953 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

1. 1952 yılı Bütçesinin 306 ncı (Giyecekler) maddesine konulmuş olan 6 000 liralık ödenek
le 27 müstahdeme alınan elbiselik kumaş ve iskarpin bedeli olarak Sümerbanka 3 576 lira, dikiş 
bedeline 507, 4 aded tulum bedeline 90, 23 aded palto bedeline 1 725 lira ki, ceman 5 898 lira 
ödenmiştir. Halen ödenmemiş bulunan 4 aded palto bedeline 300, şoförlere alınan çizme ve mu
şamba ile daktilolara alman iş elbiselerine 200 lira ki, ceman 500 liralık borç tahakkuk etmiş bu
lunmaktadır. Bu borcun ödenmesi için 500 liralık ödeneğin aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

2. 307 nci bölümün 10 ncu (Sürekli görev yolluğu) maddesine konulmuş olan 35 000 liralık 
ödenek ihtiyacı karşılayamıyacağından halen tahakkuk etmiş bulunan istihkaklar ödenememekte
dir. Bunların ödenmesi ve sene sonuna kadar ihtiyacı karşılamak üzere 5 000 liranın aktarılması
na lüzum hâsıl olmuştur. 

3. 307 nci bölümün 24 ncü (Amenajman geçici görev yolluğu) maddesine konulmuş olan 14 250 
liralık ödenek tamamen sarf edilmiştir. Hali faaliyette bulunan Amenajman gruplariyle harita 
ekiplerinde çalıştırılan mühendislerin tahakkuk edip de ödenmemiş bulunan istihkaklarını karşı
lamak üzere 2 500 liranın aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

4. 307 nci bölümün 25 nci (Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu) maddesine 
konulmuş olan 8 000 liralrk ödenek tamamen sarf edilmiş olup tahaJkkuk etmiş bir kısım yolluk
lar ödenemediği gibi % 95 1er hesabından verilen paralarla yapılmakta olan köy ağaçlandırmaları 
işlerinde çalıştırılanların yollukları da ödenememektedir. Tahakkuk etmiş bulunan bu istihkak
ların ödenmesi ve sene sonuna kadar normal ağaçlama çalışmalarına devam olunabilmek üzere 
5 000 liranın aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

5. 1952 yılı Bütçesinin 308 nci bölümünün 12 nci (iller tedavi giderleri) maddesine konulmuş 
olan 12 000 liralık ödenek tamamen sarf edilmiştir. Muhtelif Devlet hastanelerinde tedavi edilen 
hasta memurların tedavi ücreti olarak 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken tedavi gider
lerinden 9 205 lira borç tahakku'k etmiştir. Bu borcun ödenmesi ve sene sonuna kadar olacak 
ihtiyacı karşılamak üzere 15 Ö00 liralık ödeneğin aktarılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 



6. İ952 yılı Bütçesinin 453 ncü (Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve gider
leri) bölümüne konulmuş olan 10 000 liralık ödenek tamamen sarfedilmiştir. Avrupa Ekonomi Ko
misyonu Kereste Komitesinin 14 - 20 Ekim 1952 tarihleri arasında akdetmiş olduğu Şumnu top
lantısına Tarım Bakanlığı Temsilcisi olarak gönderilmiş bulunan Orman Müfettişi Ömer özen'in 
tahakkuk etmiş olan yolluk istihkakından ödenmiyen 350 liranın ödenmesini temin için bu miktar 
ödeneğin aktarılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

7. Ormanlarımızı tahrip etmekte mühim rol oynıyaıı zararlı haşerelere karşı yapılacak kimyevi 
mücadelede ilâçların atılması için motorlu aletlere ihtiyaç vardır. Kış mevsiminde yapılacak müca
delede fena hava şartları mücadeleye müsait günlerin azlığı dolayısiyle yapılacak iğin çojk aletle 
kısa zamanda yapılmasını zaruri kılmaktadır. Yaz günlerinde günde 3 hektarlık baltalık ormanını 
üâçlıyabilecek motorlu aletin kışın ancak 1 - 2 hektar ilâçlıyabileceği tabiî olup mücadeleye mü
sait 30 iş gününde ilaçlanması icabeden 600 hektarlık '.ırman için 10 motorlu alete (Pülverizatör 
ve pülvover) ihtiyaç vardır. Bu aletlerin tanesi 3 000 liradan 30 000 liraya satmalınabilecektir. 
Bu itibarla 751 nci bölümün 10 ricü (Hastalıklar ve böceklerle mücadele âlât ve gereçleri) madde 
sine 30 000 liranın aktarılmasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

8. Yukarda yedi maddede yazılı bulunan bölümlere eklenmesi gereken ceman 58 350 lirayı 
karşılamak üzere indirme yapılması mümkün görülen bölümler aşağıda sırası ile arzedilmiştir. 

1. Ormanlarımızı tahrip eden haşerelerin imhası için 1952 yılında daha fazla miktarda 
ilâç kullanılmak suretiyle mücadeleye devam edilmekte olduğundan fazla işçi kullanılmamış 
ve bu itibarla 1952 yılı Bütçesinin 412 nci (Hastalıklarla savaş giderleri) bölümünün 30 ncu (işçi 
gündelikleri) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 28 350 liranın, 

2. 731 nci (kamulaştırma) bölümünün 10 ncu (3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve 
yapılacak kamulaştırma karşılığı) maddesine konulmuş olan 492 229 liralık ödenekten kamulaştırılan 
bir kısmı arazi sahipleriyle mevcut ihtilâflar henüz kazai mercilerince hükme bağlanmamış olması 
hasebiyle tasarrufu mümkün görülen 30 000 lira ki, ceman 58 350 liranın karşılık gösterilmesi 
icabetmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 27.1.1953 
Esas No. 1/531 
Karar No. 37 

Yüksek Beîsliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel-
lerde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan 
ve tcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 12.1.1953 tarihli 
ve 71/2543 sayılı tezkeresiyle gönderilen .kanun 
lâyihası komisyonumuza havale olunmakla tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Umum Müdürlüğün 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetve
lin 412 nci bölümünün 30 ncu (işçi gündelik
leri) maddesinden (28 350) liranın tenzil edile
rek aynı cetvelin lâyihaya ilişik (1) sayılı cet

velde yazılı tertiplerine ve (A/£) işaretli cet
velin 731 nci (kamulaştırma) bölümünün 10 ncu 
maddesinden (30 000) liranın tenzil edilerek yine 
aynı cetvelin 751 nci (satmalınacak makina, 
âlet ve gereçleri) faslının 10 ncu (hastalıklar ve 
böceklerle mücadele alet ve gereçleri) madde
sine nakil yapılması ve (A/2) işaretli cetvelin 
731 nci faslının 20 nci (fidanlık arazisi ve ağaç
landırma sahaları satmalma ve kamulaştırma 
giderleri) maddesinden (5 586) liranın tenzil 
edilerek (A/l) işaretli cetvelin sonunda (karşı
lıksız borçlar) adı ile yeniden açılacak 506 nci 
bölüme fevkalâde tahsisat olarak konulmasını 
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temin maksadîyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzca, 412 ve 431 nci fasıllardan 
tasarruf edilmiş bulunan (63 936) liranın hiz
metlerin ifasına her hangi bir suretle tesir icra 
etmiyeceği ve lâyihaya ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı fasıllarda gösterilen zaruri harcamalara 
tahsis olunacağı ve 731 nci faslın 10 ncu madde
sinden tenzil edilen (30 000) lira ile de orman 
ağaçlarına âriz olan haşerat ile mücadele için 
(10) adfed motorlu pülverizatör satın alınacağı 
anlaşılmış olduğundan kanun lâyihası, başlığı 
ve ikinci maddesinde bâzı kelimeler değiştiril
mek suretiyle Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir 

Malî yıl içinde bu hizmetleri mümkün kıla
bilmek için lâyihanın öncelikle görüşülmesi ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arztdilmek üzere 

yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Bursa 
K. Yılmaz 

Kâtip 
Sivas 

H. tmre 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
S. Oran 
Kırşehir 
R, özdeş 
Ordu 

R. Aksoy 
Siird 

B. Erden 

Reîsvekili 
Giresun 

M. Şener 

Burdur 
F. Çelikbaş 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 
M. Sarol 
Konya 

M. Âli Ülgen 
Seyhan 
8. Barı 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

İstanbul 
E. Adakan 

İzmir 
T.Oürerk 
Malatya 
M. 8. Eti 
Seyhan 
C. Türk 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/l ve A/2 işaretU cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l işaretli 
cetvelin 412 nci (Hastalıklarla savaş giderleri) 
bölümünün 30 ncu (İşçi gündelikleri) maddesin
den 28 350 lira düşülerek A/ l işaretli cetvelin 
ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı tertiplerine ve 
A/2 işaretli cetvelin 731 nci (Kamulaştırma) 
bölümünün 10 ncu "(3116 ve 4785 sayılı kanun
lar gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaş
tırma* giderleri) maddesinden 30 000 lira dü
şülerek aynı cetvelin 751 nci (Satmalmacak 
makine, alet ve gereçleri) bölümünün 10 ncu 
(Hastalıklar ve böceklerle mücadele alet ve ge
reçleri) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 
731 nci (Kamulaştırma) bölümünün 20 nci (Fi
danlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmal
ına ve kamulaştırma giderleri) maddesinden 
5 586 lira düşülerek A/ l işaretli cetvelin sonun
da (Karşılıksız borçlar) adı ile yeniden açılan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Orman Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
de münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihanın 1 nci maddesi Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin 731 nci (kamulaştırma) faslının 20 nci (Fi
danlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satın 
alma ve kamulaştırma masraf lan) maddesinden 
(5 586) lira düşülerek (A/l) işaretli cetvelinin 
sonunda (karşılıksız borçlar) adı ile yeniden açı-

( S. Sayım : 111) 



Hü. 

506 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak akta
rılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes M. Alakant 

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 8. Kurtbek 

İçişleri Vekili ve Sa. ve Dışişleri Vekili 
s. y. v. v. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
//. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu * 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

B. K. 

lan 506 ncı faslına fevkalâde tahsisat olarak ko
nulmuştur. 

MADDE 3. — Lâyihanın 2 nci maddesi ay-. 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

(ödeneğin çeşidi 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
24 Amenajiman geçidi görev yolluğu 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu 

308 4508 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
12 İller 

453 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk Ve giderleri 

Toplam 

Eklenen 

500 

5 000 
2 500 
5 000 

15j 000 
350 

28 850 

mmm 
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S. SAYISI 112 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılnıası hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Komis

yonu raporu (1/462) 

T C. 
Başbakanlık 11 . II . 1952 

Muamoelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

SuytY71 -2453, 6/3192 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelden 900 000 liranın iptali hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunea 1 . II . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederhn. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
5607 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar 

gören bölgelere yardım) tertibine konulan ödeneğin kâfi gelmemesi ve derhal ek ödenek istihsali 
kabil olmaması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısını takibeden 10 gün zarfında 
tetkikına sunulmak ve bu tertipteki ödeneğin beş mislini geçmemek ve karşılığı gösterilmek şar-
tiyle Bakanlar Kurulu karariyle ilâveten ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili kılınmış ol
duğu malûmdu*. 

3 . 1 . 1952 tarihinde Pasinler çevresinde vukua gelen depremden dolayı tamamen yıkılan Rur-
nuç, Hins, Kalbulas ve Serçebuğazi köylerinin fay hatları üzerinde olmasından yeniden seçüecek 
sağlam zeminli bir arazi üzerinde yerleştirilmek; suretiyle 300 haneden müteşekkil bir köyün kurul
masına teşebbüs edilerek proje ve keşifleri hazırlanmış ise de yapılan keşfe göre bu evlerin kıştan 
evvel" bitirilmelerine 1952 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 792 nci (Yer sarsıntısı ve diğer 
âfetlerden zarar gören bölgelere yardım) bölümüne konulan ödenek bakiyesi kâfi gelmemiş ve Ba
kanlar Kurulunca ittihaz olunan 21 . VII . 1952 tarihli ve 3/15314 sayılı kararla bu tertibe 900 000 
lira eklenmiştir. 

İlişik kanun tasarısı keyfiyetin sözü geçen kanun hükmü gereğince Yüksek Meclise arzı ve kar
şılığın gösterilerek iptalinin temini maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin iller memurları aylığı tertibinden yapılan bu ta
sarruf bir kısım münhallerle, bâzı kadroların 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükmü dairesinde 
ek görevle işgal edilmesi neticesinde elde edilmiştir. 



Bütçe Komisyona raporu 

T, B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/462 
Karar No. 40 

27 .1.1953 

Yüksek Reisliğe 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde (900 000) liranın iptali hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 11 . XI . 1952 tarihli ve 6/3192 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdü
rü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Pasinler çevresinde vukıı-
bulan yer sarsıntısında tamamen yıkılmış olan 
dört köyün, daha müsait bir arazide yeniden 
tesisi için 1952 yılı Bütçesinin 792 nci (yer sar
sıntısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölge
lere yardım) faslına konulan tahsisatın kâfi 
gelmemesi yüzünden 5607 sayılı Kanunun îcra 
Vekilleri Heyetine verdiği salâhiyete istinaden 
Bayındırlık Vekâleti Bütçesine eklenmiş olan 
(900 000) liranın aynı kanun hükümleri gere
ğince Yüksek Meclise arzı ve aynı cetvelin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâleti kısmının 201 nci 
bölümünün 12 nci vilâyetler memurları maaşı 
maddesinden karşılık olarak gösterilen (900000) 
liranın iptalini istihdaf etmektedir. 

5607 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete isti
naden yapılmış olan muamele komisyonumuzca 
yerinde görülmüş ve kanun '. lâyihası Hüküme-
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Bursa Giresun 

K. Yılmaz M. Şener 
Kâtip 
Sivas Burdur 

H. tmre F. Çelikhaş 
Diy arlbakı r Gümüşane 
M. Ekinci *K. Yörükoğlu 
istanbul İstanbul 
fl. Oran M. Sarol 
Kırşehir Konya 
R, özdeş M. A. Ülpen 
Ordu Seyhan 

R. Aksoy 8. Ban 
Siird 

B. Erden 8. 
Trabzon 

V. R. Kyübofiln S. 

arzedilmek üzere 

Sözcü 
istanbul 

ff. Hüsman 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

tstanbul 
E. Adakan 

izmir 
T. Gürerk 

Malatya 
M. 8. EH 

Seyhan 
C. Türk 

Sinob 
. Somuncuoğlu 

Trabzon 
F. Kalaycıoğlu 

( S. Sayısı : 112 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1952 yth Bütçe Kanununa bağh A/2 işaretli cet
velden 900 000 lirantn iptali hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1952 yılı Bütço Kanununa bağ
lı A/2 işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mının 792 nci (yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere yardım) bölümüne 5607 
sayılı Kanuna dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
eklenmiş bulunan 900 000 lira kabul edilmiş ve 
bu ödeneğe karşılık olarak mezkûr Bütçe Kanu
nuna bağlı A/l.işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmının 201 nci bölümünün 
12 nci (İller memurları aylığı) maddesinden 
900 000 lira iptal olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
ff. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Milli Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Ytrcalı 

Adalet Bakanı 
R. Nasukioğlu 
içişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytmoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
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S. SAYISI : | 13 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /532) 

T. C. 
Başbakanlık 12 .1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı, : 71/2507 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 17 . XII . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Mendere* 

GEREKÇE 

1. 1952 yılı gider Bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelindeki tertiplerinden ilişik (1) ve (2) ve 
(3) sayılı cetvellerde yazılı tertiplere, özel gereçlerinde gösterilen sebepler dolayısiyle ceman 
1 765 000 lira ödenek ilâvesi icap etmiştir. 

Bundan, (1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplere aktarılacak 443 000 liranın karşılığı aynı cet
velde işaret edilen ve hizmetsiz kalacağı anlaşılan tertiplerden yapılacak indirmelerle temin edil
miştir. 

2 sayılı cetvelde yazılı 467 500 lira ek ödenekle (3) sayılı cetvelde yazılı (1942 - 1951) yılları 
içinde tahakkuk ederek, seneleri bütçelerinde ödenek bakiyesi kalmamış olmasından dolayı şimdi
ye kadar ödenememiş ve hak sahiplerinin devamlı sızıltı ve şikâyetlerini davet etmiş olan 854 500 
liradan ibaret karşılıksız borçlardaki ceman 1 322 000 lira ikinci maddede gösterildiği üzere 
1952 yılında tahsili tahmin edilen gelir fazlasiyle karşılanacaktır. 

Yukarda bahsi geçen karşılıksız borçların ödenebilmesini temin için (A/ l ) işaretli cetvelin so
nunda (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) adiyle, 506 numaralı yeni bir bölüm -açılması yo
lundaki kanuna gerekli hüküm konulmuştur. 

2. Ekim 1952 sonu itibariyle alman malûmata göre 8 aylık gelir tahsilatı muhammenata 
nazaran 1 325 469 lira bir eksiklik arzetmekte ise de, posta, telgraf ve telefon hasılatının, yı
lın ikinci altı ayında birinci altı aya nispetle daima % 10 civarında bir artış sağladığı müşahe
de edildiği gibi telefon santral ve şebekelerinin tevsi ve servisi açılması ve yeni telsiz istasyon
larının faaliyete konulmak üzere bulunması sebebiyle önümüzdeki 4 ay içinde yalnız telefon ve 
tehsbr telgraf hasılatında : 



646 900 

- 2 — 
Yeniden tesis ve tevsi olunan otomatik ve manüel santrallere 4 ay içinde bağla

nacak abonelerden elde edilecek gelir 
istanbul, Ankara ve îzmir şehirleriyle santral bulunan diğer şehirlerde tahakkuk 

edip henüz tahsil edilememiş olan gelirden 4 ay içinde tahsili muhakkak görülen mik
tar 

Santrallere bağlı abonelerden % 30 nun 4 ay içinde abone tecdidinden elde edile
cek gelir. 

Yeni açılan şehirlerarası hatlar ile Yunanistan devresinden yapılacak konuşmalar 
hasılatı 

Radyo telefon servisinin açılması münasebetiyle Amerika, İngiltere, İsviçre ve di
ğer yabancı memleketlerle yapılacak radyo telefon konuşmalarından elde edilecek gelir 

Yeni telsiz istasyonlarının faaliyete konulması ve tevsi edilmesi münasebetiyle 
telsiz telgraf muhaberatından tahassül edecek gelir fazlası 

Üç buçuk milyon liradan fazla gelir sağlanacağı tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bu fazlalık Mart - Ekim 1952 tahsilat noksanını telâfi etmekle beraber istenen ek 

ve olağanüstü ödenekleri de faz!asiyle karşılamaya kâfi gelecektir. 

1 500 000 

1 083 000 

20 250 

68 000 

200 000 

3 518 150 

G E R E K Ç E 

Bölüm 202 - Madde 22 — İller hizmetlileri ücreti (288 000) 
Bu tertipten 1952 yılı bütçesiyle alman ödenek 3 597 480 liradır. 
MünhalUrin kapatılmaması, işlerin mevcutlarla idaresi yolunda alman tedbirler neticesinde, 

Temmuz 1952 sonuna kadar fiilen yapılan sarfiyat 1 307 970 liradan ibaret olduğu cihetle, yıl 
sonuna kadarki ihtiyacın 1 831 158 lira ile kaşılanabileceği ve bu suretle, 458 352 liranın tasarrufu 
mümkün olacağı ve binaenaleyh, bundan 288 000 liranın, ödeneği kâfi gelmiyeceği tesbit edilen 
diğer tertiplere aktarılması zaruri görülmüştür. 

r 

Bölüm 206 - Madde 12 — İller memurları çocuk zammı (88 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 2 175 000 liradır. Beş ay zarfında fiilen yapılan sarfiyat 

1 054 618 lirayı bulmuş olduğuna göre, geri kalan7 aylık devre için 1 476 458 liraya ihtiyaç bulun
ması icabeder. Halbuki elde kalan ödenek 1 420 352 liradan ibaret olduğundan, daha 56 106 liranın 
bu tertibe aktarılması lâzım gelirse de, çocuk mevcudu 21 332 ye yükselmiş olduğundan, 21 332 X 
1 0 X 7 = 1 493 240 - 1 420 352 = 72 888 liraya katî ihtiyaç bulunacağı tabiîdir. Ancak, önü
müzdeki 7 aylık müddet içinde <çocuk adedinin bir miktar daha artacağı göz önüne alınarak 
88 000 liranın bu tertibe aktarılması yerinde görülmüştür. 

I Bölüm 209 - Madde 13 — Emekli ikramiyesi (100 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 600 000 liradan ibaretti. 
Her ne kadar beş ay zarfında yapılan fiilî sarfiyat 203 700 lira ise de, bu rakam Emekli San

dığınca ödenerek fatura edilen ve İdarece adı geçen sandığa ödenen miktarı ifade ettiği için, tam 
bir ödeme mahiyetini taşıyamıyacağı şüphesizdir. Bu itibarladır ki emekliye şevklerini istiyen ve 
ikramiyeleri tutarı 75 000 lirayı bulan 21 memurun emeklilik muamelesi yapılamamıştır. Hem bun 
ların isteklerinin yerine getirilmesi, hem de yıl sonuna kadar emeklilik isteğinde bulunacakların 
emekliye sevk edilebilmeleri hem de maluliyet, ölüm veya sicilleri üzerine re'sen emekliye sevk 
gibi zaruri sebeplerle yapılacak emeklilik muamelelerinin icabettirdiği ikramiyeleri ödeyebilmek 
için bu tertibe 100 000 liranın aktarılması zaruri görülmüştür. 

( S. Sayısı : 113 ) 
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Bölüm 218 - Madde 10 — Munzam mesai ücreti (100 000) 

Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 600 000 liradır. 
Temmuz sonuna kadar fiilen yapılan tediyat 184 894 lira ise de, bu tertipten yapılan masraf

lara ait tahakkuk evrakı merkezlerce tetkik ve tasvip edildikten sonra mahallerince ödenmekte 
bulunduğu cihetle yapılan tediyat tahakkuk eden istihkakın tamamını ifadeden uzaktır. Netekim 
ilgili dairelerce Ağustos sonuna kadar kabul edilmiş olan tahakkuk yekûnu 380 000 lirayı bulmak
tadır. Bn duruma göre mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıl
dığından, 100. 000 liranın bu tertibe aktarılması zaruri görülmüştür. 

Bölüm 302 - Madde 40 — tiler öteberi giderleri (30 000) 
Bu tertipten bütçe ile alınan ödenek 100 000 liradır. Temmuz 1952 sonuna kadar yapılan fiilî 

masraf 45 004 lira olup bu duruma göre yıl sonuna kadarki ihtiyacı karşılamak için eldeki ödenek 
bakiyesinden 10 339 lira fazlasiyle 66 335 liraya lüzum hâsıl olduğu anlaşılmakta ise de, mevcut 
İdare malı binalarla yeni yapılan ve servise konulan binalara temizleme ve aydınlatma vergileri 
tarh edilmekte ve ldaremizce işgal altında bulunan Hazine malı binaların 4454 sayılı Kanunun 
36 ncı maddevsine göre mülkiyetlerinin İdareye intikali ve bu binalara ait vergilerin de ldaremizce 
ödenmesi lâzım gelmekte keza binaların temizlik ve küçük tamirleri, içme suyu ve kullanma suları, 
bölgelerce îdare ihtiyaçları için yapılan ilân masrafları, şal bayrak ve sair ihtiyaçlarını karşıla
mak için daha 30 000 lira ödeneğe katî lüzum olduğu tesbit edilmiştir. 

Bölüm 302 - Madde 50 — îller aydınlatma (20 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 170 000 liradır. Bundan Temmuz 1952 sonuna kadar fiilen 

yapılan sarfiyat 69 552 lira olduğuna göre yıl sonuna kadarki ihtiyacı başabaş karşılaması lâzımge-
lirse de, elektrik tesisatı bulunan mahallerde cereyan bedellerinin mütaakıp aylarda tahsil edil
mekte olması itibariyle yapılan masrafın hakiki sarfiyat bedellerini ifade edemiyeceği ve bunun
la beraber mevcut ve yeniden açılmak üzere bulunan merkez ve şubelerimizin aydınlatma masrafla
rının karşılanmasına geri kalan ödenek bakiyesinin kâfi gelmiyeceği anlaşılmakta olduğu cihetle 
bu tertibe daha 20 000 liranın aktarılması uygun görülmüştür. 

Bölüm 302 - Madde 60 — İller ısıtma (15 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 260 000 liradır. Temmuz 1952 sonuna kadar yapılan fiilî 

sarfiyat 40 188 liradan ibaret ise de, bu hal merkezlerin hemen ekserisinde yakacak maddeleri
nin sonbaharda alınmasından ileri gelmektedir. Bununla beraber yeni yapılan binalarla mevcut
ların bir kısmının kaloriferli olması, bâzı bölgelerde kömür ve nakliye ücretlerinin artması dola-
yısiyle elde kalan ödeneğin ihtiyacı tamamiyle karşılayamıyacağı anlaşılmış olduğundan bu tertibe 
daha 15 000 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler (60 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 400 000 liradır. Bundan Temmuz 1952 sonuna kadar fiilen 

yapılacak sarfiyat 52 392 liradan ibaret ise de stoklarımız geçen sene bitmiş, bu sene de, Kayaş Le
vazım deposunu su basarak mevcut basılı kâğıtlarımızın kısmı âzamini kullanılmaz bir hale getir
miş olduğundan servis muamelât ve muhaberatının sekteye uğramaması için mevcudu kalmıyan 
en lüzumlu basılı kâğıtların tabettirilmesi zaruretinde kalınmıştır. 

Bu sebeple tesellüm edilmiş bulunan .bu basılı kâğıtların bedellerinin ödenebilmesi için 110 000 
lira Ödeneğe ihtiyaç bulunmakta olup diğer bölümlerden 60 000 lira karşılık temin edilebildiğinden 
ancak bu miktarın aktarma yoliyle bu tertibe ilâvesi mümkün olabilmiş ve geri kalan 50 000 lirası 
için ek ödenek teklifi zaruretinde kalınmıştır. 

Bölüm 307 - Madde 10 — Sürekli görev yolluğu (15 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 80 000 liradır. Temmuz sonuna kadar fiilen yapılan sar

fiyat 27 603 liradan ibaret ise de, memurlara avans olarak ödenip de, henüz mahsubu yapılamıyan mik
tar bittabi hariç bulunmuştur. Binaenaleyh, tahakkuka istinaden mülhakata verilmekte olan ödeme 
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emirleri şimdiye kadar 68 810 lirayı bulmuş ve yapılan nakil ve tâyinler dolayısiyle de, mülhakatça 
daha 10 600 liralık ödeneğe ihtiyaç gösterilmiş olduğuna göre, mevcut ödeneğin yıl sonuna katfoç 
tahakkuk eden ihtiyacı karşjılıyamıyacağı anlaşıldığından, 15 000 liranın aktarılması uygun görül* 
müştür. 

Bölüm 308 - Madde 11 — Merkez memurları tedavi giderleri (5 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 4 000 liradır. Bundan 3 752 lirası Temmuz sonuna kadar 

fiilen ödenmiş bulunmaktadır. Halen tahakkuk edip de tediye edilemiyen 2 973 liralık istihkak mev
cuttur. Yıl sonuna kadarki ihtiyaç da göz önüne alındığı takdirde bu tertibe 5 000 liranın aktarıl
ması icabetmiştir. 

Bölüm 308 - Madde 12 — tiler memurları tedavi giderleri (10 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 80 000 liradır. Temmuz sonuna kadar fiilen yapılan sarfi

yat 49.370 liradan ibaret ise de, alman telgraf malûmatına göre, istanbul Bölge Başmüdürlüğünce 
6 ayda sarfedilip de, üst tarafı henüz masraf hesaplarına geçmiyen miktar 38 163 lira, îzmir Bölge 
Başmüdürlüğünün de, 3 957 liradır. Bu duruma göre yalnız iki bölgede 6 ay içinde tahakkuk eden 
masraf 42 120 lirayı bulmaktadır. îdare sanatoryumunun işletmeye açılmış olması ve bu suretle 
diğer sanatoryumlara artık hasta yatırılmaması sebebiyle mütaakıp aylarda bu iki başmüdürlükçe 
yapılacak masraflar nispeten azalacak ise de, bakiye ödeneğin diğer bölgelerin ihtiyacını karşıla-
mıya kâfi gelmeyeceğinden daha 10 000 liranın butertibe ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm 421 - Madde 40 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri (38 000) 
Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 250 000 lira ödenek alınmıştı. 
Posta hizmetlerinin artışı dolayısâyle diğer bölümlerde müşahede edilen eksikliği karşıhyabil-

mek için tabıları 1953 yılına tehiri mümkün görülen bir krsım normal pulların basım masrafla
rından 68 000 lira tasarruf edilerek diğer lüzumlu tertiplere aktarılması ieabetmiş ve bundan 
30 000 lirası aynı bölümün diğer maddelerine, 38 000 lirası da bu bölümler arasında yapılan ak
tarmaya tahsis edilmiştir. 

Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar (117 000) 
Ericson Telefon Şirketince, idare aleyhine açılmış ve Ankara Ticaret Mahkemesince hükme bağ

lanarak temyiz edilmiş olan davanın 1952 yılında neticelenerek idarenin tazminle mütkellef tu
tulması halinde sâdır olacak veya idare aleyhine neticelenecek diğer dâvalara ait ilâm hükümle
rinin infaz edilebilmesi için 1952 yılı bütçesiyle bu tertipten 180 000 lira ödenek alınmıştı. 

Temyiz totkikatı henüz neticelenmemiş, bu yıl içinde neticelenmesi ihtimali de görülmemiş oldu
ğundan, hizmetsiz kalacağı anlaşılan 117 000 liranın, mevcut ödenekleri kâfi ge'lmiyen ve artı
rılmalarına katı zaruret görülen yukarda yazılı tertiplere aktarılması uygun görülmüştür, 

• " : ••-<*•••.' • - : » • • • • • : GEREKÇE "' ' • • ' • ' 

Bölüm - 214 — İşçi sigortalan primi (8 000) 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 20 000 liradır. Bundan Temmuz 1952 sonuna kadar-fi

ilen yapılan sarfiyat 6 347 liradan ibaretse de hu miktar 7 aylık taihakkuku değil, o tarihe kadar 
iş sahalarından işçi kurumlarına ödenebilen miktarı ifade etmekte olup nitekim Ekim 1952 »onu
na kadar tahakkuk eden ihtiyaca karşılık olarak mahallerine verilen ödeme emirleri ytfkûnu 
19 454 liraya baliğ olmaktadır. Bu itibarla halen elde 546 lira ödenek kalmıştır. 8 aylık ta-
hakuka göre ayda vasati 2 400 lira harcanmakta olduğundan geri kalan dört aylık sarfiyatı kar-
şılıyabilmek için 2 4 0 0 X 4 — 9 600 lira ödeneğe ihtiyaç görüleceği tahmin edilmektedir. Ancak 
halen inşasına devam edilen Çoruh - Bize - Hopa - Balıkesir - Grüngörmez - Edremit ve Eskişehir -
Alifuatpaşa araları telefon devreleri ve yıllık onarıtnları henüz yapılmamış bulunan bâzı hatlar 
ve şehir içi telefon şebekelerinde ve muhtelif şehirlerde tesis olunacak telefon santralleri ve* i*en-

(S. Sayısı : 113) 



- 5 -
zfn ttftttiffenSk fennî (işlerde •§ahştınlae*k işçiler için tahakkuk edecek primlerin öHenebiImesmi 
İMâûne» ve bâzı bölgelerdeki ödenek bakiyesi de göz önüne alınarak bu bölüme asgari 8 000 lira-
nkn-.üâresi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm-303 — Basılı kâğıt ve defterler (50 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödeneğin ihtiyaca tekabül etmemekte olmasından 110 000 liranın 

ilâvesi lâzraıgeldiği' ve bundan 60 000 lirasının gider bütçesinin diğer bölümlerinden karşılandığı 
bölümler arasında yapılacak aktarmaya ait 1 numaralı cetvele bağlı gerekçede izah edilmişti. 

Geri kalan 50 000 liranın aktarma yoliyle temini mümkün görülemediğinden bu miktar ek 
ödenek »tihsadi zaruretinde kalınmıştır. 

Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu (35 000) 
Bu tertip için bütçe ile alınan ödenek 160 000 liradır. Bundan Temmuz 1952 sonuna kadar mas

raf hesaplarına geçen miktar 37 <850 liradan ibaretse de bu tertipten yapılan ödemeler tahakkuk
tan evvel istihkak sahiplerine avans olarak verilip bilâfhara mahsubu yapılmakta olduğu için masraf 
hetaplanna intikal eden miktar hakiki ödemeyi ifade etmemekte ve Kasım 1952 sonuna kadar ihti
yaca göre mülhakata tevzi edilen ödenek 156 437,10 lirayı bulmaktadır. 

Buna göre aylık vasati ihtiyaç 17 381,90 lirayı bulmuş olduğundan yıl sonuna, kadar aynı minval 
üzerine hareket edildiği takdirde 17 381,90X3=52 145,70 l'iraya ihtiyaç hâsıl olacaktır. Kasım ayı 
ödenek bakiyesi 3 562,90 lira bu miktardan çıkarıldığı takdirde geriye 48 582,80 kalır. Takriben % 25 
nispetinde eksik sarfiyat yapılacağı hesaplanmak suretiyle bütçe yılı sonuna kadar 
48 582,80X0,75=36 437,10 liraya ihtiyaç hâsıl olacaktır. Buna binaen halen inşasına devam edilmek
te olan Çoruh - Rize - Hopa - Balıkesir, Güngörmez - Edremit ve Eskişehir - Ali Puatpaşa araları te
lefon devre hatları ve yıllık normal onarımları henüz yapılmamış bulunan bâzı hatlar ve şehir içi 
telefon şebekelerinde ve muhtelif şehirlerde tesis olunacak telefon santrallerinin kurulmasında ve 
benzeri müteferrik fennî işlerde çalışan hat başbakıcı, hat bakıcı, ekci, makinist ve mümasili tekni-
siyenlerle merkez kadrolarının asgari hadde indirilmiş olmasından dolayı hastalık gibi zaruri sebep
lerle vazifelerinden ayrılan ve yerlerinin mahallen temini mümkün olmıyan merkez müdür ve şefle
rinin vekâletlerine diğer mahallerden gönderilecek yedek şef veya memurlarla tahkikata memur edi
lecek murakıpların tahakkuk etmiş ve bütçe yılı sonuna kadar tahakkuk edecek zaruri masraf ve 
yevmiyelerinin ödenebilmesi için bu tertibe en az 35 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm 307 - Madde 30 — Müfettişler yolluğu (50 000) 
Bu tertipten bütçe ile 160 000 Tira ödenek alınmıştı. Bundan Temmuz 1952 sonuna kadar masraf 

hesaplarına intikal eden miktar 325 001 liradır. Ancak muhtelif merkez ve hat güzergâhlarında va
zife gören muamelât müfettişlerine zaruri masraf ve yollukları bidayeten çekle ödenerek bil âhara 
mahsubu yapılmakta olduğu için yapılan sarfiyat tahakkuku ifade etmekten uzaktır. 

Bu itibarla Ek'im 1952 sonuna kadar fen müfettişleri için 87 992,14 lira, Muamelât müfettişleri 
için de 48 806,13 lira ki ceman 136 798,27 lira ödeme emrine bağlanmış bulunmaktadır. Ekim 
ayında 60 şı fen ve 36 sı muamelât olmak üzere 96 müfettiş vazife başında bulunmakta id'i. Kasım 
ayı içerisinde biri Amerika'da tahsilini ikmal ederek yurda avdet etmek, biri İstanbul Telefon Baş
müdürlüğü rekor amirliğinden müfettişliğe nakledilmek, sekizi de askerden dönmek suretiyle yeni
den 10 fen müfettişi tâyin edilmiş ve bu suretle müfettiş adedi 106 ya yükselmiştir. 

Ekim ayı sonuna kadar tahakkuk eden fiilî ihtiyaca göre ayda vasati 17 100 lira harcanmaktadır. 
Bu miktar 96 müfettişe nispet edildiği tekdirde zaruri masraflar dâhil ohnak üzere müfettiş basma 
ayda 178 lira düşmektedir. Müfettiş adedinin 106 ya yükselmesi ve son aylar zarfmda yurda gelen 
manüel santrallerin 110 mahalde tesisi ve 9 otomatik santralin Anadolunun muhtelif Şehirlerinde 
kurulması ve bunlara ait şehir içi şebekelerinin inşasına ballanması ve aynca istanbul, Ankara ve 
îzmir şehir şebekeleriyle santrallerinin geniş mikyasta tevsilerine başlanılmış olması hasebiyle mü
fettişlerin daha hareketli bir vasiyette çalışmalar] gerekmektedir 

Aynı esaslar dâhilinde kalınmak şartiyle 106 müfettişe 4 ay için 106 X 178 X 4 = 75 472 liraya ih-
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tiyaç vardır. Ekim ayı sonuna kadar yapılan tahakkuka göre yıllık ihtiyaç 136 797 4- 75 472 = 
212 270 lira olduğundan daha 50 000 liralık ödeneğin bu tertibe ilâvesi lâzım ve zaruri görülmek-
tediî. • 

Bölüm 309 - Madde 31 — İller taşırları işletmesi (23 000) 
Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 177 000 liradıı. 
Temmuz sonuna kadar fiilen yapılan sarfiyat 41 842 liradan ibaret ise de, mütaakıp aylarda ta

şıt adediyle, akar yakıt fiyatlarının geçen seneye nispetle artışı dolayısiyle, şimdiye kadar bölge
lere verilen ödeme emirleri yekûnu 118 909 lirayı bulmuş ve teknik işlerde çalıştırılmak üzere ayrıca 
10 aded jip arabasının satın alınması kararlaştırılmış olduğundan mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar 
tahakkuk edecek işletme masraflarına kâfi gelmiyeceği cihetle 23 000 liranın bu tertibe ilâvesi lü
zumlu görülmüştür. 

Bölüm 309 - Madde 32 -^ İller taşıtları onarma (50 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 120 000 liradıı. 
Temmuz sonuna kadar fiilen yapılan sarfiyat 36 186 Jİrayı bulmuş ise de, bu rakama Devlet De

miryolları atelyelerinde tamir edilen posta vagonlarının henüz faturaya bağlanmamış masrafları 
dâhil değildir. Bununla beraber bu yıl nakil vasıtaları adedinin ve dolayısiyle yedek parça ve lâs
tik ihtiyacının satışı, adedi 35 şi bulan posta vagonları revizyon ve onarım masraflariyle yedek 
parça ihtiyacının seneden seneye çoğalması mevcut ödeneğin ancak, motorlu vasıtaların onarımına 
tahsis edilerek vagon tamir masraflarının ödenmemesine sebebiyet vermiş olduğundan bunların da ta
hakkuk etmiş ve önümüzdeki aylarda tahakkuk edecek tamir ve revizyon masraflarını karşılaya
bilmek için daha, 50 000 lira ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bölüm 414 — Taşıma giderleri (200 000) 
Bu tertipten •bütçe ile alınan ödenek 2 453 500 liradır. 
Temmuz sonuna kadar yapılan fiilî sarfiyat ise 560 359 liradır. 
Ancak, geçen sene Devlet Demiryolları İdaresine bu tertipten maktuan 600 000 lira ödendi

ğinden bu hizmet için bu sene de aynı miktar ödenek konulmuştu. Ahiren tanzim olunan Proto
kolde dingil kilometre esasına göre ücret verilmesi kararlaştırılmış olduğundan yalnız Devlet 
Demiryollarına ödenecek taşıma ücreti 850 000 lirayı bulacaktır. 

Devlet Havayolları uçakları vasıtasiyle yapılmakta olan posta nakliyatı da günden güne art
makta olduğundan adı geçen İdarece tahakkuk ettirilen nakil ücretleri de aynı nispette tezayüt et
mektedir. Diğer taraftan akar yakıt fiyatlarına yapılan zam dolayısiyle posta eksiltmelerinde 
geçen senelere nispetle daha pahalı tekliflerle karşılaşılmış ve kara postaları bu sebeple geçen 
senelere göre daha pahalı ihale edilmiştir. Bu durum posta taşımaları tertibinde, mevcut ödene
ğin yıl sonuna kadarki ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu göstermekte bulunduğu cihetle ileri
de müşkül bir duruma düşmemek için daha 200 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm 422 — Telli, Telsiz Telgraf ve Telefon işletmesi (25 000) 
Bu tertipten bütçe ile alman ödenek 320 000 liradır. 
Bunun 84 143 lirası Temmuz sonuna, kadar sarf edilmiş ise de, bu hal kuvvei muharrike be

dellerine ait faturaların, merkezlere geç tevdi edilmesinden ileri gelmiş olup, hakikatta tahakkuk 
eden masrafın bu tertipten sarfı icap eden bant bedelleriyle rehberlerin basın ücretlerini karşıla
yamayacak kadar azalmış bulunduğu cihetle mubayaa ve bastırılması zaruri olan bant ve reh
berler için 50 000 liranın bu tertibe ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm 450 - Madde 10 — Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memle
ketlere gönderilen öğrenciler (26 500) 

Bu tertip için bütçe ile alman ödenek 85 000 liradır. 
Millî Eğitim Bakanlığından alınan yazılarda yapılan en kati tasarruf tedbirlerine rağmen bu 

paranın öğrencilerin masraflarını karşılamaya yetmiyeceği ve bunun yarattığı sıkıntılı durumun gi-
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derümesi için daha 26 500 liraya ihtiyaç bulunduğu bildirilmiş ve bu ödeneğin bir an evvel te
min ve Bakanlık emrine aktarılması istenilmiş olduğundan yabancı memleketlerde tahsilde bu
lunan öğrencilerin sıkışık durumda bırakılmama lan için teklif veçhile bu tertibe 26 500 liranın 
aktarılması icap etmektedir. 

1942 - 1951 yıllarına ait karşılıksız borçlar : 
Bölüm Zammolunan 

506 854 500 
P. T. T. idaresinin yapmakla mükellef olduğu âmme hizmetlerinin aksamadan yürümesini 

sağlamak ve bâzı kanuni icapları yerine getirmek için 1942 - 1951 yılları içinde 854 165 lira 
ödenek üstü borçlanmak zaruretinde kalmıştır. İlişik müfredat listesinin tetkikında görüleceği 
üzere bu miktarın, 148 178 62 lirası açık aylığı, çocuk zammı, yakacak zammı, doğum ve ölüm 
yardımları, tedavi ve yol ücreti, tıbbî ecza ve sağlık gereçleri, işçi sigorta primleri gibi bidaye-
ten katiyetle tesbiti mümkün olmıyan ve kanuni hükümlere dayanan giderlere, 503 627 lirası da 
basılı kâğıt ve defterler bedeli, munzam mesai ücretleri, merkez ve iller öteberi giderleri, iller ay
dınlatılması, taşıt işletme ve onarmaları ile posta taşıma ücretleri, geçici görev yolluğu, yabancı 
uzmanlar ve hizmetlileri yollukları, telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesi, fabrika giderleri, 
haberleşme ücretleri ve yayın işleri gibi posta ve telgraf işletmeleri bakımından feragat veya ihma
li mümkün olmıyan hizmetlere taallûk etmektedir. 

Birinci kategorideki tahakkuklardan açık aylığının, işten men edilmek suretiyle, bakanlık emri
ne alınan bâzı memurların uzun süren muhakeme neticesinde beraet etmelerinden, çocuk zamları
nın 4598 sayılı Kanun izahnamesinin ahiren Maliye Bakanlığınca tadilinden, 

Yakacak zamlarının bâzı P. T. T. merkezi rakımlarının 1500 den fazla olduğunun son yapılan 
mesahalar neticesinde taayyün etmiş bulunmasından, tedavi ve yol giderlerinin de, hastane ve sa
natoryumlara yatırılan hastaların artması, tedavilerinin uzaması ve yeni hastaların hastanelere yatı
rılması gibi zaruretlerden, 

Doğum yardımının da, yeniden ödenek istihsali mümkün olmıyan bir zamanda doğum vukuun
dan veya doğum vukuunun yıl geçtikten sonra idareye haber verilmesinden ileri gelmiş bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

İkinci kategorideki giderlere gelince, 
Bunlardan : 
Basılı kâğıt ve defterlere ait miktarın İzmir'deki Devlet Demiryolları Matbaasında yapılan tab'-

ıyatm Maliye Bakanlığınca bilâhara ve evvelki muamelelere şâmil olmak üzere Muamele Vergisine 
tâbi tutulmasından dolayı 1947 yılında idarece bu matbaada bastırılmış olan matbu evrak bedeline 
isabet eden kısmına, munzam mesai ücretlerinin 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesi -gereğince 
ödenmesi lâzımgelen ve telgraf işletmesi zarureti ile, hafta içinde tatil verilmesi mümkün olmıyan 
memurların tahakkuk eden hafta tatili ücretleriyle bâzı idari sebeplerle mesai haricinde çalıştırıl
maları icabeden ve yıllık ödenek istihsali imkânı kalmıyan yılın son günlerine, 

Merkez ve iller öteberi. giderleri miktarının idarece bidayeten tâyinine imkân olmıyan ve fa
turalarının Ankara Su İdaresince yıl geçtikten sonra tevdi edilmesinden doğan merkez Rinaları 
su istihlâki ile iller belediyelerince tarh edilmekte olan vergi ve resimlere, 

Uler aydınlatmasının, İstanbul E. T. T. İdaresince son faturaları yıl geçtikten sonra tevdi edi
len ve miktarının bidayeten tâyini mümkün olmıyan, posta ve telgraf işletmeleri bakımından tah
didine de imkân bulunmıyan İstanbul ve lokailerindeki merkezlerin elektrik cereyan bedellerine, 

Taşıtlar işletme ve onarmaları bedelinden, 24 bin küsur liranın âni olarak bozulan posta mo
torunun Haliç Fabrika ve havuzlarında yapılan tamirine, 16 bin küsur lirasının ödenek istihsali 
imkânı kalmıyan yılın son ayında ve posta hizmetlerinin aksamaması endişesiyle Sokoni Vakum 
Kumpanyasından posta taşıtları için alman benzin ve yağ bedeline, 35 bin küsur lirası da Devlet 

(S . Sayıst* 113) 
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Demiryolları İdaresince 1950 ve 1951 yıllarında yapılan ve faturaları ancak 1951 ve 1952 yılla
rında idareye tevdi edilen posta vagonları tamir bedeline, 

Posta taşıma ücretleri de, Devlet Hava ve Demiryolları vesaiti ile yapılan ve yılın son aylarında 
normal hadden fazla olarak tahakkuk edip faturaları yıl geçtikten sonra idareye tevdi olunan 
posta maddeleri taşıma ücretleriyle 1950 yılı Bütçesinin tasdikmdan sonra Yüksek Meclisçe kabul 
buyrulan Posta Kanununun 12 nci maddesi gereğince Demiryolları İdaresine ödenmesi icabeden ve 
ancak bu maddeye göre yapılacak anlaşması senesi içinde tamamlanmıyan posta taşıma ücretlerine, 
geçici görev ve uzman yollukları ile telgraf ve telefon işletme giderlerindeki borçlar yine işletme 
zaruretlerinin doğurduğu muhtelif sebepler dolayısile artan masraflara fabrika giderleri, işçi sigor
ta primlerine, yayın işleri de artan gazete fiyatlarına taallûk etmektedir. 

Yapılan tetkikat ve soruşturmalar neticesinde. Bahsi geçen giderlerin içtinabı mümkün olmıyan 
zaruretler neticesinde ihtiyar edildiği ve bunlardan 1951 yılma taallûk eden 243 712 liranın, 1951 
yılında yapılan aktarma teklifinin kanuniyet halini alamamasından neş'et eylediği ve bu sebeplerle, 
hâdisede hiçbir âmiri ita veya tahakkuk memurunun her hangi bir kusur ve ihmali mevcut bulun
madığı ve binaenaleyh, 2518 sayılı Kanun hükmünün ihlâli gibi kastî bir hareketin vâki olmadığı 
neticesine varılmıştır. 

L İ S T E 

Lira K. T E R T İ B İ 

2 143 76 Açık aylığı 
34 576 18 Çocuk zammı 

1 875 00 Doğum yardımı 
1 850 00 ölüm yardımı 
4 918 92 Yakacak zammı 

10 616 22 Munzam mesai ücreti 
1 057 97 Merkez öteberi giderleri 

13 407 50 İller öteberi giderleri 
41 676 08 İller aydınlatması 

371 27 Haberleşme ücret ve giderleri 
5 834 36 Basılı kâğıt ve defterler 
2 224 00 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
4 575 00 İşçi sigortaları primi 

24 126 71 Geçici görev yolluğu 
6 324 51 Yabancı uzman ve hizmetlileriyle, bunlara yardımeı personelin yolluk ve bafka gi

derleri 
96 751 59 Tedavi giderleri ve yollukları 
76 965 19 Taşıtlar işletme ve onarma giderleri 

499 940 37 Taşıma giderleri 
22 115 19 Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesi 

2 835 00 P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
685 18 Yayın işleri satmâlma ve atoone karşılığı 

854 500 00 Genel toplam 

( S. gUym : 113 ) 



Bfltgt Komisyonu nporu 

T.B.H.U. 
Bütçe Komisyonu ' 87 .1.1958 

Esas No. î/532 
Karar No. 89 

Yüksek Reiılitfe 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umuim 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılmsı 
hakkında Ulaştırma Vekâletince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 12 . 1 . 
1953 tarihli ve 71/2507 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası komisyonumuza ha
vale olunmakla Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti Büt-. 
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır ol
dukları 3»lde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; Umum Müdürlüğün 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin lâyihaya ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (443 000) lira müna
kale yapılmasını ve yine (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine, 
gelir fazlasiyle karşılanmak üzere, (467 500) 
lira munzam tahsisat verilmesini ve yine ge
lir fazlasiyle karşılanmak üzere (A/l) işaretli 
cetvelde (geçen ve eski yıllar karşılıksız borç
ları) adiyle açılacak 506 ncı fasıla (854 500) 
lira fevkalâde tahsisat konulmasını temin mak-
sadiyle sevkedilmiş bulunuyor. 

Bâzı telefon servislerinin hizmete açılması 
dolayısiyle 1952 Bütçe yılı sununa kadar 
(3 518 150) lira varidat fazlası elde edileceği 
anlaşılmıştır, 

1952 yılı Bütçesinin 201 nci faslının 12 nci 
(vilâyetler memurları aylıkları) maddesine mev
zu tahsisatın sene içinde üst derece maaşa ge
çenler ve yapılan terfiler dolayısiyle kâfi gel-
miyeceği anlaşılmış olduğundan lâyihanın birin
ci maddesine iîişik (1) sayılı cetvele ilâveten 
(272 000) liralık bir münakale yapılması uygun 
görülmüş ve bu suretle münakale yekûnu 
(715 000) lira olarak tesbit ve lâyihanın birinci 

maddesi, bu miktar aksettirilmek suretiyle, kabul 
edilmişıtir. 

Kanun lâyihasına ilişik (2) sayılı cetvelde 
gösterilen fasıl ve maddelere munzam tahsisat 
olarak ilâvesi istenilen (467 000) lira, ifası za
ruri hizmetlerin hakiki karşılıklarını teşkil et
mekte olup bunu temin eden lâyihanın ikinci 
maddesi Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

1942 Malî yılından 1951 yılına kadar tahak
kuk etmiş bulunan karşılıksız borçların gelir f az-
lasmdan karşılanmak suretiyle tasfiyesi için iste
nilen (854 500) liraya ait lâyihanın 3 ncü mad
desi de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

4 ve 5 nci yürürlük maddeleri şeklen değişti
rilmek suretiyle kabul olunan kanun lâyihası, 
1952 Malî yılmda ifası zaruri hizmetler baıkmın-
dan dolayı öncelikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yûmaz 
Kâtip 
Sivas 

ff. tmre 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İstanbul 
8. Oran 
Kırşehir 
R. özdeş 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Gümuşane 
K. Yörükojflu 

İstanbul 
M. Sarol 

Konya 
M. A. Ülgen 

Seyhan 
8. Bari 

Sinob 
8. Somuncuoğhı 

Trabzon 

Sözcü 
İstanbul 

ff. ffûsman 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

İstanbul 
E. Adakan 

İzmir 
T. Gürerk 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
C. Türk 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — POsta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı, (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiyleri arasında, 443 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. —• Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı, 
(A/l) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine 467 500 lira ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 3. — Gelir fazlasiyle karşılanmak 
üzere Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı, 
(A/l) işaretli cetvelde (Geçen ve eski yıllar kar
şılıksız borçlar) adiyle yeniden açılan 506 ncı 
bölüme, 854 500 lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

- 1 0 -
BÜT&E KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü-

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 
A Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
.\S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakam 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı ve Sa. 
/ve So. Y.ıB. V, 

E. Menderes 
Maliyo Bakanı 
H. Pölatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve Güm. ve T. B. V. 
S. Yırcalı 

dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanununa'bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş

letme Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı, (A/l) işaretli cetvelin ilişikli) sa
yılı cetvelde yazılı tertipleri arasında, (715i 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Lâyihanın 2 nci.maddesi Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Myihanm Ş>mct rtaâdeBİ Hü
kümetin- teklifi i veçhile aynen Ikabul'edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu karnın neşri tariMndemitd-
baren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu .kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

CS. Şajı»,: U3) 
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HükümMittUklifme boğh öetveüer 

[1] SAYUJ CETVEL 

JB. M. ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklesen 

Lira l i ra 

,202 Ücretler 
22 îller hizmetlileri ücreti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar dunlar 
12 İller jnenmrltn çocuk zammı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 

13 Emekli ikramiyesi 
,218 4454 sayılı Kanunun 51 nci ve 5584 sayılı Kanunun sGncı maddeleri 

gereğince yapılacak ödemeler 
10 Munzam «mesai ücreti 

-302 îller büro giderleri 

288 000 

421 Posta hizmetleri 
40 Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri 

505 Hükme bağlı borçlar 
38 000 

117 000 

88 000 

100 000 

100 000 

303 
-207 

308 

40 
50 
60 

10 

11 
12 

öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Basılı kâğıt *ve »defterler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
4598 sayılı Kanun gereğince 
Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
* 

Bölüm toplamı 

30JOOO 
20 000 
15 000 

35 000 

60 000 

15 000 

5 000 
10 000 

15 000 

GENEL TOPLAM 443 000 443 000 

,&& StjMiTiâa) 
• 
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[2] SATHI CETVEL 

B. M. ödeneğin çegidi l i ra 

214 îş Kanunu gereğince îşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
307 Yolluklar 

20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 

309 Taşıt giderleri 
31 ÎUer taşıtları işletme giderleri 
32 îller taşıtları onarma giderleri 

414 Taşıma giderleri 200 000 
422 Telli, telsiz telgraf ve telefon işletme giderleri 25 000 
450 İdare hesabına okutulan öğrenciler giderleri 

10 Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere 
gönderilen öğrenciler 26 500 

GENEL TOPLAM 467 500 

tiler 

Bölüm toplamı 

BÖltim toplamı 

8 000 
50 000 

35 000 
50 000 

85 000 

23 000 
50 000 

78 000 

(S. Saymr 113) 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlt cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 
M. Ödeneğin çeşidi lira Lira 

Aylıklar 
12 İller memurları aylığı 270 000 
22 tiler memurları acık aylığı 2 000 

272 000 

Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 /fckr » » 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 İller > » 

Bölüm toplamı 483 000 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 35 000 

Bölüm toplamı 

35 000 
35 000 
25 000 

388 000 

Tabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 42 000 

4178 ye 4598 sayılı kanunlar gereğince yaüacak zam re yardım
lar 

12 İller memurları çocuk zammı 88 000 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 

13 Emekli ikramiyesi 100 000 

4454 sayüı Kanunun 51 nd ve 5584 sayılı Kanunun 6 ncı madde
leri gereğince yapılacak ödemeler 

10 Munzam mesai ücreti 100 000 

İller büro giderleri 
40 öteberi giderleri * * *' 30 000 
50 Aydınlatma 20 000 
60 Isıtma 15 000 

Bölüm toplamı 

Batılı kâğıt re defterler 

( 3 . SftjUMİlS) 
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M. ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 
12 İller 

Bölüm toplamı 15 000 

Posta hizmetleri 
40 Posta pulu ve kartlariyle tarih damgalan giderleri 88 000 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
l i ra 

15 000 

£» 000 
10 000 

Hükme bağlı borçlar 117 000 

OENEL TOPLAM 715 000 715 000 

»-•-<< 

( S. Sayısı: 113 ) 



S. SAYISI 114 
Rize Mebusu tzzet Akçal ve 3 arkadaşının, 8 Kasım 1877 tarihin
de Aziziye Tabyasının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'e va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi ve Mali

ye ve Bütçe komisyonları raporları (2/454) 

: - 9 . 1 3 . 1952 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına " ' " - - • •** , 

1877 - 1878 Rus - Osmanlı muharebesinde Aziziye Tabyasının istirdadı çarpışmasına iştirak eden 
98 yasında Nene Kırköz'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Muktezasımn ifasına müsaadelerini arzederim. 
Rize Milletvekili Rize Milletvekili Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili 

1. Akçal M. Mete R. Topçuoğlu S. Erduman 

Mucip sebepler 

1877 -1878 Rus - Osmanlı muharebesinde 8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tabyasının Ruslar 
tarafından hile kullanılmak suretiyle işgali üzerine ayaklanan Erzurum'un kahraman kadın*, Er
kek, ihtiyar ve çocuklarının feragatli fedakârlıkları ordu ile iş birliği yapılarak tabyanın istirda
dı ile Rusların aziz vatanın iç bölgesine akmalarını önlemek için gösterdikleri başağı tarihî me
fahirimiz arasında yer almış bulunmaktadır. Bu şehametli akışın binlerce yaralılarından hiçbirisi
ne lâyık oldukları yardımın yapıldığına dair kuyudata raslanmadığı gibi şehitlerinin ailelerine 
de gerekli yardımlar yapılmamıştır. 

"Aziziye 'tabyasını istirdat etmek için ayaklanan Erzurum'un kahraman halkı arasında bulu
nan ve bugün hayatta kalmış yegâne mücahidi olan 98 yaşında Nene Kırkgoz, Erzurum'un kenar 
mahallesinde oturmakta, belediye ve ordunun cüzi yardımı ile yaşıyabilmektedir. Bu kahraman Ne
neye, hayatının son demlerinde kaydıhayat şartı ile vatani hizmet tertibinden ayda «170» lira ma
aş tahsis edilmesinin kadirşinaslık olacağı kanaatindeyiz. Bu maksatla teklifimiz hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T.B. M.M. 
Maliye Komisyonu i . 17 .XII .1952 

Esas < No. 2/454 
Karar No. 11 ' ^ v 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekili İzzet Akçal, Erzurum Mil- sının istirdadına iştirak eden Nene Kırkgöz'e va-
letvekili Rıza Topçuoğlu, Erzurum Milletvekili tani hizmet tertibinden maaş tahisisine dair ka-
Sabri Erduman . ve arkadaşları tarafından ha- nun teklifi Maliye Bakanlığı mümessilinin de hu-
zırlanan 8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tabya- /.ııriyle komisyonumuzca incelendi, 
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Her ne kadar Maliye Bakanlığı mümessili, 

vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların ço
ğalmasının, tevali edecek müracaatlar bakımın
dan mahzurlu görüldüğünü bildirerek teklifin 
kabul edilip edilmemesi hususunda Büyük Millet 
Meclisinin takdiri karşısında diyecekleri bulun
madığını ve komisyon üyelerinden Ekrem Alican 
(Kocaeli) da; prensip itibariyle hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisinin yerinde olma
yıp Kızılay ve sair sosyal müesseseler tarafın
dan yardım sağlanmasının daha uygun olacağı
nı bildirmişgeler de, 1877 - 1878 Rus - Osmanlı 
Muharebesinde Ruslar tarafından baskın sure
tiyle işgal edilen Aziziye Tabyasının istirdadına 
iştirak edenlerden Nene Kırkgöz 'den başka hali 
hayatta mücahit bulunmadığı 3. Ordu kayıtla
rından ve halen muhtaç bir halde olduğu, hiçbir 
taraftan geliri bulunmadığı da malhallî idareden 
alman yazı ile anlaşılmış bulunan 1270 doğumlu 
(98 yaşında) Erzurum'un Eminkuribu MaJhallesi 
Kınakına Sokağında numarasız evde ikamet eden 

Rize IVfebusu îzzet Akçal ve üç arkadaşının 
8 Kasım 1877 tarihinde Aziziye Tabyasının is
tirdadına iştirak eden Nene KırkgoVe vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifi Maliye Komisyonu raporiyle birlikte ko
misyonumuza havale olunmakla teklif sahiple
rinden Rize Mebusu tzzet Akçal ve Maliye Ve
kâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi; 1877 - 1878 Muharebesinde 
Rus'lar tarafından işgal olunan Aziziye Tabya-
sı'nın istirdadına fiilen iştirak edenlerden bu
gün yalnız hayatta kalmış bulunan 1270 doğum
lu Nene Kırkgöz'e hayat kaydı şartiyle vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsis edilmesini istih
daf etmektedir. 

Bu fedakâr Türk kadınının geçimine medar 

ölü Hüseyin karısı- ve Zeliha'dan doğmuş Nene 
Kırkgöz'e hidematı vataniye tertibinden kaydı
hayat şartiyle 170 lira aylık maaş tahsisi ve tek
lifin maddeleri aynen, kmiteymmeımea ekseri
yetle kaibul edilmiştir. 

Nene Kırkgöz'ün yaşı ve iktisadi durumu na
zara alınarak raporun öneelik ve ivedilikle t«*M-
kı komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Büt^e Komisyonuna tevdi 
olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Rize Siird Zonguldak 
/. Akçal M. D. Süalp F. Açıksöz 
Amasya Erzurum Kocaeli 

H. Koray S. Erdummı E. AU&em 
Konya Samsan 

U. N. Yiğiter Ş. Uluçay 
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Yozgad Zonguldak 
F, Nizmnoğlu R. Sivişoğlu 

olmak üısere vatani hizmet tertibîndatj maaş 
bağlanması için teklifin esbabı mueibesiade der-
meyan olunan husöslar yerinde gSriüittüfi v* 
Maliye Komisyonunea aynen kabul olunan Ha
nım teklifi komisyonumuzca da ©y birliğiyle ay
nen kabul edilmiştir. 

Yardıma muhtaç bulunan bu vatanperver 
kadına bir an evvel yardım yapılmasını temin 
ederek el'an kanun teklifi, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvi
bine arzedilm ek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. SSzeö 
Bursa Giresun îstaribtd 

K. Yılmaz M. Şener H. ffüsmm 
Kâtip 
Sivas Burdur Diyarbakır 

Tl. îmre F. Çdiltbaş M. R. Bucak 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 9T.I.195* 

Esas No. 2/454 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 
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Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 
S. Oran 

Kırşehir 
R. özde§ 

Gümügane 
K. YörukoğUt 

İstanbul 
M. Sarol 

Konya 
M. Â. Ülgen 

İstanbul 
E. Adakan 

tytnjr 
T. Gürerk 

Malatyao 
M. 8. EH 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird. 
B. Erden 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Seyhan Seyhan 
S. Ban C. Türk 

Sinob 
8, Somuncuoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalaycioğlu 

RİZE MEBUSU İZZET AKÇAL VE 3 AR
KADAŞININ TEKLİFİ 

8 Kasım 1877 Aziziye Tabyan istirdadına iştirak 
eden Nene Kırkgöz'e vatani hizmet tertibinr 

den maaş tahsisine dair kanun tekâlifi 

MADDE 1. — 1877 - 8 Kasım tarihinde Azi
ziye Tabyasının istirdadında fiilen iştirak eden 
1270 tevellütlü Nene Kırkgöz'e hidematı vata
niye tertibinden ayda 170 lira maaş tahsis edil
miştir. 

MADDE 2. 
riirlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

— Bu kanun neşri tarihinde yü-

Bu kanunu Maliye Bakanı 

«ato 
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