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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Manisa Mebusu Kâzım Taşkent'in, mebusluk

tan istifa ettiğine dair önergesi okundu. 
Bayındırlık Vekâleti 1953 Bütçesinin 741, 

792 nci bölümleri dikkate alınan önergelerle bir
likte Bütçe Komisyonuna verildi. Diğer bölüm
leri kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Ağrı Mebusu Çanakkale Mebusu 
V. Yardımcı ö. Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

/, Kirazoğlu 

İkinci Oturum 
Karayolları 1953 yılı Bütçe Kanunu kabul 

edildi. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma hak

kındaki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 
uzatılmasına dair Kanun, kabul edildi. 

] 952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına; 

Tekel Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına; 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına; 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmasına; 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair, kanunlar kabul edildi. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Bütçesinin tü-

Kâtip 
İstanbul Mebusu 

F. Tekil 

mü üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
Birleşime ara verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 
•M. Kurbanoğlu 

(Kâtip 
Gazianfteb Mebusu 

A. Ocak 

Üçüncü Oturum 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti? 
Gümrük ve Tekel Vekâleti, ,1953 yılı bütçe

leri kabul edildi. 
Tekel Umum Müdürlüğü Bütçesinin 450 nci 

faslı, dikkate alman önerge ile birlikte Bütçe 
Komisyonuna verildi. Diğer bölümleriyle bera
ber lâyihanın birinci maddesinden maadası ka
bul edildi. 

Tarım Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin 450 nci 
faslı, dikkate alınan önerge ile birlikte Bütçe 
Komisyonuna verildi. Diğer fasılları kabul 
edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1953 yuh Bütçe Kanunu kabul edildi. 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe
sinin 450 nci faslı dikkate alman önerge ile 
birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. Diğer 
bölümleriyle beraber kanun lâyihasının birin
ci, ikinci, on îti, on i|çüneü maddeleri hariç 
diğer maddeleri kabul edildi. 

27 . II.. 19-53 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son Yerildi. 

Reisvdkili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 

F. Apaydın ö, Mart 
Kâtip 

Bolu Meblusu 
t. GüU% 
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2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

önerge 
1. — istanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın, Di

lekçe Komisyonunun 3 . II . 1953 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5338 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi 
(V326) (Dilekçe Komisyonuna); 

Rapor 
2. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun.ve 3 ar

kadaşının, eczane bulunmryan. yerlerde eczane 
açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu. Rıfat. Si-
vişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkında
ki 964 saydı Kanunun 49 ncu maddesinin de

ğiştirilmesi, 53 ncü maddesine fıkra eklenmesi 
ve bâzı maddelerinin kaldırılması, Erzurum 
Mebusu Ziya Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Me
busu Nâzım Ağacıkoğlu ve 2 arkadaşının, ec
zacılar ve eczaneler hakkında, Trabzon Mebu
su Faik Ahmed Barutçu *ve 2 arkadaşının, 
Eczacılar ve Eezaneler hakkındaki Kanunun 
18 - 24 ncü maddeleri ile 49. ncu maddesinin 
ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması hak
kında, kanun teklifleri ve. Sağlık, ve - Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları - raporlara 
(2/136, 297, 348, 378, 413) (Gündeme). ' 

BÎRÎNGÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 f 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fttruzan Tekil (istanbul). 

REÎS — Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in, 
Pasinler depreminden zarar görenler için yaptı
rılacak meskenler hakkındaki kanun teklifinin 
geri vermesine dmr önergesi (4/324, 2/329) 

REÎS önergeyi okutuyorum. 

12.11,1953 
T.B. M, M. Başkanlığına 

Hükümetçe yapılan yardımlar neticesinde 
görülen bütün zarar telâfi edilmiş olduğu için 
hikmeti vücudu kalmıyan Pasinler depremin
de zarar görenler hakkındaki kanun teklifimi 
geri alıyorum. 

Gereken, muamelenin ifası için arzederim. 
Erzurum Mebusu 

Bahadır Dülger. 

REÎS — Kanun. tekUfi geri verilmiştir. 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
çu ve Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu* -
nun, Noter Kanununun 7 nci maddesinin VI ncı 
fıkrası İU 67 nci maddesinin -VIncı fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair olan' kanun 
teklifinin geri verilmesi hakkında önergesi 
(4/325, 2/423) ' '; - • 

REİS — önergeyi okutuyorum, 

U. I I . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Noter Kanununun 7 nei maddesinin VI ncı 
fıkrasiyle 67 nci maddesinin VI neı fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dâir kânun teklifi
mizin geri verilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

Trabzon Mebusu ' Bingöl Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu M. N. Okcuoğlu 

REÎS — Teklif geri verilmiştir. 

— İMİ- — 
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4, — GÖRÜ! 

1. *— Yem&m 22 kaza kurulması hakkında 
kanun lâyihaları m içişleri ve Bütçe komis
yonları raporlan (İ/S06, 507, 508, 509, 510, 511, 
512, 513,. 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
523, 524, 525, 526,'527, 549) [1] 

İÇİŞLERİ VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; yeniden 22 
kazanın teşkili için hazırlanmış olan kanun lâ
yihası bugün huzurunuza gelmiş bulunuyor. Büt
çe ile alâkası dolayısiyle bu kanun lâyihasının 
öncelik ve iveüikle müzakere edilmesini rica 
ederim. 

REİS — Bu hususta verilmiş olan takriri 
okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebebe binaen yeniden 22 

kaza kurulması hakkındaki kanun lâyihasının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

tçişleri Vekili 
Etem Menderes 

REÎS — Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
ARİF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Efendim, 

vaktiyle muhtelif yerlerde kaza kurulması husu
sunda müracaaatlar olmuştu. Bir aralık bunla
rın yekûnunu sordum, 120 demişlerdi. Aradan 
bıı kadar vakit geçti herhalde şimdi 120 yi çok 
aşmış olsa gerektir. 

Bizim mıntakadan da müracaatlar vardı. O 
zamanın İçişleri Bakanı şöyle cevap vermişler, 
hatırımda kaldığına göre, ileride mülki teşkilât 
ve taksimat revizyona tâbi tutulacaktır, yapıl
ması lâzımgelenleri toptan ele alac'a&ız, perakende 
halde yapmıyacağız. 

Buna karşılık olarak 22 tane kaza işkili ta
lebi, mülki teşkilâtın revizyona tâbi tutulmanın 
neticesidir, yoksa perakende olarak ehemmin 
ele alınması hali midir? Bunun izahını rica ede
ceğim. 

REÎS — Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bende

niz de eski bir talepten bahsedeceğim. Sayın 

[1] 147 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

LEN İŞLER 

Bakan bu teklifi getirirlerken hiç-Adana'yt dü
şünmemişler. Adana'da üç tane kazanın teşkili 
için belki Meclise-20 seneden beri müracaat ede
riz. Bütün muamelesinin tekemmül etmiş olma
sına ve hattâ sicilin bir numarasına kayıtlı- ol
masına rağmen nedense henüz sıra gelmemiştir. 

Çok sevdiğimiz vekilimizden bu üç kazanın 
da bu kaza olacakların içine dâhil edilmesini 
istiyorum, aksi halde biz Adana mebusları Ada
na'ya gidemiyeceğiz. Kendilerinden çok rica 
ederim. Bu kazalardan biri, İstiklâl Savaşında 
Adana Vilâyetinin merkezliğini yapmış tarihî 
bir yerdir. Bozantı.. Bu kaza Adana'ya civar 
olan yaylanın merkezidir, mevkii çok mühimdir. 
Demir ve karayollarının mahalli telâkisidir. De
min arzettiğim gibi, îstiklâl Savaşında Adana 
Vilâyetinin merkezi olmuş, tarihî- bir yerdir. 
Eğer oraları kaza yapmazsak arkadaşlar, bizim 
Adana'ya gitmekliğimize imkân kalma*. Dahi
liye Vekilinin evine gideriz. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Gelecek 
sene... 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Kara-
taş Nahiyesi 15 seneden beri kâza olmak için ha
zırlanmış ve teşkilâtını yapmıştır. Demin de ar
zettiğim gibi, Adana'da kaza olacak olan bir nu
maralı nahiyeler varken, acaba o bir numara ne
den üstünden kaldırılmış, ondan sonra hiç akla 
gelmiyen köyler kaza olmuştur! 

Üçüncüsü : Belki Hükümetin de uğramadığı 
bir nahiyemiz vardır, onun altında Eğhjer Nahi
yesi bulunmaktadır. Biz bunlara birleştirerek 
bir kaza yapmak sevdasmdayız. 

Bu nahiyeler kaza merkezi yapıldığı tak
dirde burada yaşıyan vatandaşlarımız, her hangi 
bir işlerini gördürmek için 36 - 40 saat mesafe 
katetmekten kurtarılacaktır. 

Sonra arkadaşlar; bu üç nahiyenin kaza al
ması Adana için değil Türkiye için lâzımdır. 
Dahiliye Vekâletinden bilhassa rica ediyorum, 
onları da bu kanuna dâhil edelim biz de bu üzün
tü ve külfetten kurtulmuş olalım. 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 1. — Bağlı (l)-fla^h-ee#r*|§eî ad
ları, merkezleri ve keridiferin^bağlanatt'^^leri 
gösterilen 22 kazakurtdmuştur; 

REÎS ~ Necip Bilge. 
NEClP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar ; mühim bir mesele var burada; kanunda, 
ilişik cetvelde adlan, merkezleri ve kendilerine 
bağlı, köyleri gösterilen 22 kaza kurulmuştur, 
deniyor. Bir köyün filân kazadan filân kazıaya 
nakldilmesi doğrudan doğruya vilâyetin yapa- I 
cağı bir iştir. Dahiliye Vekâletinin tasdikiyle 
vilayetin yapacağı bir iştir. Biz burada köyleri I 
de bildirecek olursak vilâyete ait bir işi kanun 
mevzuu yapmış oluruz, ilerde bir köyün filân I 
kazadan filân kazaya nakli mevzuubahis olursa I 
yeniden kanun yapmak zorunda kalacağız. Bu I 
noktayı belirtmek isterim, I 

BEİS — Ercüment Damalı. 
ERCÜMENT DAŞALI (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar; vakaa köy ve nahiyelerin baş
ka bir yere ilhakı doğrudan doğruya Hüküme- I 
tin yetkisi tahtmdadır. Ancak, elimize gelen 
Kanunda, kazalar ihdası mevzuubahistir. Kaza I 
bir küldür. Bdr kaza ihdas edildiği zaman I 
onun çıplak hüviyeti mevzuu'bahis değildir. Onu I 
kendi köyleriyle, kendi nahiyeleriyle bir bütün I 
olarak mütalâa etmek icabeder. Bu hususta I 
bir kanun ısclar ederken onu yalnız belediye hu- I 
dutlariyle mütalâa etmiyelim. Anayasanın ru- I 
huna da uygun olarak, köyleri, nahiyeleri ve I 
hattâ toprağı ile mütalâa etmek lâzımdır. Bu I 
bakımdan nahiyelerin fekki, ilhakı hususunun I 
Hükümetin yetkisi dâhilinde olması cihetinin I 
kanunun metnine girmesi halinden daha başka I 
surette mütalâası icabetmektedir. Bu itibarla I 
kanun bir kaza ihdas ediyor, köy ve nahiyesini I 
tesbit etmiş bulunuyor. Ondan sonra fek ve il- I 
hak olunacaksa şüphesiz bu şekilde 'kanım yü- I 
rüyecektir. I 

Mâruzâtım bundan ibarettir. I 
HALlL NURİ YURDAKUL (Niğde) — Ar

kadaşlar; Köylere ait muamele vilâyette tekem- I 
mül ettirilerek geleceğine göre, köylerin de ve I 
ilk teşkilde kanunda gösterik%eji ^ doğrudur! I 
Maddenin aynen kabulü doğraolçİr. I 

REİS — Rükneddim Nasuhioğlu. 
(Reye sesleri). I 
RÜKNEDDlN NASUHİOĞLU (Edirne) - 1 

. 1Û63 O : 1 
Efendim, Necip Bilge arkadaşımızın.görüşü
ne iştirak etmiyorum. Memleketin bir tarafın
da bir kaza kurmak için o 'kazayı terkip eçlen 
köylerin portesini bi lme^ lâzjpjffer. Falan 
yerde kaza kurulmuştur diye kaza kurulmaz. 
*Bu itibarla bir listenin bulunması zaruridir. 
Kanunda köylerin fek ve ilhakları hususunda
ki hükümler mahduttur. Bu listelerin bulun
ması buna mâni değildir. Binaenaleyh, tekli
fin doğru olduğunu arz ve kabalünü rica ede
rim. 

(Reye sesleri). 
REÎS — Mehmet özdemir, (Yok sesleri). 
Sinan Tekelioğlu. 
SINAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Efen^ 

dim, bendeniz mâruzâtıma Bakan tarafından 
cevap verildikten sonra maddenin reye vaz'ını 
teklif ediyorum. 

Bakan acaba bizim nahiyelerimizi niçin dâ
hil etmemiştir? Sebebi nedir? Bunu anlamak 
istiyorum. Bu bir hakkı sarihtir ve hattâ bir 
hakkı mükteseptir. Bir numaralı Kârataş na
hiyesinin buraya niçin konmadığını soruyorum. 

REİS — Arif Nihat Asya. 
ARÎF NÎHAT ASYA (Seyhan) — Sualimin 

cevabını rica ediyorum. 
RElS — Efendim, Bakan cevap verirse ve

rir. Hükümeti biz cevâba davet edemeyiz. 
önerge var efendim, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi Aâax$*d£ti da İç 

kaza buna ilâve edilmek suretiyle bu madde
nin 22 yerine 25 olarak kanunlastınlmaaım arz 
ve teklif ederim. 

Seyhan 
Sinan Tekelroğlu 

RElS — Efendim bu, iller Î4w*esi Kanunu 
ile ilgilidir. Onun için bu teMilreye vaz*edile-
mez. 

Birinci maddeyi oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştür. 

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı•;.cetvelde de
rece/maaş ve sayıları gösterilen kadrolar, 3|56 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili ve
kâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... J&miyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

- im-
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bağlı (3) sayılı cet-

velde göşteriİen kadrolar, 1953 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelîn ilgili kı
sımlarına eklenir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
l'er... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2, — Maliye Vekâleti Büt
çesinin 425 nci (Kâza teşkili masrafları) faslı
na konulan tahsisattan gerekli görülecek mik
tarları alâkalı bütçelerin fasıl ve maddelerine 
aktarmaya Maliye Vekili yetkilidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul "edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1Ö53 tari
hinde meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi' kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya. îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kahul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık aya arzedilmiştir. (Sü
rekli ve şiddetli* alkışlar). 

5.— 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe komisyonu raporu (1/473) 

A — Ulaştırma Vekâleti Bütçesi 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanuni 
lâyihası ve Bütçe 'Komisyonu raporu (1/476 [1] 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/477) [2] 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/483) [3] 

REÎS — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin tü
mü üzerindeki müzakereye başlıyoruz. Söz alan
ların isimlerini okuyorum : 

C. H. Partisi Meclis Gurupu adına, Mehmet 
Sadık Eti, Zeyyat Mandalinci, Sırrı Atalay, Zi
ya Termen, Himmet ölçmen, Sabri Erdumaıt, 
Fahri Ağaoglu, Lâtif Aküzüm, Necdet Açana!, 

[1] 77 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 116 •» •» » » 
[3] 99 » » » » 
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i Gazi Yiğitbaşı, Fenaun Fikri Düşünsel, Emrul-

1 ah Nutku, Necip Bilge. 
Efendim Devlet Demiryolları ve Limanları, 

Devlet Havayolları, Posta, Telgraf ve Telefon 
bütçelerini ihtiva etmekr üzere Ulaştırma Vekâ
letinin Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz, 

Söz, C. H. Partisi Meclis Gurupu adına Meh
met Sadık Eti'nindir. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) - . Ulaş-
I tırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu hakkın

daki 4770 sayılı Kanun Bakanlığa mühim birçok 
görevler yüklemiş bulunmaktadır. Denizyolları 
Bakanlığın bünyesinden ayırt edilince tarifeleri 
ahenkli ve muvazeneli tutabilmek vazifesi işle
mez hale gelmiştir. Teşkilâtı arasında Karayol
ları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı adlı bir daire 
olmasına rağmen kara ulaştırması üzerinde ve 
turizm işlerinde bakanlık seyirci vaziyettedir. 
Demiryolları ve Limanlar inşaatında ise salahi
yetli bir merci olması gereken bakanlık bu mev
zuda Bayındırlık Bakanlığının görüşlerine bağ^ 
lı kalmaktadır. Bilindiği gibi, ulaştırma camia
sına dâhil işletmelerden Denizyolları müstakil 
ve hususi hukuk kaidelerine tâbi bir şirket ha
line getirilmiştir. Yarım milyarın üstünde bir 
sermayenin nasıl kullanıldığı ye deniz ulaştırma 
işlerimizin nasıl olması hakkında o günden bu-

| yana Büyük Meclisin murakabe fonksiyonu iş-
lemez olmuştur. 

| Muhterem arkadaşlar; ticaret bilançomuzda* 
I ki ithalât artışlarının tediye bilânçosundaki men-. 
j fi tesirlerini azaltacak tedbirlerin başında itha-
| lât ve ihracatımızı kendi gemilerimizle yapmak 
j zarureti gelmektedir, Filhakika Sayın Ekonomi 
| ve Ticaret Bakanı satışlarımızın sif ve alış-
î larımızın fob olması, üzerinde dikkatle durduk-
j larını söylemişlerdir. Ancak gemi tonajımız en 
i az bugünün üç, misime çıkarılmadıkça bu dik

kat amelî bir kıymet taşrmıyacaktır.. Tediye bi-
lânçolarındaki açıkları kapatmak için başka mil
letlerin sahip oldukları unsurlardan deniz ulaş
tırması hariç - hiçbirine mâlik değiliz. Ve uzun 

| zamanlar da mâlik olamayız. Pek yakında üç 
milyon tonu aşacak olan dış ticaret mübadelele
rimizi kendi gemilerimizle yapabilmek, bize en 
az yılda 150 - 200 milyonluk bir döviz tasarrufu 
sağlıyacaktır. Bakanlığın Denizcilik Bankası 
münasebetleri hukuki esaslara bağlanmış değil
dir. Ve bu münasebetler sembolik bir durumda-

r dır. Bankanın çalışmaları üzerinde Bütçe Ko-
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misyonu raportörleri Bakanlıktan malûmat ala
madıklarını komisyonda ifade etmişler ve Sayın 
Bakan dahi bu mevzuda komisyona izahat ve
recek vaziyette olmadıklarını beyan buyurmuş
lardır. Bu itibarla denizcilik işlerinizin inki
şafı hedef tutularak kurulmuş olan yeni mües
sesenin mal sahibinin esaslf murakabesi hari
cinde işletilmesinden doğacak mahzurların mü
nakaşaya tahammülü olmadığını arzederken bu 
mevzuda ciddî tedbirlerin alınmasını istemekte
yiz. 

Aziz arkadaşlar; bir âmme hizmeti müessese
si oldukları kadar aynı ölçüde ve ehemmiyette 
birer ekonomik işletme olan Demiryolları ve P. 
T. T. İşletme idarelerinin İktisadi Devlet Te
şekkülleri haline getirilmeleri hakkındaki gö
rüşümüzün Hükümetçe anlaşılmış ve bu yol
da Büyük Meclise lâyihalar sevkedilmiş olma
sından dolayı memnuniyetimizi beyan etmek is
teriz.. Ümit ediyoruz ki, Denizyollarının Deniz
cilik Bankası haline getirilmesinde gösterilen 
istical zihniyeti bu lâyihaların kanunlaşmasın
da dahi kendisini gösterecektir. 

Devlet Havayollarındaki ~ gelir inkişafı fe
rahlık vericidir. Ancak bu inkişafı geçen yıl da
hi arzettiğimiz veçhile fedakâr ve feragatkâr 
pilotlarımızın ve personelin yolcularda yarat
tığı emniyet ve itimat havasına borçlu bulun
duğumuzu hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Bu 
bakımdan bu işletmenin de bir an önce İktisa
di Devlet Teşekkülü haline getirilmesini ve fe
dakâr personelin lâyık olduğu ücret ve pirim-
leri almalarının sağlanmasını • bekliyoruz. Büt-
çe Komisyonundaki görüşmelerde Sayın Bakan 
birtaraftan bu işletmenin de Devlet İktisadi Te
şekkülü haline getirilmesi için tetkikler yaptık
larını beyan ederken, diğer taraftan da yine bu 
işletme için bir Teşkilât Kanunu lâyihasının 
önümüzdeki aylarda Meclise sunulaeağıdan bah
setmiştir. Bakanlığın bu tereddütten sıyrılarak 
İşletmeyi Devlet İktisadi Teşekkülü haline ko
yacak lâyihayı bir an önce getirmesini istiyo
ruz. Mevcutlara yeni büyük uçakların katıla
cağı haberinden memnunuz. Bir ftn evvel hiz
mete girmelerini bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Posta, Telgraf ve Tc-
Tefon İdaresinin İktisadi Devlet Teşekkülü ha* 
Hne gelmesiyle inkişaflara mazhar olacağına 
inanıyoruz. Geçen yıl üzerinde ısrarla durdu
ğumuz telefon tesisleri Hakkındaki görüşümüzü 

müsaadenizle bir defa daha açıklamayı faydalı 
buluyoruz. Âmme hizmetinde've1 "Devlet işlet-" 
melerinde hiçbir tesis, fayda ve gelir sağla
mak bakımından telefon tesisleriyle rekabet 
eder mevkide değildir. Bu tesisler en çok üç 
yılda kuruluş masraflarını karşılamaktadır. Ni
tekim önceki yıllarda konulmuş yatırım tahsis
leri neticesidir ki, 1951 de 13,5 milyon olan te
lefon gelirleri 1953 Bütçesinde 27 milyon lira
ya fırlamıştır. Bu itibarla son üç , bütçedeki 
yatırım tahsislerinin ihtiyaçlarımıza kifayet 
eder olmadığını ehemmiyetle belirtirken Hükü
metin yıl içinde yeni kaynaklar, sağlıyarak yeni 
yatırım tahsisleri isteğiyle Büyük Meclisin hu
zuruna gelmesini beklemekteyiz. 

P. T. T. İşletmesinin modern teknik icapla
rına ayak uydurmasını ve elde yurdun her tara
fını kapsıyân bir plân bulunduğuna göre bunu : 
kısa bir zamanda r tahakkuk ettirmeye çalışması
nı ve postalarda hayvan ile nakliyatına niha
yet vererek mümkiin olan her yerde motorlu va
sıta ile irsalât yapılmasını temenni etmekteyiz. 
Bu işletmedeki gecikmelerin ve bilhassa uçak pps-
talariyle telgraf ulaştırmasmdaki aksaklıkların 
düzeltilmesi mevzuunda idarenin dikkatli olması
nı istiyoruz. Birçok hallerde telgrafların ve uçak
la sevkedilen mektupların 19 ncu asra yaraşır bir 
tempoda ulaştırıldığı saklanılamaz bir hakikat 
olarak karşımızdadır. 2 Mart 1950 tarihli 5584 
sayılı Posta Kanunu hükümlerinin tatbikmdân 
geçirilerek personelin hakettiği terfilerin yapıl
mayışı ve dağıtıcılara motosiklet temin edilmeyi
şi muhakkak ki bu gecikme ve aksaıflalarlâ sıkı sı
kıya alâkalıdır. Çok gecikmiş olmasına rağmen 
bakıcı ve dağıtıcı aylıklarının bu yıl bütçesinde 
ayrılmış olmasını memnunlukla karşılıyoruz. Fa
kat bu tam bir tedbir olmaktan uzaktır. Memle
ketimizin idare ve kalkınma tarihinde fedakâr 
bir unsur olarak yer alan P. T. T. mensuplarının 
lâyık oldukları yaşama şartlarını sağlamak dâva 
olarak önümüzdedir. Ümit ediyoruz ki bu dâva> 
idarenin İktisadi Devlet teşekkülü haline gelme
siyle hal yolunu bulmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletmesinin yeni bütçesi geçen yıla 
nazaran 44 294 445 fazlasiyle tahmin edilmiş
tir. Yük taşıma ve liman ve iskele geliri tahmin
lerinin istihsalin artışı dolayısîyle tahakkuku 
belki mümkün olacaktır, fakat yolcu gelir tah
minleri kara vasıtalarının rekabeti nazardan uzak 
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tutularak lüzumsuz bir zorlamaya tâbi tutulmuş
tur. Nakliyatın ve binnetice gelirlerin artmasın
da geceli gündüzlü feragatkâr mesaisiyle birinci 
derecede âmil olan personelin terfihinin îktisad'i 
Devlet Teşekkülü haline geldiğinde sağlanacağı
nı kuvvetle ümit ediyoruz. Geçen yıl işaret etti
ğimiz veçhile, işletme masrafları tahsisatının kî  
fayetsiz tahmin edilmesi üzerinde bu yıl gene 
israf edilmiştir. Kömür istihlâkindeki tasarruf, 
tamirlerde rasyonalizasyon vait ve teminlerinin 
tahakkuk etmediği bir vakıadır. Lokomotiflerin 
kömür yerine mazotla İşletilmesi mevzuunda iler
leyiş yoktur. Malzeme ve kömür stokları için gere
ği kadar tahsisat konulmuştur. Bütün dünya mil
letlerinin stratejik maddeler stokları yaptıkla
rı bir devirde işletmeler için hayati ehemmi
yeti bulunan stokları yapmada bizim ihmalci 
kalışımızın izahı yapılamaz. Daha çok sayıda 
lokomotifi mazotla işletme, bol stoklar yapma, 
hatları yenileme ve takviye, muharrik ve mü
teharrik vasıtayı çoğaltma, limanlarımızdaki 
tahmil ve tahliyenin makineleştirilme mevzu
larında Hükümetin bilhassa dikkatini çekmek 
isteriz. 

Motorlu karû vasıtalarının çoğalması ve mo
torlu trenlerin hizmete girişinden sonra Anka
ra'dan Batıya hareket eden trenlerde izdiham 
bir mesele olmaktan çıkmıştır. Buna mukabil 
doğu ve güney istikametlerindeki drenlerde iz
diham harb yıllarındaki ağırlığını aynen mu
hafaza etmektedir. Keza bu kısımda temizlik 
şofdi hizmetleri de noksandır. Doğuda ve Gü
ney Doğuda karayollarının ve kara vasıtaları
nın mahdut oluşu ve her mevsimde işletmeye 
elverişli bulunmayışı bu istikametlere daha çok 
tiren tahrikini zaruri kılmaktadır. İzdihamdan 
bahsederken münasebeti dolayısiyle Karadeniz 
vapur seferlerindeki ıstırap verici izdiham üze
rinde Hükümetin ciddî tedbirler almasını bek
lerim 

Muhterem arkadaşlar; bir meseleyi de Yük- . 
sek Meclisin dikkatine arzetmek istiyoruz. Ge
çen yıl da bunu huzurunuza getirmiş ve görü
şümüzü belirtmiştik. Geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl dahi (C) cetvelinin sonuna dikkati çekmi-
yen bir fıkra eklenmiştir. Bu madde Genel Mü
dürlüğün 5616 sayılı Kanunla tahdit edilen yet
kisinin üstünde tasarruflara yol açan bir hü
küm taşımaktadır. 5616 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesi diyor ki: 
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Genel müdürlük her hangi bir memur veya 

işçiyi yapılması idareye ait bir iş için boş 
görev bulunup bulunmamasiyle kayıtlı olmaknı-
zın tayinlerindeki usule göre dilediği yerde ça
lıştırabilir. 

İdare, on ikinci maddenin (tayinlerindeki 
usule göre) mecburiyetinden sıyrılmak için «C» 
cetvelinin sonuna bir fıkra eklemiş bulunmak
tadır. İçtüzük der ki; Bütçe Kanununa, hükmü 
bir yılı aşan bir zamana şâmil hükümler kona
maz. Üç yıldır bütçelere bu hüküm konmak
tadır. Yaşıyan bir kanunun sarih hükmü, Teş
kilâtı Esasiye hukuku anlayışına külliyen aykırı 
bir surette, hükümsüz hale getirilmektedir. Hukuk 
Devleti Nizamında buna müsaade edilmemelidir. 
Bğerl2nci maddedeki takyidi hüküm, işletmenin 
icaplarına uymuyorsa gidilecek tek yol, tadil tek-
ilfi yoludur. Bunun içindir ki, bu fıkranın cet
velden tayyını istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı ca-
miasmdaki işletmeler üzerinde görüşlerimizi so
na erdirmeden önce ekonomik kalkınmamızda 
çok önemli birer unsur olan bu işletmelerin ya
tırımlar mevzuu üzerindeki düşüncelerimizi de 
belitmek isteriz: 

Umumi muvazene sektöründe yatırımlar her 
yıl bütçesinde bir evvelki yıla nazaran artış gös
termektedir. Yatırımların artışı ve Amerikan 
yardımı neticesinde istihsalimiz de artmaktadır. 
Bu vakıayı memnunlukla tesbit ediyoruz. Fakat 
memnuniyetimizin yanı başında bize üzüntü ve
ren diğer bir vakıayı da huzurunuzda teşrih 
mecburiyetindeyiz. 

Ulaştırma işletmelerimiz, denizyolları ve 
halefi Denizbank dâhil istihsal hayatımızın inki
şafı temposuna uymuş değillerdir, linkişaf se
yirleri umumi hayatın gidişine ayarlanmamiştır. 
Bunun başlıca sebebi yatırımlar hususunda Hü
kümetin umumi muvazene sektöründe olduğu gi
bi, bu işletmelerin geniş ölçüde yatırım tah
sis etmemiş olmalarıdır. Umumi muvazenedeki 
yatırımlar miktar ve nispeti bütçenin artışiyle 
mütenasip olarak çoğalırken yatırımlar miktar 
ve nispetleri 51 - 53 devresinde, geçen 48 - 50 
devresine nazaran ulaştırma işletmelerinde 
mühim azalmalar görülmektedir. Havayolların
da 38 milyona mukabil 9 milyon, P. T. T. de 
72 milyona mukabil 45 milyon yatırım tahsis
leri yapılmakla mühim azaltmalara çidümiş-
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tir. Devlet Demiryolları 19#8,î949 bütçelerin-
de yenilemeler ve bakım birlikte gösterildiği 
içm bu hususta bilançolar tetkik edilmeden sa
hih rakamlar vermek mümkün değildir. Ama 
bu ayırmalar yapılsa dahi her iki üçer yıllık 
devre bütçelerinin yekûnlarına nazaran 1951 -
1953 devresi bütçelerinin yekûnu artmış ol
makla beraber, yatırımlar nispetinde bir artış 
vâki değildir. Bunun içindir ki kendilerini 
umıtmi istihsal temıposiyle ayarlıyabilmek üze
re Ü£ işletmenin de yeni yatırım tahsislerine 
geniş ölçüde ihtiyaçları olduğunu ve bunun 
sağlanmasının hayati bir zaruret bulunduğunu 
Hükümete bildirmeyi bir vazife saymaktayız. 

ıDeniz ticaretimizin realist bir politikaya 
dayanmadan yürümesinin ekonomik bünyemi
ze yapacağı tahripkâr tesirleri Hükümetin göz 
Önünde tuttuğuna inanmak istiyoruz. Deniz^ 
bank ve armatörlerimiz deniz ticaretimizin in
kişafı mevzuunda, ne yapmaktadırlar? Nelere 
ihtiyaç vardır ve bugünün şartları içinde Hü
kümetin bu mevzuda takip ettiği ve edeceği 
politika nedir? Başka memleketlerin çoğunda 
Deniz Ticaret Bakanlığı vardır. Mevzu, büt
çeler arasında yer almadığından geçen yıldan 
beri Büyük Mecliste konuşulmamaktadır. Hü
kümetin deniz ticareti politikasının tatbikiyle 
vazifeli bakanlık hangisidir? Ulaştırma mı, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı mı 1 Bu, meçhul
dür. Hükümetin kısa bir zamanda bu mühim 
mesele üzerinde sarih ve esaslı bir karar ala
rak Büyük Meclise Ve âmme efkârına bildir
mesini isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; iştirak edemiyeceği-
miz bir anlayış içinde hazırlanmış olan işletme 
bütçelerine takdir buyrulur ki müspet rey 
izhar etmemiz de tabiatiyle varit olamıyacak-
tır! 

REÎS — Efendim, oya arzedilen tasarı hak
kında reylerin istimalini rica ediyorum. Oy top
lama muamelesi sona ermiştir. 

Türkiye Köylü Partisi Meclis Grupu adına 
Cezmi Türk. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Türkiye Köylü 
Partisi Meclis Grupu adına Ulaştırma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki düşüncelerimizi yüksek 
Meclise arzetmek istiyoruz. 

Yurdumuz gibi iktiöaden geri kalmış bir ül
kenin gelişmesinde kara, hava, deniz yollarını 
içine alan ulaştırma işinin ehemmiyeti meydan-
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dadır.. Bilhassa memleketteki istihsal ve istih
lâk maddelerinin ^kolayca ve ucuzca memleket 
içine dağılışını ve memleket dışına ihracını em
niyet ve süratle temin bakımından da bu Ba
kanlığın işleri birinci derecede hayati bir ehem
miyet irae etmektedir. Yurdumuzda henüz 
hudutları içinden şose geçen köylerimizin altri 
bin ve demiryolu geçen köylerin ise ancak 857 
olduğunu söylemek, münakale sistemimizin he
nüz ne halde bulunduğunu göstermeye yeter. 

Bilûmum muhaberat işleri de bu bakanlığa 
bağlıdır. Halen Karayollarından şoseler, Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinde görüşülmüş bu
lunmakta, yeni bir şekil verilen Denizyolları 
(Denizcilik Bankası) işleri ise bu bakanlığın 
ciddî bir murakabesinden azade bulunmakta
dır. 

Bakanlık, Devlet Demiryolları ve Devlet 
Havayolları ile P T. T. işleriyle ilgili görünmek
tedir. Halen bu bakanlığın teşkilâtı pek za
yıftır. Her balkımdan daha kuvretfl <&İaük 
bir teşkilâta lüzum ve ihtiyaç olduğu Bfcjrcn 
Bakan tarafından da kabul edilmekte ve bu 
maksatla ciddî tetkiklere giriştikleri anlaşıl
maktadır. 

Geçmiş idaceler tarafından bu teşküâtlan-
ma işinin bu yıllara kadar ihmal edilmiş olması 
cidden teessüfe şayandır. Bu bakanlık hizmet 
kollarında çalıştırılan personelin ve bilhassa 
müteharrik malzemede vazife alanların aylık ye 
ücretlerindeki eksiklikler ve noksanlıklar da 
dikkati çekecek derecede ciddîdir. Merkeziyetçi 
bir brpkrası zihniyeti Demir, Deniz veya Hava
yollarında çalışan, makinist, pilot ve kaptan
larla, ateşçi, telsizci, serdümen, gardıfiren ilâ-
hiri gibi teknik personele ödenen ücret ve taz-
minatlardaki adaletsizliklerin de en kısa bjr za
manda ıslahı ieabetraekte ve küçük aile babaları 
olan bu fedakâr vatandaşların hayatlarının, ge
çimlerinin olduğu kadar hastalık, maluliyet ve 
ihtiyarlıklarının da teminat altına alınmasını 
zaruri kılmaktadır. Bu arada P. T. T. muhabere 
servisi memurlariyle gemi ve deniz adamlarının 
da hayat şartlarının ıslahı zarureti, âcil bir ihti
yaç halinde bulunmaktadır. Bu bakanlık hiz
metlerinde ciddiyetle ele almçUğı veya başarıl
dığı geçen senelerde iddia edilen rasyonelleştir-
menin maalesef henüz tahakkuk ötmediği gibi, 
yeni bakanın da âdeta yeniden işe başlar gibi ha-
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feket-zaruretinde- kaldığı da açıkeja anlaşılmakta
dır. 

Bu bakanlığa bağlı Devlet Demiryollarının 
elindeki malzeme ve vasıta eksiklikleri elan ik
mal edilememiştir. Geçen idare zamanında alın
mış olan en yeni lokomotifler dahi tadil ve ıslaha 
muhtaçtır. 

Memlekette yük vagonlarından istifade 
prensibi vaktiyle tesis edilememiş olduğu için, 
mevcut vagonlardan dahi gereği gibi faydalan
mak mümkün olmamakta ve gittikçe arttığı bil
dirilen iş hacmi dolayısiyle geçen Yaz bilhassa 
işletmeler Bakanlığı kömür ihtiyaçlarının te
mini içiıi Yugoslavya'dan bin vagon kiralandığı 
bilinmektedir. 

Demiryollarımızm gittikçe kömür yolları ha
line geldiği ve geleceği de bu arada ehemmiyetle 
dikkate alınması gereken hususlardandır. 

Muharrik ve müteharrik malzemenin takvi
ye ve tezyidi için Sivas Vagon Fabrikasının âza
mi kapasite ve iandımanla işletilmesine çalışıl
makta, Adapazarı ve Eskişehir atölyelerinin de 
istihsali, iş ve güçleri Amerika'lı mühendisleri 
vası-tasiyle artırılmaktadır. 

Trafiğin artması varidatta ferahlatıcı artış
lara sebe.p olmuş, buna mukabil, malzeme ve 
vasıta ihtiyaçlarını da artırmıştır. 

Memleket ihtiyacına uygunluktan ziyade bir 
fantezi telâkki edilerek eski iktidar tarafından 
alındığına emin olduğumuz motorlu trenler ha
len, kısmen kârlı görünmekle beraber, umumi
yetle rant abilitenin % 50 yi aşmadığı da açık 
bir hakikattir. 

Sayın Bakanın umumiyetle son senelerde kö
tü bir anane haline gelmiş olan tren gecikmeleri 
ve katarların pisliği üzerinde ehemmiyetle ve 
ciddiyetle durarak yeni tedbirler almaya başla
dıkları bilhassa sürat katarlarında rötarların 
son aylarda azalmakta olduğu memnuniyetle mü
şahede edilmektedir. 

Demiryollarında yeni elektrifikasyon ham
leleri yapılmasını memnuniyetle karşılayacağız. 
Kömürden ekonomi için mümkün olan bölgelerde 
yerli petrolümüzden faydalanılması da her ba
kımdan hayırlı ve faydalı olacaktı?. 

Geçen harb yıllarında acıklı bir ihtiyaç hali
ni almış olan müteharrik malzeme bandaj ihti
yaçlarının temini hususuna ve bunların stoktan 
ziyade" yurdumuzda yapılması imkânlarının te
minine bakanlığın dikkatini çekeriz. 

Havayolları : Mevcut Havayolları teşkilâtı
nın da geniiş bir teşkilât ve tensikata ihtiyaç 
gösterdiği aşikârdır. Sayın Bakanın da bir mü
nasebetle ifade ettikleri gibi, bilhassa sivil hava
cılık dairesinin bu teşkilâttan ayrılması hava 
kaptanlarımızın daha iyi şekilde yetiştirilmesi 
ve hayat şartlarının düzenlenmesi ve hava gemi
lerimizin de yenilenme ve artırılması icabetmek-
tedir. 

P. T. T. işleri : Bakanlığa bağlı bir umum 
müdürlükle idare edilmekte olan bu işlerin bil
hassa son yıllarda şehirler içi ve şehirlerarası 
telefon şebekesini artırmıya teksif edildiği gö
rülmektedir. Memleketimizde bilhassa büyük 
şehirlerimizde bir telefon kara borsası mevcut 
olduğu herkesçe bilinmektedir. Bunu önlemek 
için evvelce hazırlanan ve tatbik c dilmekte bu
lunan programın da kifayet etmiyeceğine inan
maktayız. Hâlen olduğu gibi bu programın tat-
bikından sonra da yurdumuzdaki telefon mev
cudunun nüfusa nispetini Batı ülkeleriyle mu
kayese şöyle dursun, Balkan memleketlerinden 
dahi çok geride olacağını düşünmek bize eza 
vermektedir. Her ülkede iktisada kalkınmanın 
ve refah seviyesinin bir içtimai miyarı telâkki 
edilen mektuplaşma miktarları da memleketi
mizde henüz pek azdır. 

Son senelerdeki çeşitli istihsal inkişaflarına 
rağmen de bu miktarların artmadığı ve aynı 
kaldığı esefle müşahede edilmektedir. 

Bilhassa bir yandan nüfusumuz, bir yandan 
okul mezunları sayısı artarken bu mektuplaşma 
miktarlarının artmaması üzerinde ehemmdyeftl'e 
durulması gereken bir mevzu halindedir. 

Tarafımızdan yapılan tetkiklere göre bilhas
sa köylerimizin henüz en basit muhabere imkân 
ve vasıtalarından mahrum bulunduğunu, an
cak ayda birkaç defa mektup alabilen köyleri
mizin büyük bir ekseriyet teşkil etmekte oldu
ğunu söylemetk zarureti vardır. Bahusus kış 
mevsiminde köylerimizin muhabere imkânları 
büsbütün mefluç bir hale gelmektedir. 

Cumhuriyetin 30 yıla varan ddare yenilikleri 
içinde köylerimizin bu muhabere işlerinin ele 
alınmış olmaması, acıklı bir müşahededir. As
kerde bulunan evlâtlarına mektup, para ve pa
ket gönderebilmek için as&er ailelerinin çek
mekte oldukları müşkülât' ise büyüktür. Bu 
hususa bilhassa Sayın Bakanın gereği kadar 
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ehemmiyet vererek yeni bir servis tesisine git- I 
meşini temenni ederiz. 

Denizyolları : Eski iktidarın yıllar boyu çı
kardığı kanunlara rağmen bütçesi zararla ka
panan denizyolları, dar bir inhisarcı zihniyetiy
le hareket etmekte, iç hatlarımızda olduğu 
gibi dış seferlerimizde de gereken inkişafa en
gel olmaktadır. Üç yanı denizle çevrili bir 
yarımada olan vatanımızın denizcilik işlerinde 
bilgisizlikte ısrar gösteren Ulaştırma Bakanlığı
nın deniz hatlarımızla meşgul olacak teşkilâtı 
da hemen hiç yok denecek derecededir. 

Geçen yıl acele olarak çıkarılmış bulunan 
Denizcilik Bankası Kanunundan sonra ise vazi
yet henüz yeni bir inkişaf kaydetmemiştir. 

Eski zihniyetle ihya edildiği anlaşılan bu 
banka yine eski dostlara ve müdürlerin mektep 
arkadaşlarına mekel olma durumuna düşmek
tedir. 

Henüz ciddî bir malî mürakafbeye de tâbi ol
madığı ve eskisinin tasfiye işlerinin de ikmal 
edilemediği anlaşılan ve el'an bâzı mühim inhi
sarları elinde tutan bu yeni teşkilâtın da en kı
sa zamanda tehsikına Hükümetin mecbur kala
cağına «miniz. Bu arada mevcut iş Kanunu 
hükümlerine tâbi olmıyan deniz işçileri için bar 
kanunun bir an evvel getirilmesini Hükümetten 
ehemmiyetle temenni ederiz. 
; •'. ;Haîen idarecileri aksiyon sahibi - olmadan 
bir anonim şirket adı altında ve garip bir mü
essese olarak tedvirine çalıştıkları Denizcilik 
Bankası kuruluş, teşkilât ve işletmesi üzerinde 
Maliye Bakanlığının da ̂  ehemmiyetle durmasını 
ve Hazineye ait olan bu millî servetin israftan 
korunmasını, intifamın da, şu veya bu şekil
de, şunun, bunun elinde kalmaktan 'kurtarılma
sını temenni etmek isteriz. 

Başta Mersin limanı olmak üzere bütün li
man işletmelerimizin de yeniden bir reorgani-
zasyona tâbi tutulmaları gerektiği kanaatinde
yiz. Bilhassa müstakbel bir harbde en çak iş 
görecek olan Akdeniz limanlarının da bugüne 
kadar ihmal edilen ehemmiyet ve hususiyetleri
ne dikkati çekeriz. ' 

Son söz olarak; ulaştırma işlerimdzi memle
kette mevcudu gittikçe artacak olan kömür 
buhranını önliyecek ve bilhassa kendi bünyesi
ni kömür buhranının zararlı tesirlerinden koru
yacak şekilde ve acilen teşkilâtlanmasında ve | 
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köylerimizin posta işlerinin yeniden tanzimin
de ısrar edeceğiz. 

RElS — Zeyyat Mandalinci. 
ZEYYAT MANDALINCÎ (Muğla) — Muh^ 

terem arkadaşlar, Ulaştırma Bütçesi vesilesiyle 
söz almaktan maksadım, bu Vekâletin Yüksek 
Meclisçe henüz tamamen bilinmediğini sandığım 
bir meselesini teşrih etmektir. 

Arkadaşlar, malûm olduğu üzere, sahilleri
mizde binlerce küçük deniz vasıtası vardır ve bu 
vasıtalarda on binlerce vatandaş çalışmaktadır. 
Bunlar umumiyetle liman ve kıyı seferleri yap
makta ve cinslerine göre kâh eşya veya yolcu 
taşımakta ve bazan da balık ve sünger avlamak
tadır. Şüphesiz sahillerimize dağıtılmış bulunan 
bu büyük denizci kitlesi bir nizama tâbi tutul
malı ve nitekim tutulmaktadır. 

Fakat arkadaşlarım, bu nizam adalet namına 
adaletsizlik yapmayı meşru sayan dar bir zihni
yet mahsulüdür, işte huzurunuza intikal ettir
mek 'istediğim ve davacısı olduğum mesele bu
dur. 

Bir cemiyet içinde nizam kurmanın birinci lâ-
zimesi, o cemiyetin tâbi olduğu tabiî kanunları; 
değişmez ana şartları' esaslı bir şekilde tetkik et
mektir. Bu hususlar ihmal edilerek yapılan her 
hareket, nizam namı artında bir nizamsızlık do
ğurur ve Devlet otoritesi de bu nizamsızlığı »i-
zamlamak için zecri tedbirler yoluna sapar; işte 
bugün, denizcilik vaziyeti de böyledir. Denizcimiz 
tabiî kanunları inkâr eden bir hükmü karakuşi
nin mahsulü bulunan tüzüklerle kıskıvrak bağlan
mış bulunmaktadır. Tazyik altında ve sıkıntı 
içindedir. 

Arkadaşlar, her an için iddia ve ispat edebi
lirim ki, deniz adamları, bunların kültür ve sos
yal seviyeleri, maddi imkânları, meslekî vasıfları 
ve millî ekonomi bünyesindeki mevkileri ve kul
landıkları vasıtaların hususiyetleri asla düşünül-, 
meden meydana getirilmiş olan tüzük ye yönet-, 
melik çarklarının küflü dişlerine terkedilmiş bu
lunmaktadır. 

Millî hayatımızın denizcilik _ sektöründe bü
tün faaliyetleri dondurmuş ve on binlerce vatan
daşı Devlete karşı küstürmüş olan bu nizamatın 
artık sonu gelmek icabeder. (Bravo sesleri) 

Türk denizci kütüğü ve gemi adamları yönet
meliği isminde bir yönetmelik vardır. Burada : 
Ankara Vapuru da, bir tonluk balıkçı sandalı da 
yine aynı hükümlere tâbi tutulmaktadır. Anasın-
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dau .doğduğu günden beri denizde yaşıyan, Ak- I 
dehizi karış karış bilen birçok kaptanlar da, yü
zerek geçebilecekleri kısa mesafelere gidebilmek 
içm şu imtihanlara tâbi tutulmaktadırlar. 

Kıyı kaptanlığı imtihanı programı . 
Okuma yazma, hesap, navigasyon, harita, | 

pusula, Akdeniz, Karadeniz balisaj sistemleri, 
gemicilik, tekneler hakkında teknik bilgi, de
niz hukuku, can ve-mal koruma, kurtarma, li
man, fener, Deniz Ticaret Kanunu, meteoroloji. 

Bütün bunlar kimden istenmektedir?. An
kara Vapuru.süvarisi ve 3 - 5 tonluk motorun 
zavallı ve perişan kaptanından ve sonra imti
han şekli de şudur: Senede bir defa Yüksek Deniz- I 
cilik Okulu Tatbikat Gemisi gelecek ve imti
han bu gemide yapılacaktır. İmtihanda kazana-
mıyan yeniden imtihana girebilmek için tam bir 
sene bekliyecektir. Sonra işin daha garibi şu
dur; bu mecburiyetler yalnız motörler içindir 
ve yelkenliler bundan hariçtir. Halbuki, sahil
de yaşıyan bütün arkadaşlarım bilirler ki, esasta 
can ve mal tehlikesi yelkenlide mevcuttur ve 
kullanılması da daha zordur, daha çok maharet 
daha çok bilgi ister. Bu yönetmelikte makinist 
ler de aynı hükümlere tâbi tutulmaktadır. Ya
ni bu gibi 3 - 5 tonluk küçük teknelerde çalı
şan makinistler de Samsun, Ankara gibi büyük 
gemilerin çarkçılarının geçirilmesi lâzımgelen 
aynı imtihana tâbidir. 

Arkadaşlarım, maksadımız denizde ehliyet
sizliği kabul etmek değil, "fakat hiç olmazsa şim
dilik on tondan aşağı teknelerin, usta gemicile
rin idaresinde kıyı seferlerine müsaade edilme
si ve bu el değirmeni gibi küçük motor maki
nistlerinden yukarda da arzettiğim bilginin is
tenmemesidir. 

Yoksa hakikatta bu tüzük ve yönetmelikler 
baştan aşağı sakattır. Ve niyetim bu mevzuatı 
bir yamalı bohça haline getirmek değildir. Mem
leket realiteleri göz önünde tutularak mutlak 
bir revizyona tâbi tutulması zaruridir. Memle
ketin en büyük kaptan ve armatörlerinden kü
çük balıkçı sandallarına kadar her kademeyi 
temsil eden bir Şûranın toplanarak denizcileri 
bu sıkıntıdan ve denizciliğimizi gerilikten kur
tarmak için ana prensipleri süratle tesbit etme
si ye yeni nizamatm bu esas üzerine hazırlan- I 
ması lüzumuna inanıyorum. Sayın Ulaştırma 
Vekilimizin, bu işi geciktirmeden ele alacağın- j 
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dan ve muhakkak başaracağından emin bulun
maktayım. 

REİS — Sırrı Atalay. (Yok sesleri) 
Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş. 

lar, seçim bölgeme ait birkaç küçük meseleyi 
yüksek heyetinize arzetmek ve bütçe münase
betiyle, Sayın Bakana duyurmak arzsusu ile, 
söz aldım. 

Seçim bölgemizin bu konudaki ihtiyaçları
nın başında iki ilce arasında elyevm insan sırtı-
da taşman posta meselesi geliyor. Azdavay ile 
Cide ilçemiz arasında (bu Yaz mükerreren gör
dük) posta, insan sırtında taşınmaktadır. P. T. 
T. Umum Müdürlüğünden, şöyle Amerikan men
şeli dinç, tırnakları temiz iki aded katır rica 
ediyorum. Posta bu suretle insan sırtında değil, 
hayvan vasıtasiyle olsun gitsin. 

Efendim, ikinci mesele; Kastamonu'nun Şi
malinde bulunan üç ilçenin ki, bunlar: Abana, 
inebolu ve Cide'dir; muvasala imkânları mese
lesidir. Yılın 8 ayında türlü imkânsızlıklar için
de ve yılın 4 ayında da tamamen mevkuf vazi
yette ve Karadeniz'in yol vermemesi dolayjsiyle 
ıstırap içinde bulunması dolayısiyle, bu üç il
çemizin durumu büyük müşkülât arzediyor, 
Dört ay deniz, bu üç limana yolcu indirme bin
dirme işinde, büyük müşkülât göstermektedir. 
Liman işi sadece inebolu'da ele alınmıştır. Di
ğerlerinde vaziyet daha senelerce böyle devam 
edecektir. 76 köyü ile Abana, 90 küsur köyü ile 
inebolu ve 70 köyü ile Cide, tamamen ve tama
men Cenupla, Anadolu'ya doğru, içe doğru, mu
vasala alâkası peyda edememiştir. Kendi talihine 
terkedilmiş bu ilçelerimize yaz aylarında tahsis 
edilen vapur yolcu kontenjanlarının biraz daha 
yükseltilmesi, yerinde olur. 

Bu bölgeden amelelik yapmak üzere istan
bul'a Zonguldak'a gidenler, senenin muayyen 
aylarında kütle halinde akın ederler. Maalesef 
vapurlara 15 - 20 kişilik kontenjan verildiği 
ve daha fazla yolcu alınmadığı için, dolayısiy
le o aşılmaz dağları fakir köylümüz yaya geç
meye mecbur kalmaktadır. 

Bunun önüne geçmek, muayyen mevsimler
de kontenjanları yükseltmekle mümkündür. 

Kastamonu 'nun 20 posta merkezi, Karabük de 
dâhil, maalesef şehirlerarası muhabereden is
tifade edemiyor. P. T. T. Umum Müdürlüğü
müz Kastamonu'ya bir kuranportör cihazı4ût> 
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fett^eri takdirde; ̂ t â toont i cta Türkiyenin bü
yük şehirleri ile konuşma imkânına sahip ola
caktır. Bunun 1953 yılı içinde yapmalarını rica 
ederim. Bu cihazın bir sene zarfında yapılan 
masraf i amorti edeceğini de kendilerine söyİiye-
bilirim. 

Arkadaşlar, hepinizi, ilgilendiren bir mese
leye de temas edeceğim; yüksek malûmunuzdur, 
bizim bir Beyaz Trenimiz vardır. Ankara Garın
da bu treni muhafaza edecek kapalı bir yer bu
lunamamış ve perişan vaziyette kendi haline 
terkedilmiştir. Savarona hakkında gazetelerin 
yazdığı umumi efkârın söylediği şeylerin isa
betsin olduğu Yunanistan seyahati neticesinde 
tebarüz etmiştir. Yarın bu tren de lâzım olabi
lir. Bu vagonların bugün harabiye terkedildi-
ği, bakılmadığı ve ihmal edildiği maalesef va
kıadır. Üç gün evvel gittim gördüm, perişan 
ve bakımsız bir haldedir. Alâkalılardan sordum. 
koyacak yer bulamıyoruz, dediler. Türkiye'de 
üzeri örtülü bir istasyon bulunup, bu tren ora
ya çekflse hakikaten çok yerinde bir iş yapılmış 
olacaktır. Milyonlara mal olan bu vagonları 
tozun, ihmalin ve pisliğin içinde bırakmak, 
memleket serveti bakımından âa ziyandır. 

RİEÎS — Bir dakikanız var efendim. 
ZîtA TERMEN (Devamla) —Denizyolları 

idaremizin Çatalzeytin'e bir acenta açmasını 
rica ediyorum. 23 köy halkı vapurlarımızda ce
zalı bilet almak mecburiyetinde kalmaktadır. 
Bîr acenta, açıldığı takdirde bu iş düzelir. Son 
olarak bfrşey daha arzedeceğim : 

. Telefon muhabere ücretleri, biraz pahalıdır. 
Şehir içi muhaberelerin 15 kuruş olması mesele
si üzerinde, Umum Müdürlüğün tetkikat yap
masını, asgari bir hadde indirmek için tedbirler 
almasını, rica ederim. Ay geçmiyor ki, bizzat 
kendi, evimizde, yüz küsur lirayı aşan bir fatu
ra ile karşılaşmıyalım. Bu, aboneler için, yüklü 
bir rakam ifadesidir. Fiatlarm indirilmesi, hal
kın günlük ihtiyaçlarını temin bakımından ye
rinde olur. Btina karşı idare zarar ediyor de
nebilir. Fakat zararı, sarflar karşılığında gider
ler yönünde aramak lâzımdır. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

. REİS — Himmet ölçmen, buyurun. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, 5 dakikalık kısa bir zaman içinde 
ulaştırma Bakanlığının heyeti umumiyesi hak-
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| kında uzun bir konuşma yapMyfcöfcğtir Î # R 

bu Bakanlığın merkezi sikletîni te$kü eden" Öev-
let Demiryolları ve Limanları hakkında klsâ 
mâruzâtta bulunacağım. 

7598 kilometre uzunluğunda bir şebeke' 800 
milyon lira sermayeli 2 milyar envântörli' de
miryolu işletmesi Türkiye'de en eski, en târihî, 
en ananevi işletmelerden birisini teşkil etmek
tedir. İki seneden beri Demokrat Parti iktida
rımız, bütün yatırımlarda olduğu gibi^ Devlet 
Demiryolları yatırımlarına da kâfi miktarda 
kıymet ve ehemmiyet verdiği haMfe maalesef 
geçen seneki ve ondan evvelki senedeki yatı
rımlar nispet ve vadedilen miktarda ve isteni
len şekilde tezahür etmemiştir. Devlet Demir
yollarının ana gayesi, muayyen noktalardan, 
muayyen noktalara yolcu ve eşya nakletmek 
olduğuna göre, maalesef bu 1 - 2 sene içinde 
sarf edilen mesai sonunda trenlerin daha. mun
tazam hareket etmeleri lâzımgelirken, maalesef 
eskisinden daha da fena bir şekle girmiş, nizam 
ve intizamı bozulmuş bulunmaktadır. Bu bir 
realitedir. 

Bunu huzurunuzda söylemeye mecburum. 
Memlekette ekspres namı altında Ankara ile 
Haydarpaşa arasmda işliyen birinci sınıf-eks
presin dahi muayyen saatte hareket edip •mu
ayyen saatte vâsıl olduğuna nadiren raslanır. 
Memleketin muhtelif noktalarında Orta-Ana
dolu'da, Şarki-Anadolu'da trafiğin artmış ol
masına, eşya nakliyatının artmış olmasına rağ
men, gerek yolcu, gerek yük nakliyatında lâ
yık olan kıymet verilmemektedir. Yolcular pe
rişan vaziyettedirler. Devlet Demiryollarının 
tecrübeli ve liyakatli elemanları arkadaşlarımı
zın senenin muhtelif zamanlarında bu yerleri 
görerek tatbik etmeleri icabederken kendileri-

1 nin daha uzun müddet Avrupa'da, şurada bu
rada seyahat etmiş olmalarını doğru bulmu
yorum. Ben Avrupa memleketleriyle münasebet
lerin lâzım olduğuna kaniim. Fakat hu işlere 
ikinci sınıf teknik ve mütehassıs elemanların 
gitmesi ve birinci sınıf organizatör elemanların 
iş başında kalmaları lâzım olduğuna da kaniim. 

Arkadaşlar, müsaadenizle bu işletmedeki 
zihniyeti belirteceğim: Devlet demiryolları iki 
sınıf elemanla idare edilir. Bunların birisi -iş
letmeci elemanlar, diğeri de teknik elemanlar
dır. Teessürle söyliyeyim ki, bu iki sınıf aa?a-

I sında öteden beri ufak tefek anlaşamamazlık-
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lar olmakta idi. Fakat son zamanlarda bir de 1 
meslekten olmıyan ve bu iki smıf haricinde, dı
şarıdan alman bir sınıf eleman zümresi daha, 
meydana getirildi. Bu üçüncü sınıf elemanın 
teşekkülü personel arasındaki anlaşmazlıkları 
artırdı, birbirine düşürdü, ayırıcı bir tesir yap
tı, Evvelce, her şeye rağmen, personelin bu 
müesseseye karşı.bir sevgisi ve saygısı mevcut 
olduğu halde bugün büyük küçüğü, küçük bü
yüğü-saygı ile. karşılamamaktadır. Bunun ön
lenmesi ve tesanüdtin tesisine çalışılması lâ
zımdır. # 

Devlet Demiryollarının bu kadar azametli 
masrafları karşısında, işçileri birbirine tanıtan, 
personeli birbirine tanıtan müessesenin naşiri 
efkârı olan Devlet Demiryolları mecmuasının 
çıkarılması için bütçede eskiden mevcut üç bin 
liranın çıkarılmış olduğunu hayretle görmekte
yim, -

Motorlu trenler meselesine de temas etme
den geçemiyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz 
ki, iki, üç sene zarfında memleketimizin iktisa
di kalkınmasında büyük rakamlarla ifade edile
cek kalkınmalar olmuş ve olmaktadır. Trafik 
artmıştır. Yük nakliyatı artmıştır. Devlet 
Demiryolları Karayollariyle koordnra bir şekilde | 
tarifeler hazırlıyamanııştır. karayollarına amut 
vaziyetinde olan hatlarda tarifeler hâlâ eskisi 
gibidir. Hâlâ, eski zihniyette, istihlâk mmta- j 
İtalarından istihsal mıntakalarma olan tarifeler 
aynen mevcuttur ve bunlar ayarlanmamış/tır. 

. Yük vagonları kâfi değilken, yolcu vagon- j 
lan kâfi değilken, .16 aded motorlu trenin alel
acele getirtilmiş olmasını anlıyamıyorum. Çün
kü Haydarpaşa - Ankara arası hariç diğer hat
larda henüz iktisadi bir işletme halini alama- i 
m ıştır. 3 ncü sınıf yolcu, vagonlarımız noksan, 
yük vagonlarımız yok, . buna mukabil milyon
lar sarf iyle motorlu tren atelyeleri kurulmak
ta, senelik taksitleri yanında hangi sebebe isti
nat .ettiği Mlinmiyen bir de 300 bin liralık taz
minat ödenmektedir. 

Arkadaşlar, bu tazminat nedir1? Bu satmal
ına işi mütehavvil fiyat esasına göre mi yapıl
mıştır? Bu iş bâr mukaveleye bağlı değil midir? 
Bunun izahı iktiza eder. Nedir bu tazminat?,.. 

Sonra ziraat teşkilâtında büyük indirmelere 
şahit oluyoruz. Ne oldu, sebep ne? Bu hizmet
te noksanlıklar mı vardır? Bu indirme nazan 
dikkati celbetmektedir. , j 
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REÎS — Vaktiniz dolmuştur. 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — "Bir de 

beyaz tren meselesi. 
Bunun da halli zamanı gelmiştir. Bunu bir 

hastane treni haline getirmek veya harb zama
nında başka maksatlar için kullanılmak üzere 
bugünkü âtıl vaziyetinden ayırmak lâzımdır. 
Bundan sonra ona binecek cumhurbaşkanının 
iş başına geleceğini ummuyorum. 

REÎS — Buyurun Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, iki seneden beri 
üzerinde durduğum bir mesele var. 3Tine, ona 
temas edeceğim. 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü me
murları iki kısımdır, bir kısmı, bürolarda.ve 
yardımcı yerlerde çalışır. Bütçe raporundan 
okuyorum: İdare işlerinde ye yardımcı işlerde 
çalışan memur adedi 6520 dir. 

Bu miktarı tetkik ettim, tahminen bunun 
500 küsuru yardımcı olarak çalışmaktadır. De
mek ki 6000 kadar memur idarede çalışıyor. 
Bu altı bin memurun 3000 den fazlası Umum 
Müdürlüktedir. En mühim daireleri misal ola
rak arzediyorum: Ticaret ve hasılat dairesin
de 285 memur var. Bu dadre ne yapar? İdare
nin varidatını tesbit eder. Başka daireler va-

[ ridatı alır, bu daire onları birleştirir. Bu iş 
I hususi elde olsa üç kişi ile görülür, Devlet elin

de 30 memur olsun. . -

Maliye ve muhasebat dairesi.». Bilhassa ma
liye mümessilinin dikkatini çekerim, Maliye 
Vekili burada hazır olsalardı, Balkanın dikka
tini çekecektim. Maliye ve muhasebat daire-

I sinde 397 memur var. Bu daire ne yapar? Bu 
daire idarenin hesabı katisini tanzim eder, büt
çesini yapar, bütçe dahilindeki taahhüt işlerini 
kontrol eder. Devletin bütün maliyesini elinde 
tutan Maliye Vekâletinde bundan az fazla.me
ni ur vardır. 

Umum müdürlüğün yol dairesinde 851 me
mur vardır. Bu memurlar 7000 küsur kilomet
re olan demiryolunun bakımının kontrolü : ile 
mükelleftirler. Bakım işinde çalışan memur, ve 
işçi 4460 tır. Bu 8000, 10000 olsun, bunlara bir 
diyeceğim yoktur. Sadece kontrolla mükellef. 
olanların 851 olması elbetteki çoktur. Diğerle
rini geçiyorum. 

| İşletme müdürlüklerinde; 345 memur var-
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dır. 7000 küsur kilometreyi bulan demiryolları , 
şebekesi için işletme müdürlüklerine hiç de lü
zum yoktur. Bu işi genel müdürlük görebilir, j 
Gar müdürlerine de biraz daha salâhiyet verile- i 
rek bu iş görülebilir. 

Bunları misal olaraik arzeittim. j 
Şimdi' asıl hizmet gören memurların; yani ı 

istasyonlarda; katarlarda, makinelerde, atelye- | 
lerde çalışan küçük memur ve işçilerin duru- I 
muna geçiyorum. Bunların sayısı 4700 küsur- j 
dur. 4700 küsurun bir senelik ücretd nedir f j 
Altı bin küsurun ücreti nedir? Bütçede bu yok
tur. Yani malî bakımdan kontrol etmenin imkâ- ı 
m yoktur. Bu hususta Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlarımızın nazarı dikkatini celbederim. 
(Bravo sesleri) Ben biraz araaştırdım, tetkik et
tim, şöyle bir neticeye vardım, Yüksek memurlar 
altı bin küsur... Bütçede 60 milyonu geçen ücret
lerden 30 milyona yakın onlara aittir. Üst ta- j 
rafı hizmet görenlere düşmektedir. Bunun ne- i 
ticesi şudur: Devlet Bareminde maaşların tu
tarı 50 - 600 lira iken, Devlet Demiryollarında 
asgari maaş 67 âzami 600 lira idi. 600 lira Devlet 
Bareminin ikinci derecenin tutarı olan 500 lira
nın muadili idi. iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
olduğu gibi. 1946 sonunda Devlet Baremi hayat 
pahalılığına göre ayarlandı ve asgari elli lira 
tutan maaş 150 lira olarak tesbit edildi. Âzami
si bin liraya çıkarıldı. Devlet Demiryolları me
murları haklı olarak sızlanmaya başladı, çünkü 
maaşları azdı, hayat pahalılığı karşısında geçi-
ııemiyorlardı. Nihayet dört sene sonra yani 22 
Mart 1950 de 'bunlara ait 5616 sayılı Kanun çık
tı; Sayıları kırk bini bulan küçük memurlar bu 
kanunu üniitle bekliyorlardı, fakat bu kanun on
ların bu ümitlerini öldürdü. Çünkü bu kanun 
la aşağı derecelerde bulunan ve ekseriyeti teş
kil eden maaşlar için dört derece ihdas ediliyor 
ve Devlet Bareminde asgari 150 olan maaaşı 
Devlet Demiryollarında 90 a indiriliyordu, idare 
zararına işliyordu, büyük kadro maaşlarını j 
karşılıyabilmek için kanun çıkarılmış -âzami üc- ] 
ret bin lira olmuştu, asgari ücrette de Devlet Ba
remine uyulacağı yerde asgarisi 90 ve âzamisi 
bine çıkarıldı. Meselâ D. Demiryolları Umum 
Müdürün maaşı 600 den bine çıkarıldı, buna 
bir şey demiyorum hattâ 1500 e çıksın, eski büt
çelere göre yeni ayarlamada angari ücret D. De
miryollarında 175 olmalı idi. Halbuki, arzetti-
ğim gibi böyle olmadı 1571, 130, 110 ve 90 olmak j 
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üzere dört derece ihdas edilmiştir. Bunun netice
si olarak derecelerdeki memurlar perişan bir hal
de kaldılar, iki sene evvel bunu söylemiştim. Bir 
faydasını görmedim. Netice olarak şuna kaani 
oldum ki, bizim Ulaştırma Bakanlığiyle Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlüğü birbirine iyi in
tibak etmiştir. ikisinden de hayır yoktur. Hü
kümetten rica ediyorum, bu işe elkonsun. Devlet 
Demiryollarının varidatının artması Hükümetin 
millî ekonomimizin kalkınması için aldığı müs
pet tedbirler dolayısiyle şeref Hükümetimize ait
tir. Ne Vekâlete ne de Umum Müdürlüğe bu şe
reften bir hisse yoktur. 

E E l S — Lâtif Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars —' Çok muhterem 

arkadaşlar, Kars'ta hava meydanının inşası ve 
bu suretle yıllardan beri hasreti duyulan tay
yarenin Kars'a gelmesi dolayısiyle memleketim 
adına Bayındırlık Bakanına ve Ulaştırma Baka
nına sonsuz şükran ve minnetlerimi arzederim. 

Bundan başka telefonun gene uzun yıllardan 
beri Kars 'a gitmemesi karşısında duyduğumuz 
üzüntü göz önüne alınarak Ulaştırma Bakanlığı
nın büyük himmetleriyle Kars'ı telefona kavuş
turması Kars'lıları çok büyük sevince garket-
m iştir. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür 
ederim. 

Bu iki iş üzerinde başlıca iki noksan gör
mekteyiz, bunlardan birincisi telefonun muha
beresinde Erzurum'un vasıta edilmesidir halkı
mız bu yüzden birçok sıkıntılar çekmektedir. 
Muhaberenin direkt olarak işletilmesini; 

Tayyarenin istanbul ve Ankara'dan hare
ketle aynı gün Erzurum'a varmakta ve orada 
bir gece kaldıktan sonra sabahleyin Kars'a ha
reket etmektedir. Bunun da doğrudan doğruya 
yani istanbul'dan hareket ettikten sonra An
kara, ve Erzurum'dan sonra aynı gün Kars'a 
vâsıl olmasının teminini Sayın Vekilden rica edi
yorum. Bundan başka istanbul'dan, Ankara, Er
zurum, Horasan 'a giden trenlerde yataklı vagon
ların Kars ve Erzurum'a ayrılan kompartımanlar 
eok dar olduğu için yolcular bundan çok sıkıntı 
çekmektedirler. Çünkü hem uzun yol ye hem de 
eşyaların fazla olması birçok sıkıntıyı mucip ol
maktadır. Bu itibarla giden trenlerde yataklı 
kompartımanlarının daha genişlerinden tefrik 
edilmsini rica ediyorum. Halbuki Erzurum ve 
Kars yolcularına gerek eşyalarının fazlalığı, gerek 
uzun yolculuğun vermiş olduğu sıkıntı düşünü-
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Mefc oltfissap geniş kompartımanların bu hatta 
tahsis edilmesi daha doğru olur. Bu bakımdan 
Ulaştırma Bakanlığının bunu göz önünde tuta
rak tedbir almasını temenni ederim. 

Arkadaşlar, ilçelerimizde telefon ve telgraf 
muhaberatı muayyen saatler içerisinde yapıl
makta, saat yediden sonra hiçbir ilçeye telgraf 
çekmek mümkün olamamaktadır. Ben bunu çok 
mahzurlu görmekteyim. Bilhassa hudut vilâyet
lerimizin ilçeleri ile muhaberatın yapılamaması 
mahzurlar tevlit edebilir. Bunun için gerek te
lefon, gerek telgraf muhaberatının günün her 
saatinde olmasını bilhassa istirham etmekteyim. 

Ulaştırma Bakanlığının ürerinde durduğu
muz mevzuların hallini bizden esirgememesini 
bilhassa istirham ederim. 

REİS — Gazi Yiğitbaşı (yok sesleri). 
Feridun Fikri Düşünsel, (yok sesleri). 
Emrullah Ntuku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Sayın 

arkadaşlarım, konuşma süremizin çok dar ol
ması hasebiyle ben Ulaştırmanın yalnız deniz 
nakliyatı işlerine temas ederek vaktinizi İsraf 
etmiyeoeğim. 

Yalnız arkadaşlar şurasını arzedeyim ki, 
posta işlerimizde bâzı aksaklıklar olduğuna dair 
bana birçok şikâyetler' gelmiştir. Mektupların 
kaybolması, telefon işlerimizdeki lâubalilik, 
bunların artık bu müessesenin iktisadi bir Dev
let teşekkülü haline gelmesinden sonra düzele
ceğine kani oluyorum 

Bir de arkadaşlar, gerek kara, gerekse, de
niz ulaştırma vasıtalarımızda artık 20 nci as
rın icaplarını tatbik ederek telsiz, telefon ve 
telgraf gibi vesaitin yer alması lâzımdır. Uzun 
yolculuklarda vesait içinde telgraf çekmek, te
lefon yapmak imkânı vardır. Bu büyük bir 
masrafı da mucip değildir. Ancak teşebbüse 
geçmekten ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar; deniz nakli vat işlerimiz 
hususunda Zeyyat Mandalinci grkadaşımîzm 
uzun uzun beyanatı üzerine bu cihetleri bir ta
rafa bırakacağım ve onun ele almadığı husus
ları arzedeceğim. 

Bir defa usta gemicilerin gemi kullanma 
hususundaki Zeyyat arkadaşımızın fikrine gen
deniz iştirak etmiyorum. 

Arkadaşlar, gemi kullanmak her hangi kü
çük bir imtihandan sonra, küçücük bir kurs
tan sonra şoför ehliyeti almak kadar basit bir 
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İç değildir. Gemi kaptanlığı tamamen başka 
bir şeydir. Gemi kaptanmm muhakkak surette 
muayyen bir tahsil devresinden geçmesi icabe-
der. Fakat buna rağmen bugün hâlâ gemi 
mürettebatımızı, makinistlerimizi yetiştirmek
te olan bir müessesemiz yoktur. Hepsi hüdayi 
nabittir, babalarından, dedelerinden gördük
lerini tatbik etmektedirler. Bilgileri bundan 
ibarettir; 

ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Bu
gün yüzde 80 öyle değil mi? 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Yüzde 
80 olabilir. Fakat bizim denizciliğimiz hâlâ 19 
ncu asnn denizciliğidir. Onu da bilmek lâzım
dır. Şimdi arkadaşlar, ben Ulaştırma Bakan
lığından gemi mürettebatının yetiştirilmesi 
için muhakkak surette ya Yüksek Denizcilik 
Okuluna sınıf ilâvesi suretiyle veya ayrı bir 
müessese ihdası suretiyle muhakkak usta ge
micinin, kalifiye deniz işçisinin yetiştirilmesi
ni rica ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, maalesef deniz işçilerimi
zin perişan durumunu her vesile ile arzetmek-
teyim. Deniz iş Kanunu hâlâ çıkmamıştır. De-
iıiz Is Kanununun çıkmaması yüzünden deniz 
işçileri hakikaten çok perişan ve derbeder bir 
hayat yaşamaktadır. Bundan dolayı nakliyat 
işlerimizin intizamı bir türlü temin edilememek
tedir. Onun için Deniz tş Kanununun da bir 
an evvel çıkarılması için vekâletin gayret sar-
fetmesini bilhassa istirham ederim. 

Arkadaşlar, bizim gemilerimizin inşa stan-
âardizasyonunu da temin etmek lâzımdır. Ah
şap gemilerle bu memlekette bir nakliyat siste
mi kurulamıyacağmı bilmek icabeder. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Ahşap 

gemilerimizin inşası tarzında büyük bir re
form lâzımdır. Ahşap gemileri sigortacıların 
sigorta etmemeleri yüzünden servetler heder 
olmaktadır. 

ADNAN TÜFEKCtOĞLU (Giresun) — Sac 
gemilerde diplomalı kaptan aranıyor. Bunlar
da diploma falan yoktur. 

EMRULLrAH NUTKU (Devamla) — Arka
daşım biliyorsanız kürsüye çıkar görü§ürsünüz. 

Sonra denizcilik sigortalarımız Devlet mura
kabesine alınması icabeder. Birçok deniz si
gorta mukavelelerinin içinde bugün İngilizce 
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Clösekrla sigorta yapmaktayız. Burada taraf
ları müşkül duruma sokan hükümler vardır. 
İngilizce Closeiarın tercüme edilmek şartiyle 
mukavelelere eklenmesi şart konmalıdır. 

BEİS — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, her sene Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ge
lirken ona bağlı olan Devlet Demiryolları ve Li
manları Umum Müdürlüğü ile P. T. T. Umum 
Müdürlüğünün bütçelerinde ne kadar açık ola
cağı ve bunun ne miktarının bonolarla kapatı
lacağı hususunda içimizde daima bir üzüntü 
mevcut olurdu. Fakat bu sene görüyoruz ki, ne 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü, ne de 
P. T. T. Umum Müdürlüğü bütçelerinde bir açık 
mevcut değildir. Yani, daha doğrusu eskiden ol
duğu gibi açıklan katraa bütçelere kaydırma 
şeklinde tezahür eden usul artık terkedilmiş, on
ların varsa, açıkları artık umumi bütçeden ve
rilecek yardımlarla kapatılmış bulunmaktadır. 
Bu suretle bütçenin samimiyeti ve bütünlüğü 
kaidesi yerine getirilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla Hükümeti tebrik ve takdir etmek lâzımgel-
diğini arzetmek isterim. 

Yalnız, bu bütçelerde iyi noktalar, tebrike lâ
yık hususlar bulunmakla beraber kanuna uy
gun olmıyan noktaların da bulunduğunu söyle
meyi yine bir vazife bilirim. Meselâ; onlardan 
biri Devlet Demiryolları Bütçe Kanunu tasarı
sında mevcut olan 11 nci maddedir. 11 nci mad
de Devlet Demiryolları Umum Müdürüne; ora
da çalışan personele iki aylığı geçmemek üzere 
ikramiye verilmesi hakkını ve yetkisini tanımak
tadır. Bu işletme iktisadi mahiyeti haiz olduğu 
için böyle bir hak verilmesi kabul edilebilir. 
personele böyle bir ikramiye verilmesi aleyhin
de değilim. Ancak bunun yeri Bütçe Kanunu 
değildir. Bu hususun Barem veya Teşkilât 
Kanununda nazarı itibara alınması lâzımdır. 
1951 Bütçesinden beri üç yıldır devam eden bu 
halin bir seneye mahsus olmadığı artık anlaşıl
maktadır. Bu hükmün Bütçe Kanununa konma
sı doğru değildir, önümüzdeki çalışma devresi 
içinde gerek P. T. T. ve gerekse Devlet Demir
yolları Umum müdürlüklerinin İktisadi Devlet 
Teşekkülleri haline sokulması hakkındaki ka
nunlar çıksın da biz de bu işleri tenkid etmek
ten vazgeçelim- ve Ulaştırma Bakanlığı da bu 
tenkidlere mâruz olmaktan kurtulsunlar. Bu 
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I noktayı burada bırakarak, D. D. Yollan Umum 

Müdürlüğündü: verimli, semereli faaliyetlerine 
I döaelim : 
I Devlet Demiryolları İdaresinin, gerek yol 
I bakımından, gerekse onun müteharrik kuvveti 
I olan lokomotif bakımından almış olduklan ted

birleri takdirle karşılamaktayım. Evvelce yol 
I bakımında kazma ve kürekle iş görülürdü. Bu, 
I işlerin uzamasına ve birçok güçlükler çıkması

na sebep olmakta idi. Şimdi öğreniyoruz ki, ge
çen seneden beri, iki işletmemizde fennî bakım 
usulü tatbik edilmektedir. Suflâj usMü deniîen 
bu usul sayesinde hem eleman, hem de vakit ba
kımından kazançlar temin edilmektedir. Bunun 
tatbikma devam olunması ve memleketimizde tat
bik sahasının diğer işletmelere de teşmili şayanı 
temennidir. 

Lokomotif bakımında da evvelce mekanik 
usul tatbik edilirken geçen sene fennî usulün 
tatbika başlandığını öğrendik. Bu şekil lokomo
tiflerin ömürlerinin uzamasına ve personel ta
sarrufuna hizmet edeceğinden, bu usulün başka 
yerlerde de tatbikinin uygun olacağına kaniim. 
Bu gibi fennî usullerin tatbiki bakımından kıy
metli ve ehliyetli elemanlarımızın Garp memle
ketlerine gönderilmesi ve oralarda staj gördük
ten sonra, orada gördüklerini burada tatbik 
etmeleri şayanı tavsiyedir. Bu bakımdan ecne
bi uzmanların Türkiye 'ye davetleri hakkındaki 
yollukların, bizim ecnebi memleketlere göndere
ceğimiz elemanların yolluklarından daha fazla 
gördüğümü ve bunu üzüntü ile karşıladığımı ifa
de etmek isterim. Ecnebi memleketlerden gelen 
uzmanlar bize nazariyat gösterirler ve öğretir-
ler. Gerçi her işte nazariyat esastır ama, o işin 
tetkiki da çok mühim bir meseledir. İşte bizim 
ecnebi memleketlerine göndereceğimiz eleman
larımız o isin tatbikini da tahsil edeceklerdir. 
Onlar mahallerine gidecekler, gördükleri usul
leri bilfiil memleketimizde de tatbik edecekler
dir. Onun için, yabancı memleketlere gönderi
lecek uzmanların tahsisatının azaltılmasını 
üzüntü ile karşıladığımı bildirmem lâzımdır. In-
şaallâh bu tahsisat gelecek sene daha çok faz-
lalaşır. 

P. T. T. Bütçesi münasebetiyle şunu arzet
mek isterim ki, burada atlı dağıtıcılar için kon
muş olan tahsisat geçen senenin aynıdır. Bir 
az evvel kabul ettiğimiz bir kanunla kaza adedi 

I 22 aded daha fazlalaştırıhnıştır. Geçen sene de 
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artırılmıştı. Bu sebeple de bu tahsisatın kendi- j 
lerine kâfi gelmiyeceğine kaaniim. Aynı zaman
da bu usulün esası da sakattır, bugünün icab-
larına göre yenilenmesi ıslahı lâzımdır. Bu me
sele mühimdir, yalnız Ulaştırma Bakanlığının 
işi de değildir. Gümrük Tekel, Sağlık ve sair 
bakanlıkların da atlı memurları mevcuttur. 
Bunların Hükümet tarafından ele alınması ve 
yeni bir usule raptı iktiza eder. 

Sonra, hayvan yem bedeli bundan 25 - 30 
sene öncesinin icaplarına ve rayicine göre 15 
lira olarak tesbit edilmiş ve böyle devam et
mektedir. Bu miktarın da artırılması iktiza 
eder. Geçen yıl da bu noktaya temas etmiştim. 
Meselenin ele alınacağı cevabi verilmişti. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. 
NECİP BİLGE (Devamla) — Bunların dü

zeltilmesini rica ederim. 
REİS — Buyurun Esat Doğan. 
ESAT DOĞAN (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakandan bir ricada buluna
cağım. Birçok kazaların elektrik tesislerinin 
hızla tamamlanmakta olduğunu memnuniyetle 
görmekteyiz. Yalnız bâzı istasyonlar vardır ki, I 
elektrik bulunan kazalar civarında bulunmakta, 
fakat tahsisıat bulunmadığından elektrik ala
mamaktadır. Bu işi halletm'ek için belediyelerin 
malî durumları müsait olmadığından bu gibi 
istasyonların aydınlatılması için lâzımgelen 
tahsisatın Bakanlıkça verilmesini çok rica ede
rim. I 

Maruzatım bu kadardır. I 
REİS — Suat Başol (Vazgeçti sesl'eri) 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem ar

kadaşlar; ben sizleri kırmam ricalarınızı emir I 
telâkki ederim. Fakat mühim bir mesele var. I 

Muhterem arkadaşlar; bizim Zonguldak'm 
en büyük müşterisi D. D. Yollarıdır. Garp lin
yitleri işletmesinin, Ereğli kömürleri işletmesi- I 
ııin bir senede harcadığı direk miktarı (250 000) I 
m3 dür. I 

Arkadaşlar; Devlet, Orman Genel Müdür- I 
lüğü bir orman 'edebiyatı yaparak, memleket 
dâhilinden bu direklerin 70-80 bin m3 ünü ve- I 
riyor, geri kalanını nereden alırsanız alın di- I 
yor. Gerek Garp linyitleri, gerekse Ereğli kö- I 
mür işletmeleri geri kalan ihtiyaçlarını Finlân- I 
diya, Kanada, İsveç'ten temin -ediyorlar ve ay- I 
m zamanda bu direkler için «Sif» Zonguldak J 
diye şartlar koyuyorlar. Benim burada arzet- | 
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mek istediğim şudur: Memlekette linyiti yaka
cağız, Zonguldak'tan çıkan kömürü satacağız. 

Bu, kaidei umumiyedir. Çünkü artık bütün 
tetkikler ve tahkiklar göstermiştir ki, maden 
kömürü Zonguldak'tan başka hiçbir yerde yok
tur. Linyit ise Türkiye'nin her tarafında mev
cuttur. Binaenaleyh biz bunları satacağımıza 
göre, memlekete döviz getireceğiz. Döviz getir
mek şöyle dursun, direk yüzünden senede 10 -15 
milyon liramız harice gitmektedir. Bu zararın 
neresinden dönersek kârdır. Onun için Ulaştır
ma Bakanından ve kıymetli refiklerinden şunu 
istirham etmekteyiz. Denizcileri, motorcuları 
ve armatörleri bu memlekette muhafaza etmek 
bizim şeref borcumuzdur. Bunlar yarınki bah
riyenin çekirdeğidir. Hiç olmazsa Finlandiya'
dan bu direkleri biz kendi vapurlarımızla getire
lim, nakliye parasını harice kaçırmıyalım. 

Mütaahhitle konuştum. Onlar diyorlar ki, biz 
armatörle mukavele yapmayız. Niçin? Efendim, 
onlar avarya yapar, şunu yapar bunu yapar 
diyorlar ve neticede mahkemelere düşeriz, biz 
karşımızda ciddî, Devlete istinat eden bir mües
sese istiyoruz, diyorlar. Bu da Denizcilik Banka
sıdır. Binaenaleyh armatörler Denizcilik Banka-
siyle teşriki mesai etmeli ve Finlandiya'dan 
120-180 bin, m3 her ne kadar alinacaksa bu di
rekleri bizim armatörler getirmeli ve nakliye pa
rası Türkiye'de kalmalıdır. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum; ge
liş ve gidiş navlonunun bizde kalması için, Yu
goslavya, Fransa, İngiltere gibi yerlere Türkiye'
den giden malları bizim amatörlerimi? götürür
ler, gelirken de direkleri alıp Zonguldak'a gelir
ler. 

Söz almamın birinci maksadı işte bunun için
dir. 

Bu arada şuna da temas etmek istiyorum. De
nizcilik Bankası yazın tarifeleri kısa tutuyor, kı
şın tarifeleri maalesef fazlalaştırıyor. Karadeniz
li arkadaşlarımın hepsi bilirler, kışın koca va
purlar 5-6 sefer yapar, yazın ise tikimi tıklım 
dolar ve yer bulunmaz. Kışın 6 tane sefer yap
mışlardır. Halbuki bu seferlerin kışın üçe indiril
mesi ve yazın da 6-7 e çıkarılması lâzımdır. Ge
cen gün Zonguldak'tan İstanbul'a giderken kos
koca İzmir vapurunda birinci mevkide yalnız ben 
vardım. Tabiî ben de biletsiz, malûm. (Gülüş
meler) Arkadaşlar, mötörlü tren ve P, T, T. ba. 
kınımdan çok memnunuz. 
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Zeyyat Mandalinci Beyi tebrik ederim, gayet 
iyi noktalara temas ettiler. Bir hususta Emrul-
lah Nutku arkadaşımla mutabık değilim; kıyı se
ferleri yapan üç beş tonluk motörlerin kaptan ve 
makinistleri için bu kadar imtihan şekli külfetli
dir. Arkadaşımız her halde yanlış anladı, beş on 
bin tonluk tekne kaptan ve makinistlerini imti
hana tâbi tutmıyalım gibi bir his altında kaldı
lar. Onlar büyük tekneler olduğu için imtihana 
tâbi tutulacaklardır, küçük tekneler için bu im
tihan şekli lüzumsuzdur. 

Hepinizi hürmet ve sevgi ile selâmlanın. 
REÎS — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar; geçen sene D. Demiryolları katar 
personelinin kilometre ücretlerinin artırılması 
mevzuunda bâzı temennilerde bulunmuştum. Bu 
mevzuda D. Demiryolları Genel Müdürlüğü bir 
miktar zam yapmışsa da değişen ve yükselen ha
yat standardına göre yapılan zam gayet kifayet
sizdir. Bu itibarla personele hiç olmazsa 3-4 ku
ruş nispetinde kilometre ücreti verilmesi yerinde 
olur. 

Diğer mühim mesele: Yine Devlet Demiryol
ları hareket kısmında ve istasyonlarda çalışan
lara yıpranma payı verilmesi hususudur. Bu 
mevzuda Sayın Bakanın gayret göstermesini ve 
bu önemli meseleyi bir an evvel hallederek fera
gatle çalışan demiryolcularımızı tatmin yoluna 
gitmesini rica ediyorum. 

Almış olduğum bâzı mektuplarda istasyonlar 
ve garlardaki manevra personelinin iki posta ola
rak çalıştırıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. Ma-
nevracılık gayet ağır ve tehlikeli bir iştir. Gün
de 12 saat bu ağır işte devamlı çalışmanın müş
külâtını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan bu 
personelin kısa zamanda üç posta halinde mesa
iye tâbi tutulmasını temenni ederim. 

Arkadaşlar, bu sefer Bakırköy Fabrikasında 
yapmış olduğum temaslarda banliyö trenlerinde 
işçiye birinci ve ikinci mevki paso verilmemiş ol
duğunu öğrenmiş bulunuyorum. Bu da, vatan
daşlar arasında bir ayrılık yarattığından, doğru 
değildir. Bu mevzuun da kısa zamanda tashih 
edilmesini rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RE t S — Arif Nihat Asya. 
ARÎP NİHAT ASYA (Seyhan) — Efendim, 

İstanbul'da deniz vasıtalariyle ilgili küçük ta
mir işçileri, küçük tamir sanatkârları, peraken-

2.1953 O : 1 
I de çalışan, çanta altından kalkma pratik adam» 

lar, şehadetnamesizler ve sermayesizler bir bro
şür çıkarmışlar, bir mektup göndermişler. Be
nim de posta kutuma atılmış. Her halde Sayın 
Bakana da ulaştırılmıştır. 

Bu arkadaşların Denizcilik Bankasından şi
kâyetleri vardır. Diyorlar ki, banka bizi Men 
ekarte etti veya bizi işe almadı; bizi küçük gör
dü ; halbuki bizim biraz da küçüklüğümüz bizim 
için tercih sebebi olacaktı; biz küçüğüz, küçük 
esnafız; mütevazı insanlarız; sadece çoluk çocu-

I ğumuzun nafakasını kâfi kazanç olarak görmek
teyiz; büyük ustalar, şahadetnameliler gibi bü
yük tamir ücreti istemiyoruz, bizi işe almanız, 
bize iş verilmesi, hem bizim menfaatimize ola
caktı, hem de bankanın menfaatine olacaktı. 
Nitekim Bankanın iş verdiği başka adamlar, da
ha yüksek kalitedeki insanlar tamir işlerini çok 
pahalıya mal ediyorlar. Bir dubanın tamirinden 
bahsediyorlar ve bundan bankanın zarar ettiğini 
ve bankacılık zihniyetine uygun hareket etme
miş olduğunu ifade ediyorlar. Diğer bir misal 
olarak da bir vapurun tamirini gösteriyorlar. 
Bu iş benim tetkik mevzuum değildir. Fakat 

I her halde Saym Bakan izahat verecek durum-
I dadırlar. Arzediyorum efendim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, P. T. T. hakkında iki nokta arzedece-
ğim. 

j Bîri, Şarka doğru Elâzığ'dan Bingöl'den geç-
I mek üzere telefon hattı ne zaman yapılacaktır? 

İkincisi de; bizim vilâyetin Kiği Kazasının 
vilâyet merkezi ile doğrudan doğruya telgraf 
muhaberesi yoktur. Vasıta ile oluyor. Bu da 
gerek asayiş ve gerekse idari bakımdan bir mah
zur ifade ediyor. Binaenaleyh, Bingöl merke
zinden, en büyük merkezimiz olan Kiği'ye doğ
rudan doğruva bir telgraf hattı tesisini rica ede
rim. 

REİS — Adnan Tüfekçi oğlu, buyurun. 
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) — Sa

yın arkadaşlar, ben bu mevzuda, Ulaştırma 
Bakanlığının bütçe müzakeresi sırasında konu-
şamıyacaktır. Çünkü söz alan bâzı üstatlar gör
düm. Emrullah Nutku arkadaşım bahriyelidir. 
Sonra hukuk mezunudur. Deniz ticaret huku-

I ku üzerinde çalışmıştır. Ben denizcilerimizin 
korunması bakımından iyi temennilerde bulu-

I nacağını zannediyordum. Maalesef öyle olma-
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di. Ağaç motörleri ve yelkenlileri kaldırıp ye
rine saç gemiler yapılmasını tavsiye ettiler. 
Ben kendisinin küçük armatörlerimiızi himaye 
eder şekilde konuşmasını beklerdim. Türkiye 
armatörlüğü çok geride kalmıştır. Yunanistan 
dünyanın ikinci sınıf armatörleri mevkiine 
yükselmiştir. Sebebi? Sırf aldıkları navlunla
rın döviz olarak kendi emirlerine verilmesidir. 
Bu usulün bizde de tatbikini temenni etmeleri
ni beklerdim. Bilirsiniz ki serbest döviz bugün 
sterling ise 12 - 15 lira, dolar ise 4,5 - 6 lira
dır. Merkez Bankası maalesef armatörlerin dö
vizlerini 280 kuruştan, ödemektedir. Görüyor
sunuz ki bugün İstanbul'da birçok armatörler, 
gemilerini bağlamışlardır. Bu bakımdan Ulaş
tırma Bakanlığından temennim şudur : Arma
törlere yaptıkları navlunların % 100 ünü değil
se bile, % 50 sini kendilerine bırakılması su
retiyle onlara dış piyasada iş görme imkânla
rını vermiş olacaklardır. Bu işi Ulaştırma Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığının anlaşarak koor-
dine etmelerini temenni ederim. 

Emrullah Nutku arkadaşımın imtihan husu
sundaki görüşüme Suat Başol cevap verdiği 
için temas etmeden geçeceğim. Yalnız saç ge
mileri tavsiyelerine temas edeceğim. 

Arkadaşlar, biz bugün elimizdeki mevcut 
saç gemilerimizi tamir edebilmek için saç bul
mak imkânsızlıkları içindeyiz. Bu vaziyet kar
şısında küçüklerin saçtan yapılması imkânsız
dır. Malûmu âlileriniz bunlar dövizle gelir. 
Memleketimizde ormanlar boldur. Harb gün
lerinde en büyük rolü oynıyacak bu küçük va
sıtaların ortadan kaldırılmasını asker olarak, 
hukukçu olarak düşünmesini biraz garip bul
dum. Bugünkü denizcilerin % 80 i diplomasız
dır. Hiçbirinde en ufak bir liyakatsizlik yok
tur. Diploması yoktur ama imtihana tâbi tutu
lur. 

Suat Bey arkadaşımız Zonguldak'tan İzmir 
vapuru ile İstanbul'a gemide yoku olmadan' gel
diğinden bahsile kışın haftada 6 postanın üçe 
indirilmesini istediler. Halbuki Hopa'dan kal
kan posta bütün iskelelere uğrıyarak yolcu ve 
yük almaktadır. Karadeniz mahsulü, bilâkis 
kış mevsiminde böyle bol vasıtalara ihtiyaç 
göstermektedir. 

Arkadaşlar; bu yaz bir şeye şahit oldum : 
Sayfiye yerlerine arkadan takılan motörlerle 
işliyen küçük sandallar vardır. Bunların üze-
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rinde bir murakabe sistemi çıkardılar. Bugüne 
kadar böyle bir şey yoktu. Hattâ şunlara şahit 
oldum : Bâzı sandallardan maalesef motörlerfc-
ni söküp uzak yerden gelmiş bir kimseyi mo
torsuz bırakmışlardır. Ben müracaat ettim, 
Suat Bey arkadaşımız da önlediler. Denizcilik 
ananesine göre, değil böyte motorunu almak, 
kazaya uğrıyanlara, ihtiyacı olanlara yardım 
etmek lâzımdır. 

BEİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlar; ben bu saçları denizde ağarttım. (Bra
vo sesleri, alkışlar). On beş seneden beri deniz 
ticaret hukuku üzeninde spesiyalistim. Affmızı 
dilerim, bunu kendimi medih için değil, mü
dafaa sadedinde söylüyorum. On sene müddet
le de Deniz Gazetesinde, denizcilik politikası 
hakkında salâhiyetle neşriyat yapmış bir arka
daşınızım. 

Şimdi arkadaşlar; evvelâ şu şahadetname 
meselesine gelelim. Arkadaşlar, kaptanlarımız 
gemileri nasıl yürütür, bilir misiniz? Geminin 
başında bir tane gözcü vardır, kaptanlar bu 
gözcünün emriyle dümen kullanır. Gözcünün 
emri şöyledir; dışarıya gel, öçeriye gir. Dışa
rısı kara mı, deniz mi, onu düşünmeden dümen 
kırar. Halbuki kaptanların, kitaplarda, beynel
milel hükümlerle tesbit edilmiş, mükemmel, 
meni müsademe nizamatını bilmesi lâzımdır; 
bu bir. Gemisi her hangi bir şekilde tehlikede 
kaldığı zaman, fennen yapabileceği işleri, ala
cağı tedbirleri bilmesi lâzımdır; bu iki. Mü
rettebatının ve malının kurtarılmasında veya 
avaryasında yapılması lâzımgelen fennî, huku
ki malûmatı bilmesi lâzımdır, üç. 

Arkadaşlar, kaptanlık şoförlük değilddr. 
Sonra bir mesele var; bu da işin ticari kıs-

I mıdır. Bu ticari kısım beynelmilel birtakım hü
kümlerle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Şimdi diyorlar kd, 10 tonluk tekne... Bunla
rın esası kayıktır. 10 tona kadar olanlar kayık 
telâkki olunur. Ticari usul ve şekilde gemiye 
yüklenen malın emniyet altında naklolunması 
lâzımdır. 10 tonluk bir kayığa bir milyonluk 
eşya yükliyebilirsiniz. Meselâ milyon değerin
de altını yüklediniz. Bunu sigorta ettireceksi
niz, emniyet altına alacaksınız. Liman resmini 
vereceksiniz. Bu mümkün müdür? Binaenaleyh 

I Bakanlığın gemilerin standardizasyonunu yap-
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ıwası lâzîlödır. Mevcut ahşap gemilerimizi ata- I 
ftm, satalım dömiyorum, bunlar hakkında bir 
nteam kttrm^k, feir karar vermek lâzım diyo
rum. Btıgünktt ahşap gemilerimizin hepsd gay-
rıifctisaditir, bu gemilerde fennî bir (dizayin 
sistemi) yoktur. Di'kkat ediniz, şişman şişanaıı, 
göbekli gemilerdir. 100 tonluk gemiye 20 bey
girlik titötor koymak ieabederken bizde mu-
hakkak W beygirlik mötör konmaktadır. Şu 
halde gaytiiktisadidir. Ahşap gemilerde de bir 
âizAyih sistemi lâzımdır. Ahaap gemi mem
leketimiz için iyi bir saaayidir ama bunları fen
ne uygun olarak ıslah etmek icabeder. Yoksa 
dstedigöik fcadftr ahşap gemi yapalım, yürüte
miyorlar, zavallılar bu tekneden ekmeğini çı-
karami3*drMr ve Devlet kapısına gelip aman bir 
iş veliniz diye si&lânlyorlar. Bu, denizcilik de-
ğeldir. Eğer biz yirminci asır zihniyeti ile ti
caret yapacaksak, bu işi esaslı olarak ele alma
mız lâzııhdır. Bu hususta ele alınacak mevzu 
bir d%ğH, beş değil, yüzlereedir. 

Arkadaşlar, sırası gelmişken şurasını da ar-
zedeyka, sürvey işleri, yani gemileri muayene 
işlerimiz de iyi bir nizam altına alınmamıştır. 
Bunun içendir ki, gemilerimizde birçok arıza
lar ve felâketler doğmaktadır. Liman dairele--
rimize kifayetli elemanlar alınmalıdır, ihtisas 
adamları yoktur. Evvelce ulaştırmanın başka 
Mrlü düşünülmesi itibariyle, ekserisd kayırılmış 
kısanlardır. Bunlar üzerinde durulmak lâzım
dır. I 

Sonra denizcilik politikamız nedir? Hâlâ Ba
kanlık bunu tâyin etmemiştir. Evvelce, bilhas
sa Sayın <e*ki bakan Seyüi Kurtbek'in bakanlığı 
sırasında anketler yapılmıştı, raporlar istendi, 
verdik, fakat bu raporların hâlâ hedefi, netice
si tâyin edilmemiştir. 

Bakanlığın deniz nakliyat dairesinde kifa
yetli, ehliyetli elemanı yoktur. Bakanlığın bu- j 
nün üzerinde de durup; oraya da kifayetli, eh
liyetli memurlar getirmesini rica ederim. 

REÎS — Fevzi Aktaş. 
FEVZÎ AKTAŞ (Kars) —Sayın arkadaşlar, 

bir meselenin hallini Bakandan rica için söz 
telmış btâtrHuyorran. 

Ctenh hayvan katarlarının, en az yolcu ka
tarları kadar süratli gitmesinin teminini 1952 
de yraılı olarak «örmüş, müspet cevab almış
tık. 1953 te yapılan sevkıyat maalesef va'din 
yerme getirilmediğini göstermiştir. 106 saatta | 
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Erzurum'dan Haydarpaşa'ya varan katarm 96 
saate indirildiği bildirildiği halde, 125, bâzan 
da 150 saatte gittiği müşahede edilmiştir. Bu 
durum büyük fire zayiatını ve yem masrafını 
mucip olduğu gibi, aynı zamanda sürekçinin 
piyasa durumunu ayarlıyamamasını ve millî 
servetin hederini, sürekçinin ve dolayısiyle 
müstahsilin büyük zararını mucip olmaktadır. 
Kömürsüzlük yüzünden sevkiyat yapılmadığı 
günler de olmuştur. Bu hususlar üzerinde ehem
miyetle durulmasını rica ederim. 

REİS — Abbas Gigin. * 
ABBAS GÎGtN (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar; bu bütçenin müzakeresi dolayısiyle bâzı 
temenniyatta bulunmak istiyoruz, Çoruh mil
letvekilleri olarak büyük derdimizdir. Ve bil
hassa bakanlığın hassasiyetini rica ediyoruz. 

Bölgemiz, ta hinterlând olarak Kars ve Er
zurum'a kadar hayvancılık mevzuu ile iştigal 
eder. Bu mevzu oranın geçim mevzuudur. Ulaş
tırma Bakanlığı olarak, hayvancılığımızın in
kişafı hususunda kendilerine bâzı hizmetler ve 
vecibeler düşmektedir. 

Hopa bu hinterlandın iskelesi olarak yılda 
binlerce hayvanı nefsinde toplar. Bunları Deniz
cilik Bankası mevzuunda konuşmak lâzımgelir. 
Orada toplanan hayvanların taayyüşü için lü
zumu kadar otun bulunmaması, eeleplere masrafı 
gerektiren bir zaruret, ihdas ettiği gibi, yer ol
maması bakımından da, yani çok dar bir saha 
olması cihetiyle, sıkıntı çekilmekte ve aynı za
manda bir hastalık vukuunda derhal birinden 
diğerine intikal ile büyük zararları mucip ol-
maktadr. Ayrıca nakillerinde faturaya girmiyen 
ve burada söylenmesi caiz olmıyan terviçlerin 
yapılması dolayısiyle mal sahibinin, mütaahhi-
din aleyhine vaziyetler ihdas edildiği de vâkıdır. 

Hayvanlarının nakli sırası gelmiş olanlar, 
başka esbap saikiyle sıralarını kaybeder ve hay
vanlarını maateessüf yükliyemez. Gemi adedi 
dolayısiyle bir kontenjan mevzuubahistir. Ho
pa'ya tahsis edilmiş olan kontenjan haftada bir 
hayvana inhisar ediyorsa ve iki bin hayvanlık 
kontenjan vaziyeti de varsa, ne yapalım? Gemi
miz yoktur, deniyor. Bu, bir Millî servettir, lâ-
zımgelen hassasiyet gösterilmelidir. Gemi kon
tenjanları artırılıp mal sahiplerinin celeplerin 
ızrar edilmemesi lâzımdır. Birçok zamanlar Ba
kanlığa yaptığımız müracaatlar semeresiz kaldı, 
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çare bulunamadı. Artık şu lisandan sonra gerek- I 
li hassasiyetin gösterilmesini rica ederim. 

Bir başka temennim, trende kuşetli birinci 
ve ikinci mevkiler vardır. Birinci mevkide kuşet 
farkı 4 liradır, ikinci mevkide ise 2,5 uradır» 
Ya bunlar 40 liraya iblâğ edilmeli ve 27 lira olan 
ikinci kuşetli mevkiler yuvarlak bir rakam olarak 
kalmalıdır. Vatandaşlara gecenin uykusuzluğu
nu çektirecek şekilde ıstırap çektirmiyelim. 

Bir de Devlet Demiryollariyle, Denizyolları
na alınan memurlar da hangi kıstaslar esastır, 
Tercih sebepleri nelerdir? Bunları öğrenmek I 
istiyorum. 

Bir de Bakanlıkta kondoktor ve kondoktor 
bagaj memurları adı altında daktilolor vardır. 
Bunlar hakkında da lütfen izahat vermelerini 
rica ediyorum. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ben

deniz yalnız P. T. T. mevzuunda konşacağım. 
Vaktiyle Ankara'dan Samsun'a bir tren hat

tı yapılması düşünüldüğü zaman bu tren hat
tı Ankara'dan Kayseri'ye, Kayseri'den Sivas'a, I 
Sivas'tan Amasya'ya, Amasya'dan Samsun'a 
bağlanmak suretiyle Ankara- Samsun arasın
daki yarım günlük mesafe üç güne çıkarılmıştı. 

Bugün P. T. T. idaresi de telefon bakımın- I 
dan Çorum için hemen hemen aynı sakat yolu I 
takip etmektedir. Çorumun telefon irtibatı, 
Çorum'dan Samsun'la konuşmak istiyen bir tüc- I 
car, bir vatandaş evvelâ Yozgad'ı bulacak, Yoz-
gad'dan Ankara'nın delâleti ile Kayseri'ye, 
Kayseri'den, Sivas'a, Sivas'tan Amasya'ya ve 
Amasya'dan Samsun'a bağlanacak. Çorum'un 
ticari olsun, iktisadi olsun bütün münasebetleri, 
bütün işleri Samsun'la yapılmaktadır. Çorum'la 
Samsun arasında bir telefon hattının tesisini iki I 
seneden beri istediğimiz halde yaptırmak imkâ- I 
mm bulamadık. Telefon teknik işlerinden anlı- I 
yan bâzı kimseler Amasya ile Çorum arasındaki I 
mevcut hattan bunu temin etmek imkânının 
mevcut olduğunu söylediler. Umum Müdürlük- I 
ten iki senedir rica ediyoruz. Bu derdimize çare 
bulamamıştır. 

ikincisi; geçen gün huzurunuzda yine, Ba- I 
yındırlık Bütçesi müzakere edilirken bizim eski Eti I 
Türklerinin, ecdadımızın en mühim harabelerini, 
en mühim eserlerini yaşatan Alacahöyük ve Bo-
ğazkalo'den bahsetmiştim. Yolları ikmal edil
miştir. Her sene yüzlerce ilim adamı buradan | 
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medeniyet ışığı götürmektedir. Fakat ilk defa 
uğradıkları P. T. T. merkezidir. Bir mek
tup, bir kart atacaktır. Umum Müdür Ala
cahöyük P. T. T. merkezini görmüştür. Millet-
vekillerimizin şikâyet ettikleri kadar kötü bir 
binada oturuyorsunuz demiştir. Arkadaşlar, ha
kikaten bu bina bir mağaradan farksızdır. Şe
ker sandığı üzerine bir levha yazılmıştır. Millî 
şeref ve haysiyetimizle mütenasip, 15-20 bin lira
ya küçük bir P. T. T. binasının yapılarak bu mer
kezinin millî şerefimizle mütenasip bir hale ge
tirilmesini rica ediyorum. 

Umum müdüre söylüyoruz, Maliye Vekili bi
na için bize para vermiyor ne yapalım diyor. 
Rica ederim 15 - 20 bin liralık bir P. T. T. bina
sı için paramız yoktur diyorlar. Yabancılara, iki 
milyarı a§an bütçemiz karşısında, o kerpiçten ya
pılmış, örümceklerle süslü olan mağaranın içine 
mi sokalım arkadaşlar? Bu millî haysiyet ve 
şerefimize dokunan bir iş değil midir? Ben bu
nun önlenmesini çok rica ediyorum. Vekil Bey 
buna bir çare bulsun. 

Sungurlu ve iskilip ilçelerinin telefon ihti
yaçlarını karşılıyacak birer santralin bir an ev
vel verilmesini ayrıca temenni ederim. 

RElS — Rif at özdeş. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, denizcilik mevzuunda gerek Emrul-
lah Nutku Bey arkadaşımızın, gerek Adnan Tü-
fekcioğlu arkadaşımızın tezleri arasındaki tezadı 
bir miktar izale etmek fikri ile huzurunuza çık-
m j bulunuyorum. 

Emrullah Nutku Beyin söyledikleri yanlış de
ğildir. Yalnız biraz mübalağa vardır. Bizim, 
Karadeniz'de, Marmara'da ve Akdeniz'de seyrü
sefer eden, alaylı tabiriyle andığımız kaptanları 
bu kadar küçük görmeye hakkımız yoktur. Biz he
pimiz gemici olarak onlardan ders almış insan
la rızdır. öyle içeriye adam koyup da, içeriye eel, 
dışarrıya gel, diye idare etmezler. O kadar güzel 
ameli malûmatları vardır ki, değme kaptanlar 
açık atamaz mal ve can emniyeti bakımından 
Ulaştırma Bakanlığı - hiç olmazsa liman kaplan
larını - Meni Müsademe Talimatnamesinden kü
çük bir imtihana tâbi tutması, inkişaf etmekte 
bulunan nakliyeciliğimizin emniyeti bakımından 
lâzımdır. 

Teknelerin inşaat şekillerine gelinee, bu müş
terinin talebi ile alâkalıdır. Ulaştırma Bakanlığı
mız bu gemileri, sulhta ve harpte istifade vd& 
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bileceğimiz bâzı tadillere tâbi tutarsa faydalı I 
olur. Yerli yapısı teknelerimiz daha iktisadi ya
pılmış olur. Yüksek tahsilli gençler bu tezgâh
larda çalışmıyorlar. Bu yapılabilse ıslahat da 
daha kolay yapılabilir. Ahşap tekneler hem salh 
ve hem de harbde faydalı hizmetler yapabilirler. 

Dünkerk bunun bir misalidir. 
Liman teşkilâtına gelince, Emrüllah Nutku 

haklıdır, liman teşkilâtımız kifayetsizdir. Size, 
uzun müddet İstanbul gibi en işlek bir liman mer
kezînin Liman Dairesi Reisliğini bir eczacının 
yaptığını söylersem zannederim dâvanın sakat 
tarafını izah etmeme kâfi gelir. Harbde seyrü 
seferi idare edecek olan ve sulhta deniz üzerin
de bütün kanuni ahkâmı tatbik edecek olan ar
kadaşların daha yüzme bilmiyerı/ kimselerden 
jandarma çavuşluğundan, odacılıktan gelme ar
kadaşlar olduğuna nazarı dikkatinizi çekerim. 
Denizcilik bugün, dünyanın her tarafında kabul I 
edildiği gibi, bilhassa inkişaf eden memleketler 
için en ekonomik ve en emin makil vasıtası oıdu- I 
ğuna göre, ve size arzettiğim vaziyeti de göz 
önünde tutarsak, Ulaştırma Bakanlığı nezdinde 
denizciler, bir üvey evlât vaziyetinden ileri gi
dememiştir. Hattâ o kadar kî, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesinde arzedeceğim, denizde çalışanlar îş 
Kanunu şümulüne dahi alınmamışlardır. Bun- I 
dan dolayıdır ki, Ulaştırma Bakanlığının, mem- I 
lekk dâvasında en mühim mevkii işgal eden de- I 
nizciliği, artık üvey evlât vaziyetinden çıkartıp, I 
ona hakiki kıymetini verme yoluna gütmesi şart
tır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

ftEİS — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi görü- I 
şülürken bilhassa Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları me
murlarının maaşlarının perişan bir durumda 
olduğundan bahsetmek isterim. Buna ait Teşki- | 
lât Kanunu yapılmaktadır. Uzun zamandan I 
beri Meclise intikal edemediği anlaşılan bu ka
nunun bir an evvel Meclise getirilmesini temen- I 
ni ediyorum. 

Memleketin her köşesinde Devlet Demiryol- I 
lan vasıtaları ve Hava yollarının tayyarebri 
imlemeye başlamıştır. Günden güne inkişafa doğ
ru giden motorlu trenin de Şarka bir an evvel I 
gönderilmesi temennisinde bulunmaktayım. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdür
lüğü hakikaten dâvayı Demokrat Parti iktida- | 
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rınm anladığı şekilde anlamıştır. Merkezden, 
muhite doğru değil, muhitten merkeze doğru 
gitme şeklini kabul etmiştir. Nahiyeler tam teş
kilâtlı adliyeye kavuştuğu gibi, oralarda posta 
merkezleri de açılmaktadır. Birçok yerlerde 
posta merkezleri açılınca, halk doğrudan doğ
ruya en yakın Hükümet dairelerinde işlerini 
görmektedirler. Noksan kısımlarının bir an ev
vel ikmalini bilhassa istirham ediyorum. 

' Kars - Erzurum - Sivas'a kadar geniş bir 
saha mevcuttur. Erzurum'da evvelce bü
yük paralar sarfedilerek bir işletme mer
kezi açılmıştı. Burada yüzlerce perso
nel binaları boş durmaktadır. Orada 
dördüncü işletmenin tekrar ihyası zarureti 
bugün kendisini göstermektedir. Sayın Vekili
mizden bir an evvel bu hususu nazara almasını 
ve gerekli tetkiklerini yapmasını rica ederim. 

Hayvan nakliyatında kullanılan marşandiz
lerin uzun zaman yollarda beklediğini geçen se
ne de arzetmiştim. 4 günde Ankara'ya, 7 günde 
İstanbul'a gidebilmektedir. Bu müddet zarfında 
hayvanlar etten kaybettikleri gibi, uzun zaman 
vesaiti nakliyeyi de işgal etmektedir. Eğer Sa
yın Bakan da uygun bulurlarsa, muvafık görür
lerse, doğrudan doğruya, haftada kaç vagon tah
sis edecekse, haftanın muayyen günlerinde kalk
mak üzere bir ekspres marşandiz ihdas 
ederek hayvanları doğrudan doğruya Erzu
rum'dan kaldırılıp, İstanbul'a veyahut Anka
ra'ya gönderirlerse hem zaman kaybından isti
fade etmiş ve hem de hayvanın etinden kaybet
memiş olacağız. İstirhamım bundan ibarettir. 

REİS — Arif Nihat Asya. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Efendim; 

ben, saçlarını denizlerde ağartmış bir arkada
şınız değilim. Saçlarını denizlerde ağartan arka
daşlara da derinden hürmetkarım. 

Benim ömrüm imtihan etmekle, imtihan yap
makla geçti. Bu itibarla imtihan lâfı geçince he
men kulak kabartırım. 

Sayın Amiral güzel misaller verdiler. Bu 
misalleri alıp, kendime ait kısımlarını genişlet
mem hususunda müsaadenizi rica edeceğim. 

Küçük tonajlı, büyük tonajlı gemiler mese
lesi, imtihan meselesi, zannedildiğinden biraz 
daha mühimdir. Küçük tonajlı veyahut orta to
najlı dediğimiz takaların sahipleri, vaktiyle 
Millî Mücadeleyi yapmış vatandaşlarımızdır. 
Emrüllah Nutku arkadaşımı^ işi tonajı değil, 
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o geminin yükleyeceği yükün kıymetiyle ölçül
mesi lâzımgeldiğini ileri sürüyorlar. Ama arka
daşlar bu vatandaşların vaktinde taşıdıkları al
tından daha kıymetli değil miydi?. Şimdi bu 
arkadaşlar diyorlar ki, biz Millî Mücadelede ça
lıştık, hizmetimiz ortada. J3n mühim hizmetleri 
yaparken nüfus tezkeremiz denizde kaybolsa 
bile arayan olmazdı ve diplomamızı sormazlar
dı, şimdi bu yolda gitmek doğru mudur?. Di
yorlar. Yarın Allah göstermesin yeniden bize 
bir vazife düşerse bu defada sizin diplomanız 
yok, bu hizmeti yapamazsınız mı?. Diyelekler-
dir. Binaenaleyh ya bu imtihan işinin biraz gev
şetilmesinin veyahut tatbik sahasının biraz da
raltılmasının muvafık olarcağı kanaatindeyim. 

REÎS — Kifayet önergesi var, Hükümet ce
vap vermek istiyor mu?. 

ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESÎN 
(Bilecik) — Evet efendim. I 

REÎS — Hükümetten sonra bir mebus arka
daşa söz vereceğim, sonra komisyon konuşacak, 
ondan sonra kifayet teklifini okutacağım. Buyu
run. 

ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESÎN 
(Bilecik) — Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma 
Vekâleti camiasına dahil olan teşekküller için 
yüksek heyetinizi kısaca tenvir etmek ihtiyacı 
karşısındayım. Vekâletime bağlı her üç teşekkül 
için hulasaten tesbit ettiğim malûmatı arzeder-
sem, tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımın istek I 
ve arzularına da büyük mikyasta temas etmiş I 
olacağım. Bunun haricinde cevapsız kalmış su- I 
aller olursa ve hatırlatırsanız ayrıca cevaplamaya I 
çalışırım. 

Devlet Demiryolları hakkında, Bakanlığımı
zın huzurunuza arzedeceği malûmat kısaca şım- I 
lardan ibarettir; I 

İdarenin 1953 yılı bütçe tasarısını sunarken, I 
geçen yıllara nispetle en yüksek rakamı bulan I 
yatırıma rağmen gelir ve giderinin denk oldu- I 
ğunu ve muvazenesini kendi kaynakları ile sağ- I 
ladığını arzetmek isterim. I 

1952 yılı Bütçe tatbikatı şöyle olmuştu : Büt- I 
cenin on milyon liraya yakın açığı vardı. I 

Memleket ekonomisinin bu yıl içindeki mesut I 
inkişafımın tabiî neticesi olarak evvelki seneye I 
nispetle yüzde (15) nakliyat artışı olmuş, tatbi- I 
kat rakamları da artmıştır. Bu sebeple dir ki, I 
Yüksek Heyetinizden 20 milyon liralık ek öde- I 
nek alındı. Gerek bu ek ödenek, gerekse 10 mil- J 
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yon liralık bütçe açığı fazla nakliyat gelirleriyle 
tamamen karşılanmıştır. 1952 yılının demir-
yollarımız için geçen yıllardan daha ileri hamleli 
bir kalkınma senesi olduğu ifade edilebilir. 

1952 de yapılan işler şunlardır . 
16 motorlu tren parkımıza girmiş ve hizmete 

konulmuştur, daha kısa mesafeler ve mmtakalar 
için, süratli ve rahat yolcu taşıma şartlarını haiz 
ve 50 arabadan mürekkep 20 motorlu tren sipariş 
edilmiştir. Bunlar 1954 yılı içinde hizmete gire
cektir. 

Vasıf ve sayı bakımlarından bugünkü nakli
yat ihtiyacını tamamiyle karşılıyamamakta olan 
vagon parkının takviyesi için geçici tedbir olarak 
bin vagon kiralanmış ve 1952 fortrafik mevsi
minde çalıştırılmıştır. Esaslı iş olarak da 1500 
yük vagonunun siparişi yapılmıştır. Bunlar 1953 
Eylül ayından itibaren hizmete girmeye başlıya-
caktır. 

Zayıf olan yolların ve köprülerin takviyesine 
ve yenilenmesine 1952 yılında da devam olun
muştur. Süratle artan ithalât ve ihracatı kar
şılamak üzere limanlar tesisat ve teçhizatının ik
maline büyük gayretler sarfetmek ihtiyacı hâsıl 
olmuş, alman müstacel tedbirlerle demiryolları-
mızm müntehi bulunduğu liman ve iskelelerin 
kapasiteleri yükseltilmiş ve 1953 yılında yapıla
cak olan tevsiat, tatbikına heman geçilebilecek 
şekilde plânlanmıştır. 

Birkaç yıldan beri rasyonel çalışma yoluna 
stfrmiş olan Demiryol îdaresi 1952 yılında da bu 
çalışmalarına devam etmiştir. 

Lokomotif kazanı sularının tasfiye tatbika
tının muvaffak olması dolayısiyle elde edilen ne
tice ve rakamlar bu metodla kömürden yüzde 10, 
kazan tamirleri el emeğinden yüzde 75 tasarruf 
sağlandığını göstermiştir. (Bu tasarruf rakam 
olarak yılda 4 milyon lirayı ifade edebilmekte
dir.) 

Yol bakımında jda mekanizasyona ve yeni bir 
metoda gidilmesi kararının tatbikatına 1952 yi-' 
lında başlanmıştır. 

îşletme giderlerinde mühim yer alan cer atel-
velerinin çalışmalarında (istihsal mühendisliği) 
tatbikatına da 1952 yılında devam olunmuş, bu 
metodun tatbikatı Adapazarı atelyesinde tamam
lanmış, Eskişehir ve Sivas atelyelerînde de iler-
letilmitşir. 

İdarede, iş değerlendirme, büro organizas
yonu ve modern eğitim mevzuları da ele alın-
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iniştir. Bunların netice ve tatbikatının da tda- i 
reye birkaç milyon lira kazandıracağı hesap j 
edilmektedir. 

Uzun yıllar normal yenilemeleri yapılmamış 
olan ve şirketlerden çok eskimiş ve yıpranmış 
olarak intikal etmiş bulunan hatların kalkın
ması ve mütemadiyen artmakta olan nakliyatın 
temin edilmesi zaruretleriyle Demiryol İdaresi 
1950 den beri artan bir yatırım ihtiyacı ve ham-
leşi içindedir. Ezcümle 1950 yılındaki yatırıma 
nispetle 1951 de yüzde 110 nispetinde bir yatı
rım artışı mevcuttur. 

Yolcu nakliyatmdaki izdihamı azaltmak için 
şu tedbirler alınmıştır. Ve devam olunmaktadır : 

1950 den beri yolcu arabaları parkına 185 
büyük yolcu vagonu, 15 yolcu forgonu, 48 ara- I 
badan mürekkep 16 motorlu tren girmiştir. Bun- I 
lara ilâveten sipariş edilen 60 yolcu vagonu 1953 
de hizmete girecektir. I 

Bugünlerde ihalesi yapılacak elan İstanbul I 
banliyösünün elektrifikasyonu da buradaki iz- I 
dibamı tamamen önliyecektir. Buradan serbest I 
kalacak olan vagonlar da gerekli temir ve tadil- I 
den sonra umumi parka eklenecektir. I 

Tren gecikmelerini önleyici tedbirler hak- I 
kında da maruzatta bulunayım : I 

İşletme tesisleriyle muharrik malzemenin I 
geçmiş yıllarda yenilemelerinin yapılmaması ve I 
yedek malzeme temininde, dünya piyasaların- I 
daki çelik politikası dolayısiyle, rastlanan güç- I 
lükler ve bilhassa İstanbul - Ankara - Zongul- I 
dak gibi bir kısım hattın; takatinin çok üs- I 
tünde çalışması (diğer tâli sebeplerden sarfına- I 
zar) ana sebepleri teşkil etmektedir. Fakat I 
alınmakta olan teknik ve fakat zamana muhtaç I 
vadeli tedbirler müspet tesirini göstermeye baş- I 
lamış ve tren gecikmeleri son aylara nispette en I 
az yüzde elli azalmıştır. I 

İdarenin süratle malzeme yenilenmesine git- I 
mesi ve yedek işletme malzemesi stoklarını tak- I 
viye etmeye başlaması; gecikmeleri bu yıl as- I 
gari hadde indirecek veya büsbütün ortadan I 
kaldıracaktır. I 

1953 Bütçesi. I 
Yüksek tasvibinize arolunan Devlet Demir- I 

yolları 1953 Bütçe tasarısı : I 
178 394 444 îira işletme gideri, - I 
71 000 000 lirası yatırım, I 

Qlmak üzere (249 394 444)lira dır ve yine ay- | 

. 1953 Ö : İ 
nı miktarda genel gelir olmak üzere kendi kay* 
naklariyle karşılanmış denk bütçedir. 

Bütçenin yüzde 28,5 u yatırıma ayrılmıştır. 
1953 Bütçesiyle yapılacak olan işlerin başlı-

ealan : 
Bir kısım lokomotiflerin akar yakıta tahvili; 

(1953 yılında 50 bin ton mazot yakabilecek ted
birler üzerinde çalışılmaktadır. Bugün 6 bin 
tona yakın mazot yakılmaktadır.) 

Sirkeci - Soğuksu Banliyösünün elektrifikas
yonu; 

Akar yakıt için tevsi tesisatı; 
Trafik kesafetinin zaruri kıldığı kısımlarda 

modern emniyet tesisleri; 
Motorlu trenler için depo tesisleri; 
Atelyelerimizde (500) tane yeni yük vagonu 

yapılması; 
İstasyon sabit tesislerinin ıslah ve tevsii; 
Birinci sınıf revizörlükler inşası ve teçhizi; 
252 kilometrelik yol takviyesi ve yeni yol dö

şenmesi; 
1177 metrelik köprü takviyesi ve yenilenmesi; 
Sağlık vasıta ve tesislerinin geliştirilmesi 

(100 yataklı yeni bir sanatoryum yapılması bu 
meyandadır); 

Demiryollarımızın müntehi bulunduğu liman 
ve iskelelerin vasıta ve teçhizatının takviye ve 
ikmali; 

Malî durum : 
İdare 1950 de (367 981 000) liralık bir borç 

altında bulunuyordu. 
Normal yenilemelerin vaktinde yapılamaması, 

yabancı şirketlerden satın alman hatların bütün 
tesis ve malzemesiyle çok eskimiş ve yıpranmış, 
olarak intikali, yeni yapılan hatların sabit te
sisleriyle her cins işletme malzemesi noksanları
nın ikmali işinin idarece ele alınması Devlet De
miryollarını aynı zamanda çok ağır bir teknik 
yük altına sokmuştur. Bu zaruretle 1951 yılında 
yatırım ihtiyaçlarının bono ihracı suretiyle fi
nanse edilmesi idare borçlarını 384 milyon lira
ya yükseltmiştir. 

1952 yılında bir taraftan rasyonel çalışma
nın işletme masraflarında yaptığı tasarruflar, 
diğer taraftan iktisadi inkişafın bahşettiği nak
liyat artışı, malî durumda ferahlatıcı bir salâh 
meydana getirmiş ve mütemadiyen artırılan ya
tırıma rağmen borçların da tedricen tasfiyesine 
imkân vermiştir. 
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İda re 1952 yılındaki gelirleriyle işletme mas- I 

raflarına ilâveten 66 milyon liralık yatırım yap
mış, 10 milyon liralık bütçe açığını kapamış, 29 
küsur milyon lira da borç ödemiştir. 

1953 yılında bir kısım borcun daha ödenme
sine gidilecektir. 

7 senelik bir kalkınma ve inkişaf prağramı 
yapılmış olduğunu, bunun için âcil bir tertip ile 
450, daha müsait ve geniş bir tertip ile de 750 
milyon liralık bir yatırıma muhtaç bulunduğu
muzu, bunu gelecek senelere sâri taahhütlere 
girme yetkisinin artırılmasını 'istihdaf eden bir 
kanun tasarısı ile temin etmek ve bu maksatla 
da Yüksek Meclisin huzuruna çıkmak kararında 
olduğumuzu arzeder ve idarenin bütçesini yüksek 
tensibinize sunarım.. 

Devlet Havayolları : 
Devlet Havayolları İdaresi 1952 Malî yılın

da memleket içinde 22 şehirde, memleket dışın
da üç şehir arasında seferler yapmıştır. Bu se
ferlerde 126 bin yolcu taşımış ve 7,5 milyon lira 
hVısılat elde edilmiştir. 

1953 yılında aynı hatlar üzerindeki munta
zam seferlere devam olunacaktır. 

Trabzon meydanı ikmal edildiği takdirde İs
tanbul - Samsun - Trabzon hattı üzerinde yeni 
bir sefer ihdas olunacaktır. 

1952 de açılmış olan Kars ve Eskişehir iş
letmesine devam edilecektir. 

1953 te Ankara - İstanbul - İzmir arasında 
gece seferleri yapılması düşünülmektedir. 

Fena havalardaki sefer imkânlarını artır
mak için İzmir, Adana, Konya, Samsun, Van 
meydanlarına (Radyofarlar) konacaktır. 

Bayındırlık Vekâletince yapılıp Havayolla
rına devredilmiş olan (Yeşilköy) beynelmilel ha
va meydanının pisti ve gece aydınlatma tesisa
tı ikmal edilerek işletmeye açılmıştır. Bu mey
danın bina ve diğer noksanları da kısa zaman
da ikmal edilerek bunlar da yakında işletmeye 
açılacaktır. 

Devlet Havayollarının işletmekte olduğu 
meydanların ve binaların 1953 Bütçesiyle de 
tamirlerine devam olunacaktır. 

Havayolları İşletmesinde (Emniyet mevzuu
nu) başunsur olarak mütalâa etmekteyiz. Bu
nun içindir ki, ve tahdisi nimet makamında arz? 
edebiliriz ki : I 

Trafik miktarına, görülen hâdiselere ve el- I 

.1953 0 : 1 
de edilebilen istatistiklere göre Havayolları İda
resi kaza emsali az olan memleketlerdendir. 

İdarenin elindeki Doğlas tipi yolcu tayyare
leri emniyet ve sürat vasıflarını muhafaza ede
rek çalışmaktadır. Elde bunlardan 26 faal tay
yare vardır. Diğer altısının tamirine ve faali
yete konulmasına da çalışılmaktadır. Bunların 
bakım ve tamirlerine bir taraftan hassasiyetle 
itina ve devam olunurken diğer taraftan da 
memleket dâhil ve haricinde kullanılmak üzere 
daha süratli iki veya dört motorlu, daha büyük 
tayyareler almak için de teşebbüse girişmiş bu
lunmaktayız. Her gün artan rağbet ve ihtiyacı 
karşılayabilmek için mümkün olan hazırlığı yap-
mıya mecbur olduğumuzu görmekteyiz. 

Hava kuvvetlerimizin yardımiyle 1952 sene
sinde tesis olunan (Hava Trafik Kontrol) servi
sinin 1953 te de faaliyetine devam ve takviye
sine itina olunacaktır. 

Sivil havacılıkla işletme işini şimdiye ka
dar ve zaruri olarak bünyesinde toplamış olan 
Devlet Havayollarını iştirak ettiğimiz beynel
milel sivil havacılık nizamının da isteği veç
hile, yalnız işletme teşkilâtı haline ifrağ edip, 
sivil havacılığı Ulaştırma Vekâletinin bünye
si içine almak için lâzımgelen hazırlığı yap
maktayız. Böyle bir kanun tasarısını Yüksek 
Meclise yakında takdim etmek kararındayız. 

Bu idarenin de Devlet İktisadi' Teşekkülü 
haline getirilmesi mevzuunu tetkik etmekteyiz. 
Onu da yakında yüksek huzurunuza sunmak 
yolundayız. 

1953 Bütçesinde 1952 ye nazaran 2 milyon 
liralık fazlalık vardır. Buna rağmen Hazineden 
bu sene için alman yardım, az farkla, 1952 
nin aynıdır. Bu, idarenin artan iş hacminin 
kendi kaynaklariyle temin olunduğunu ifade 
eler. 

Benzin fiyatlarına zam yapılmış olmasına 
rağmen tarifelere zam yapılmamıştır. Bilâkis 
diış hatlarda ecnebi şirketlerin tanzilâtlı tari
fesine uyulmuştur. 

İdarenin malî durumu şudur : 
Umumi gelir : 
1951 de 5 milyon 110 bin lira idi 
1952 de 6 milyon 322 bin lira oldu 
1953 te 7 milyon 500 bin lira olacağı tahmin 

edilmiştir. 
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1951 ve 1952 de sefer kilometreleri birbiri

nin aynı olarak 3 milyon olduğu halde gelirin 
1952 de 1 200 000 lira fazla olması ütilisation'-
un fazla olduğunu göstermektedir. 

1953 te bunun da artabileceği hesap edil
mektedir. 

Yolcu adedi 

1950 de 
1951 de 
1952 de 

86.000 
112.000 
125.000 

Bagaj (Kilo) 

812.000 
990.000 

1.350.000 

Bu inkişafla mütenasip olarak bu idarede da
ha dinamik, daha rasyonel, daha teknik çalış
manın lüzum ve ehemmiyetine kaani bulun-
maktayla: 

Ezcümle teknik elemanları ve mühendisleri 
çoğaltmak ihtiyacını şiddetle duymaktayız. 

Bu yıl bunu bilhassa temine uğraşacağız. 
Pilotlarımızın ihtisas ve tekâmül eğitimi için 
çok zaif olarak mevcut olan tesisat ve teşkilâtı 
ihdas ve ikmal etmek ihtiyacındayız. 

îşdrak ettiğimiz Beynelmilel Havacılık An
laşmasının istek ve icaplarından mümkün olan
larını bu yıl yerine getirmeye çalışacağız. 

Tayyare seferlerinde yolcuların arzu ve ih
tiyaçlarını daha geniş ölçüde ve mümasil idare 
ve şirketlere muvazi olarak karşılamaya, yolcu 
ve bagaj kolaylıklarını artırmaya daha çok kıy
met vermek mecburiyetindeyiz ve kararındayız. 
Bu tasavvur ve ana hatlarla hazırlanan Hava
yolları Bütçesini Yüksek tetkik ve tasdikınıza 
arzederim. 

P.T.T. : 
"Bu idare bilhassa telefon muhaberesi ve P. T. 

T. binaları bakımından devamlı bir ihtiyaç ve 
tazyik halindedir. Onun için evvelâ telefon işle
ri hakkında arzı malûmat edeyim. 

Hemen bütün şehir ve kasabalar şehir dâhili 
ve şehirlerarası muhabere istemektedirler. Bu
gün için en büyük tazyik İstanbul'dadır. An
kara ve İzmir şehirleri de seri ve büyük bir inki
şaf ve ihtiyaç göstermektedir. 

İstanbul telefonlarının durumu şudur: 
Bugünkü mevcut 28 bin abone hattıdır. 
1953 yılında 10.200 hat yapılacak ve bu hat

lar 1956 ya kadar 16 yerde 37.600 hatla takvi
ye olunarak 65.600 hatta iblâğ olunacaktır. Bu
gün için her ay 250 ilâ 300 aboneye telefon ve-

1953 O : İ 
İdareye yapılan Hazine yardım! : 
1951 de 6 milyon 328 bin lira idi 
1952 de 3.188 milyon lira oldu 
1953 te 3.556 milyon lira olacaktır. 
Şu birkaç rakam; Havayollarının son üç s 

nelik faaliyeti hakkında da bir fikir verebilir. 

Gazete Posta Gelir 

1.100.000 
1.110.000 
1.120.000 

75.000 
101.000 
123.000 

5.110.000 
6.322.0ÖÖ 
7.500.000 

rilebdlmektedir. 1953 te bu miktarın her ay 
400 e çıkarılması sağlanacaktır. 

Ankara santrallerinin 17 bin hattan ibaret 
olan bugünkü mevcudu 6.800 hattın ilâvesi su
retiyle 23.800 hatta iblâğ olunacaktır. 

İzmir'in bugünkü 7.200 hattına 5.700 hat 
ilâve edilerek kabiliyeti 12.900 e çıkarılacaktır. 

(9) şehrimizde mevcut santrallere 6 bin 600 
hat ilâvesdyle mevcut hat 11.900 e yükseltile
cektir. 

(8) şehirde yeniden 10.500 hatlık yeni san
traller kurulacaktır. 

Bunlar kamilen mukaveleye bağlanmıştır. 
Yapılan programa göre: 

1953 nihayetinde ve 1954 başında bitmiş ve 
işletmeye açılmış olacaktır. 

1952 de Yunanistan'la telefon irtibatı tesis 
ve takviye edilmiştir. 

Kars - Erzurum ve Balıkesir - Edremit tele
fonları işletmeye açılmış ve Eskişehir - Alifuad-
paşa devreleri yapılmıştır. 

1953 yılında : 
Samsun - Trabzon - Rize devresi takviye olu

nacaktır. 
Diyarbakır - Siird - Bitlis - Muş - Van tele

fon irtibatı tesis olunacaktır. 
Irak ve İran'la telefon irtibatı yapılacaktır. 
Hakkâri telsizle bağlanacaktır; bugün şe

hirlerarası telefon muhaberesine açık merkezler 
adedi 761 dır; 1953 te daha 21 merkez şehirler
arası telefon servisine açılmak suretiyle mev
cut 782 ye çıkarılacaktır. 

Binalar : P. T. T. binalarına olan ihtiyacı
mız çok geniştir. Kısa zamanda çok yerde kü
çük binalar yapmak yolunu ve imkânını ara
maktayız. Bu yıl yalnız otomatik tesisat için 
lâzım ve zaruri olan santral binalarının yapıl
ması programa alınmıştır. 

-vm-
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Bâzı küçük binaların da bu cins binalardan 

yapılacak tasarruflarla yapılmasına çalışılacak
tır. 

Telgraf işleri : 
Bu mevzuda büyük bir sıkıntı ve (ihtiyaç ile 

karşılaşmış değiliz. Fakat sürat ve sihhatin te
kemmülü yolunda ele alınmış tetkiklerimiz ve 
çalışmalarımız vardır. 

Bugün telgraf muhaberesine açık olan mer
kezler sayısı 886 dır. 1953 te 27 merkez daha 
bağlanacak ve mevcut 913 e çıkacaktır. 

Telsiz işleri : 
İstanbul telsiz istasyonları takviye edilmek 

suretiyle ecnebi memleketlerle ve gemilerle 
mevcut telsdz telgraf irtibatı iyileştirilmiştir. 

Ankara'da yeniden kurulan (telsiz telefon) 
istasyonları vasıtasiyle Nevyork, Berne ve 
Londra ile doğruca ve bu şehirlerden yol almak 
suretiyle diğer ecnebi şehir ve memleketleri ile 
telsiz telefon servisi geçen hafta açılmıştır. 

Gemilerle telgraf ve telefon muhaberesini 
temin etmek üzere 1953 yılı başında 11 sahil 
vilâyetimizde telsiz istasyonları kurulacaktır. 
(Trabzon, Samsun, Sinob, Zonguldak, istanbul, 
Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ve 
İskenderun). 

1954 yılında ayrıca 11 yerde yüksek kali
teli telsiz istasyonları tesis olunacaktır; (İs
tanbul, İzmir, Ankara, İzmir, Adana, Afyon, 
Sivas, Erzurum, Ağrı Diyarbakır, Van ve Hak
kâri). ; , v 

Posta işleri : 
Az da olsa bâzı mektup gecikmeleri olmakta

dır; Bunun azaltılması ve ortadan kaldırılması 
işi vekâletçe esaslı bir tetkik mevzuu olarak ele 
alınmıştır. 

Birçok yeni merkezler açılması istek ve ihti
yacı karşısındayız : 

1952 yılında 36 yerde posta merkez ve şubesi, 
15 acentelik, 
96 pul satış şubesi , 

Açılmış. 
24 postanın seferleri artırılmış ve 7 posta 

hattı motörîü vasıtalara çevrilmiştir. 
1953 yılında : (32) yerde yeni pos^a merkezi 

açılacak Motorlu posta hatları çoğaltılacak, 
Pul yerine damga basan (posta damga ma

kineleri) nin tatbikına başlanacak, 
(Triyâj) işlerinin makineleştirilmesine gidi

lecek. 

1953 Ö : İ 
Bir kısım postaların; idarenin motorlu vasi-

talariyle nakline ve bu vasıtalarla aynı zaman
da (bagaj) nakliyatı işine de tevessül olunacak
tır. 

(1050) hatbakıcısının da bu sene terfn yapı
lacaktır. 

Yeni (Teşkilât kanunu tasarısı) kabul buyu-
rulduğu takdirde (posta tasarruf sandıkları) ve 
(posta çek hesapları) faaliyetine de başlanacak
tır. 

Malî durum : 
İdarenin malî durumunda evvelki senelere 

nispetle meydana gelen salâh devam etmektedir. 
Mütevazin olarak tanzim olunan 1952 yılı büt
çesinde sene sonunda gelir ve masraflardaki mu
vazene tahakkuk etmiştir. 

1952 senesindeki gelir (tarifelerde artırma 
yapmaksızın) 60 milyon lirayı bulmuştur. Bu 
rakam 1951 yılına nazaran 3 milyon lira fazla
dır. 

1953 senesi geliri 73 milyon lira tahmin edil
miş ve bu seneki bütçe de Yüksek Meclise yine 
mütevazin olarak sunulmuştur. 

Açıklar bono ile kapatılmış ve 1950 den iti
baren azalmış, 1951 de gelir fazlasiyle ve ta
sarruflarla 13,2 milyon liralık bono itfa edil
miştir. 195jl başında 66,3 milyon lira olan bono 
borçları sene sonunda 59,6 milyon liraya düşü
rülmüştür. 

Tarifelerde değişiklik yapılmamış, mektep 
kitapları için yüzde 50 tenzilât yapılmış Anka
ra telefon tesis ücretleri 180 den 90 liraya in
dirilmiştir. 

Hulâsa : Memleketin geniş ihtiyacına ve ik
tisadi inkişafına cevap verebilmek için telgraf, 
telefon hat ve merkezlerini, birçok şube ve merkez
leri takviye veya ihdas zaruretinde olduğumuzu 
görüyoruz. 

P. T. T. Hizmetlerinin nahiyelere kadar ya
yılması işini ön plâna almak lâzımgeldiğini ve 
bunun plânlı olarak hazırlığına başlanması icap 
ve zaruretini müşahede ediyoruz. 

Bütün vilâyet merkezlerini bu yıl kamilen 
ana telefon şebekesine bağlamış olacağız. Ya
pılan ve tatbikına geçilen programa göre de 
1950 yılma kadar yapılmış olan telefon kanal 
ve santrallerini 1955 yılında iki misline çıkarmış 
olacağız. 

Müvezzileri ve tevziatı da motÖrleştirmek 
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ve İ§53 yılmda bunun tatbikma mümkün oldu
ğu kadar geniş ölçüde başlamak kararındayız. 

1953 te yapılacak mühim işler şunlardır : 
30 şehirde yeniden otomatik telefon santrali 

kurulacak, 
3$ şehirde 200 er abonelik manyetolu telefon 

santrali kurulacak ve bu suretle, mevcut olan
lara, 13 700 abonelik otomatik, 6 000 abonelik 
manyetolu telefon ilâve edilmiş olacaktır. 

Muhtelif şehirlerarasına bakır telefon dev
reler* çekilmek suretiyle bakır telefon devrele
rinde de 2 600 Km lik bir artış yapılacaktır. 

Telgraf işlerinde kolaylığı ve sürati temin 
içİBi : 

î i tabutM» 250, Ankara'da 2100, İzmir'de 
106v Adana'da 50 abonelik otomatik telgraf 
(Teleks) santralları kurulacak ve bu şehirler
arasında telgraf alma ve yazma işleri mutavas
sıt memurun müdahalesi olmadan otomatik ola-
rafc yapılacaktır. 

Zelzele, seylâp ve fırtına gibi tabiî âfetlerle 
memleket muhaberatının sekteye uğramaması 
için trafik düğüm noktalarına ve uzak bölgele
re memleket içi telsiz muhaberatım temin ede-
cefc tejşiz, istasyonları kurulacaktır : 

istanbul, Ankara, tzmir,Adana, Afyon, Si
vas* Diyarhakar, Erzurum, Ağrı, Van ve Hak
kâri şehirlerinde kurulacak olan bu telsiz istas
yonları ile şehirlerarası telgraf ve telefon mu
haberesi yapılacaktır. 

Bundan başka tabiî âfetlerin hatları tahrip 
ettiği mahallere gönderilerek bu şehirlerle tema
sı temin etmek üzere 11 tane de seyyar telsiz ci
hazı alınacaktır. 

italya ve Yunanistan'la memleketimiz ara
sında ve bu memleketlerle diğer Avrupa ve ak-
deniz havzası memleketleri arasında telefon ve 
telgraf muhaberesini temin etmek ve ayrıca 
memleketimiz içinde, 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Sivas şehirleri 
arasında telefon muhaberatı yapmak üzere 
(NATO) çerçevesi içinde (Herç kablosu-Radyo-
letik) adı verilen telsiz kanalları tesis olunacak
tır. Bilâhara Ankara - Adana arasında da aynı 

' tesisler kurularak memleketimizden geçecek 
olan Akdeniz Havzası Beynelmjjel Telefon ve 
Telgraf hattı tamamlanacak ve bu suretle kom
şu memleketlerin gerek Türkiye, gerekse ara
larında ve Avrupa memleketleriyle direkt mu
haberesi temin olunacaktır. 

Memleketimizde mevcut ve ileride kurulacak 
olan radyo istasyonlarının neşriyatını; ecnebi 
istasyonların tesirinden korumak ve daha iyi bir 
şekilde dinleme imkânını sağlamak üzere An
kara, İstanbul, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Erzu
rum arasında (Radyo Difizyon) nakline mahsus 
kanallar tesis olunacaktır. 

Şehirlerarası telefon muhaberesinde; abone
nin bağlı olduğu şehirlerarası memuru vasıta-
siyle istenen aboneyi otomatik olarak aramak 
ve bilâhara da aboneler arasında tam otomatik 
olarak buluşma imkânlarını temin etmek üzere 
ilk plânda Ankara - İstanbul arasında olmak 
ve sonra ihtiyaca göre diğer şehirlerimizde de 
teşmil edilmek üzere gerekli teçhizatın siparişi 
yapılacaktır. 

Bu suretle P. T. T. İdaremizin; halkın ihti
yacını bunlann istediği sürat ve ölçüde karşı
lamak, muhabere ve mürasele imkân ve vası
talarını asri ve medeni şekle sokmak hususun
da 1953 yılında büyük adımlar atmak kararın
da olduğunu ifade etmiş oluyorum kanaatinde
yim. Ve P. T. T. idaresinin Bütçesini bu esas
lar içinde sunmuş oluyorum. 

Ulaştırma Vekâletinin 1953 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle Yüksek Meclise araedeeeği esaslar 
şunlar olacaktır : 

İki mühim vazife karşısında bulunuyoruz : 
A) Bugünkü ulaştırmayı; millî ekonomi

nin ve Millî Savunmanın ve halkın ihtiyaçları
na daha uygun şekilde, daha süratli ve daha 
emniyetli ve iktisadi şartlar altında yapmak; 

B) Her sene büyük bir artış gösteren ye
ni nakil ihtiyaçlarını karşılıyabiimek ve bil
hassa (kanunu mahsusla) seferde de Ulaştırma 
Vekâletine intikal edecek olan münakale vazi
fesini ve hazırlığını yapmak. 

Bunu tahakkuk ettirmek için şu tedbirlere 
baş vurmuş bulunuyoruz : 

1. Ulaştırma müesseselerimizin; memleke
tin geniş kalkınma hamlesine ayak uydurabil
mesi için daha dinamik, daha rasyonel çalış
maya imkân verecek surette yeniden teşkilât
landırılmasını zaruri buluyoruz. 

Bu ihtiyaç iledir ki Devlet Demiryolları ve 
P. T. T. idarelerinin İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirilmeleri hakkındaki kanun tasarı
ları Yüksek Mecilse arzedilmiştir. Komisyon
larda tetkik Duyurulmaktadır. 

- 1 2 2 7 -
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Havayolları Teşkilât Kanuniyle Vekâlet 

Teşkilât Kanunu da ikmal edilmek üzeredir. 
Yadında yüksek huzurunuza sunulacaktır. Ve
kâlet Teşkilât kanun tasarısında : Teftiş ve 
murakabenin daha geniş ve ihtiyaca ve mak
sada daha uygun bir surette yapılmasına im
kân verilmesini dikkâte almaktayız. 

2. Mevcut tesis, cihaz ve vasıtalarımızın 
verimini artırmak için en modern esaslardan 
faydalanarak işletme ve çalışma usullerimizi ıs
lah etmenin lüzum ve faydasına kaani ve işe 
de başlamış bulunuyoruz. Bu hususta Ameri
kalı uzmanlarla iş birliği yapmakta ve ihtisas
larından istifade etmekteyiz. Bugüne kadar 
Devlet Demiryolları ve P. T. T. İdareleri bün
yelerinde kayda değer birçok faydalı neticeler 
elde edilmiştir. 

3. Teknik işlerde ve işletmelerdeki noksan
larımızı ikmal etmek, yıpranmış cihaz ve ede
vatı yenilemek ve artan ihtiyacı karşılıyacak 
surette geniş vasıta ve tesislerle teçhiz edil
mek mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. 
Bunu temin edebilmek için işletme bütçelerini 
asgari hadde, indirmek suretiyle yatırım kı
sımlarına mümkün olan âzami tahsisatı ayırt
mış bulunuyoruz. Bu noksanlarımızın daha ev
vel ikmal edilebilmesi için de kısa teslim müd
detli ve uzun vâde tediyeli kredi imkânları 
üzerinde ehemmiyetle durmakta ve çalışmakta
yız. 

4. İhtiyaçlarımızın ve vasıtalarımızın mü
him kısımlarının da kendi memleketimizde yap
tırılması, Vekâletin üzerinde durduğu esaslı 
meselelerden biridir. Bu cümleden olarak : 
Ateîyemizde yük vagonu imaline, lokomotif
lerin «n ağır tamirlerine, tersanelerimizde kü
çük tonajda gemilerin inşasına teşebbüs edilmiş 
ve bir kısmına da başlanılmış bulunmaktadır. 

5. Ulaştırma hizmetlerinin daha iyi, daha 
çabuk ve daha emniyetli görülebilmesi için 
(Demiryol Nakliyat Kanunu, Karayolları Sey
rüsefer Kanunu ve Hava Seyrüsefer Kanunu) 
tasarıları Yüksek Meclise sunulmuş bulun
maktadır. 

Karayollarımız üzerindeki ticari nakliyatı 
tarizim edecek ve buradaki rekabeti faydalı 
istikametlere sevk ve tevcih edecek olan (Ka
ra Yolu Nakliyat) kanun tasarısı da hazırlan
maktadır. Yakında bu da yüksek tetkikleri
nize arzolunacaktır. 
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6. Deniz ticaret filomuzun inkişafını Bağ

lıyacak bâzı tedbirler üzerinde çalışılmaktadır. 
Bu meyanda diğer memleketlerde tatbik edi
len bâzı himaye usullerinin bizde de tatbikinin 
mümkün ve faydalı olacağı neticesine varılırsa 
bunu temin edebilecek mevzuatın hazırlanma
sına başlanacaktır. 

7. Tarifeler işinde düşündüğümüz şey; na
kil ihtiyaçlarının; iktisadi gelişmeyi kolaylaş
tıracak ve idareleri borç ve yük altında bulun-
durmıyacak şekilde karşılanması ve çeşitli ta
rifeler arasında ahenk kurulmasıdır. 

8. Ulaştırma Vekâleti; Devlet Demir ve 
Havayollarıyle P. T. T. İdaresinin programla
rını ve bütçesini memleketin iktisadi kalkm-
masiyle çok yakından alâkalı görmekte ve bu 
teşekküllerin mesaisini buna göre murakabe 
etmektedir. 

Denizcilik bankasının çalışmasını da aynı 
esaslardan takib etmekte ve hepsini de mem
leketin ve halkın hizmetine âzami surette ha
dim olma yoluna ve istikametine tevcih etmek
tedir. 

9. Hergün geniş ölçüde artan münakale, 
mürasele ve muhabere ihtiyaçlarını vatandaş
ların ve hizmetin istediği şekilde tam ve ku
sursuz karşılamakta olduğumuz iddiasında de
ğiliz. Fakat bu şekilde ve bu ölçüde karşılıya-
bilmek için icabeden plânlı çalışmalara ve te
şebbüslere geçmiş bulunuyoruz. 

Bugünkü ihtiyacın ve noksanların hiç ol
mazsa bir kısmının ticari ve sınai karekteri 
haiz olan bu müessese ve idarelerin; bugün 
tâbi oldukları güçleştirici ve geciktirici idare 
sisteminden ve bir de vasıta ve tesislerimizin 
mühim bir kısmının eski, yıpranmış ve aynı 
zamanda noksan olmasından meydana geldiği 
kanaatinde bulunuyoruz. 

Yüksek Meclisten alacağımız direktif ve 
ilhamla ve kıymetli fikir ve ikazlarınızdan da 
istifade ederek bu teşekkülleri kısa zamanda 
muasır medeniyetin yeniliklerine ve tekâmülü
ne ulaştırmak vazifemiz ve gayemizdir. 

Bu güç şartlar altında mahdut imkânlar ve 
vasıtalarla yürütülen işlerin ve hizmetlerin ba
şarılmasında bilhassa aktif personelimizin bü
yük rolü olduğunu arzetmek benim için bir 
kadirşinaslık borcudur. Fakat takdir ve karar 
Yüksek Meclisindir. 
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Müsade ederseniz şimdi, arkadaşlarımın ce- I 

vapsız kalan suallerine cevap arzedeceğim. 
Sayın Sadık Eti arkadaşımız, Havayolları 

işlerinde her hangi bir tereddüt olduğu kana- I 
atini izhar ettiler. Demin de arzettiğim gibi Ha- I 
vayolları için tereddüdümüz yoktur. Bu teşki
lâtı iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirmek 
için hazırlanmaktayız Bu itibarla Havayollann- I 
da bir tereddüdümüz yoktur. 

Mektup gecikmeleri hakkında da malûmat 
vereyim. Geciken mektuplar istisnai bir mesele 
teşkil etmektedir. Günde 300 bin mürasele mad
desi faaliyette bulunmaktadır. Senede 100 mil
yon madde sevkedilmekte ve alınmaktadır. Bü
tün bunların içinde bizim ıttılâımıza kadar ge
len gecikmeler istisnaidir, azdır. Maahaza bu
nun üzerinde Vekâletimize yapılan müracaat
lar ve şikâyetler üzerinde durulmaktadır. 

Trenlerde gecikmeler hakkında umumi ola
rak arzı malûmat etmeye çalıştım. Bu gecik
meler, demin de söylediğim gibi, çok esaslı se
beplere dayanmaktadır. Biz bugün imkânımız 
altında olan tedbirleri almaktayız, önümüzde
ki sene bu gecikmeleri büsbütün kaldırma yo
lunu înşaallah bulmuş olacağız. 

Temizlik üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 
Filhakika bâzı mıntıka hatlarında işliyen trenle
rimiz; istediğimiz gibi temiz değildir. Fakat 
bunun için gerekli tedbirleri aldık, tahmin ediyo
rum ki, bu iki ay içinde bu mevzu da şikâyet ko
nusu omaktan çıkacaktır. 

Karadeniz seferlerinde izdiham yoktur. Ge
çen senenin istatistiklerini tetkik ettimr Geçen 
sene pek çok şikâyetler içinde kalan Vekâlet bu 
son üç ay içinde tek bir şikâyet almamıştır. Ka
radeniz seferleri 5 - 6 ya çıkarıldığı gibi Akde
niz seferleri de takviye edilmiş bulunmaktadır. 
Eskiden Akdeniz'de 15 günde bir vapur uğrı-
yan yerlere şimdi haftada bir vapur uğramak
tadır. (Sıkıntı ilkbaharda, sesleri) 

Efendim, önümüzdeki yaz seferleri için de 
* gerek Karadeniz ve gerekse Akdeniz nakliya
tında sıkıntı çekilmemesi için gerekli tedbirler 
şimdiden alınmaktadır. Geçen senelerin şikâyet
lerine mâruz kalmıyacağımızı kuvvetle tahmin 
etmekteyim. 

Cezmi Türk arkadaşım, Vekâlet Teşkilâtı
nın zayıf olduğunu ifade ettiler. Arzettiğim gi
bi, Vekâlet Teşkilâtı hakikaten camiasında bu-
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lunan teşekkülleri ve müesseseleri esaslı surette 
murakabe edebilmek için teşkilâtında değişildik 
ve tadilât yapmak zaruretindedir. 

Motorlu trenlerin rantabilitesinin az oldu* 
ğundan bahsedildi; motorlu trenler henüz tecrü
be devresindedir. Şimdiye kadar aldığımız ma
lûmat bunlara olan rağbetin gittikçe artmakta 
olduğunu göstermektedir. Bâzı yerlerde ran-
tabilite azdır, bâzı yerlerde fazladır vasati % 
50 dir. Bunların kâfi rağbete mazhar olacağı 
kanaatindeyiz. 

Denizcilik Bankası hakkında Sayın Cezmi 
Türk arkadaşımız biraz erken ve ağır bir hü
küm verdiler. Banka verimli bir mesai yoluna 
girmiştir. Esaslı murakabesi henüz yapılma
mıştır fakat aldığımız malûmat ye edindiğimiz 
intiba bakanın şimdiden böyle ağır bir itham 
altında bulunmasına hiç de müsait değildir. 
Şunu da arzedeyim ki; Vekâletimizin banka 
üzerindeki kanuni ve hukuki kontrolü yeni ka
nunu ile kâfi derecede tevsik edilmiş olmasa bile 
her istediğimiz malûmatı, yardım ve rehberliği 
Denizcilik Bankasından almakta ve görmekteyiz. 

Deniz İşçileri Kanunu hazırdır. Çalış
tırma Vekâleti mütalâasını bildirerek Çalışma 
Vekâletine sevketmiş bulunuyor. Zeyyat Man-
dalinci arkadaşımın ve diğer iki arkadaşımın 
üzerinde durduğu motor kaptanları ve yönet* 
melik mevzuuna temas edeyim: Zeyyat Manda-
linci arkadaşımla görüştüm: Mevcut talimatın 
tatbik kabiliyetinin az olduğunu veya zayıf bu
lunduğunu söylediler. Filhakika 1951 de meri
yete girmiş olan talimat denizcilerimizden ye 
küçük motörlerden bâzı malûmat aramakta ve 
bâzı vasıflar istemektedir. İstenilen bâzı nazari 
malûmatın fazla olduğu ve bilhassa küçük mo-
törlerde çalışanlarımız için daha müsamahalı 
fakat daha ihtiyatlı davranmak icabettiği söy
lenebilir. Tetkik etmekteyiz. Kendilerinin ve di
ğer arkadaşlarımın da fikir ve mütalâalarını 
alarak küçük motor kaptanlarının vasıfları üze
rinde işlemek mümkündür. Bu suretle daha çok 
tatbik kabiliyetini haiz bir yönetmeklik meydana 
getirmiş olacağız. 

Ziya Termen arkadaşım insan sırtında taşı
nan postadan bahsettiler. Vekâlete intikal et
miş böyle bir malûmat yoktur. Katırla, atla ta
şıdığımız postalar vardır, her halde o arazide 
hayvan hareket edemediği için müracaat edil
miş muvakkat ve mevzii bir tedbirdir. 
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Vapurların her yere uğraması ve uğratılması 

işi iktisadi bir meseledir. Denizcilik Bankası 
bunun üzerinde durmaktadır. Hangi yerlerde 
daha çok durmaya ihtiyaç olduğunu, hangi yer
lerde yeni iskeleler açmak lâzım geldiğini Vekâ
letin isteğine uygun olarak yapmak yolundadır. 

Vapur seferlerinde kontenjanlar kaldırıl
mıştır ve hiçbir şikâyet de alınmamaktadır. 

Himmet ölçmen arkadaşım demiryollarının 
verimli bir hale gelmediğinden bahsettiler. 3,5 
aydan beri bu idarenin başında ve onunla gayet 
yakından alâkadar olan bir arkadaşınız sıfatiyle 
ifade 'etmek isterim ki, idarenin bâzı noksanları 
ve inkişaf etmeye muhtaç olan çok şeyleri Vardır 
fakat demiryolculuğumuz emsal'i arasında pekâlâ 
kendisine itimat edilebilecek, çalışmasına güve
nilebilecek, verimli bir faaliyet sahasına girmiş 
bir müessese addedilmek mevkiindedir. Ben ken
di kanaatlerine iştirak etmiyorum. Noksanları
mız üzerinde duracağız. Daha kemal bulmaya 
çalışacağıa:. 

Demiryollarımız memleketin umumi kalkınma
sına, umumi faaliyetine, umumi inkişafına ayak 
uydurmuş ve daima geniş surette iştirak etmiş 
bir müessesemizdir. 

^Totorlü trenlerin gayriiktisadi olduğu hak
kındaki kanaatlerine arzı cevap ettim. Tecrübe 
devresi geçirmekteyiz. 

Beyaz tren Ankara'da hususi bir garajda 
muhafaza altındadır. Zannedildiği gibi her han
gi bir hasara mâruz değildir. 

Fahri Ağâoğlu arkadaşım aktif personel le
hine bürolardan tasarruf prensibini ileri sürdü
ler. Ben de bürolardaki elemanın azaltılarak ak-, 
tif personelin takviyesi prensibine şahsan taraf
tarım. Ve imkân oldukça bu yol üzerinde yürü
mekteyiz. Hakikaten belki zannedildiği kadar 
mübalağalı değilse bile bürolarımızda bâzı fazla
lıklar göze çarpmaktadır. Üzerinde durmaktayız. 
Aktif personeli takviye yoluna da gitmekteyiz. 

Lâtif Aküzüm arkadaşım tayyarenin Kars'a 
gitmesi imkânını temin etmemizi istediler. Kars 
meydanı toprak olduğu için, tayyare iniş yaptık
tan sonra yağacak her hangi bir yağmur netice
sinde tayyarenin kalkamaması ihtimali göz önün
de tutularak, Kars'ta bırakmayıp Erzurum'a ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Kars meydanı da as
falt olarak yapıldıktan sonra bu da tahakkuk 
edecektir. / 
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Akşam saat yediden sonra telgraf kabul et-

miyen merkezlerden bahsedildi. 
Arkadaşlar, çok geniş bir personele ihtiyaç 

gösteren bu mevzu, takdir edersiniz ki, personel 
meselesidir. Mahaza her posta merkezinde bilhas
sa mühim ve acele telgrafları alabilecek, mesai 
saatleri haricinde de, yani saat 19 dan sonra 
dahi bu telgrafları alabilecek tedbirler alınmak
tadır. 

REÎS — Bir dakikanızı rica ederim. Karan-
âliniz veçhile vakit nihayet bulmak üzeredir. Ve
kilin cevaplarına devam edebilmesi, karan âlini
ze mütevakkıftır. Sözlerini bitirinceye kadar mü
zakerenin devamını oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Bu
yurun devam edin. 

ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESİN 
(Devamla) — Emrullah Nutku arkadaşım de
miryollarındaki telefon muhaberesinden bahset
tiler. Tecrübe mahiyetinde tatbik edilmektedir. 
Netice alınmak üzeredir. 

Yine Emrullah Nutku arkadaşımın ahşap ge
miler sistemi üzerindeki fikrine temas edeceğim. 
Bu gemilerde istiğna etmek mevkiinde değiliz. 
İnşaatın kusur veya noksanı varsa bunların ta
mamlanması için Amerikalı mütehassıslar getirt
tik. Ve Marshall Yardımından istifade ederek bu 
memlekete öğrenciler yolladık. Bunlar bu gemi
cilikte ıslahat yapacaklardır. 

Necip Bilge arkadaşımız 11 nci madde üze
rinde durdular, geçen sene de zannederim bu 
mevzu, üzerinde durulmuş idi. 

Arkadaşlar; ikramiye, kanunla kaldırılmış ol
duğu için, Devlet Demiryolları personeli de hu
susi bir karaktere mâlik olduğu için, onlara çok 
çalışma zamanlarında yardım edebilmek için ge
çen sene olduğu gibi bu sene de Bütçe Kanunu
nun II nci maddesine iki aylık ikramiye konması 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bunu yüksek tak-
dirlernize arzederim. 

İstasyonların ışıklandırılması kör ziyadan 
kurtarılması, parlak ye iyi ziyaya kavuşturulması 
için çalışmaktayız. Bu husus kısmen temin edil
miştir ve edilmektedir. 

Denizcilik Bankasîyle armatörler (kendi mal
larımızı kendi vasıtalarımızla taşımak, buraya ge
tirilecek malları da kendi vasıtalarımızla getir
mek için) iş birliği etmişlerdir. Armatörler An
kara'ya bir heyet gönderdiler bâzı vekâlet mü
messillerinin de iştirakiyle toplantı yapıldı. Ar-
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matörlerin isteklerinin bir kısmı «temin edildi. I 
temin edilemiyen kısımlar üzerinde de çalışılmak
tadır. I 

Prim meselesi de çalıştığımız mevzulardan bi
risidir. Bu, Devletin tediye muvazenesini alâka
dar etmektedir. Prim meselesi hariç diğerleri 
üzerinde bir karara varmak üzeredirler. 

Şevki Hasırcı arkadaşımız katar personeline 
verilmekte olan kilometre tazminatının artırıl
ması üzerinde durdular, önümüzdeki sene bu iş 
düşünülmüş ve bütçeye de bir miktar tahsisat 
konulmuştur. Bu arada hareket kısmının yıpran
ma tazminatı da mevzuubahistir. 

Şark'tan Elâzığ'a doğru iki telefon hattının 
ne zaman yapılacağını Feridun Fikri arkadaşımız | 
sordular. Diyarbakır - Cizre'den İran hududu- I 
na kadar yapılacaktır. Bu, bu sene yapılacaktır. 
Bingöl - Kiği hattı da belki gelecek sene yapıla
caktır. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Teşekkür ederim. 

ULAŞTIRMA VEKÎLÎ YÜMNÜ ÜRESlN 
(Devamla) — Emrullah Nutku arkadaşımız, sür-
vey işlerimizin naehil ellerde bulunduğundan bah
settiler. Halbuki, bizim bildiğimiz sürvey kural
larındaki zevatın mühendis ve yüksek tahsil gör
müş zevattan ibaret olduğudur. 

Canlı hayvanların süratle nakilleri hususu 
Devlet Demiryollarının daima meşgul olduğu bir 
konudur. Bâzı aksaklıklar ve gecikmeler varsa 
üzerinde dururuz. 

Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımız Çorum'un 
telefon irtibatının direkt olmayıp dolaşık olma
sından bahsettiler. Her hattın en kısa yoldan 
gitmesi icap ederse de bu, daima mümkün olma
maktadır, mevcut tesisattan istifade edilmekte
dir. Burada da Amasya tesisatından istifade 
edilmektedir. Mamafih Amasya üzerinden di
rekt bir irtibatın temini de tetkik edilebilir. 
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Hazırlanmakta olan plâna göre (Alacahö-

f yük) ü ilk plâna almanın mümkün olup olmıya-
cağı tetkik edilecektir. 

Sabri Erduman arkadaşımız; işletme mer
kezinin Sivas'tan tekrar Erzurum'a nakledil
mesini temenni ettiler. 

Arkadaşlar; işletme merkezleri hem teknik, 
hem iktisadi bir iştir. Sekiz işletmemiz iktisa
di ve teknik mülâhazalarla altıya indirilmiş
tir. Yeniden bir işletmenin ihdası veya Erzu
rum'a nakli arzettiğim bu mülâhazalarla, mev-
zuubahis değildir. 

Umumi izahatım haricinde kalan suallere ce
vap arzettiğimi zannediyorum. Arkadaşlarımı 
tatmin edebildi isem memnun olacağım. (Kâfi, 
kâfi sesleri, alkışlar) 

Hepinizi hürmetle selâmlarım (Alkışlar) 
ABBAS GÎGlN (Çorîıh) — Vekil Beyden 

sual soracağım.. (Kâfi, kâfi sesleri). 
REtS — Efendim; heyeti âliyenizden is

tirhamım şu : İçtüzüğümüzün 117 nci madde
sine göre, sualler, söz alanların sözü bittikten 
sonra sorulur. Verilen kifayeti müzakere öner
gesi söz alanların hakkını tahdit etmektedir. Ki
fayeti müzakereden sonra sual sormak istiyenle-
rin hakkını evleviyetle takyit eder. 27 Şubat 
1953 tarihli bir kararınızla ayrıca teyit edilmiş
tir. Bu itibarla söz alanların sırası bitmeden 
gerek komisyona gerek Bakana, Riyasetiniz su
al tevcihine müsaade etmekte mazurdur. Keyfi
yeti yüksek huzurunuzda -arzederim. 

Efendim yeniden 22 Kaza kurulması hakkın
daki kanun tasarısına (247) oy verilmiştir. (243) 
kabul, (4) rettir. Nisap vardır, muamele ta
mamdır, tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere birinci 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,06 



Î K Î N O Î OTUBTTM 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisveküi Fikri Apaydm 
KATİPLER r Ali Ocak (Garianteb), Fünızan Tekil (İstanbul). 

BEİS — Oturumu açıyorum. 
Ulaştırma Bakanlığının Bütçesinin görüşül

mesine devam ediyoruz. Söz Komisyonundur. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BAKİ 

ERDEN (S i i rd )— Muhterem arkadaşlarım; 
bugün saibahtan beri birçok değerli hatip ar
kadaşlarımız konuşmalarında memleketin en 
mühim ulaştırma dâvalarına işaret ettiler.' De-
Değerli Vekil arkadaşımız verdiği cevapta ve 
Bakanlığın umumi çalışmalarına dair çizdiği 
tabloda aşağı yukarı memleketin en mühim 
ulaştırma meselelerini izah etti. Konuşmaların 
çerçevesi içinde memleketin Ulaştırma dâvaları 
birer kristal gibi meydana çıktılar. Bu bakım
dan konuşmam kısa olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin deniz, 
hava ve karalarında her türlü canlı ve cansız 
eşya nakliyatı ve her cins haberi ulaştırma gi
bi çok önemli hizmetleri bünyesinde toplıyan 
Ulaştırma Bakanlığının hizmetleri, bir taraftan 
âmme karakteri taşımakta diğer taraftan da ik
tisadi hüviyet ve karakterini muhafaza etmek
tedir. İşbu Bakanlık yaptığı hizmetler karşı
lığı olarak vatandaşlardan bir ücret almakta
dır. 

Memleketimizin son yıllarda ticari, zirai sı
nai ve sair sahalarda müjıim canlılıklar kay
dettiği gibi, diğer kademelerdeki bu hal şüphesiz 
bakanlığın bütün teşkilâtına da inikas etmiştir. 

Bakanlığa bağlı Demiryolları, Havayolları 
ve P. T. T. Genel Müdürlüklerinin gelirlerindeki 
artışlar raporlarımızda açık olarak belirtilmiş
tir. Nitekim tahminleri de aşmaktadırlar. İş
te iktisadi hareketlerinin inkişafı neticesidir ki, 
bugün Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü, ve Posta, Telgraf ve Te
lefon Genel müdürlükleri denk bütçelerle hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadırlar. 

Devlet Havayolları 10 küsur milyon gelir 
tahminine mukabil 13 küsur milyonluk bir mas

raf göstermektedir. Şu halde Maliye sadece bu 
umum müdürlüğe üç buçuk milyon lira civa
rında bir yardım yapacaktır. Devlet Havayol
ları kendi asli vazifesinden başka bir de sivil 
havacılık gibi müstehlik bir teşkilâtı sinesin
de barındırmaktadır. Bu teşkilâta senede yal
nız 3 - 4 milyon lira civarında 'bir masraf- ya
pıyor. Şu hale göre, bizatihi Devlet Havayol
ları iktisadi çalışmakta ve masraflarını temin 
edebilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Ulaştırma 
Bakanlığının ve gerekse buna bağlı umum mü
dürlüklerin personel masrafları, hizmet artışı 
nispetinden daha düşük bir şekilde yükselmek
tedir. Yani rasyonelizasyon yoluna doğru gir
me temayülü görülüyor. 

Bundan böyle bu umum müdürlüklerin en-
vestisman sahalarına gittikçe daha büyük öde
nekler ayırmaları ve hizmetlerini memleketin 
sathına teşmil etmelerini beklemekte haklıyız. 

Diğer yandan hizmetlerini daha mütekâ
mil ve modern sistemlerle yapmalarını temen
ni etmek icabeder. 

Aziz arkadaşlarım; Devlet Demiryolları ve 
Limanları Genel Müdürlüğünün Bütçesinde şa
yanı ehemmiyet olan nokta şudur : Memleketi
mizde ilk defa olarak elektrikle işliyecek tren
lerin çalışması 1953 programında derpiş edil
mektedir. Her ne kadar bu çalışma küçük 
çapta ise de müstakbel ve memleketin sathına 
şâmil bir elektrifikasyon şebekesinin öncüsü 
olarak telâkki edilirse bu çalışmanın önemi 
daha iyi tebellür eder. 

Devlet Havayollarında da şayanı memnuni
yet bir husus görülmektedir. Yeşilköy hava 
meydanı; yeni, modem tesislerle ve terminal 
yolcu binası ile yavaş yavaş beynelmilel bir 
hüviyet kesbetmektedir. P. T. T. Umum Mü
dürlüğünün dört yıllık prpogramma dair sa-
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yın Vekil arkadaşımız izahatta bulundukları 
için bendeniz bir şey söylemiyeceğim. Bu şe
kilde sözlerime son verirken değerli Vekil ar
kadaşımıza ve onun mesai arkadaşlarına mu
vaffakiyetler temenni eder, hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. 

REİS — Cahid Zamangil. (Yok sesleri). 
Hasan Oral. 
HASAN ORAL (Urfa) — Sayın arkadaş

lar, benim ufak bir temennim var; Sayın Ba
kandan; Urfa İlinin Siver|k İlçesi Diyarbakır'a 
bir demir telle bağlıdır. Bununla telefon görüş
mesi yapılıyor. Halbuki bakır telle bu devre ik
mal edilirse ihtiyacımız daha iyi bir şekilde kar
şılanacakta Bu devrenin ikmaliyle, buraya bir 
santıralin ilâvesini rica ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir var. 

Başkanlığa 
Ulaştırma Vekâleti Bütçesi hakkında kâfi 

derecede konuşulmuştur, müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ Çankırı 
Dr. Zeki Erataman Dr. Celâl Otman 

REİS — Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

P. 
101 

201 

202 

203 

206 

207 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 

Lira 
5 400 

1 426 100 

290 100ı 

36 300 

61 400 

P. Lira 

209 

210 

217 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

3Q9 

gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS —Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve tazminler 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
' yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
-Yolluklar 
REİS'— Kabul edenler.;. Etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
-ödenecek tedavi masrafları ve. 
yollukları...- .-•._-- . 
REİS — Kabul.edenler.... Etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS—.Kabul edenler... Etmd-
yenler... Kabul edilmiştir. 

94 400 

2 100 

4 525 

17 700 

30 300 

20 000 

31 500 

13 600 

29 000 

59 200 

7 000 

4Ö0Ö 

— 1233 



B : 55 27.2 
F. 
403 

416 

417 

4İ8 

451 

453 

501 

502 

701 

711 

712 

742 

752 

Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mayın yok etme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerinin deniz taşıt
ları işletme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makine alet ve gereçler ona
rımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Limanları temizleme, tarama 
ve mendirek masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri için satmalma-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 500 

247 660 

9 000 

10 000 

6 500 

85 000 

3 000 

5 000 

3 000 

3 800 

15 000 

250 000 

63 000 

1953 
F. 
761 

O : 2 
Lira 

Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme masrafları 5 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Devlet Demiryolları Bütçesine ge
çiyoruz. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Deylet Demiryolları v§ Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1&3 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile 178 394 444 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 71 000 000 lira tahsisat verilmiştir. 

A / l . 

F. 
202 Ücretler 

. CETVELİ 

Lira 
60 925 752 

ABRÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — 202 nci bölüm 60 küsur milyon lirayı ih
tiva etmektedir. Bu paranın kaç lirası Umum 
Müdürlükte çalışan memurlara, kaç lirası atel-
yelerde çalışanlara, kaç lirası yollarda müna
kale işlerinde çalışanlara veriliyor?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEKÎ ER
DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlar, şimdiye 
kadar, her hangi bir tahsisatı maaş derecelerine 
göre tasnif etmek âdet olmamıştır. Muayyen za
manlardaki yekûnlar vardır, arkadaşıma vere
yim tetkik etsinler. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De
vamla) — Yalnız Umum Müdürlükte çalışanlara 
kaç lira verilmektedir?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER
DEN (Siird) — Yekûna bakmadıkça. söyliye-
mem. 

NACİ ALTUĞ (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar, huzurunuzu küçük bir zaman için iş
gal edeceğim. Şark seyahati yapmış olan arka
daşlarım çok iyi bilirler ki, Trabzon - Gümüşa-
ne - Erzurum'dan geçen, İran hududunda niha
yet bulan ve âmme hizmetini yapan bir transit 
nakliyatı mevcut idi. Bu nakliyat geçen seneye 
kadar muntazam bir şekilde devam ederken ge-* 
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çen sene çok asgari bir hadde indirildi. Bilhas
sa bu nakliyattan istifade eden, bu âmme hizme
tinden istifade eden insanlar fakir vatandaşlar 
idi. Hattâ bunlar seyahatleri esnasında Gümü-
şane, Erzurum, Karaköse gibi şehirlerde yine 
Ulaştırma Bakanlığınca yapılmış olan güzel 
otellerden istifade ederek, gayet güzel, rahat, 
emin seyahat edebiliyorlardı. Bu nakliyat ge
çen sene asgari bir hadde indirildikten sonra 
bu fakir vatandaşlar artık yük kamyonlartaı 
üzerine, yükler üzerine binmek suretiyle seya
hat etmeye başladılar. Bu sebeple geçen sene 
birçok can zayiatına sebebiyet verildi. Bu ser
visin zarar ettiği söylenerek kaldırılması düşü
nülüyormuş?. 

Muhterem arkadaşlarım, âmme hizmetini ya
pan bu hizmetler, ve bu tesislerden daima kâr 
beklenilmez, âmme hizmetlerini yapan bu mües
seseler bazan da zarar ederler. Fedakârlık lâ
zım. Binaenaleyh ben Sayın Bakandan çok ri
ca ediyorum, bu fakir halkın bilhassa bu hiz
metini yapan bu servisin idamesi lâzımdır. 

RElS — Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı, Türki
ye - tran Transit Anlaşmasını fiilen öldürmek 
üzeredir. Biraz, belki şiddetlice görünen bu hük
me nasıl vâsıl olduğumu hemen arzediyorum : 
1949 dan beri bu Anlaşmanın fiilen tatbik edil
mesi beklenmektedir. Bunun tatbik edilebilme
si için Ulaştırma Bakanlığınca, Anlaşma gere
ğince yapılması lâzımgelen işler vardır. Bun
lar yapılmamıştır. Ezcümle bu transite hizmet 
edecek şirketlerin haiz olması lâzımgelen va
sıf ve şartlar tesbit ve ilân edilecek, buna göre 
talip olan şirketler bir an önce hizmete girecek
lerdi. Bu yapılmadı. Senelerden beri yazılı ve 
sözlü soru yollariyle veya bütçe konuşmaları 
sırasında veya sair surette bu mevzuları takip 
ettim. Aldığım cevap Dışişleri ve Ticaret ba-
kanlıklariyle bu mevzuların konuşulmakta ol
duğu merkezindedir. Bu formül cevaplardan 
bir diğerini de son defa Bütçe Komisyonunda 
aldım. Bugün bir kere daha almak istemediğim 
için Sayın Bakandan cevap beklemiyorum. Ve 
şunları söylemekle iktifa ediyorum : Bu anlaşma
yı haksız olarak öldürmek üzere bulunuyorsu
nuz. Bu mevzuda bir kere daha konuşmak im
kânı verirseniz, Meclisimizin siyasi nezaket hu
dutları içinde bana düşen ölçüde daha dikkatli 
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konuşmak mecburiyetinde bulunacağım. 

EEÎS — 202 nci faslı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
203 Geçici memur, işçi ve hizmetli

ler ücreti 301 890 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 
BEİS -= Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4620 ve 5080 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 7 148 170 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 5616 sayı
lı Kanunun 6 ncı maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
muhtelif sandıklara yapılacak 
ödemeler 5 732 707 
RElS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

211 Fazla mesai ve sair munzam 
ücretlerle tazminat, tahsisat 
ve ikramiyeler 5 644 943 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Efendim, 
211 nci madde münasebetiyle Bakanlığa benim 
bir teklifim var. Bu teklifimin esbabı mucibe-
sini arzedeceğim. 

Arkadaşlar, Devlet Demiryollarında çalışan 
tren şefi, kondoktor, gardıfren, yağcı, hareket 
memuru ve manavracı gibi gece ve gündüz iş 
başında kalmak zorunda bulunan bayramı, sey
ranı hattâ tatili olmıyan vatandaşlar var. Bun
lar, iş Kanununun emrettiği 8 saatlik hudu
du en aşağı iki misli geçen bir çalışmaya mah
kûm edilmiş bulunmaktadırlar. Bunlar, işlerini 
daima işletme merkezlerinde değiştirirler. Hal
buki bunlar, bu işletme merkezlerinde değişti-
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rilebilmek için, arzettiğim gibi, bazan 15 saat
lik bir zamanı çalışmakta geçiren insanlardır. 
Bu insanlar yuvalarına dönmek için aynı mik
tarda zamanı vazife başında geçirmektedirler. 
Vekâletin bunlar için bulmuş olduğu bâzı tazmi
nat hissesi vardır. Fakat bunların mâruz kal
dığı tehlike, harcadığı emekle o tazminatın hiç
birisi ölçülemez. İçlerinde bir kısımları var
dır ki, ağır tehlikeye mâruzdurlar. Ateşçi, ma
kinistler gibi. Bunların istatistiğini gördüğü
müz zaman ölümle, bir ölümün de verem yoliyle 
neticelendiğini görmekteyiz. Ciğer hastalığı ve 
verem bunların istatistiğini korkunç hale getir
mektedir. Doğrudan doğruya trenin içinde bu
lundukları için bunlar değiştirilemiyor. Bunla
rın çabuk yıprandıkları nazarı itibara almmalı-
dr. O zaman bir mesele kendiliğinden ortaya 
çıkar. Benden evvel iki arkadaşım bu hususa te
mas etti; Sayın Vekil de bunun üstünden hafifçe 
durdu. Fakat Sayın Vekil bunun üzerinden 
şöyle hafifçe geçtiler. Malzememizin yıpranma 
payları üzerinde son derece dikkatle durduğunu 
gördüm bu baba vekilin insanların yıpranması 
üzerinde bu kadar hafif geçmesini asla 
hazmedemedim. Bunun üzerinde, kendilerinin 
şahsiyetleriyle mütenasip olarak, durmalarını 
rica ederim. Bunların yıpranma payı meselesi 
böyle olduğu gibi, yıpranmadan mütevellit bu 
personelin emeklilik haklarını aramalarını da 
rica ederim. Bu emeklilik hakkının bunlara yir
mi sene olarak tanınması muvafık olur kanaa
tindeyim. 

Üçüncü nokta; bu personelin yıpranma pay
ları madem ki, bir sene sonra yapılacak olan 
Teşkilât Kanununda nazarı dikkate alınacağını 
söylediler. Şimdiden ellerinin altında bu ikra
miye faslı vardır. Benim naçiz kanaatime göre 
bu ikramiyeler daha çok bürolarda istirahat 
edenlere verilmektedir. İkramiye verilmesini ben 
içtimai bir emniyet tedbiri bildiğim için muhab
bet ve hürmetle karşılıyorum. Mümkünse bu, 
revizyona tâbi tutulsun. Eldeki imkânlarla, bir 
senelik müddet zarfında hakikaten yıpranan in
sanlara ilk müsait fırsatta bu verilsin*. îlk fırsat
ta geleceğim, ve ellerindeki fasılların neresinde 
uygun maddeler bulunduğu üzerinde memnuni-
yet-le müdavelei efkârda bulunacağım. 

BEÎS — 211 nci bölümü reyinize arzedîyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul e.lil-
migtir. 
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F. 
214 

221 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

309 

,311 

401 

403 

407 

416 

418 

Lira 
İşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler 12 470 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 3 .114 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masraf lan 3 146 554 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 500 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 91 263 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 104 160 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 1 245 443 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 046 691 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 13 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer yönetim masrafları 337 001 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bilet Basımevi masrafları 123 236 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5054 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin B, C ve D fıkralarını 
ilgilendiren masraflar 270 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Okul ve öğretim masrafları 308 365 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve akça farkları 1 137 300 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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419 Mahkeme masrafları 75 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 Hastane, revir ve tedavi mas
rafları 2 359 428 
BBÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Demiryol ve limanlar işletme 
masrafları 47 117 367 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Yükleme ve boşaltma masraf-
N lan 3 900 798 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yehler... Kabul edilmiştir. 

423 Demiryol ve limanlar bakım 
masrafları 35 777 375 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeriler... Kabul edilmiştir. 

424 Trabzon - tran transit yolu iş
letme masrafları 36 478 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yeriier... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 43 500 
REÎS —Kabul edenler,.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta sermayesi karşılığı 240 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masraf lan 190 «00 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski' yıllar borçlan 537 438 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeriler... Kabul edilmiştir. 

601 Demirspor kurumlarına yardım 13 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yehler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELİ 

761 5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak yenilemeler 3 529 484 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

762 5073 sayılı Kanun dışında ya
pılacak yenilemeler 10 992 378 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kabul edilmiştir. 
5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak servet artışlan 

Lİra 

26 465 332 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; bu bölüm münasebetiyle motorlu 
trenler mevzuuna tekrar rücu etmek istiyorum. 
Seyrüsefer işlerimizde yenilik bakımından, ge
rek motorlu trenlerin, gerekse elektrikli trenle
rin ve gerekse benzin ve motörle işliyen trenle* 
rin, kömür tasarrufu bakımmdajn lüzumuna ina
nan arkadaşlarınızdan birisiyim. Yalnız arka
daşlar; bugün motorlu trenler bizim her hattı-
mızda işlememektedir. Zira birçok hatların de
ğişmesi zarureti vardır. îki seneden beri bu 
hatların değiştirilmesine başlanmıştır. Fakat 
geçen sene bütçesinde değiştirilmesi vadeddlen 
kilometre miktarı tamamen değişmiş değildir. 
Hâlâ devam etmektedir. Bu seneki yatmmlar-
la bu hatların tecdidine devam edilecektir. Çün
kü birçok hatlanmız bu motorlu trenlerin din
gil tazyikma tahammül edemiyecek vaziyette
dir. Bu hatlar değişmedikten sonra 16 motor
lu treni nerede işleteceğiz? Meydan yok, at var. 
Arkadaşlar, itiraz etmek istediğim nokta bu
dur. Sabahleyin paşa buyurdular ki, tecrübe 
devresi geçirmekteyiz. Henüz % 50 nispetinde 
ancak rantabl olmaktadır. Zamanla randıman 
artacaktır. Zamanla randımanın artacağını biz 
de bilmekteyiz, ama bugünden 16 sı getirilece
ğine, 2, 3, 5 i getirilip tecrübe yapılmış olsaydı 
daha iyi olmaz mıydı? (Yanlış, yanlış sesleri). 
öte tarftan bunların tamir atelyeleri yoktur, 
ımuhafaza edilecek depoları yoktur. Bugün An
kara'da 2,5 milyon liraya bir depo inşası ka
rarlaştırılmış, malzemesi de geldiği halde bir 
an evvel ikmal edilememiştir. Bir teknik ba
kanlık olması iktiza eden Ulaştırma Bakanlığı
nın bütün işlerinin tamamen teknik hesaplara 
istinat etmesi icalbeder. Sabahleyin demiryol
larında rasyonalizasyon başlamış buyurdular. 
Fakat maalesef demiryollarının bâzı daire baş
kanları işleri kendi kaprislerine göre idare et
mektedirler. 

Bu vesile ile bir noktaya temas etmek iste
rim; Devlet Demiryollan îdaresi Demokrat 
Partinin havasına uyamamıştır. Aynı tempo 
içinde hareket etmemektedir. Sebebi ise, isti
şare yapmamasıdır. Kendi fikirleriyle hareket 
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etmektedirler. İktidarımızın Devlet Demiryol
ları böyle olmamalıdır. Arkadaşlar, Nafıa Ve
kâletinin köy suları, köy yolları, ve diğer işler 
hakkında nasıl çalışmakta olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz, daima bizimle istişare halindedir. 
İlenim istirhamım, Devlet Demiryolları teknik 
kabiliyeti haiz bir idaredir. Ama fikir teati
sinde çok geri kalmaktadır. Meclisimizle, gru-
pumuzla, milİetvekillerimizle temas edip yine 
kendd bildiklerini yapmaları, hiç olmazsa bura
da esen havayı dinledikten sonra, yapmaları lâ-
zımgelir. Motorlu tren alım işleri de bunlardan 
birisidir. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar; Devlet Demiryollarının motorlu 
treni getirmesi bu idarenin tarihinde kaydedi
lecek şayanı şükran bir harekettir. Motorlu 
trene karşı halkımızın göstermiş olduğu rağ-
Ibet büyüktür, mesafe ve zaman bakımından 
şayanı dîkkattir. Devlet Demiryollarını bu 
noktadan tebrik etmek, takdir etmek cümle
mizin vazifesidir arkadaşlar. (Alkışlar). 

REİS — 781 nci faslı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir 

P. Lira 
782 5073 Sayılı Kanun dışında ya-

laca<k servet artışları 19 293 829 

REİS 
rum. 

Fasla ait bir önerge var, okutuyo-

Yüksek Reisliğe 
Eskişehir, Hereke, pendik, Suadiye istika

metinden geçen Ankara - İstanbul hattınm sağ 
ve sol taraflarında gittikçe genişlemek istidadı
nı gösteren in§aat dolayısiyle nüfus kesafeti 
gündelı güne artmakta ve bu hattın bir tarafın
dan diğer tarafına geçmek zorunda kalan vası
talarla vatandaşlarımız her an bir tehlike kar
şısında bulunmaktadırlar. Bu ihtiyaç memle
ketimizin tren güzergâhında olan muhtelif mın-
takaları İçin varit olmamakla (beraber gerek nü
fus kesafeti ve gerek kuruluş vasıflarına göre 
en evvel ele alınması lâzımgeldiğine alâkalı ma
kamlarla yaptığımız temaslar neticemi kaani bu
lunduğumuz yukarda adları geçen mmtakâlarda 
yangın ve sair âni vakalarda binalarım, ve halkın 
korunmasını sağlıyacak vasıtaların gegmesine el
verişli geçitlerin y^apilabiimesi için Devlet De-
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miryolları Bütçesinin 782 nci bölümüne tahsi
sat ve B, cetveli 1 nci bölüm 1 nci yolcu madde
sine varidat olarak 500 000 liranın ilâvesinin 
nazarı dikkate alınmasının Yüksek Meclisin 
tasvibine arzını rica ederiz. 

Samsun Kocaeli 
Naci Berkmaan Etem Vassaf 

Yozgad Bilecik 
Hâşim Tatlıoğlu Is|mail Aşkın 

Niğde 
(Okunamadı) N. Bilge 

Mardin İstanbul 
M. K. Boran A. Moshos 
Konya Ankara 
H. ölçmen R. Eren 

Bilecik Afyon Karahisar 
Keşşaf Mehmet Korkut Bekir Oynaganlı 

Giresun Seyhan 
Adnan Tüf ekçioğlu Sinan Tekelioğlu 

Muğla İstanbul 
Zeyyat Mandalinci Bedri Nedim Göknil 

Urfa Giresun 
Celâl öncel Tahsin İnanç 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Abdullah Güler Salih Torfilli 

Kars Afyon Karahisar 
Lâtif Aküzüm Süleyman Kerman 

İstanbul Aydın 
Salamon Adato Cevat Ülkü 

Kars Erzurum 
Abbas Çetin Emrullah Nutku 

İstanbul Rize 
Sani Yaver İzzet Akçal 

Siird İzmir* 
Mehmet Daim Süalp Âbidin Tekün 

Tunceli Kastamonu 
Hasan Remzi Kulu Rifat Taşkın 

Aydm Aydın1 

Baki ökdem Şevki Hasırcı 
Konya Urfa 

Sıtkı Salim Burçak Hasan Oral 
Konya Rize 

Muammer Obuz O^man Kavrakoğlu 
Gazianteb Urfa 

Ekrem Cenani Celâl öncel 
Diyarbakır Çanakkale 

Yusuf Azizoğlu Nusret Kirişeioğlu 
Aydın Çorum 

Nail Geveci Hakkı Yemeniciler 
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Çorum 
Şevki Gürses 

Muğla 
Yavuz Başar 

Van 
İzzet Ak™ 
Kastamonu 

Sait Eantarel 

B : 55 
Çorum 

Hüseyin Ortakçıoğlu 
Erzurum 

Sabri Erduman 
Kütahya 

Besim Besin 
Elâzığ 

Hâmit Ali Yöney 

27.2.1953 O : 2 

REİS — 782 nci bölüme 500 bin lira ilâvesi 
teklif edilmektedir. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmemiş, takrir reddedilmiş
tir. 

P. 
783 Malî mükellefiyetler 

Lira 
10 718 977 

RÎİtS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi' tekrar okuyoruz. 
9 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

ÎREÎS — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bagjı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
249 394 445 lira tahmin edilmiştir. 

B - CBTVBLÎ 

F. Lira 
1 Yolcu ve bagaj tanımaları 52 200 000 

REÎS— Kab»i edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Yük taşımaları 165 600 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Itabul edilmiştir. 

3 Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer varidatlar 6 500 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Limanlar ve rıhtımlar varidat
ları 10 124 775 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 İskeleler varidatı 739 300 
REİS — Kabul edanleT,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Trabzon - İran transit yolu va

ridatı 50 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 Satışlar 2 200 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 Çeşitli varidatlar 5 800 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 (Millî Savunma Bakanlığından 
nakliyeden mütevellit İdare 
alacağı 6 180 370 
REİS*— Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 24 . I . 1944 tarihli ve 4516 
sayılı Kanuna istinaden halen çıkarılmış olan 
bonolardan 1953 Bütçe yılı zarfında vâdeleri 
gelenler yenilenebilir. 

REİS — Maddeyi okunuza arzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün daimî 
memur ve işçileri, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmişti*. 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Demiryol

ları Bütçesine bağlı (C) işaretli cetvelin nihaye
tine eklenmiş fıkranın tayyuu arz ve teklif ede
rim. 

Malatya 
Mehmet Sadık Eti 

REİS — Mehmet Sadık Eti. 
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Muh

terem arkadaşlar, deminki izahatımda belki kâfi 
derecede tafsilât veremedim. 

Mesele şudur: 5616 sayılı Kanun vardır. Bu 
kanunun 12 nci maddesi diyor ki; Umum Müdür
lük bütçelerinde bulunup bulunmamasiyle kayıtlı 
olmaksızın memur ve işçileri dilediği yerde, fa-
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kat tayinlerindeki usule göre çalıştırabilir. 

Şimdi bu fıkra 5616 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi hükmünü iskat eden bir mâna taşımak
tadır. Yani (tâyinlerdeki usule göre) kaydını bu
lundurmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kanun yaşamakta ve 
İçtüzük hükümlerine göre, bütçe kanunlarına an
cak hükmü bir seneyi bulan bir zaman ölçüsü 
için cari kayıtlar konup konmıyacağına göre 
1951, 1952, 1953 yılı bütçelerine bu fıkranın ek
lenmesi, Dokuzuncu B. M. Meclisinin bu memle
kette hukuk nizamını yerleştirme azmü kanaati
ne aykm bir harekettir. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlardan rica ediyorum, bilhassa işletmenin 
icaplanna uymuyorsa gidilecek yol bu yol değil
dir. Üç sene bir müddet geçmiştir, hâlâ bir tadil 
teklifiyle gelmemişlerdir. Eğer Devlet Demiryol
ları işletmesi bu hükümden mustarip oluyorsa el-
betteki bir tâdil teklifiyle gelmeleri lâzımgelirdi. 
Kaldı ki yeni İktisadi Devlet Teşekkülü hüviye
tinde esasen bu hükümler işlemiyecektir. İşçi ve 
memurlardan tasarruf edilecektir. Fakat o anın 
husulüne kadar arkadaşları kanunsuz bir hare
ketten Meclisi tenzih etmelerini rica ederim. Bu 
hüküm kanunda yer alamaz, kaldmlmalıdır. Bu 
hususta Meclisin derin hassasiyet göstereceğine 
inanmaktayım. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BAKİ ER

DEN (Siird) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
fıkra geçen sene de uzun bir münakaşa ve mü
zakereye sebep teşkil etmişti. Demiryollan me
saisi bilhassa senenin bâzı mevsimlerinde, hattâ 
bâzı aylannda yüksek bir trafik göstermekte
dir. Binaenaleyh kısa bir zaman için orada mu
ayyen yerlerde istasyon açmak ve oradaki per
sonele ücret vermeyi sağlamak bakımından bu 
fıkraya lüzum vardır. 

İkincisi, esas itibariyle Devlet Demiryollan 
ve Limanları Umum Müdürlüğünün pek kısa 
zamanda Devlet İktisadi teşekkülleri haline 
gelmesini bekliyoruz. İktisadi Devlet teşekkülü 
haline geldiği takdirde bu fıkraya lüzum kal-
mıyacaktır. Bu idarenin muhtaç olduğu ser-
bestiyet tamamiyle bahşedilmiş olacaktır. Ko
misyon olarak bu fıkranın kalmasına lüzum 
görüyoruz. 

REİS — Takrir, C cetvelinin sonundaki iba
relerin tayyını teklif ediyor. Reyinize arzedi-
yorum. 

Kabul edenler... (Anlaşılmadı). 
Efendim, verilen takrir bu maddeye bağİi 

C cetveli ile ilgilidir C cetvelinin sonundaki 
fıkranın kaldırılmasını teklif etmektedir. Bunu 
reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir redde
dilmiştir. 

Dördüncü maddeyi aynen oyunuza arzedi
yorum. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 17 . "VH. 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince barem dışı görevlerde çalıştıra
cağı daimi hizmetlilerin kadrolan, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dola-
yısiyle geçen yıla nazaran almakta bulunduk* 
lan ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine devam edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulunduklan kad
roların ücret ve unvanlan değiştirilmiş olan
ların da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum 
kalmaksızın istihdamlarına devam edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryollan ve Li* 
manian İşletme Umum Müdürlüğünce 1953 
Bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Demiryollan ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından ve cari 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

• MADDE 9. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
işletmenin bütçe tahsisatları ile yaptığı normal 
stoklar dışında lüzum gördüğü takdirde ayrıca 
(5 000 000) liralık kömür stoku yapılması için 
Umum Müdürlük (8 000 000) liraya kadar kı
sa süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda he
saplar açtırmaya yetkilidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10.^-Millî Savunma Vekâleti, Top
rak Mahsulleri ve Petrol ofisleri gibi Devlet 
daire ve müesseseleri tarafından iltisak hatları, 
yükleme ve boşaltma yolları, rampalar ve ben
zeri işlerle demiryol bina ve tesisleri yaptırıl
ması maksadı ile Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme İdaresine yatırılacak paralar, 
bağlı (B) işaretli cetvele varidat, diğer taraf
tan (A/l) veya (A/2) işaretli cetvellerde açı
lacak özel fasıllara Maliye Vekâletince tahsi
sat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Katarlar üzerinde fiilen gö
revli memur ve işçilerle atelyeler, lokomotif 
depoları, gar ve istasyon kadrolarına dâhil olup 
fiilen buralarda çalışmakta bulunan memur ve 
işçilere, yol tamiratında fiilen çalışanlara ehli
yet ve gayret derecelerine ve tesbit edilecek di
ğer esaslara göre bir sene zarfında iki' aylık üc
retleri tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1953 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza araediyoruz 
efendim. 

Devlet Havayolları Bütçesinin görüşülmesi
ne geçiyoruz. 

2. İM» 0 : Ö 
Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyö-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yıh 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan masraflar için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (10 801 934) lira ve 
yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 842 555), lira 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Cetveli okuyoruz efendim : 

A/l - CETVELİ 

P. 
201 Maaşlar 

REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 

Lira 
227 m 

2 926 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 160 ©00 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 14 150 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfa
tı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 242 747 
REİS — Kabul edenler... Etmi-' 
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 800 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

211 Personele verilecek munzam 
ücretlerle tazminat ve ikra-
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P. 

214 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

miyeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3424 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince uçak kaza
sında ölenlerin ailelerine veri
lecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defter 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları " 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
.REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar ve bi
let satış komisyonu 
REÎS —Kabul ©demler... Etaai-

Lira 
315 032 

20 000 

2 750 

20 200 

676 650 

19 000 

66 000 

51 000 

115 000 

80 000 

4 000 

5 570 203 

5 000 

70 000 

F. 

408 

Lira 

412 

414 

417 

418 

419 

421 

451 

452 

458 

461 

501 

502 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma; eksiltme ve ihale 
komisyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sıhhi gereçler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS —Kabul edenler... Etraıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaoul edilmiştir. 
Posta ve eşya nakil tazminatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek uçak personel ve 
teknisiyenlerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Havacılık kongre ve konfe
ranslarına iştirak edeceklerin 
yolluk ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler,.. Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 

500 

27 .000 

10 000 

15 000 

10 000 

7 000 

1 000 

41 500 

25 000 

5 000 

6 000 

60 000 

000 
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A/2 - CETVELİ 

27. 

P. l i ra 
701 Meydanlar, istasyon binaları 

hangar, atölyeler onarımı 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

711 *Makina araç ve gereçler ona
rımı 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Meydanlar için satmalmacak 
makina araç ve yedek parça 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telsiz cihazları 1 932 555 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul »edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (13 644 489) lira olarak tahmin 
-edilmiutir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 
1 İşletme varidatı 6 330 000 

REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Ka*bul edilmiştir. 

2 Çeşitli varidat 970 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3- Hazineden yardım 3 556 293 
REÎS — Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir.-

4 Gteçen yıldan devrölunan nakit 
mevcudu 2 788 196 
REÎS — Kabul e&üater... Eltei-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(îkinci madde tekrar okundu) 

2.1953 0 : 2 
REÎS Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünce 1953 Bütçe yılı içinde elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bulun
dukları ücretleri azalmış olanlara aradaki fark
ların ödenmesine devam edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kad
roların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanla
rın da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum 
kalmaksızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içinde ücretlerinin iki 
aylık tutarını geçmemek üzere idarece tesbit edi
lecek esaslar dairesinde ikramiye verilebilir. 

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

MADDE 6. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün mühendis, pilot, makinist ihti
yacı noksanları gerektikçe Millî Savunma Ve
kâletinin uygun bulması üzerine bu Vekâletçe 
temin olunur. Bu suretle geçici olarak Hava
yolları İdaresinde çalıştırılacakların aylık ve 
uçuş zamları Millî Savunma Bütçesinden ve ta
hakkuk edecek yolluk, kilometre uçuş paralan 
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ile ikramiyeleri Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü Bütçesinden ödenir. 

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

B : 55 27.2.1953 O : 2 
ra ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (19 680 470) 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fa
sıla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödenir. 

1937 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1953 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
ve 4 ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları ar-
tıklarndan eski yillar borçlan faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin
den itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum 
efendim. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
Bütçesine geçiyoruz. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1953 yılı Yatırımlar 
dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (53 631 361) li-

lira 
• 

P. 
201 

202 

203 

tansısat verilmiştir. 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
27 407 001 

4 702 500 

389 700 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücret ve masrafları • 316 040 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 192 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 000 
REÎS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 4 424 652 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir." 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

214 îş Kanunu gereğince îşçi Si
gortaları Kurumuna ödenecek 
primler , 30 350 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-

• yenler... Kabul edilmiştir. 
218 4454 sayılı Kanunun 51. nci ye 

5584 sayılı Kanunun 6 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 1 180 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
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P. 

yenler... Kabul edilmiştir. 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 

REİS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri .büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et.mi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Haberleşme ücret ve masraf
ları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
&EÎS — Kabul edenler... Etmı-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul eden-ter... Etnvi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi ve hesap makineleri 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 Atlı dağıtıcılara verilecek hay
van yem bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi-

Lira I F, Lira 
ren masraflar 820 000 

1 950 000 REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

t 408 Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştirak edecek azaların 

12 000 | huzur hakkı 500 
REÎS — Kabul edenler,.. Etmı-
yenler... Kabul edilmiştir. 

835 000 1 412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 5 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 000 1 414 Taşıma masrafları 2 750 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu-
3 500 | nun her türlü masrafları 25 000 

REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 I 4 1 8 F a i z v e acyo 850 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

683 r,00 I 419 Mahkeme masrafları 20 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

645 000 | 42i posta hizmetleri 568 500 
REÎS —Kabul edenle*.... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Telli, telsiz telgraf ve telefon iş 
letme masrafları 400 000 

84 000 | REÎS-—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 P. T. T. Fabrikası her türlü 
357 000 masrafları 242 578 

I REÎS — Kabul edenler... Etmi-
j yenler... Kabul edilmiştir. 
I 425 Sanatoryum her türlü masraf-

100 000 | lan 185 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 000 I 450 Telgraf, telefon ve telsiz mü 
hendisi yetiştirilmek üzere ec
nebi memleketlere gönderilen 
öğrenciler masrafları - 50 440 

255 000 | " REÎS — Kabul edenler:,. Etmi- ' 
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 10 <100 
REÎS— tfabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

im-



F. 
453 

454 

501 

502 

505 

701 

711 

735 

751 

752 

753 

761 
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Posta ve telekomünikasyon bir
liklerinin tahakkuk etmiş ve 
edecek katılma payları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
$ski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yapı oıırımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Telli, telsiz telgraf ve telefon 
makina, araç ve tesislerinin 
onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı ve gayrimenkul satmalma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalanacak makina alet xt\ 
gereçler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1941 -1946 yılları bütçe kanun
larının 5, 6 ve 7 nci maddeleri
nin verdiği yetkiler gereğince 
makina, gereç ve tesisler için 
girişilen yüklenmeler karşılığı 
REÎS —Kabul edenler... Etmı
yenler... Kabul edilmiştir. 
3054 ve 3375 sayılı kanunlar ge
reğince kaldırılan şirketlerin 

27.2 
Lira 

51 000 

100 000 

75 000 

110 000 

10 000 

260 000 

1 110 000 

400 000 

6 674 070 

188 000 

634 000 

1953 
P. 

O : 2 
Lira 

414 400 taksit bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

762 4892 ve 5169 sayılı kanunlar ge
reğince girişilen ve girişilecek 
olan yüklenmeler 10 000 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmı
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

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

MADDE 2. — Posta, Telgraf v e Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı mas
raflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (73 311 831) lira 
tahmin edilmiştir. 

P . Lira 

500 000 

B - CETVELÎ 

1 Posta telekomünikasyon vari
datı 65 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden alınacak pos 
ta ve telgraf ücretleri 5 890 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Resmî dairelerin, eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon üc
retlerinden tahakkuk eden ala
caklar 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli varidat 671 831 
REÎS — Kabul edenler.. 
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 Radyo keseneği 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 

(îkinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 3. — 5.VII . 1943 tarihli ve 4454 1 

sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince çıka
rılmış bonolardan, 1953 bütçe yılı zarfında vâ
deleri gelenler yenilenebilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünce 1953 bütçe yılında 
elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1953 bütçe yılında da devam edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenleı... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünün 30. VI. 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair Kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileriyle bu kanunun konusu dı
şında kalan memurlarının kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde vâki 
ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen yıla njazaran 
almakta bulundukları ücretleri azalmış olanlara 
aradaki farkların ödenmesine devam edilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kadro
ların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanların da 
yeniden bir tayın muamelesine lüzum kalmaksızın 
istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, 
geçici mahiyetteki hizmetler için, İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eîdeki kadrolara ek 
olmaması garktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünce gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. —* Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri I 
ve Memurları hakkında 5 . VII . 1943 tarihlî ve I 
4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad- 1 
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rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1953 bütçe yılında kullanılmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için bankalardan (4 000 000) liraya kadar kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 
yetkilidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları fashndaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin ait 
olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1951 yıllarına ait olup da Mühasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ye karşılıkları yılları 
bütçelerimde bulunan borçlar, 1953 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü kısım 
fasıllariyle yatırım fasılları artıklarından eski 
yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince aktarı
lacak tahsisatlardan ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

B — Çalışma Vekaleti Bütçesi: 

R&İS — Çalışma Vekâleti 1953 yüı Bütçesi
ne geçdyoruz. 

Söz alanları sırasiyle okuyorum: C. H. Par
tisi Meclis Grupu adına Halil Sezai Erkut (Kır-
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şehir), Cemal Kıpçak (Zonguldak), Âbidin Te- I 
kön (İzmir), Ahmet Kavuncu (Kütahya), Fu-
ad Seyhun (Ankaira), ŞevM Hasırcı (Aydın), 
Emrullah Nutku (Erzurum), Rifat özdeş (Kır
şehir), Yeredoğ Kişioğlu (Kocaeli), thsan Al-
tınel (İstanbul), Ahmet Topçu (İstanbul), Ca-
hid Zamangil (Trabzon), Saffet Gürol (Konya), 
Suat Başol (Zonguldak). 

SÖz C. H. P. Meclis Grupu adına Halil Sezai 
Erkut'undur. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; yeni iktidarın Çalışma Ve
kâletinin üçüncü yıl bütçesinin müzakeresi mü
nasebetiyle Grup adına düşüncelerimizi arza 
başlarken, iki yıldan beri yapmakta olduğumuz 
tenkid ve temennilerim neticesi olarak Demok
rat Parti iktidarı tarafından tahakkuk ettiril
miş bâzı dileklerimizi, gerek işçiler, gerek işve
renler namına hayırlı neticeler vereceğine inan
dığımız işlerden dolayı Hükümeti tebrik etme
yi bir vazife sayarım. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; iş hayatının belirli ve teshil 
edilmiş esaslar dâhilinde daima ileriye 
doğru yürütülmesinde memleket yararına, elde 
edilen neticelerin ve sosyal güveni artırmak için 
yapılan hamlelerin kıymetini ve başarılarını 
överken, iş âlemi için lüzumuna kaani bulundu
ğumuz eksikleri de burada yüksek huzurunuz
da tekrarlar ve bu sosyal politikada iktidarla
rın yer değiştirmiş olmasındaki maksadın bu 
ihtiyaçlarımızı bir an evvel sağlamak olduğu
nu Yüksek Huzurunuzda belirtmeyi bir borç 
bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; sosyal politikamızın 
ömrü bilindiği üzere kısadır. C. H. P. zamanın
da 5 sene, yeni iktidar zamanında da 3 senelik 
Mr devre geçirmiş bulunuyoruz. Umumi ola
rak kaydettiğimiz merhalelere ve geride bırak
tığımız eserlere göz attığımız takdirde memle
ket yararına sosyal dâvalarımızda iş ve iş ve
ren âlemimiz namü hesabına övünülmeye değer 
mahiyette oldukları görülür. Bunlar için haki
katen millet olarak tarih kanşısmda iftihar et
meye hakkımız vardır. 

Arkadaşlar; başka memleketlerin sınıf mü
cadelesiyle ve sert çarpışmalarla elde ettiği bir-
çok hak ve menfaatler iyi bir sosyal politika tu
tumu ile elde edilmiş eserlerimiz, Türk işçi ve 
iş vereninin samimî bir hava içinde ahenkli iş I 
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birliği ve beraberliği ve iktidarın anlayışı sa
yesinde memlekette sağlanmış hakikatlerdir. 

Sosyal sigortaların, kısa bir zamanda mem
lekette tutuşmuş olması, iş bulmanın bir âmme 
hiztoeti olarak Devlet tarafından ele alınmış 
bulunması ve yeni iktidar tarafından memleket 
yararına bu kurumların aynı istikâmet ve ay
nı samimî tutumla devam ettirilmiş olması, 
yarınımız için sosyal geleceğimiz için iktidar' 
değişmelerinden müteessir olnııyacak sağlam 
esas üzerinde olduğunu bu vesile ile yüksek hu
zurunuzda belirtmek millî menfaatlerimize uy
gun olacağına şüphe yoktur. 

Eski iktidarın tam ücretli hafta tatili şek
linde Meclise getirdiği tasarıyı, yeni iktidarın 
yarım ücretli şeklinde çıkarılmış olmasına rağ
men, yine bu şekilde değişiklikle de olsa çıka
rılmasını memnuniyetle işaret etmek istiyorum. 
Bunun yanında şimdiye kadar etüdlerinin ya
pılmasına intizaren gecikmiş bulunan fikir iş
çilerimiz mevzuunun, yalnız basın mensupları
nın hukukunu nizam altına alan kanunun çık
mış olması sevinçlerimizin sebeplerindendir. 
Ancak hemen ilâve etmek lâzımgelir ki işçile
rimizin yanında geniş bir kitle teşkil eden fi
kir isçilerimizin sayısı da kabarık bir yekûn 
teşkil etmektedir. İş yerlerinde fikrî mesai 
sarfedenler hakkında kanuni hükümler konma
mış bulunmaktadır. Bu kabil fikir işçileri için 
de koruyucu hükümlerin bir an evvel getirilme
sini! Bakan arkadaşımızdan rica ederiz. 

Arkadaşlar, memleketimizde ziraat geliş
mekte ve makine elin yerini tutmaktadır. Bu 
sebeple boşta kalan ziraat işçilerimizi henüz 
korunması bir nizama bağianmrş değildir. 
Sosyal yardımlardan ve kanuni teminattan 
mahram bulunması hepimizi üzen bir mesele 
olmuştur. Çalışanlar arası-nda da iş kazaları ço
ğalmakta, onların çalışma tanzları, işe başla
ma ve iş müddetleri elbette ki bir hususiyet 
arzetmektedir. Ama hiç olmazsa makineleşme
nin yanında onların iş kazalarından ve tedbir
sizlikten doğan himayesizliklerin memleket za
rarına devam etmekte olduğunu görerek bu 
işi geciktirmenin mahzurlarını işarete lüzum 
görmüyorum. 

Arkadaşlar, burada sayın Ulaştırma Ba
kanı arkadaşımızın bir ifadesi'nden sevinç duy
duk. Deniz İşçileri kanun tasarısı da geçen 
seneki tenkidler arasında mevcuttu. Sayın 
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Bakan o zaman bunun hazırlıklarının son saf
hada olduğunu söylemişlerdi, öğreniyoruz ki 
bu, henüz Ulaştırma Bakanlığından Çalışma 
Bakanlığına yeni gelmiştir. Bunda geniş bir 
işçi kitlemizin, iç ve dış denizlerde, deniz işçi
liğinin çeşitli safhalarında Türk şerefini ve 
mazisini temsil eden ve bayrağımızı dalgalan^ 
dıran şanlı denizcilerimizin istikbali bakı»-
miradan süratle ele alınması lâzımgelen eksik-
lerimizdendir. Belli başlı eksik -mevzuatı sa
yarken sırası gelmiş gelmemiş mütalâalar yü
rütebilmekle beraber sosyal sigorta camiasın
dan olan malûllük ve işsizlik sigortalarının hiç 
olmazsa etüdlerine başlanmasını, başka mem
leketlerin ne şekilde, hangi şartlar içinde ele 
aldıklarını tetkik ederek bünyemize uygun bir 
şekilde bir an evvel kanunlaştırılması lüzumu
na bir daha işaret etmek yerinde olur. 

Arkadaşlar, bir taraftan arzettiğim tahak
kuk eden işlerin neticelerinden millî sanayii
miz ve ekonomimiz namına memnun olduğu
muzu ve eksik mevzuatı bu şekilde ikmal ar
zusu ile samimî temennilerde bulunduğumuzu 
da işaret ettikten sonra, mevcut mevzuata tat
bik yönünden olan düşüncelerimizi de arz ve 
işaret etmekte fayda bulmaktayız. 

Arkadaşlar, Çalışma Bakanlığına Kuruluş 
Kanunu ile verilmiş olan vazifenin öneminin 
değeri malûmunuzdur. 

Memlekette iş gücünün değerlenmesi, sosyal 
güvenin sağlanması, işçi ve iş veren arasındaki 
münasebetlerin memleket yararına ahenkli ol
ması gibi mühim meseleleri halledebilmek için 
Bakanlığın bugünkü kadro ve imkânlarının 
Yüksek Heyetinizden birkaç, gün evvel çıkmış bu
lunan Teşkilât Kanununa rağmen kendisine ve
rilen vezifenin önemi ile mütenasip olmadığı ka
naatindeyim. Belki bütçe mülâhazaları bu kadar 
olsun bir hamle yapmak imkânını vermiş olmak
la beraber gerek vaktiyle eski iktidarın 1949 yı
lında Milletlerarası çalışma teşkilâtından bir he
yete tetkik ettirilen bünyesi, gerek yeni iktidar 
tarafından İşçi Kurumu için getirtilen bir ecne
bi uzmanın yaptığı tetkikler neticesinde belittik-
leri gibi, memleketin teknik elemanlara olan ihti
yacı bilhassa Çalışma Bakanlığının teknik elema
na olan büyük ihtiyacı ileri sürülmekte ve bütün 
iyi niyetlere rağmen beklenilen neticeyi alama
ması durumuna Bakanlığı sokmaktadır. 

2.1963 0 : 2 
i îş Kanunumuza göre, Bakanlık daha iş yeri

nin açılmasından ve kurulmasından evvel 'iş yer-
I leriyle alâkalanmak durumundadır. Hattâ açıla

cak iş yerlerinin kurulması iznini bile kanunu
muz Bakanlığa bırakmış olduğuna göre Bakan
lığın elinde milyonlarca lira harcanarak kuru
lacak olan büyük fabrikaların plânlarını, teknik 
şartlarını, makinelerin hususiyetlerini tetkik et
mek için bir yüksek mühendis, bir makine, bir 
kimyager, bir maden mühendisi gibi teknik ele
man dahi bulamadığına işaret etmek ve buna 
Hiddetle ihtiyaç olduğunu belirtmek yerinde ola
caktır. Hattâ Milletlerarası bir heyet tetkikleri
ni yaptığı sırada memleketteki çeşitli sanayiin 
kontrolü, iş şartları ve iş emniyeti ve işçi sağlı
ğım tetkik etmek, kontrol etmek mevkiinde bu
lunan Bakanlık kadroları içinde teknik elemanın 
olmayışını hayretle karşılamışlardır. Yeni kad
ro ile bir. parça iş müfettişi adedini artırmak 
suretiyle ferahlamak imkânını bulacağımızı um
makla beraber mevcut barem sistemimizde ka
nunlarımızla daha fazla üst derecelere tâyin et
me imkânları verilmeyişi karşısında bu gibi tec-

I rübeli, bilgili ve teknik elemanları Vekâlet kad
rolarına almak imkânını bulamıyacak bir Çalışma 
Vekletinin teknik bir çalışma yapacağına kaani 
değiliz. Hattâ bu haliyle iş yerlerinin dahilî tali
matnamelerinin tasdiki ve çalışma esaslarının 
tesbiti gibi teknik vazifeleri üzerine alan ve Ba-

j kanlığın iş yerlerinin kuruluşundan işleyişine ka-
j dar müessir bir murakabe İfa etmiyeceğine ve 
j bilhassa sonradan katıldığımız Milletlerarası 81 
i numaralı Sözleşme ile iş teftişinde teşkilâta ra-
İ por vermek, memlekette sanayiimizin teknik ba-
| kundan işleyişlerini ve neticelerini raporla tesbit 
! etmek mevkiine geldiğimize göre, bu mahrumiye-
| tin derecesi bir daha kendisini göstermektedir. 
t Bakanlığın 1953 yılı Bütçesini tetkik eden 

milletvekili arkadaşımız bütçe raporunda yazdığı 
mütalâada haklı olarak Bakanlığın üzerine aldı-

ı ğı bu önemli vazifeyi mevcut kadro ile ifa ede-
i miyeceğini ve bu arada Bakanlığın adetâ bir mu-
| rakabe ve teftiş Bakanlığı mevkiinde olduğunu 
.; belirtmiştir Haddi zatinda Çalışma Bakanlığı 
j hiçbir zaman pasif ve yalnız rapor yazan bir 
•i bakanlık olmak mevkiinde bulunması- lâzön-
j gelen en önemli vekâletlerdendir; Başka mem-
]• leketlerde bilindiği üzre Çalışma Vekâleti; Millî 
i Eğitim ve Ticaret ve İktisat vekaletleriyle ve 
I bütün iş hayatı, sosyal politika ile ilgili,bütün 
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bakanlıklarla tam bir ahenk ve iş birliği ha
linde çalışan, hareketli, dinamik bir bakanlık 
olmak mevkiindedir. Böyle olduğu halde mev
zuat noktasından yahut teknik eleman noksa
nından dolayı bakanlık, vazifelerinin ehemmi
yeti nispetinde vasıtalarla, imkânlarla teçhiz 
etmemek yüzünden beklediğimiz amaca bizi 
ulaştırmakta geciktirebilir. 

Sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi Başkan
lık hakikatte mevzuat bakımından pasif durum
da değildir. Haddi zatinda îş Kanununun umu
mi hükümleri ve zeylen çıkarılan tadilleri, sos
yal sigortalar, iş bulma kanunları tetkik edildi
ği takdirde görülür ki, bu bakanlık pasif vazi
fe görmek mevkiinde değil, bilâhara hareketli 
bir iş yapma durumunda olan bir bakanlıktır. 
îş teftişinden bugün yalnız idari bir teftiş yap
mak durumunda kalıyorsa bunun iki sesebi var
dır : 

Birisi; hâlâ geçen senelerde tenkid, rica ve 
temennilerimize rağmen iş müfettişlerinin elin
de vazifelerini, yetkilerini gösteren bir tüzük 
yoktur, ve bu çıkarılamamıştır, iş Kanunu
muzun 92 nci maddesi sonradan bir tadil gö
rerek iş müfettişlerine, bâzı kayrt ve şartlarla, 
icrai yetki de vermişti. Bu tüzük çıkmadığı 
için iş müfettişleri yalnız kendi anlayışlarına 
veya gönderilen tamim ve yazılara istinaden 
kanunlardan çıkarıl ab ildikleri vazifeleri yap
maktadırlar. Ellerinde bir tüzüğe olan ihtiyaç 
bu arkadaşlarımızın mesaisini daha müsmir 
kılma bakımından çok büyüktür. Bu işe temas 
etmişken bitmek üzere olduğu bundan önceki 
iki bütçesinde söylenilen bu teftiş tüzüğünün 
de bir an evvel Samet Ağaoğlu arkadaşımız ta
rafından tahakkuk ettirilmesini, iş âlemimizin 
ihtiyacı bakımından, rica ediyorum. 

Teftişlerden beklenen randımanı alamıyor-
sak, arzettiğim gibi, birinci sebep budur. 

ikincisi de, iş müfettişlerinden beklenen işin 
kendi takatlerinin fevkmda olmasıdır. Kadrola
rın içinde teknik elemanın bulunmasmdan-
dır. Eldeki kadrolarla doktor, mühendis gibi 
memuriyet hayatına yeni atılmış genç elemanla
rı, kanunların müsait hükümlerinden istifade 
ederek, kadrolarına almıya gayret etmeleri, 
Önümüzdeki yıllar için elde mevcut rapor ve tav
siyelerden istifade ederek milletlerarası toplan
tılarda alman kararlardan faydalanarak bu ser
visi takviyeye doğru gitmeleri lüzumu vardır. | 
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Arkadaşlar, her iktidarın bu mevzuu çalış

ma dâvasını tutum tarzına göre işçi ve iş veren
ler arasındaki münasebetler Devletin âdil müda
halesiyle menfaat çarpışmalarına mahal kalma
dan iki tarafın menfaatlerini sağlamak olduğu
na göre, iş ve iş verenlerin menfaatlerini tesbit 
eden karşılıklı anlaşma esasına gitmek lâzım
dır. Bu bâzı memleketlerde kolektif mukave
leler sistemi ile halledilmiştir. Belki bu bizde 
bugün kabili tatbik değildir gibi bir düşünce or
taya atılabilir. Fakat biz, bu zamanın artık gel
diğine kaniiz, işçi teşekküllerimiz, sendikaları
mız, Türk işçisinin şuur ve anlayışına, milleti
mizin büyük haslet ve vazife duygusuna uygun 
şekilde gelişmiş ve bunlar bu vazifeleri hak-
kiyle emanet edebileceğimiz bir olgunluk man
zarasını bize göstermektedir. Binaenaleyh ko
lektif mukaveleler sisteminde işçi ve iş veren 
arasındaki müşterek işleri beraberce tesbit et
me yolunda yürümek mecburiyetindeyiz. Biz, 
eski iktidar zam allında bu husus için olan düşün
celerimizi geçen sene de arzetmiştik, hatırlatma 
kabilinden tekrar arzedeyim. iş yerlerinin ça
lışma şartları inzibat, emniyet, ücret ve saire 
gibi işçi ve iş veren arasındaki münasebet esas
larını iş verenler bir iç yönetmelikte tesbit eder
ler ve bunu Bakanlık tasdik eder. Kanunumu
zun 29 ncu maddesinde bir hüküm vardır. Bu 
madde tip talimatnameler yapmak hususunda 
yetki tanımaktadır. Bu hükümden faydalana
rak iş yeri yönetmeliğini işçi mümessillerinin, 
işçi teşekküllerinin ve iş verenle müştereken 
yapmaları suretiyle müşterek mukavele siste
mine hazırlamış oluruz. Aşağı yukarı bu tali
matname, işin icaplarını tesbit eden esasları ih
tiva ediyor. Bu anlaşmaya dayanan iş yönet
meliklerini birlikte tanzim ve hazırladıkları bu 
esaslar bu prensiplerde, işçi ve iş verenin birlik
te hükmünün müessiriyetini muhafaza ettiği 
müddet zarfında karşılıklı saygı fikrini telkin 
edeceği için anlaşma zemini yaratılabilir. Bu 
mevzu üzerinde durup tetkiklerini ikmal eder
lerse bu yolda işçilerle iş verenler arasında an
laşma yoluna gitmiş oluruz. 

Bunun dışında hakem, uzlaştırma ve tahkim 
sistemimizde Devletin âdil müdahalesi yanında 
işçi ve iş veren vatandaşların da bulunacağı 
işçi teşekküllerimizin bugünkü durumlarını da 
nazara alarak bir az daha ıslah etmek ve ha
kem kurallarındaki işçi ve iş veren temsilci-

— 1250 — 



B : 55 27. 
lerini çoğaltmak ve Devlet temsilcilerinin azal
tılmak suretiyle âdil bir şekilde tanzimi doğru 
olur kanaatindeyim. 

Arzettiğim gibi, iş, bidayette iyi kurulur, 
sözleşmeler iyi hazırlanırsa bu ihtilâflar ken
dilerinin de temsil edildikleri bir kurulda işçi 
ve iş veren mümessilleriyle birlikte halledilirse, 
Türk işçisinin faziletinden faydalanmak sure
tiyle, Garp milletlerinin uzun zamanda temin 
ettiği karşılıklı menfaatleri huzur ve sükûn 
içinde Bağlıyacağımıza olan imanımız hiçbir 
suretle sarsılmamıştır. 

Arkadaşlar; iş hayatımızı ilgilendiren mev
zulardan bakanlık, kendi bünyesi bakımından 
iş Kanununun çeşitli hükümlerinin yürütülme
siyle mükelleftir. Sosyal politika nizamını bu
günkü vaziyette bakanlığın murakabesi altın
da İşçi Sigortaları Kurumu yürütmektedir. 
Memlekette iş ve işsizlik durumlarını takip 
eden, işe tavassut eden ise iş ve işçi bulma 
kurumudur. Bu üç bünyeyi birden bu kurum
lar kanunun hükümleri dairesinde ifa etmek
tedirler. Bu kurumların takib ettiği çalışma
lara önem verilmesi lâzımgeldiğini belirtmek 
yerinde olur. 

Arkadaşlar; bu iyi münasebetlere rağmen 
bir kısım iş yerlerimizde, üzüntü ile kaydetmek 
isterim ki, bâzı Devlet işletmelerimizde işçi 
sendikalarının teşekkül ve gelişmesinde bâzı 
vehim ve endişeler vardır. Bu yüzden zaman 
zaman matbuatta, hepimizin gördüğümüz ya
zılar çıkar, işçi sendikalarına mensup vatan
daşları işinden uzaklaştırmak için vesile arar
lar. Bu nispet azalmış olmakla beraber maal
esef devam etmektedir. Bilhassa iktisadi Dev
let işletmelerinde bunun üzerinde ehemmiyetle 
durulmasını ve ilgili bakanlıklarla Çalışma Ba
kanlığının bu mevzua daha çok önem vererek 
sendikaya âza olmuş olmaktan ve sendika va-
sıtaisyle hak ve menfaatlerini korumaya teşeb
büs eden işçi vatandaşlarımızın müşkül duru
ma sokulmâmaları, temin edilmelidir. Üzerinde 
önemle durulan ve büyük ümitler beslediğimiz 
hür sendika teşekküllerimizin yaşamasını sağ-
lıyacak tedbirlerin başında bu gelir. 

1950 yılında iş Kanununda yapılan değişik
liklerle sendikalara bâzı yetkiler verilmiştir. 
Bunların iyi kullanılmakta olduğunu memnun
lukla görüyoruz. Gerek il hakem kurullarına ve 
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i gerek merkez Yüksek Hakem kuruluna gelen 

ihtilâflardan bir çoklarını bu kanuni yollarla 
sendikalar çıkarmışlardır. Demek ki hak ve 
menfaatlerini meşru ve kanuni yollarla almak 
durumunda bulunan sendikalarımızın gelişme
sine mâni olanlar kanuni müeyyidelere ihtiyaç 
varsa tamamlıyarak yeni müeyyidelerle tak-

I viye etmek yerinde olur. Vaktiyle bâzı iş veren
ler bu yollarla işçi mümessillerini tazyik ederler
di, işçileri korumak da müşkül olurdu. Eğer hü
kümlerde noksanlık varsa bu ciheti önemle ele 
almalarını Sayın Bakandan bir kere daha rica 
ederiz. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan toplu iş ihtilâfla
rını yeni bir mekanizmaya bağlıyacaklarını Büt
çe Komisyonu görüşmelerinde işaret etmişlerdir. 
Bizim düşüncelerimize uygun olan bu hareketi 
takdir ederiz. Yani iktidarın vâdettiği ve işçi
lerin hukuku cümlesinden saydığı grev yetkisi-

• nin verilip verilmemesi mevzuunu, vadedilmiş 
olması dolayısiyle, işçilerimiz aramakta, takip 
etmektedirler. Ancak, grevi muslihane yollarla 
halledilemiyen işlere inhisarı hususunda yeni 
iktidar mensuplarının zaman zaman yaptıkları 
beyanatı meselenin dikkat ve ciddiyetle üzerinde 
durmak niyetinin ifadesi olarak memnunlukla 
karşılarız, iyi bir nizam içinde Türk işçisinin 
asla bozguncu unsurların tesiri altında kalmıya-
cağma inancımız olmakla beraber, onların hak 
ve menfaatlerini, başka memleketlerin tecrü
belerinden istifade ederek, doğru ve meşru yol
larla sağlama cihetine giliddikten sonra, eğer 
sağlanamıyacak haller kalırsa o zaman greve 
müracaat yetkisini işçi teşekküllerine tanımayı 
biz de bir nevi hürriyet telâkkisinin icapların
dan sayabiliriz. 

iş Kanununa taallûk eden bellibaşlı mesele
lerden birisi de asgari ücret mevzuudur. 

Arkadaşlar; iki yıldan beri tş Kanununuun 
32 nci maddesiyle asgari ücret tesbitine imkân 
veren tadillerin yapılmış olmasına rağmen, as
gari ücretin tesbiti meselesinin iyi yürümedi
ğini müşahede etmiş bulunmaktayız. Bakan ar
kadaşımız komisyonda da işaret etmişlerdir, bu 
vaziyet karşısında daha eski tecrübe sahibi olan 
memleketlerde ücret ve asgari ücret dâvasının 
halli için güzel çareler bulmuşlardır.. Asgari ücret 
sistemi yalnız başına bir şey ifade etmez, fakat top
tan ücret sistemini ele almak ve memleketin bünye
sine göre sınai hususiyetlere göre bilhassa son yıl-
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larda Milletlerarası Çalışana Teşkilâtının işçi I 
ücretlerindeki sistemlerde yaptığı yeniliklerden I 
istifade etmek suretiyle bu önemli mesele ele I 
alınmalıdır. Bugün her sanayi için, her iş yeri I 
için ayrı ayrı ücretin usullerinin mevcut oldu- I 
ğu nazara alınarak ücret sosyal yardım şekil
lerini bir nizama bağlamak lâzımdır. (Bravo 
sesi) 

Başka memleketlerde randıman esasına göre I 
ücret sistemi ve verim nispetinde kâra iştirak I 
gibi mevzuları ele almak suretiyle işçinin is- I 
tihsalde daha müessir ve daha rasyonel çalışma- I 
»mı temin eden esasları koymuşlardır. Bizim 
Devlet teşekküllerimiz bu usulleri tetkika giriş- I 
tiler ama, beraberce ve Çalışma Bakanlığının I 
nezareti altında ve işçi teşekküllerinin muva- I 
fakati olmadığı için yapılan yenilikler sızıltılara I 
meydan vermektedir. Faraza, Askerî Fabrikalar I 
işçileri için yeniden tatbika konulmuş olan pu- I 
van sistemi vardır. Bu sistemin esaslı olarak I 
işçi menfaatini sağlayıp sağlamadığı etüd edil- I 
memiş olmasının veya işçilere maksadın ve ga- I 
yenin esaslı olarak anlatılmamış olmasının te- I 
siriyle veya başka sebeplerle olacak ki, tutul- I 
mamıştır. işçi vatandaşlarımız bu usulden şi- I 
kâyet etmektedirler. Ama her iş muhitine göre I 
istihsalde işçinin çalışma kabiliyeti ve kalifiye I 
oluşuna göre değişebilen verim ve istihsali nis- I 
petinde ücret verme usulleri tesbit edilmiştir. I 
Bu yeni usuller belki âdilâne, fakat arzettiğim I 
gibi onlarda şu kanaat vardır ki, beraberce tes- I 
bit edilmedikçe, işçi vatandaşlara bunun kendi 
lehlerine olduğu kanaati tatbikatla ispat edil
medikçe alman iyi tedbirler bile fenaya anla
makta veya eski alıştıkları usulün daha iyi ol
duğu hakkında yapılan propagandalara inanarak I 
bir huzursuzluk meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh işçi ücreti dâvasını bir nizama I 
bağlamak, barem tesbitine gitmek ve terfilerini I 
âdil bir sisteme bağlamak zaruretindeyiz arka
daşlar. 

Bir işçi yerinde verimli çalıştığı müddetçe j 
refahının artacağına inanıp oraya bağlanma
dıkça, zabıta kuvveti dahi kullanılsa, millî eko
nomiye faydalı bir mesai sarfedemez. Ancak is
tikbalinden emniyet içinde bulunduğu nispette, 
prim, ikramiye ve saire gibi refah nimetlerin
den müstefit olacağı inanışı nispetinde millî 
istihsalimize faydalı olabilir. 

Yine İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan | 
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işçiler ve memurlar arasındaki prim ve ikra
miye dâvası uzayıp gitmektedir. Bundan doğan 
huzursuzlukları her gittiğimiz yerde her birer
lerinize yapılan şikâyetlerden anlamaktayız. Bi
naenaleyh bu işçi dâvasını, barem dâvasını il
gili bakanlıklarla birlikte nizama bağlamak, 
iş âlemimizin huzur ve emniyeti bakımından, 
ekonomimizin istikbali bakımından lüzumlu bir 
mevzudur. İcra Vekilleri Heyetine tanınan bir 
haktan istifade ederek küçük iş yerlerini sos
yal politikanın nimetlerinden faydalandırmak 
yoluna girmiştir. Bunu geri kalan sahalara da 
teşmili ve bu arada işçi ve iş veren âlemimizin, 
işçi sıhhat ve sağlığının müştereken düşünül
mesini ve mütenasip, âdil esaslar dâhilinde de
vam ettirilmesini yerinde buluyoruz. İşçi me
selelerinde Bakanlığın doğrudan doğruya kon
trolü altında bulunan kısımlara kıymetli vak
tinizi fazla almamak için bu kadar temas ettik
ten sonra işçi sigortaları konusuna temas et
mek istiyorum. 

Bilindiği üzere sigortalarımız dört beş kol 
halinde faaliyettedir. îş kazası, meslek hasta
lığı; ve analık sigortalarrnm tatbikma başlıyalı 
dört beş sene geçmiştir. İhtiyarlık ve hastalık 
sigortalarından ihtiyarlık sigortası bütün yurt
ta, umumi hastalık sigortası halen İstanbul, İz
mir ve Bursa bölgelerinde tatbik edilmektedir. 
Her yerde tatbikatın bir anda kolay olmıyaca-
ğına şüphe etmiyoruz. Hastalık sigortasının 
tatbik edilmediği yerdeki vatandaşların muzta-
rip olduğunda şüphe yoktur. Teşkilâtı bugün
kü prim ve kadro bakımından oldukça emniyet
li durumda bulunan işçi sigortalarımız süratle 
eleman yetiştirmek suretiyle her yerde tatibikı 
cihetine gitmesindeki isabeti izahtan vareste gö
rürüm. 

Yalnız bize akseden ve ayrılık ifade eden 
ıbir noktaya da burada işaret etmek yerinde 
olur. Bakanlık iyi ve güzel bir düşünce ile si
gortalı işçilerin ailelerine hastalık sigortası fo
nundan yardımlar yapmayı düşünmüş ve yalnız 
İstanbul'da tatbikimi başlamış,' Bursa ve İz
mir'deki sigortalı vatandaşlar haklı olarak 
« aynı tatbikatı bizde de yapan vekâlet niçin bi
zim ailelerimize bu yardımı yapmıyor? » diye 
bir ayrılık ifadesi anlamaktadır. Elbette-
ki bu kolaylığın bir anda yapılması müm
kün olmamakla beraber, hakikaten hastalık 
sigortası uygulandığı yerde vatandaşa eşit mu-
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amele yapmanın doğru olacağı noktasından 
hareket ederek bir an evvel diğer yerlerde uy
gulanması lâzımdır. İhtiyarlık sigortası, tat
bikatı yend olmakla beraber, bugün memleke
timizde işçi ve memurlarıımızı ilgilendiren çe
şitli sigorta teşekkülleri vardır. Bir taraftan 
işçi Sigortaları Kurumu, diğer taraftan memur 
ve hizmetlilerin Emekli Sandığı, Askerî Fabri
kalar Emekli Sandığı ve Devlet Demiryolların
daki işçilerimiz ve müstahdemlerimiz ayrı, ayrı 
rejime tabidirler. Bilhassa Askerî Fabrikaların 
3576 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasın
dan sonra geçici bâr vaziyette kalan bu kurum 
bugün işçilere lâzım olduğu kadar teminat gös
termek imkânını bulamamaktadır, işçi sigor
taları camiasına bir an evvel alınması - mük
tesep haklan ihlâl edilmeden - işçilere ait ih
tiyarlık sigortasını bir elden bu kurumda top
lamak büyük bdr ihtiyaçtır. İşçiler bu ayrılık
tan müztariptirler. Bunu hatırlatmak yerinde 
olur. 

Mevcut sosyal sigortalarımızın üç, beş sene
lik tecrübelerinden aldığım intibalarla arzedi-
yorum ki, birikmiş fonlarının bize gösterdiği 
duruma nazaran, yeni bir revizyona tâbi tutul
mak suretiyle, yardımların bir parça olsun ar
tırılması yerinde olacaktır. Sigorta tekniği 
icaplarına uyar veya uymaz, onu bilmem; fa
kat karşımızda bizim işçi ücretlerimizin az olu
şu, işçilerimizin günlük kazancı ile geçinir du
rumda bulunmaları yüzünden sigorta tatbika
tımızda açjk vardır. 15 günden aşağı işten kal
malarda ilk üç gün için bir şey verilmez. Bel
ki bu, sigorta tekniğine uygundur ama, fakir 
işçilerimizin üç gün yevmiyelerini alamamaları
nın sıkıntı yaratacağı izahtan varestedir. 

Yine hastalık sigortasının uygulandığı yerde 
işçi vatandaşlarımız vizite için saatlarını kay
bediyorlar. tş yerlerinde doktor beklemek için 
kaybettikleri saatlerin ücretleri kendilerinden 
kesilmektedir. Bu suretle bütün bir gün çalı
şarak ancak geçinebilen işçilerimiz, kaybettik
leri saatlerin ücretini alamamak hali geçim du
rumları için zorluk yaratıyor. Çeşitli yardım
lar, cenaze masrafları gibi hususlar artırılabilir. 
Teknik ihtiyatları hesap edip işçilerimize bir 
miktar daha yardım edilmesini, Sayın Vekili
mizin Bütçe Komisyonunda primleri indirme
nin ve artırmanın mevzuuibaMs olmıyacağını 
beyan etmesi üzerine, rica ederim. Bu izahla

rından aldığımız cesaretle arzediyorum : Bu^ 
gün için ayrılan karşılık ihtiyatlar sigortamızın 
gelecek yıllar için malî sıkıntıya düşmiyeceğinn 
gösterir durumda olduğunu da ifade ettiğinden 
hiç olmazsa yardımları artırmayı işçilerimizin 
refahı adına doğru bulmaktayız. Diğer taraf
tan ihtiyarlık sigortasında Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığının sağladığı bâzı hakların 
mevcut olmaması işçilerimiz arasında huzursuz
luk yaratmakta ve ayrılık olduğu kanaati hâlâ 
yaşamaktadır. Bâzı hal ve şartlarda iade çare
sini bulurlarsa bunu memnunlukla karşılarız. 
Evlenen çocuklara ikramiye vermek, yahut mev
duatını iade etmek, tahsilde bulunanları tah
sillerinin sonuna kadar sigortanın menfaatlerin
den, himayesinden faydalandırmak ve yaş had
di indirmek gibi... Arkadaşlar, bizde malûm olan 
yaşama şartlarımızın ölçülerine göre ihtiyar
lık sigortasında 60 yaş, bilhassa yıpratıcı bâ
zı sanayi kolarında çok görülmektedir. Bu da 
ele alınacak mevzulardan birisidir. Sigortala
rımızın meselelerine zaten İşçi Sigortaları Ge
nel Kurulunu teşkil eden işçi, iş veren ve ilgi
li bakanlıkların bulunduğu heyette temas edil
diğinden ve bunlar da Bakanlığın elinde bulun
duğundan bunlardan istifade edilerek faydalı 
tatbikata geçileceğine şüphemiz yoktur. Biz bu
rada bir kere daha hatırlatmış olduk. 

Arkadaşlar, Bakanlığın çalışmalarında nok
san gördüğümüz bir noktaya daha işaret etmek 
isteriz : Bakanlığımız, kuruluşundan beri de
mokratik esasları ihtiva etmektedir. İşçi ve iş 
verence ilgili teşkilâtın hep beraberce vereceği 
kararla ihtiyaçları daha iyi belirteceğini düşü
nerek Bakanlık için bir çalışma meclisi, îşçi 
Sigortaları için bir genel kurul, işçi ve iş Bul
ma için bir danışma kurulu düşünülmüştür. Fa
kat iki üç yıldan beri, bütün ricalarımıza rağ
men, • bu çalışma meclisi toplanmamaktadır. 
Filvaki Vekil arkadaşımız, belki de iktisadi ol
sun diye, Kurumlar Genel Kuruluna gelen ve 
mahiyeti itibariyle aynı olan heyetlerden isti
fade etmektedir. Fakat bu Çalışma Kurulunun 
ayrı bir hüviyeti vardır. Bu sosyal politikanın 
en iyi neticeyi verebilmesi için ilgili bakanlık
ların bu işe önem vermesini ve en iyi elemanla
rını bu mevzua tahsis etmeleri suretiyle bunun 
neticesi daha müspet olabilir. Onun için işçi 
ve işletmelerle Vekâlet mensupları, profesörler, 
teknik elemanlar ve saireden müteşekkil olan 
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Çalışma Meclisinde iş. hayatı, ithalât, ihracat re
jimini ve işçi yetiştirme mevzularını beraber
ce düşünmeleri bakımından mühim olan bu 
meclisin toplanmaması hem maddi ve hem mânevi 
mahzurlar doğurmaktadır. İşçiler kendilerinin 
bulunacağı bir toplantıya çağırılmamalarını de
mokratik saymamaktadır. Bu bakımdan bu hu
susu ele almaları lüzumuna bir daha işaret et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar; Bakanlığın muvaffak olması 
için şartlar ve zaman müsaittir. Bakanlık iyi 
esaslara dayanarak kurulmuştur. Milletlerara
sı Çalışma Teşkilâtı memleketimize büyük önem 
vermiş, yapılan daveti kabul ederek bir heyeti
ni memleketimize göndermiştir. Bu mevzuda 
bir rapor hazırlamıştır. 1949 da hazırlanan bu 
rapor, işçi ve iş veren dâvalarını mükemmel su
rette inceliyen bir rapordur. Bakanlıkta yapı
lan çalışmalarda bu rapora ehemmiyet verilme
mekte olduğunu görüyoruz. Biz kendi bünye
mize göre elbet hususi tasarruflarımızda muhta
rız ama başka memleketlerin geçtiği yollardan 
ve ilim adamlarımızın tecrübelerinden fayda
lanmak elbette yerinde olacaktır. 

İş bulma meselesinde her Bakan, kolay 
geldiği için ilmî manada, -ekonomik mânada 
memlekette igsizlik yoktur deyip geçmekle ik
tifa ediyor. Temenni ederiz ki, olmasın ama 
bugün ekmeğini kazanmak için, karnını doyur
mak için iş ariyan vatandaşların sayısını esaslı 
olarak tesbit etmek imkânından bakanlığımız 
mahrumdur. Bakanlık bünyesinde bir istatis
tik servisi yoktur. 

Bir de, iş kazalarında ve hastalıklarında 
vuikubulan gelişmeler veya gerilikler ancak ve 
ancak rakamların verdiği ifadelerle müspet 
olarak tesbit edilebilir. Bunun için Bakanlığı 
ihzari malûmat hususunda da takviyeye şid
detle ihtiyaç vardır. İstatistik Umum Müdür
lüğünün çıkardığı malûmat, yaptığı tetkikler 
bu sahada eleman bulunmaması bakımından, 
kendisinden beklenen neticeleri vermediğini 
ifade etmektedir. Bu bakımdan eksiklerin ik
mali lüzumludur. İş Bulma Kurumunun son 
yıllarda iş bulmak, iş yerlerine işçi temin et
mek hususunda neşrettikleri rakamlar sevin
cimizi mucip olmaktadır. Bu hususta daha ilmî 
ve teknik bir çalışma yapmak da zaruridir. 

Bu arada özel idarelerin ve belediyelerin de 
bu kuruma yardım etmeleri ve bu hususta va-
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-zifeler almaları iktiza eder. Bunlardan yapıl
ması iktiza eden tahsilatın halen 800 bin lira 
kadar yükselen bir alacak gösterdiği görül
mektedir. Kurumun düşüncelerini tahakkuk 
ettirecek istikrarlı bir geliri olmazsa çalışma
ları tereddütlü ve zayıf olabilir. Bu bakım
dan da işin ehemmiyetle ele alınması lüzumu
na işaret etmek isterim. 

Diğer bir nokta da, Bakanlığın yeni bir te
şekkül olmasına rağmen rasyonel bir çalışma 
ile, az memur ve çok iş görme zihniyeti içinde 
iş görmektedir. Her üç bünye içinde feragatle 
çalışan memur ve hizmetli arkadaşlarımızı tak
dir ve tebrik ederiz. 

Bu arada Bakanlığa düşen bâzı vazifeleri 
de hatırlatmama müsaadenizi rica edeceğim. 
Memleketimizde yüksek tahsil gören gençleri
mizin arttığı bir sırada bâzı müdiriyet ve mü
fettişliklere ehliyetsiz şahıslar tâyin edilmek
tedir. Bu hususta isim vermiyeceğim. Bu gibi 
tâyinlerde ehliyetin esas tutulması lâzımdır. 

Bize akseden bir noktayı da işin selâmeti 
bakımından sayın Vekil arkadaşımııza duyur
mayı faydalı buluyorum : 

Merkez teşkilâtında kendilerine üç vazife 
verilen arkadaşlar bulunduğunu işittik. Eğer 
doğru ise teftiş ve murakabe servisinin başın
da bulunmaları hasebiyle, bu gibi hataların 
tekerrürüne bir daha meydan verilmiyecek şe
kilde, işin önemi karşısında Vekil arkadaşımı
zı ikaz etmeyi yerinde buldum. Çünkü huzur 
ve emniyet içinde çalışmak için bu gibi hatır 
gönül meselesinin mevzuubahis olmaması lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, kıymetli vakitlerinden fazla 
almamak için zaten geçen senelerde tekrar et
tiğimiz mevzuları tekrar etmekten tevakki 
ederek sözlerimi burada bitirmeye karar veri
yorum. 

Millî iktisadiyatımızın ve millî sanayiimizin 
Cumhuriyet devrinde bu kadar iyi bir hamle 
ile gelişmesinde büyük rol oynamış olan işçi
lerimizle anlayış içerisinde yaışıyah ve bera
berce meselelerimizi yürütme hususunda sa
mimî alâkalarını hiçbir zaman esirgemiyen iş 
veren âlemimizi huzurunuzda saygı ile salâm'-
larım ve anların istikbali namına yapılacak 
her türlü iyi hareketlerde memnuniyetimi be
lirtir ve bir C. İT. P. mensubu olarak yapılan 
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iyi işlerden dolayı teşekkürler eder, noksanla
rım da süratle halledilerek bu sosyal politika 
dâvasını toptan ve birbirini destekliyeeek şe
kilde hallinde Hükümetimize başarılar dilerim. 
(Alkışlar). 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhanı) — 1953 Çalışma 

Bakanlığı Bütçesini tenkide başlarken Türkiye 
Köylü Partisi adına ilk olarak şunu arzetmek is
terim. 

Biz dünkü iktidarın çalışma anlayışı ve bu 
anlayışla meydana getirdiği mevzuata esasından 
muarız bulunmaktayız. Yeni iktidarın çalışma 
mevzuunu anlayışında ve bundan çıkacak esasla
rın tedvininde mutabıkız. Ancak yeni iktidarın 
bu esasları tedvin için tuttuğu metoda muarızız 
arkadaşlar. 

Kısaca vaziyetimizi bu suretle tesbit ettikten 
sonra evvelâ teşkilât üzerinde durmak istiyoruz. 

Birmci Cihan Harbinden sonra İsviçre'de ku
rulmuş olan Milletler Cemiyetinin o vakit teşkil 
ettiği iş bürosu ve iş teşkilâtı dünya milletleri 
içinde çalışma mevzuatının tevhidini, teşvik ve hi
mayelerle takvfyesini istihdaf etmekte idi. 

Dünya bu zihniyette iken) biz de bu Birleşmiş 
Milletler teşkilâtına mensupken çıkarılmış olan 
İş Kanunu o günün zihniyet ve icaplarına uygun, 
olgun ve mütekâmil bir kanun olmaktan uzaktı. 
ilk hamlede iki büyük boşluk olarak memleketi
mizin büyük çoğunluğunu teşkil eden, bilhassa o 
zaman için çalışma sahasında en büyük çoğunluğu 
teşkil eden ziraat amelesini içine almamıştı. De
niz işçilerini de meskût olarak geçmişti. Bundan 
sonra 1945 te Birleşmiş Mîlletler Anayasasının 
kabulünden ve dünya Birleşmiş Milletler teşkilâ
tının vücuda getirilmesinden, beynelmilel iş bü
rosunun tekrar ihya ve tesisinden sonra vücuda 
getirilmiş olan Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanu
nu ve Çalışma Bakanlığının ve teşkilâtının çalış
masına ait olarak çıkarılan kanunlar ve nizamlar 
da o zamanın, yani 1945 sonrasının çalışma mev
zuundaki zihniyetine, esaslarına uygun değildi. 
Onlara intibak edememiş ve geride kalmıştı. Bî-
dayeten bu esaslar yanlış, eksik ve geri olarak ted
vin edildikleri içindir ki, memleketimiz bugün de 
yeniden Çalışma Bakanlığı sahasında yeni bir teş
kilât ve ıslahata şiddetle ve acilen ihtiyaç gös
termektedir. İşte bizim, eski iktidarın kurduğu 
Bakanlık ve onun mevzuatının esasatı ile olan ay
kırılık ve ayrılığımız buradadır. 
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Yeni iktidarın metoduna karşı da sÖyliyecek-

lerimiz olacaktır. Yeni iktidar, Birleşmiş Millet
lerin çalışma anlayışı ile iktidara geldikten sonra 
ve onların programlarını, beyanlarını işçi vatan
daşlarımıza beyan ettikten sonra, üç sene zarfimda 
ıslahat yapması, teşkilâtı tensik etmesi ve yeni 
icaplara uygun bir şekle getirerek yeni mevzuatla, 
yeni bir reorganisation ile işe başlaması gerekirdi. 

Birinci yıl hazırlık senesi olarak kabul ettik
ten sonra ikinci yılın artık icra ve tatbik senesi 
olması lâzımdı. Fakat Bütçe Komisyonunda Sa
yın Bakanın mâruzâtımıza olan cevabından anla
mış bulunuyoruz ki, yeni iktidar da eski iktidar 
gibi -bu sahada teenni ve bataetle yürümek istemek
tedir. Bu, kendi programlarına aykırı olduğu 
gibi bizim anlayışımıza ve memleket ihtiyaçla
rına uymıyan bir metottur. Bu itibarla yeni ik
tidarla da metot bakımından ayrıyız. 

Arkadaşlar, dünyanın bildiği üzere bugün 
artık çalışma sahası mevzuatı bir sosyal adalet 
mefhumu olmaktan da çıkmış, bir sosyal emni
yet mefhumu haline gelmiştir. 18 Aralık 1948 de 
neşredilmiş olan ve Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunca da kabul edilen İnsan Hakları Be
yannamesinin 25 nci maddesi aynen şöyle de
mektedir. 

(Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için 
yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım için gerekli 
sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığım ve 
refahını temin edecek uygun bir hayat seviye
sine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihti
yarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında 
mahrum bırakacak, diğer hallerde güvenlik 
hakkı vardır.) Bugünün sosyal emniyet telâkki
sine uygun bir Sosyal Emniyet Bakanlığı kur
mak, bilhassa Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları
nın birbirine tedahül eden ve diğer Bakanlık
lara da temas eden yarım yamalak görünen bü
tün hususlarını bir araya getirerek bir İçtimai 
Sosyal Emniyet Bakanlığı kurulmasını mevzu
atının da yeniden, tevhiden ve ihyaen vücuda 
getirilmesini, bu hususta da Birleşmiş Milletle
rin gerek neşriyatından, gerek ihtisas eleman
larından istifade edilmesini zaruri görmekteyiz. 
Memleketimizin bugünkü durumda iş hayatı zan
nedildiğinden daha geniş aileleri istihdaf «etmek
tedir. Halen 400 bin olarak tahmin edilen işçi 
vatandaşlara, ciddî bir istatistik mevzuu olma
dığı söylenen, ziraat sahasında çalışan işçileri
mizi, deniz işlerinde çalışan işçilerimizi d<e ilâve 
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edecek olursak, asgari 500 000 ailenin hayatını j 
istihdaf «den bir mevzu üzerinde bulunduğu
muz anlaşılır. Bu arada, kadın erkek işçi ça
lıştırmak, cinsiyetlerine göre ücret almak, niha
yet çocuk çalıştırmak mevzularını da ihtiva 
eden muazzam meseleler bulunduğu da 
muhakkaktır. Hakikaten bugün beynelmi
lel istatistikler hazin olarak göstermekte
dir ki, Türkiye çocuk yaşında işçi ça-
lıştıran memleketlerin başında gelmektedir. 
Ve istatistiklerde ifade edilen rakamlar diğer 
memleketlerle mukayese edilemiyecek kadar çok 
yüksektir. Bilhassa kısa zamanda büyüyen ve ge-
nişliyen iş yerlerine, köylerden akın eden köylü
lerimiz iş armaya gelmektedir. Bunun neticesi 
olarak hamallıktan teknik sanayi ameleliğine ka
dar köylülerimizin hayatına karışan bir iş haya
tımız vardır. Birleşmiş Milletlerin en yakın za
manda 1950 den sonra yurdumuzda yaptırdığı 
tetkikler göstermektedir ki; kalifiye işçi bulama
mamızın bir sebebi de kendi köylerinde geçim I 
darlığı geçiren vatandaşların şehirlere gelmeleri, 
işçi gibi çalışmaları, tekrar avdet etmeleri netice
sidir. Bunun muhtelif sebepleri meyanmda dün
ya eksperlerinin gösterdiği mühim sebepler ve 
bunların devaları da vardır. Bu sahada yeni mev
zuat tesis ederken ve bu geniş ailelerin 'ihtiyaç- | 
larına cevap vermeye çalışırken Birleşmiş Millet- I 
ler eksperlerinden salâhiyet ve kuvvetle istifade I 
etmek imkânlarının da elimizde bir kolaylık ola
rak mevcut olduğu anlaşılmaktadır. | 

Arkadaşlar; Türkiye Köylü Partisi olarak 
memleketimizdeki iş hayatının tanzimi için bu 
teşkilât meselesini kısaca arzettikten sonra çalış
ma ve iş hayatının beş mühim meselesine temas 
etmek istiyorum. Bunlar : 

1. Asgari ücret, 
2. Sendika, 
3. Sigorta, 
4. Kooperatif, 
5. Grevdir. 
Bunlardan birincisi asgari ücret ve onun em

niyet süpapı demek olan otomatik ücrettir. Mem- j 
leketimizde maalesef henüz asgari ücret mefhu- I 
mu anlaşılmamıştır. Bugün asgari ücret, maliye
ti yükseltici ve sanayiimizi baltalayıcı bir fak
tör olarak görülmektedir. Halbuki dünyanın ka
bul ettiği mefhum, tam bunun tersinedir. Mem- > 
leketimizde de bâzı iyi niyet sahibi iş verenlerin 
şahsan tatbik etmekte oldukları bu usulün neti- | 
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çeleri göstermektedir ki bir iş yerinde asgari üc
ret dâvasını halletmek, yani çalışanların fizyo
lojik ihtiyaçlarını temin edecek, sosyal, kültürel 
ihtiyaçlarını temin edecek, ona aile hayatını sev
direcek bir asgari iş ücreti verilirse randımanı, 
\ş şevki artmakta ve maliyet düşmektedir. Buna 
mukabil işçiyi az ücretle çalıştırarak, çok adam 
istihdam ederek, çok adam çalıştırmak suretiyle 
ve çok kadro ile az netice almak yolu sakat bir 
yoldur. İş ekonomisine uymıyan yoldur. As
gari ücretin artırılmamasmı istemek sakat bir 
yoldur. Asgari ücretlerin muayyen hadleri ve 
usulleri dâhilinde artırılmasını istemek de; 
malî, içtimai iş istihsalinin faydasını temin ede
cek bir yoldur. Bu bakımdan bir misal olarak 
arzedeyim ki; Cumhuriyet devrinde esaslı olarak 
ele alınmadığı için İmparatorluktan devraldığı
mız iş hayatındaki imkânları dahi bugün çalı
şan vatandaşlarımıza temin edememiş bulunu
yoruz. 1918 de altın mukabili evrakı nakdiye 
420 kuruş iken, İstanbul'da çalışan en âdi bir 
işçiye o zamanın parasiyle saat ücreti olarak 
10 kuruş verilirdi. 1952 senesinde bir altın 
lira, mukabili evrakı nakdiye 45 lira iken hususi 
bir iş yerinde çalışan ve kalifiye olmıyan âdi bir 
işçinin saat ücreti 15 kuruştur. Bu 30 senedir 
bu yolda ne kadar gerilediğimizi göstermesi ba
kımından ehemmiyetli bir noktadır. 

1914 öncesinde Adana'da toprak işlerinde 
çalışan bir ziraat amelesinin haftalığı dört gü
müş mecidiye veya bir altın lira idi. 1952 sene
sinde, asgari ücret yönetmeliklerinin tatbikin* 
dan sonra dahi, bugün Adana'da böyle bir işçi
nin haftalığı 15 lira dahi değildir, arkadaşlar. 
Bütün bunlar göstermektedir ki, otuz sene için
de asgari ücret bakımından memleketimiz, dün
yanın tersine olarak ileri gideceği yerde geriye 
gitmiştir arşkadaşlar. 

Bugün için yeni iktidarın, tş Kanunun eski 
bir maddesine dayanarak çıkarmış olduğu asga
ri ücret yönetmeliği de memleketteki bu mühim 
derdin devası olmaktan çıkmış, bilâkis işçi ile iş 
verenler arasındaki ahenksizliği artırmıştır. Bu
gün mevcut asgari ücret talimatnamesinin koy
duğu esaslar bugünün ilmî, malî ve ekonomik 
esaslarına; uymaktadır. Evvelâ Adana'dan 
'bağlıyarak tatbikma geçilen bu metodla ikide 
bir işçilerle işverenler arasında bir anlaşmazlık 
ve uyuşmazlık çıkmaktadır. Her iki taraf Ba
kanlığa şikâyette bulunmaktadırlar. Her sene 
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yeniden bir asgari ücret tâyin etmek ve bu as
gari ücreti işçinin geçim şartlarına, göre değil, 
rayiç piyasalara göre tedvinine çalışmak ve 
komisyonlarda karşılıklı menfaatlerden dola
yı ta bakanlığa kadar varmakta ve neticede 
geniş ihtilâtlar ve anl/aşmazlıklar meydana gel
mektedir. Bu da gösteriyor ki, bugün asgari 
ücret tâyini için çıkarılmış olan talimatname bu 
işi halletmekten ziyade büsbütün karıştırmış
tır. Onun için dünyanın kabul ettiği bir pren
sip olarak, yeniden Amerika'yı keşfedecek de
ğiliz, dünyanın tatbik etmekte olduğu bir 
prensibi kabul ederek bu asgari ücret esasını 
kabul etmekliğimdz ve bunun emniyet supapı 
olan -otomatik ücret esasını da kabul ederek 
böyle ikide bir bu ihtilâfların ve uyuşmazlıkla
rın çıkmasına ve bunların arasında münaferet 
ve adaletsizlikler doğmasına sebep olmaktan 
vaz geçmeliyiz. 

Asgari ücret esasını tesnit ederken ortaya 
atılmış bir dâva vardır. Ekseriya iddia ediyo
ruz ki, Türk işçisi tekstil sanayiinde, gerek ma
den ve gerekse toprakta çalışmakta olsun 
bir Avrupalı işçinin 1/3 kadar randıman ver
mektedir. Diğer bir ifade ile 3 Türk işçisi 1 Av
rupalı işçi randımanı vermektedir, denmektedir. 
Bunun şazolan müstesna misalleri, bugünkü re
jim altında da mevcut olmasına rağmen şunu 
bilmek lâzımdır ki, vatandaşların fiziyolojik re
fahları, yemek, içmek ihtiyaçları temin edilecek 
onların gıdalarıyle beraber içtimai ve kültürel 
ihtiyaçları yerine getirilecek olursa dünyanın 
her yerinde olduğu gibi Türk işçisinin de ran
dımanı artar ve artacaktır. 

Asgari ücret tâyini mevzuunda biz, Amerika 
veya Avrupa'da olduğu gibi aynı miktarları 
teklif edecek değiliz. Bu rakamların bugün dâ
hi ifadesinin ekseriyet tarafından tebessümle 
karşılanacağını bilmekteyiz. Fakat memleketi
mizin ihtiyaç ve icaplarına uygun olarak asgari 
ücret saat için hiç olmazsa iki kilo ekmek be
delini kıstas olarak kabul etmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar, iki kilo ekmek bedelini kalifiye 
olmıyan bir işçinin saat ücretini de kıstas ola
rak kabul ettikten sonradır ki, diğer esaslar 
üzerinde konuşulabilir, tki kilo ekmek bedelini 
kıstas olarak arzederken, başka memleketlerde 
tesbit edilen ücret saatlerinin yanıbaşında bi
raz et, biraz yağ, biraz şeker ilâve edilmekte ol
duğunu ifade etmeliyiz. 
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1 Fakat bugün için bizde yalnız iki kilo ek-
I mek bedelini asgari ücreti mesai olarak kabul 

etmek, rakam olarak rayiee göre ifadesi 60 ku
ruştur. Bugün için asgari saat ücret olarak 60 
kuruştan daha aşağı ücret ne Birleşmiş Millet
lerin kabul ettiği însan Hakları Beyannamesi
ne, ne de dünyanın kabul ettiği asgari ücrete ve 
ne de memleketimizin bugünkü ihtiyacına, içti-

I mai ıstıraplarına uymamaktadır. Onun için as
gari saat ücretini 60 kuruş olarak kabul etmek, 
bunun üzerinde kalifikasyon, işçi kalitesi, sana
yi şubesi, yeraltı, yerüstünde, havada, su al
tında, toprakta çalıştığına göre yıpranma zam-

I larının, ücretlerin ilâvesinin zaruri olduğunu 
Sayın Çalışma Bakanlığına dikkat, ehemmiyet 
ve ciddiyetle arz ve teklif ederiz. Ve bunun si-

I yasi bir mesele olmaktan çıkararak, partiler üs-
I tü bir memleket dâvası olarak, bir millet dâ-
I vasi olarak arzetmekteyiz. 
I Buna ilâve olarak kendiliğinden bir emniyet 
I süpapı olan otomatik ücret sistemi, ücret ilâ-
I vesidir. Asgari ücret sisteminde ikide birde ko

misyon toplamak, işçi ile iş veren arasında mü-
I nakaşa ve münaferete sebep olmaktan ise, baş-
I ka memleketlerde olduğu gibi, başka memleket-
I lerde tatbik edilmekte olan konjonktür, geçim 
I endeksine göre yüzde on kadar oynıyacak bir 

marj kabul etmek ve iş hayatında olan yüksel-
I melerde bu asgari ücretin kendiliğinden, oto

matik olarak tatbik edilmesi lâzımdır. Bu hal 
içtimai huzuru temin ve işte istikrar temin eder. 
iş veren ile işçi arasında asgari ücret mefhu
mu da her zaman bir çekişme mevzuu olmak
tan çıkar; iş yuvaları ve işçi ailesi huzura, iş 

I yerleri de istikrara, huzura ve emniyete kavu-
I şur. Ancak bundan sonradır ki, çalışan ana, 

baba çocuklarını okutmak ve kültür ihtiyaç
larını temin etmek imkânını bulurlar. Ve bu 
arada küçük tasarruflar yaparak küçük birer 
müteşebbis vatandaş olmıya çalışacaklar ve bu
nun ne kadar demokratik ve istikbalimiz bakı
mından da ne kadar ehemmiyetli ve sağlam 
esaslı bir dâva olduğu üzerinde fazla ısrar et
mek istemiyorum. Yalnız şurasını ilâve ede
yim ki, arkadaşlar, Türkiye'nin istikbalini, kü
çük tasarrufa, küçük ailenin istikbaline bağla
mak en sağlam teminattır arkadaşlar. 

Asgari ücret, arasında daimî işçiler için eski 
iktidar zamanından kalma kötü bir anane ile 

j karşımıza çıkan bir yemek işi var. Bilhassa îk-

— İSOT — 
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tisadi Devlet Teşekküllerinde verilmekte olan 
yemek meselesi arkadaşlar. Biz harbin sıkıntılı 
ve açlık zamanlarında, muvakkaten tatbiki hu
susuna mutabık, fakat sonra iş ve çalışma haya
tımızda bir anane haline getirilmesine ve bil
hassa demokratik devirde ve Demokrat Parti 
zihniyeti ile devam etmesine şiddetle muarızız 
arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

îş yerlerini gezmiş olan arkadaşlarımız bilir. 
İşçilerimiz öğle tatillerinde, kaliteleri ne olursa 
olsun, kaliteler üzerinde de durulabilir, kara
vanalar başında toplaştırdığı, çoluk çocuk, ka
dın erkek, kaşık kaşık aynı yemeği yedirmek usu
lünün insan psikolojisi, insan hususiyetleri ve 
karakterine ve Batılı zihniyetle demokrasiye ne 
kadar uygun olduğuna nazarı dikkatinizi ceü-
betmek isterim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bir misal vere
bilir misiniz? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Adana'daki 
Sümerbank aşhanesini misal olarak arzediyorum, 
eski Çalışma Bakanımız. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tabaklarda 
yiyorlar. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Tabaklarda.. 
İnsanların en tabiî hakkı, fizyolojik hakların
dan birisi de yemek tercih hakkıdır, insan, 
insan hususiyetlerine, fizyolojik ihtiyaçlarına 
göre evinde, lokanta da yemek tercih eder, ve 
iş yerinde de tercihe göre yemek yemek ister. 
Meselâ Meclis lokantasında tabildot yemek ye
mek mecburiyetinde bırakılırsanız bunun sizin 
psikolojinizde ve gastronomik zevklerinizde ne 
gibi tesirler yaratacağını tasavvur edebilirsiniz. 
Kaldı ki, işçiyi yuvasından uzaklaştırarak onu 
ailesinin ve çocuklarının ne yediğini bilmeden 
iş yerinde monoton bir yemek yedirmek belki 
yeni nizam devletlerinde bir kışla disiplini ya
ratmak ve insanlar arasındaki fert ve şahsi 
hususiyet farklarını silmek için bir metot ola
bilirdi. Fakat hürriyet rejimini, hürriyet esa
sını insan imkânları, insan hususiyet ve aile 
yuvasını, hür aile yuvasını insan cemiyetinin 
temeli kabul etmiş olan bir rejim içinde insan
lara çalışma yerlerinde aynı şeyi yedirmeye 
mahkûm etmenin ne demek olduğu üzerinde 
daha fazla durmıyacağım. Buna itiraz eden
ler varsa hususi olarak münakaşaya daima 
hazini. 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Hususi ola

rak konuşalım, bunları. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — İnsan her gün 

baklava yese bıkar. Sayın Başol'a hatırlata
yım ki, aynı böreği yüz kişiye yedirseniz börek 
kıymet olmaktan çıkar. Bir kişi patates yerken 
ötekine börek verirseniz kıymeti başka olur. 

REİS — Konuşmanıza devam edin. 
Müdahale edilmemesini rica ederim. 
CEZMİ TÜRK (Devamla) — Maamafih bu 

eski rejdmi ve fabrikalarda müşterek yemeik 
yeme sistemini prensip olarak, bir zihniyet me
selesi olarak kabul eden arkadaşlarımız varsa 
bunu Demokrat Parti prensipleri ve esasları ile 
her şeyden önce telife çalışmalarını tavsiye ile 
iktifa ederim. 

Arkadaşlar, işçi meselesinde temel taşın as
gari ücret olduğuna inanıyoruz. Asgari ücret 
işinin, bilhassa memlekette işçi dâvasını, işçi 
vatandaşlar arasındaki huzursuzluğun ve istik
rarsızlığın en büyük kısmım halledeceğini sen
dikadan, sigortadan kooperatife kadar bütün 
meselelerin hareket noktası olarak ve bu hare
ket noktası esaslı surette halledildiğine göre 
diğerlerinin birer netice olarak kolayca halle
dileceğine inanmaktayız. Ve bunu her zaman, 
her an ispata hazırız. Çünkü o dâvanın ardın
da yalnız biz değil, bütün Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının ve İnsan Hakları Beyannamesinin 
bulunmakta olduğunu da biliyoruz. 

Sendika işine gelince maalesef memleketi
mizde zamanın hâkim olan zihniyetine göre 
göstermelik müesseseler olarak Sendikalar Ka
nunu çıkarılmış ve bu müesseseler de cılız ola
rak dünyaya gelmişlerdir. Doğuşlarında cılız 
olduklarından ve mevzuat gürbüzleşmelerine 
müsait olmadığı için bu cılızlıkları devam edip 
gidecektir. 

Bizim sendikalarımızda bir hususiyetten 
bahsedeyim. Bizim sendikalarımız muayyen fab
rikada çalışan işçi vatandaşlar tarafından ku-
rulaibilir ve onlar tarafından ileri götürülebdlir. 
Buna dışardan başka bir vatandaşın, hattâ işi
ni terketmiş eski bir işçinin iştiraki imkânsız
dır. Hayır sahibi bir iş verenin, bir ihtiyar dul 
'kadının, zengin bir doktorun veya avukatın, 
bir mütaahhit veya mühendisin bu sendikalara 
iştirak ederek ve faal vazife alarak bu sendika
ların kalkınmasına çalışmaları imkânsızdır. 

İlk nazarda bunda siyasi bir hikmet var 
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zannedersiniz, öyle zanîıolunur kd; işçinin içi- I 
ne başka içtimai zümrelerden insanlar girecek, 
onları tahrik edecek, siyasi maksatlarına alet 
ederek kullanacaklardır. Halbuki dünyanın 
her yerinde olduğu gibi bizim de işçilerimiz o 
kadar uyanıktır ki; kendi içlerine giren kurt
lara karşı kuzu durumunda kalmıyacakları mu
hakkaktır. Bununla beraber şunu da arzetme-
liyim ki; işçi sendikalarını muayyen fabrikada 
çalışan ve yalnız iş müddetince üye olan vatan
daşlara hasretmek, doğrudan doğruya içlerine 
başkalarını karıştırmıyan bir proleterya zihni
yeti kabul etmek demektir. Bu bizim anlayışı
mızla zümreler arasındaki içtimai tesanüt pren
sibine muhaliftir. 

Filhakika sendikaların ölü doğduğu halde I 
hürriyet namına kurulduğu iddia edilen Rus
ya'da sendika kuruluşları böyledir. Sendikala
rın içine giren insanlar aynı fabrikada çalışan 
ve aynı fabrikalarda çalıştıkları müddetçe bu 
sendikalara üye olan insanlardır. Çünkü Rus
ya'nın zihniyeti çalışan insanları fabrika işçi
lerini ayrı bir sınıf olarak kabul etmektedir. 
O sınıfı diğer içtimai zümrelere, burjuva de
diği zümrelere karıştırmamak ister. Bu her sı
nıfın safiyetini temin etmek, sınıf dâvası ya- I 
ratmak o dâvaya girmek arzusundandır. Bu I 
sayede kanlı ihtilâllere gitmek mümkün ola
caktır. I 

Arkadaşlar, tafsilâta girmeden arzedeyim 
ki, sendikalar yalnız işçiler arasında tesanüdü I 
temin etmek, hak istemek ve toplu bir halde 
greve gitmek için vücut bulmuş bir teşekkül I 
olduğunu düşünmek hatalı olur. Sendikalar, I 
işçi zümrelerinin hayırlı yardımlariyle, mad- I 
deten ve manen başka zümrelere dâhil insan
ların bu sendikaları tutmalariyle ve karşılıklı I 
yardımlarla, husumet yerine muhabbet köprü- I 
lerini kurmakla bir millet arasında faaliyet I 
göstermelidir. Böyle hareket eden Batı sendi- I 
kalannın bulunduğu memleketlerde, işler da- I 
ha hayırlı daha mütenasip daha mütekâmil bir I 
şekilde cereyan etmektedir. Hattâ bir misal I 
olarak arzedeyim : Fransızların en büyük sen- I 
dikalistinin geçen sene Nobel Mükâfatına hem I 
de sulh nobel mükâfatına namzet gösterildiği- I 
ni ve Nobel Sulh Mükâfatını kazandığım, I 
Fransa'nın en ihtiyar sendikalistinin mükâfatı I 
bu sayede kazandığını bir âbide misal olarak I 
arzederim. Demek ki iş hayatında, sendika- | 
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ların tanziminde ve sendikaların kuruluşunda 
bunları proleterya sınıf savaşlarına düşürecek 
dar, sekter miânada sendikalar değil, muhte
lif zümreler arasında içtimai tesanüdü karşı
lıklı olarak yardımlaşmayı temin edecek bir 
hale getirmek lâzımdır. 

«Şunu da ilâveten arzedeyim : ingiliz sendi
kalarına girmiş, ve yardımlarda bulunmuş ve 
hayatları müddetince hayırkâr olan zengin 
lordlar vardır. Memleketimizde böyle hayır
kâr lordlar zümresi mevcut olmasa da mem
leketin ve cemiyetin emniyet ve istikbalini 
duyarak bu gibi hayırkâr işlere karışarak yardım 
edecek maddi veya mânevi servet sahibi vatan
daşlarımız vardır. Batılı anlamı ile sendikaları 
bu şekle getirmek lâzımdır. Bugünkü şekliyle, 
bugünkü ücret mefhumları içinde sendikalarımı
zı daha çok takviye etmeye imkân yoktur. İşçi 
az ücret alırken sendikayı takviye etmesine ve 
daha müessir bir hale getirmesine imkân yoktur. 
Asgarî ücret temin etmeden sendikayı yürütmek 
demek, ateşsiz gemiyi yürütmek ve emeksiz insa
nı çalıştırmak gibi muhal olan bir iştir. Sendika 
sahasında da son yıllarda büyük bir huzursuzluk 
kendini göstermiştir, tş verenle ihtilaflı olan kıs
mı halletmek lâzımdır. Asgari ücret îşi halledil
memiştir. Onun için bizde sendika = işçi ücreti ol
maktadır. Halbuki Garp memleketlerindeki sen
dikaların istedikleri başka şevler de vardır. On
ların mesken dâvası vardır. Bize bahçeli ev yapın, 
toprakta da çalışalım derler. B'izim kültür ihtiya
cımızı temin edin, gece halk üniversiteleri açın, 
eğlence ihtiyacımızı temin edin, derler. Yani ora
larda işçi, iş veren münasebatı açlık, tokluk dâ
vası halinden çıkmıştır, daha kültürel, daha in
sani dâvalar sekline girer. Eğer sendikalarımız
da, Batılı anlamîyle sendikalizm mânasında bir 
sendika kurmak istiyorsak bu yolu tutmalıyız 
arkadaşlar. Ve öyle zannediyorum ki Samet Ağa-
oğlu ile fikirlerimizde mutabakat da vardır. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Maalesef her sahad» birleşemiyoruz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Arkadaşımın 
fikirlerinin benimkilere pek uymamasına mütees
sirim ve müteellimim. Şii halde biz Birleşmiş Mil
letler mevzuatına dayanarak işçi asgari ücreti, 
sendika ve millî mânasiyle Türk işçilerinin hak
larını ve mükellefiyetlerini dâva etmekte devam 
edeceğiz demek olacaktır. 

- 1 2 5 0 -
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Sigorta işine gelince arkadaşlar; sigorta işi de I 

kısmen olsun halledilmiş durumda ,< değildir. Si
gortalarımızın bugün temin etmekte olduğu ser
vete rağmen maalesef sigortalı vatandaşlarımızın 
en zaruri ihtiyaçlarını temin edecek şekilde değil- I 
dır. Bu arada bâzı israfların yapılmakta olduğu 
da söylenmektedir. Meselâ son günlerde 3 seneli
ği 180 bin lira, ben bu rakamı pek fazla buldum, 
inanmak istemedim, fakat ısrarla bana söylenmiş
tir; 180 bin liraya kiralanacak bir işçi hastane
sinden bahsedilmektedir. Sigortalılardan aldığı
mız ücretler bu vatandaşlara bâzı şeyler temin 
etmektedir. Fakat bilhassa ihtiyarlık çağlarında 
ihtiyarlık sigortalarının onlara vereceği mik
tarlar, zamanın rayicine göre hayat imkânları I 
veremiyeceğini de şimdiden bilmemiz lâzımdır. 

Bilhassa hastalık sigortasının memlekette 
daha iyi bir şekilde tatbik edilmesi ve hastalık 
sigortasında işçi vatandaşın ailelerine de yapı
lan ilâç vv malzeme yardımlarının tedavi gün
lerinin daha rasyonel bir şekilde tanzimi lazım-
geldiğine işaret ediyoruz. Şimdiki gibi mütefer
rik binalarda pahalı ve dağınık bir şekilde buna 
devam etmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. 
Vatandaşlarımızdan toplanan milyonların çok 
görülmesinden ziyade iş hayatımızdalki sigorta 
istikbalinin ne olacağını Mim eden çok para ile 
az hizmet yapmak bilhassa çalışma sahasında 
affedilmez hatalardandır. 

Kooperatif işine gelince : Çalışan vatandaş
larımızın diğer- ihtiyaçlarının da temini işinin 
bütün dünyada elıemmdyetle ele alındığı cüm
lece malûmdur. Memleketimizde de bunu bu
günkü mevzuatla halletmek ve sermaye yatı
rımları yapmak imkânı yoiksa, işçileri işsizliği, 
ihtiyarlığı, hastalığı, doğumu zamanlarında | 
huzura kavuşturarak istihlâk ve istihsal koope
ratifleri kurmaya teşvik etmelk ve bununla on
ları huzura ulaştırmaık lüzumludur kanaatin
deyiz. i 

ÇALİŞMA VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — İstihsal kooperatifleri mi buyurdu
nuz? Nasıl olacaktır? 

CEZMt TÜRK (Devamla) — Milletvekilin-
den sual sormak: doğru değildir ama Sayın Sa-
met Ağaoğlu'na arzedoyim. Mamafih Birleşmiş 
Milletler bültenlerinde de vardır. 

Şimdd, bizim maden işçilerimiz muvakkat 
amelelerdir. Suat Başol daha iyi bilirler ama, i 
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ben bildiklerimi arzedeyim. Bir zamanlar bu 
işçileri zorla maden ocaklarına sokmak için ka
nun da çıkarmışızdır. Çalışma hürriyetimi ve 
emniyetini de nazara almadan; buna temas et-
miyeceğim, maziyle fazla uğraşmıyalım. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Harbin ica'batmdandı. 

CEZMt TÜRK (Devamla) — Bunlar harb-
den evvel düşünülecek mevzulardı, Reşat Şem
settin Sirer, yumurta kapıya geldikten sonra 
ileğil. 

İşçi mükellefiyeti olduğu için işçi tazminat
sız tebah olmuştur. İşçi işinden çıktı mı köyüne 
gider. Zaten işçi köylüdür. İşçi sağlığı bozul
du mu, bozulduğunu hissetti mi veya ufak bir 
sermaye terakümü oldu mu, işçi köyüne avdet 
eder. Köyünde bahçesi vardır, onunla meşgul 
olur veya el tezgâhını işletebilir. Bu birinci mi
sal. İkinci misali de Adana'dan veriyorum. 

Asgari ücretler çok düşük olduğu için fabri
kalarda, iş yerlerinde çalışan işçiler, vatandaş
lar, aldıkları bu ücretle ailelerini geçindire-
mezler. öyle amele görürsünüz ki, fitil işlerin
de çalışır, dokuma işlerinde çalışır, akşam sa
at 6 ya kadar çalışır, gece, sokaklarda saat 
bire kadar şerbet satanlar vardır. Bunlar gün
düz tekstilci, gece de şerbetçi. Bunların içinde 
kundura boyacılığı, ve başka işlerde çalışanlar 
vardır. Hayatlarını korumak için gündüz çalış
malarından sonra bu işler kolay olmamaktadır. 
Bilhassa ailelerine, yuvalarına düşkün baba
lar bunu böyle yapmaktadırlar arkadaşlar. Onun 
için iş saatleri dışında herkesin amatör zevk
leri olduğu gibi, meselâ memur kimselerin iş 
saatleri dışında kuyumculuk, marangozluk, ede
biyat gibi işlerle çalıştıkları malûmdur. Ben bir 
hukukçu tanırım, gayet güzel orman işlerinden 
anlar. Bunlar ikinci bir meslek olarak şu veya bu 
işte çalışarak, günde birkaç saat çalışarak bu 
çalışmalarına bir şeyler temin etmektedirler. 
Birçok işçiler çocuğunu, karısını çalıştırmak-
tansa kendisi bir iki saat çalışarak, ilâve bir iş 
yaparak, bir şeyler temin etmeye çalışmaktadır
lar. Bizde küçük istihsal kooperatifleri şeklin
de çalışabilir. Bizde eğlence yerleri olmadığı 
için bu daha kolaydır. Bilmiyorum Sayın Sa-
met Ağaoğlu arkadaşımızı tatmin etti mi? 

ÇALIŞMA VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Mevzu dışı sözler. 
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CEZMİ TÜRK (Devamla) — Sayın Samet | 

Ağaoğln'nu tatmdn edebildim mi bilmiyorum. 
işçiler için asgari ücret işi mahlûl olursa 

kooperatif işi kolaylıkla yürür. Kendi araların
da, - dünyanın her tarafında bin bir çeşitleri ol
duğunu biliyorsunuz - istihsal ve Mihlâk koo
peratifleri yapılabilir. Fakat bugünjkü şekilde 
yapmaya imkâ;n yoktur. Çünkü en küçük ser
maye terakümünü, en küçük tasarrufları bugün
kü ücretlerle yapmaya imkân yoktur. 

Nihayet beşincisi; tahkim mekanizması ve 
grev gelir, arkadaşlar. Biz fiziyolojik imkânlar 
dâhilinde kanuni hakkı temin edilirse Türk iş
çisinin her hangi bir siyasi huzursuzluk çıkara
cağına ve bu maksatla Grev Kanunundan fay
dalanacağına kaani değiliz arkadaşlar. Bizim 
çalışan vatandaşlar rasında tetkiklerimiz, muh
telif sahada, yaptığımız sondaj, konuşmalar ve 
anketler göstermektedir ki, Türk işçisi grev 
aramamaktadır. Grevi bir harb silâhı gibi kor
kunç ve memlefkete zararlı, kendilerine zarar
lı, iş verene zararlı kötü bir silâh olarak telâk
ki etmektedirler. Fakat kendilerine kanuni im
kânlar dairesinde geçim imkânları verilirse on
dan sonra tahkim mekanizması ile bâzı mühim 
işler halledilebilir. Ancak: mazide olduğu gibi 
tahkim mekanizmasını kötü çalıştırmamak, 
hattâ hazan siyasi nüfuz ve tesirlerle hakem 
kararlarını geciktirmek gibi kanunsuz yollara 
sapmamak şartiyle - ki maalesef bu memleket
te bunlar yapılmıştır - tahkim mekanizması ile 
bir çok küçük meselelerin halledilmesi müm
kündür. 

Biz o kanaatteyiz ki, Türk milletinin bütün 
asîl haslet ve karakterlerini haiz bulunan Türk 
işçisi kanaatkardır, sabırlıdır. Asgari ücretle 
en küçük arzularını yerine getirecek imkânlar 
ve geçim şartlan temin edilirse ve bilhassa ka
rısını ve çocuklarını çalıştırmadan geçim şartı 
temin edilirse istekleri yerine getirilmiş ve tat
min edilmiş olur. O vakit Türk îşçisi kendi
sinden beklenilen mesainin, âzamisini vermek 
için dinden gelen fedakârlıklara katlanacak ve 
kanaatkârlığını gösterecektir. Fakat bugün ge
çimini temin edemediği için eza duyarak küçük 
kızım, ailesini çalıştıran, bazan da 24 saat için
de evine gidemiyen ve çocuğunu görmeden bir 
İş yerinden diğer bir iş sahasına giden işçiyi 
bu durumdan kurtardığımız takdirde birkaç 
sene içinde birkaç yüzünün kurulduğunu, gör- J 
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düğümüz cılız sendikalizm hareketinin; teşek
kül etmekte olan federasyonların gayet ciddî 
bir şekilde, esaslı bir şekilde yeniden reorga-
nizasyorıa gideceğini, işçinin ücretten sonra 
içtimai ve kültürel ihtiyaçları olduğunu, daha 
çok yuvalarını düşüneceklerini yakînen bilmek
teyiz. Ancak bütün bu kanuni haklar verildik
ten sonra eğer bu kanuni haklar kendilerine 
temin edilmezse son bir çarei halâs olarak grev 
hakkının verilmesine taraftarız. Fakat tasrih 
ediyorum; kanunen temin edilen haklar kendi
lerine verilmediği takdirde son bir çarei halâs 
olarak grev hakkının tanınmasına taraftarız. 
Bütün demokratik dünyanın kabul ettiği de 
budm. 

Son söz olarak şunu arzediyorum; asgari 
ücret dâvası üzerine eğilerek tetkik ediniz. 
Bütün bu meselelerin ilk önce çözülmesi gere
ken düğüm noktasını orada bulacaksınız. 

RFiîS — • Oylama muamelesi bitmiştir. 
Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, çalışma mevzuunun bugün bir 
nazari bir de amelî safhası mevcuttur. Nazari 
safha Çalışma Bakanlığı bünyesinde ele alın
mış, tekemmül ettirilmiş ve üzerinde sebatla 
durularak, kademe kademe mütekâmil hale 
getirilmesi için çalışmalara devam edilegel-
nıiştir. Bu mesainin beynelmilel çalışma teşki
lâtından ilham alarak en müsbet, en mütekâmil 
istikamete doğru yürümesi bir az bu mevzu-
larla sıkı alâkalanmak, bilgilenmek ve bir az 
da hüsnü niyetle bu mevzuların tatbikma he
ves etmekten ibaret gibidir ve bu da yapılan, 
yapılagelen tatbikatla görülür. tş,amelî saf
hası, realiteleri tetkik ederek bugünkü iş ha
yatının iş yerindeki durumunu tetkik ederek 
nazariyattaki esasları bu amelî safhaya intikal 
ettirmek meselesindedir. Amelî hayattaki işçi
nin seviyesi, nazari bünyenin kaydettiği esas
lara intibak etmiyorsa, bunları ne şekilde evi
rip çevirirseniz çeviriniz, tatbikatta aksaklık
larla karşılaşmamanıza imkân yoktur. Bugün 
iş hayatının tatbikat safhasına bakınız, bâzı 
arkadaşlar nazari esaslara dayanarak, demin 
de Cezmi Türk arkadaşımın söylediği gibi, bâ
zı müspet mütalâalar yürütüyorlar. Şimdi amelî 
safhaya gelelim, tşçinin gastronomik zevki do-
layısiyle yemek seçme meselesinde başımdan 
geçmiş bir hâdiseyi anlatayım. 
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İşçilere yemek verdiren bir müessesenin ba- I 

şmda bulunuyorum. Uzun zaman kuru sebze 
ler ve sairelerle gıdalarını aldıkları için, ilk 
bahar mevsimi geldiği zaman bir az da sebze 
verelim dedik, ilk çıkan sebze bakla oldu. Gü
zel zeytinyağlı bakla yaptırdık. Bütün işçiler 
bakla tabaklarını ters çevirdiler. Merak ettik; 
nedendir bu acaba dedik. Dediler ki; bizim 
âdetimiz böyle bizi sıkı tutmayan gıdayı ala
mayız. Bize nohut, fasulye gibi kuru sebze verin, 
eğer bakla verecekseniz kurusunu verin zeytin 
yağlı dediler. Biz de listeleri kendilerinin tan
zim etmelerini istedik, yaptılar bu listeleri, 
monoton bir şekilde aynı listeyi tanzim ederek 
kendilerini uzun uzun o gıda ile beslediler. 

Arkadaşlar öyle zaman gelecek ki; mideleri
nin ihtiyacına, gastronomik zevklerine onlar 
da intibak etmek zaruretinde kalacaklardır. Re
alite o günde onu ifade edecektir. Şimdi asıl 
mesele, nazari bünye ile amelî bünyenin birbiri 
ile intibakını tesis etmektedir, bütün mesele bun
da. Eğer nazari bünye ileri gitmiş, amelî bünye 
geri kalmışsa, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, 
imalâtta müspet netice almaya imkân olamaz. 

Yevmiye meselesinde Cezmi Türk arkadaşı
mın ifade ettikleri meselelerde müşterekim. Bü
tün arkadaşlar da müşterektir. Asgari yevmiye 
meselesinin esas prensipler içinde tesbitine ihti
yaç vardır Mesai saatleri meselesi tesbit edil
miş olduğu halde yapılan teftişlerde bütün tak-
yidata rağmen o esaslara riayet edilmediği gö
rülüyor. Bu ameliye safhası, nihai nazari saf
ha ile irtibat temin etmelidir. Şu kitapta, sen
dika teşkili hürriyeti ve menşeine ait meseleler, 
ki Milletlrarası îş Bürosu tarafından çıkarıl
mıştır. Bir fıkra okuyacağım: 

Sendika mselesind'e mesuliyetin bir kısmını 
Devlet derneklere bırakabilir. Devlet icabında 
çok geniş hukuki yetki vermek suretiyle kendi
lerini ilgilendiren işleri tanzim etmek üzere 
mesuliyetin bir kısmını bu derneklere tahmil 
edebilir. 

Şu maddeden istifade etmek suretiyle bugün 
hakikaten kendilerine iş aramak durumunda 
olan sendikaları, Çalışma Bakanlığı bünyesinde 
vazifelendirilmiş halde görmenin Hükümetçe 
nasıl telâkki edildiğini bilmek arzusundayım, 
bunu rica ediyorum efendim. 

REİS — Ahmet Kavuncu. I 
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AHMET KAVUNCU (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, Çalışma Vekilliği Bütçesi müza
keresinde bâzı rica ve temennilerde bulunmama 
müsaadelerini rica edeyim. 

Türkiye'mizde işçi mevzuatının mazisi kısa ol
makla beraber 1950 senesinden itibaren iktidarı
mızın her sahada olduğu gibi bu sahada da hayatla
rını emekleri karşısında kazanan işçi vatandaşları
mızın durumlariyle yakînen alâkadar olunmuş, iş
çilerimizin teşkilâtlanmasında ise bilhassa büyük 
terakkiler kaydedildiği gözle görülür bir durum 
arzetmeye başlamıştır. 

Bu konuda vereceğim birkaç rakam bu husu
su izaha kâfidir. 1950 senesine kadar iş veren ve 
işçi sendikası adedi 80 küsur iken, 1952 senesi 
nihayetinde 280 küsura baliğ olmuş, yine 1950 
yılında federasyon ve sendika birlikleri adedi 3 
iken bugün 15 adede yaklaşmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; yukarıda rakamla izah 
ettiğim bu teşkilâtlanma da Hükümetimizin ge
rek bedenen ve gerekse fikren çalışan işçi vatan
daşlarımızın durumlariyle âzami derece ilgilen
mesinin meyvelerini vermeye başlamış olduğunun 
açık ve müspet bir delilidir. 

Bu sendikaların üyelerinden topladıkları 
ufak aidatlarla üyelerine doğum, ölüm, hastalık 
ve sair sebeplerle yapmış oldukları yardımlar da 
şayanı takdirdir. 

Sendika ve işçilerimiz tarafından üzerinde 
durulan meselelerden en mühimi, hastalık sigor
tasının tatbiki işidir. Bugün bâzı illerde tatbik 
edilip bâzılarında tatbik edilmediği için birçok 
şikâyetler almaktayız. 

Seçim bölgemizde bulunan Garp Linyitleri İş
letmesinde ve Uşak Şeker Fabrikasında işe alı
nacak vatandaşlar, sağlam olduklarına dair dok
tor raporiyle işe alındıkları halde birkaç sene 
sonra çalıştığı işde hastalanıyor. 

Bu arada bâzı hastalıklar meslekî hastalık 
sayımladığı için kendisine çalışmadığı günler 
yevmiye verilemiyor. Bu gibi işçiler ve efradı 
ailesi çok müşkül ve mağdur durumlarda bı
rakılıyor. 

Bu adaletsiz ve haksız vaziyetlerden işçile
rimizin bir an evvel kurtarılması için Kütahya 
İlinde de hastalık sigortaları mevzuatının tatbi-
kma 1953 yılında başlanmasını Sayın Çalışma 
Vekilimizden huzurunuzda bilhassa istirham ey
lerim. 

Muhterem arkadaşlar; hazırlanıp Şûrayı 
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Devlete tasdika sunulan maden işletmelerine da
ir Emniyet Tüzüğünün bir an evvel yürürlüğe 
girmesini beklemekteyiz. Bilhassa şu yer altın
da çalışan ve çok tehlikeli vaziyetlerle müca
dele eden işçi vatandaşların durumlarını yakî-
nen müşahede etmiş olan Sayın Çalışma Veki
line, bu işçilerimizin durumlariyle yakın alâka
sından dolayı teşekkür ederim. 

İşçilerimize her bakımdan faideli olacağını 
tahmin ettiğim işçi Bankasının kurulması te
şebbüsüne geçildiğini memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyorum. Bir an evvel tahakkukunu temen
ni ederim. Bu arada tadil edilmeleri Hüküme
timizce uygun görülen 3008 sayılı iş Kanunu 
ile 5018 sayılı Sendikalar Kanununun bugünkü 
demokratik sistem ve anlayışa göre taşanlarının 
hazırlanarak bir an evvel yüksek Meclise sev
kı da gecikmemelidir. 

Sözlerime son verirken hafta ve genel tatil 
günlerinde verilmekte olan yarım ücret ödenme
sinden işçilerimiz memnun olmakla beraber bu 
yarım ücretin tam olarak verilmesi hususunu 
demokrat iktidarımızdan dört gözle beklemek
te olduklarını işçilerimiz her fırsatta söyle
mektedirler. Hükümetimizce bu hususun naza
rı dikkate alınacağından emin olarak cümlenizi 
hürmetle selâmlarım. 

REİS — Fuad Seyhun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Efendim, 

memleketimizde endüstri sahasında bir işçi me
selesi, işçi dâvası meydana gelmeye başlıyor ve 
günden güne artıyor. Çalışma Bakanlığının 
işçi mevzuunu ele alıp hakikaten onları işletme
lere bağlamak, memlekete hayırlı hizmetler yap
mak için mevzuatı» elden geçirmek, takviye et
mek hususunda bilhassa son zamanlarda gös
termiş olduğu faaliyeti şükranla görmekte ve 
bunu büyük bir sürür ile karşılamaktayız. 

Arkadaşlar, işçi dâvalarında bir, mevzuat 
meselesi vardır, bir de işin pisikolojik tarafla
rı vardır. Bugün memlekette işletme ile işçi ara
sındaki münasebetlere bir göz atacak olursak, 
bâzı kısım iş yerleri, iş sahaları, hakikaten işçi
lerle kaynaşmış vaziyettedir. Mevzuatımız bir 
i^çi mümessilliği ihdas etmiştir, sendika tesis et
miş, münhasıran işçi ile işletme arasında samimi 
bir münasebet ve anlayış teessüsü için müeyyide 
vaz'etmiştir.. Bâzı müesseseler bu mercilerle çok 
yakından alâkadar olmakta, onunla sıkı sıkıya 
münasebet tesis etmekte, bâzıları ise bu münase-
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I betleri inkâr eylemektedir. Bir müessese, bir iş

letme, bir iş veren, işçisi ile ne kadar alâkadar 
oluyorsa, onun kalbini kazanıyorsa o îşletme o 
kadar rantabılitedir. Dünyanın her yerinde sana
yiin rantabilite hesaplan yapılırken bu mevzuu da 
göz önünde tutulur. İşçinin gönlü nasıldır, kalbi 
nasıldır, nabzı nasıldır? Bunun üzerinde hassa
siyetle durulur. Bugün Amerika biliyor ki, gön
lü kırılmış, ümidi kalmamış, çalıştığı müessese
den illallah demiş bir işçinin çalıştığı müessese 
rantabl olamaz. Bizde de aynı tezahürler vardır. 
Bir kısım müesseseler kanuna, mevzuata, talimat
nameye riayet etmekte ve orada işçi de huzur 
içinde çalışmaktadır. Fakat diğer bir müessese
de ki bunlara riayet yoktur, orada ise huzursuz
luk, ıstırap vardır, daima Ankarya koşmak var
dır. 

Arkadaşlar, temennim, Çalışma Bakanımızın 
bu mevzuu ele almasını istihdaf etmektedir. 

Bu mesele bir kanun meselesi değildir, kanun 
tesbit etmiştir, asıl mesele, bir zihniyet ve anla
yış meselesidir. Bu telkini Çalışma Bakanlığımız 
işletmelere verirlerse, mesele bence, mahlûl sayı
lır. Çok defa gayet ufak olan meseleler, münha
sıran işletmedeki müdürün, teknik müdürün ken
di işi etmesindeki inadı, lüzumsuz otoritesi yüzün
den büyük meseleler haline gelmekte ve bir gaile 
olarak hem kendi işletmesinin içinde ve hem de 
memleket bünyesinde yer almaktadır. 

Dün bir 'işçi vatandaşımızı gördüm, iki gözü 
iki çeşme, bir karar verilerek işine son vermişler, 
sebep; «görülen lüzum üzerine» sordum nedir bu 
görülen lüzum. Bir gazetede, çalıştığı müesseseyi 
tenkid etmiş. Bunun için vazifesine son vermiş
ler. Başka sebep yok. 

Bir defa, «görülen lüzum üzerine» lâfzı ne 
demektir. Bu devre yakışır bir lâfız mıdır? 
Şüphe etmiyorum ki, kıymetli Bakanımız da 
benim gibi bu mesele karşısında heyecan »du
yacaktır. Kendisine o vesikaları tevdi edece
ğim. Tetkik buyursunlar. Tâbir aynen şu : ... 

REİS — Vaktiniz bitiyor. 
FUAD SEYHUN (Devamla) — Görülen lü

zum üzerine... Bu ne demektir? Bu bir hegec 
monya yaratmak demektir, tahakküm yarat
mak demektir, işçinin üzerinde tesir yapmak, 
tazyik yapmak demektir, onu üzmek demek
tir. Memlekette millî iktisadiyatımızı inkişaf 

1 ettirmek, endüstrimizde istediğimiz neticeyi 

- 1 8 6 8 -
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alabilmek için mutlak olarak, ister istemez işçi I 
kütlelerini memnun etmemiz lâzımdır. Saym 
Çalışma Bakamımızın bu işçi ve işletme meşe- I 
Lelerl arasında sıkı bir irtibat tesis etmesini, 
muhtelif yollarla bunu kuvvetlendirmesini bil
hassa istirham ediyorum. 

REÎS — Şevki Hasırcı. (Yok sesleri). 
EmTUİlah Nutku. (Vazgeçti sesleri). 
Efendim, Hükümet konuşacak mı? Çünkü 

kifayeti müzakere takriri verilmiştir, bunun 
kabul edilip edilmıyeceğini bilmiyorum, fakat 
daha evvel söz istiyorsa Hükümete söz verece
ğim. 

ÇALIŞMA BAKANI SAMET AÖAOĞLU 
(Manisa)* — Söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Çok muh

terem arkadaşlarım, muhalif partilerimize 
mensup iki milletvekili arkadaşımız Parti 
Grupları namına uzun. beyanatta bulundular. 
Bu beyanatlarının güzel manzarasını teşkil 
eden nokta, fikir sahasında kalmış olmaları ve 
meseleleri teknik noktalardan kavrıyarak gün
delik politikanın dışında bırakmaya gayret 
etmeleridir. Kendileri Vekâlete teşekkür et
mektedirler, ben kendilerine iki katlı t eşek- I 
kür ediyorum, beni de yalnız fikir v.e teknik 
sahasında konuşmaya sevkettiklerinden dolayı 
kendilerine minnettar bulunuyorum. 

Halil Sezai arkadaşım, uzun yıllardan beri 
bu mevzular üzerinde çalıştığını ispat etme
ye gayret eder bir tarzda bütün meselelere 
ayrı ayrı ve özlü olarak dokundular. Ele almış 
oldukları mevzuu kısaca gözden geçirirsek, yapıl
mış olan işlerin kadrü kıymetini kabul ediyor
lar ve bunlar sosyal meselelerdir; politika ile alâ
kadar değildir veyahut büyük politika ile alâka
dardır, başladımı devam eden meseleler olması 
lâzımgelir diyorlar ve biz başladık, sîz devam 
ediyorsunuz demek istiyorlar. Siz başladınız, biz 
başladık, mühim olan bu değildir. Esas olan, 
işlerin memleketin yüksek menfaatlerine uy
gun olarak başlatılıp yürütülmesidir. Siz ve 
biz dâvamız yoktur. Siz veya biz; başka mem
leketlerin sınıf mücadelesiyle elde ettikleri, 
hallettikleri meseleleri biz karşılıklı anlaşma 
il© halletmiş bulunuyoruz. Son zamanların en 
büyük halledilmiş meselesi olan, ücretli hafta 
tatili meselesini, hakikaten başka memleketler | 
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uzun yıllar sınıf mücadelesi yaparak temin et
meye muvaffak oldukları halde sulh, huzur 
yolu ile yeni iktidar, yeni demeye mecburum, 
mühim bit mesele olduğu için, temin etmiş 
bulunmaktadır. Bu vesile ile bir temennilerine 
ve sonraki arkadaşlarımın temennilerin* cevap 
vereyim. Yarım ücreti tam ücrete çıkarmayı 
gönül arzu eder. Fakat arkadaşlar, sosyal ka
rarları verirken, sosyal diye mahsus söylüyo
rum, bunların ekonomik neticelerini ve ekono
mik neticelerin de yine sosyal neticelerini göz
den uzak tutmamak lâzımdır. Yaırım ücretli 
hafta tatili hususi sektörde 14 - 15 milyon, Dev
let sektöründe 25 - 26 milyon lirayı bulmakta
dır. Büyük bir iktisadi hamleye girmiş Türk 
Milletinin gerek Devlet sektöründe, gerek hu
susi sektörde velev bîr müddet için de olsa 
kalkınmasını önliyecek, geciktirecek bütün ted
birleri ihtiyatla ele almak mecburiyetindeyiz. 
Yeniden yarım gündelikli ücretli hafta, tatili 
demek, 40 milyon liralık zam demektir. Bu 
40 milyon lirayı rasyonel çalışmayı temin eden 
tedbirleri almadan derhal yermek gösteriş yo
luna gitmek olur. Bu mesele inşallah günün 
birinde tahakkuk eder. 

Halil Sezai arkadaşım fikit işçilerinden 
bahsettiler ve Basın işçileri Kaanununun çı
karılmış olması dolayısiyle atılan adımı ele al
dılar. Çok elâstikî bir mesele. Fikir işçileri 
nelerdir, kimlerdir? Dünyanın çok ileri, sosyal 
kanunlarını çıkarmış olan bir kısım memleket
lerinde de bu, münakaşa mevzuudur. Hangi 
sınıfı fikir işçisi addedeceğiz? Tüccar tezgâh
tarları tş kanunlarından, sosyal sigortalardan 
istifade ediyor. Çalışma Vekâletinin bâzı sa
halarda tatbikatı, hususi mektepler muallimle
rine kadar işçi sigortalarından istifade edecek 
kadar fikir işçilerini içine almıştır. 

Bir•• fikir işçileri sınıfını zorla ihdas etmek 
yoluna gitmekten içtinap etmek lâzımdır. Çün
kü evvelâ halledilecek nokta şudur : Fikiır iş
çisi nedir? Tekrar arzediyorum, dünyanın 
birçok memleketleri hâlâ fikir işçisi nedir, bu
nu halletmek yolunda nazari münakaşalar için
de bulunuyorlar. Biz evvelâ bedenini kullan
mak suretiyle aynı zamanda fikrî çalışanı en 
iyi refah seviyesine çıkarmayı temin edelim. 
ElimdadeTri maddi ve nıânavei enerji kaynak
larını, membalarını dağıttığımız taktirde bu, 
asıl hedefi de kaybetmemize mahal verir. 
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Ziraat işçileri meselesine de temas ettiler. 

Oezmi arkadaşımız da temas etti. Cezmi Türk'e 
ayrıca cevapla<rım olacak. Fakat bu vesile ile 
ikisine birden cevap vermiş oluyorum. 

Arkadaşlar, hakikaten memleketimizde bir 
ziraat işçisi meselesi vardır. Daha doğrusu bir 
ziraat işçiliği meselesi vardır. Vaktiyle, vak
tiyle diyorum, çünkü şartlar biraz değişti, si
yasi sebepler dolayısiyle değişti. Almanya ile 
Fransa arasında, Polanyalı halkın Almanya'
ya gelip ziraat işçiliği ile uğraşması gibi... Mek
sikalı işçilerin Birleşik Amerika'ya gelip zi
raat işçiliği ile uğraşması gibi.. Arjantin'de, 
Brezilya'da olduğu gibi, hakiki mânada bir 
ziraat işçisi memleketimizde mevcut mudur? Bu
nun miktarı nedir? Bu, ciddî bir etüd mevzuu 
olmalıdır. Vakıalar gösteriyor ki, kendisini 
yüzde yüz ziraat işçiliğine tahsis etmiş işçi ay
nı zamanda mülk sahibi olup da kendi bulun
duğu yurdunda toprağı mevsimine göre ekip 
biçtikten sonra başka bir yerde daha iyi kazan
mak için gidip çalışan ziraat işçilerimiz vazi
yetinde bulunan işçilerimiz nispeten çok azdır. 
Onun için memleketimizde bir ziraat işçisi me
selesi, daha doğrusu ziraat işçiliği meselesi var
dır. Çalışma Vekâleti bu ziraat işçiliği mesele
sini ehemmiyetle ele almış bulunmaktadır. Zi
raat işçiliği meselesi, dünyanın her tarafında i 
olduğu gibi bizde de belli başlı bir prensip me
selesi olarak karşımıza bir plasman dâvasını 
getiriyor. Memleketin faal mıntakasmda bin
lerce, on binlerce işçiyi mevsimin icaplarına gö
re ve gidecekleri yerde iş veya işçi buhranı ya
ratmamak kaydiyle usul ve şartlar ihdası su
retiyle bir plasman dâvası vardır. îş ve îşçi 
Bulma Kurumu bu plasman dâvasını ehemmi
yetle ele almıştır. Biraz sonra bâzı rakamlarla 
tş ve işçi Bulma Kurumunun ziraat işçilerini 
bulundukları yerlerden iş yerlerine götürmek 
ve sonra oradan eski yerlerine getirmek için 
aldığı tedbirleri ve neticelerini kısaca arzede-
ceğim. Yalnız son üç sene zarfında bu sahada 
îş ve îşçi Bulma Kurumunun yerleştirmiş ol
duğu işçi adedinin müracaat edenlerin % 50 
sini çoktan aşmış olduğunu tebarüz ettirmek 
isterim. Aşağı yukarı 112 bin müracaatın elli 
bini yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Ziraat işçileri meselesinin yanmda bir de 
barındırma meselesi vardır. Yani işçilerimizin 
bulundukları yerden yerine varıncaya kadar | 
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I olan müddet zarfında perişan olmamalarını te-

minen açılmış yurtlar vardır. îş ve îşçi Bul
ma Kurumumuz bir program hazırlamıştır. Bu 
programa göre beş, altı yerde barındırma yur
du açmak tasavvurundayız. Orta - Anadolu, Ce
nup, Karadeniz, Trabzon, Manisa ve biraz son
ra cetvelini arzedeceğim, muhtelif yerlerde ol-
ımaJk üzere beş, altı yerde barındırma yurtları 
tesis etmek kararındayız. 

Halil Sezai Erkut arkadaşımızın temas ettik
leri Deniz İşçileri Kanunu üzerinde durmak
tayız. îşçilik meselesinin bir hususiyetini teşkil 
eden memleketimizde şimdiye kadar Deniz İş
çileri Kanunu çıkmadı ise eski iktidar için de, 
bizim iktidar için de bunun bir zaruret olarak ka
bul etmekteyim. Memleketimiz deniz nakliye
cilik sahasında yepyeni bir oluş halindedir. 
Şöyle bir tarihine bakacak olursak, dünden 
bugüne, 5 sene müddetle şu kadar gemimiz var
dı. Ancak bu sene onun 5 - 10 misline sahip 
olmuş bulunuyoruz. Deniz işçileri, ehemmiyetli 
bir kütle halini almadan ele alınacak bir şey 
değildi Fakat bugün bunlar hakikaten mühim 
bir kütle teşkil etmektedirler. Bu itibarla Çalış
ma Vekâleti bu mevzu üzerinde durmuş ve bir 
esas hazırlıyarak bunu vekâletlere, sendikalara 
göndermiştir. Buralardan gelen mütalâalar, Ça
lışma Vekâletimizde kurulan bir komisyonda 
tetkik edilmektedir ve ümit ediyoruz ki, Yaz ni
hayetine doğru bu kanunu Yüksek Huzurunuza 
sevketmiş bulunacağız. 

Yine Halil Sezai arkadaşım temas etti: Ba
kanlık teşkilâtının bütçe mülâhazasiyle kâfi de
recede takviye edilememesinden kendisine tahmil 
ediln vazifeleri görebilecek kadar takviye edil
mediğini söylediler. Bütçe Komisyonunda da 
arzettim arkadaşlar. Bu mevzuda bütçe mülâ
hazaları çok tâli kalır. Çalşma Bakanlığının 
omuzlarına yükletilen vazifeler; Türkiyedeki âm
me hizmetinin yüzde beşi, onu, yirmisi nisptti 
kadar olsun biz bunun üzerinde durmuyoruz, dâ
valarınız günlük dâvalar değildir, dâvamız yüzde 
yetmiş nispetinde istikbal davasıdır. İşlerimizi 
bilerek yapıyoruz, bir daha bu işlerde geriye rü-
cu etmek kararında değiliz. Bngün şu kadar 
eleman, elli müfettiş, hattâ beş yüz müfettiş is-
tiyebilirîz, fakat bugün bunları kullanma saha
mız henüz yoktur arkadaşlar. Cesaretle ifade edi
yorum ki, attığımız adımlarda müteyakkızız, mu
vaffak olacağız. Hiçbir zaman süratli karar ver-
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mek durumunda değiliz. Cezmi Türk arkadaaşı-
mızın dediği gibi, işlerimizde bataet, atalet yok
tur. Bu, mevzuubahis olamaz, teenni mevzuu-
bahistir, 

Halil Sezai arkadaşım, iş müfettişliğinin 
ehemmiyeti üzerinde durdular. Yerden göğe 
kadar hakları vardır. Buradan bir kere daha 
arzetmiştim. Bu teftiş, hiçbir zaman bildiğiniz 
teftişin mânasını ifade eden bir teftiş değildir. 
Teknik bir teftiştir. Onun için bu müfettişlerin 
arasında ruhiyatçıların, mühendislerin, peda
gogların, kimyagerlerin bulunması lâzımdır. 
Hulâsa millî çalışmayı alâkadar eden bütün hu
suslarda ihtisas sahibi kimselerin bulunması lâ
zımdır. Kadrolarımızı buna göre doldurmak ka
rarındayız. Ancak iş teftişi, arzettiğim eleman
lar bulunduğu zaman bile, matlup derecede ol
muş sayılmaz. îş teftişinin muvaffakiyeti bir 
tecrübe zamanının geçmesine bağlıdır. Müfettiş, 
girdiği iş yerine suçluyu aramak için girecek 
değildir. îş nasıl cereyan ediyor, içerdeki kusur
ları- ıslah etmek için nasıl tedbir alınır diye 
düşünmesini bilecek olan adamdır. Bu bir staj 
devresidir arkadaşlar, sanayiimizin inkişafiyle, 
sosyal gelişmem'izin hıziyle ahenktar olarak 
bu müfettişlerimiz yetişecek bu da yanlız mem
leketimiz çapında değil, dünya çapında öğünü-
lecek iktidarda müfettişleriimiz yetişmiş ola
caktır. Bakanlığımız idari salâhiyeti azdır. Bu 
mevzuda dünyada iki sistem bulunmaktadır. Bi
risi adlî sistemdir. Bâzı memleketler çalışma mev
zuatında hâdiseleri tesbit ederler müddeiumu
miliğe haber verirler, işi adalete intikal ettirir
ler. Bâzı memleketlerde işi adalete tevdi etme
den evvel doğrudan doğruya icra makamına 
Vekâlete intikal ettiririlir, oranın tetkikmdan 
sonra gerekirse adalete tevdi olunur. 

Bizdeki sistem daha çok adalet sistemidir. 
tşin sıhhati bakımından teftiş bakımından mü
him bir iş, Vekâlete düşmüş bulunmaktadır. Şah
si kanaatim şudur ki, bugünkü icra salâhiyeti
miz Halil Sezai arkadaşın teklif ettiği husus
larda tedbirler alınmasını biz de faydalı görü
yoruz. 

Halil Sezai arkadaşım yine işçi ve iş veren 
münasebetlerinin tanziminden bahsetti. Aziz ar
kadaşlar, kemali cesaretle şunu huzurunuzda 
ifade etmek isterim ki, Çalışma Vekâletinin va
zifelerinin büyük kısmı, esas itibariyle işçile
rimizin himayesini temin eden ve temin edecek 
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olan mevzuatı hazırlayıp tatbik etmekle bera
ber, deminden beri birkaç defa arzettiğim gibi, 
millî işimiz, millî gücümüz, Türk milletinin ça
lışma münasebetlerini tanzim edecek olan mev
zuat ve prensipleri de bulmaktır. Bu bakımdan 
iş veren ve işçi münasebetlerini en iyi bir tarz
da tanzimi kendisi için, Çalışma Bakanlığı bir 
vazife addetmektedir. Bunun içindir ki, Çalış
ma Bakanlığının kurulduğu günden bugüne ka
dar harekâtı işçi ve iş verenleri birbirinden ayı
rıcı tarzda değil, bilâkis birbirine yaklaştırıcı 
şekilde inkişaf etmektedir. Son zamanlarda da 
bunun fiilî tedbirlerini almış bulunuyoruz. Bu
günkü hakem kurullarının teşekkül tarzını bu 
bakımdan değiştirmek kararındayız, halen Ça
lışma Komisyonundadır. Yüksek heyetinize gele
cektir. 

îdarî tedbirler de alıyoruz, bilhassa îzmir ve 
İstanbul gibi umum sağlık sigortası tatbik edi
len yerlerde, işçi ve iş veren mümessillerinden 
mürekkep bir idari komite teşkil edilmiştir. 
Bâzı müesseselerde, Avrupa'da birçok memle
ketlerde olduğu gibi ücret ve teknik meseleler 
iş veren ve işçileri temsil eden mümessillerden 
kurulmuş müşterek kamitelerde halledilmekte
dir. Biz de işletme Bakanlığı ile bu hususta 
mutabık kaldık. îş veren ile işçiler arasında bu 
gibi tedbirleri almak kararındayız ve gittikçe 
daha çok olacağız. Burada sendikalar mesele
sine bir nebze temas edebilirim arkadaşlar. 

Hakikaten sendikalarımızın bugünkü geliş
me nispetleri ve gelişme heyecanları tetkik 
edilecek olursa, bilhassa 3 yıldan beri ne kadar 
bir süratle geliştikleri görülür. 1950 senesinde 
adedi 50 yi bulan sendikalar, bugün 300 e yak
laşmıştır. Bugün sendikalize işçi adedi aşağı 
yukarı 180 bin kadardır. 

Burada Halil Sezai arkadaşımın, bâzı sen
dikalarımızın tazyika mâruz bulunduğu hak
kındaki sözlerine vereceğim en güzel cevabi 
bulduğumu zannediyorum. Tazyik öyle bir şey
dir ki, olduğu yerde neşvünema ettirmez. Taz
yikle hiçbir şey büyümez. îki senedir sendika
larımız bu kadar süratle inkişaf ederken, sen
dikalize işçi bu kadar süratle artarken bu mem
lekette sendikalara ve sendika işçilerine tazyik 
yapan vardır denebilir mi? Ama dünyanın her 
yerinde olduğu gibi bizde evvelâ yeni başlıyan 
bir hareket karşısındayız. Sendikocılık memle
ketimizde yenidir. Hem sendikalı işçilerimizin 
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ve hem de iş verenlerimizin sendika mefhumu- J 
nu tamamen avrupai manasında, içtimai mâ
nasında kavramış olduklarını iddia etmek 
mümkün değildir. îşçi veya iş verenler için 
sendikalardan ürkmek pek tabiî addedilebilir. 
Çünkü bu bizde daha yenidir, zaman ister. Bâ
zı sendikalarımızda bir kısım üyelerin yalnız 
işçilere hoş görünmek, onların her talebini iş 
veren karşısında müdafaa etmek için seçildik
lerini zannettiklerini mazur görmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, hakiki sendika, bir taraftan 
işçiyi iş verene karşı müdafaa eder ve onun ta
leplerini yerine getirmeye çalışırken iş vereni 
de işçiye karşı korumak mecburiyetindedir. 
Kesdisi işçisinin haksız talepleri olduğu zaman 
onları ikaz edecek ve bu iddialarından vaz'ge
çirtecek bir cesareti ruhiye sahibi olmalıdır. 
Tabiî, arzettiğim gibi bunlar zaman meselesi
dir 

Münferit bâzı hâdiseleri bütün memlekete şâ
mil gibi göstermek doğru değildir arkadaşlar. 
Tekrar bu rakamları ele alarak konuşacağım. 
Fakat daha evvel şunu arzetmek isterim. Arka
daşlar tazyik olan yerde neşvünema olmaz. 
Halbuki Türkiyede sendika günden güne ar
tıyor, sendikalize işçi adedi süratle yükseliyor. 
Şurada burada bir iş verenin, idarecinin yanlış 
telâkkisinden ibaret tazyik manzarası olabilir. 
Ama umumiyetle tazyik yoktur. Bunu cesaretle 
ifade edebilirim. 

Sonra Halil Sezai Erkut arkadaşıma yine 
misal vereyim; dediler ki; iş ihtilâflarının bü
yük kısmını sendikalar çıkarıyor. ' Nispetini 
söyliyeyim; 1952 senesinde 112 iş ihtilâfımız 
olmuştur. % 67 sini % 70 ini sendikalar çıkar
mıştır. Yani aşağı yukarı yüzbin işçiyi alâkadar 
eden ihtilâfı sendikalar çıkardığı halde bunlar 
üzerinde ne gerginlik ne iğbirar vardır. Ama 
filâan hususi iş veren kızmış, bu dünyanın her 
yerinde var. Amerika; bu kadar ileri bir memle
ket, orada sendikalize işçi nispeti umum işçi 
nispetinin yüzde otuzundan ibarettir. Niçin hep
si sendikalize olmuyor; çünkü, oralarda bâzı 
sınai mmtakalarda bâzı iş verenler, sendika
cı işçilerden hoşlanmıyorlar. Kitaplar böyle 
yazmaktadır. Demek ki, Amerika'da da böyle 
bir hal vâki olabilir. * 

Grev meselesinde C. H. P. namına resmen 
konuşan arkadaşım zamanı geldiğinden bunun 
kabul edilmesi yerinde görülebilir demekle D. j 
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P. iktidarının böyle bir müddetin beklemesin-
deki meşruiyeti teslim etmektedir, bunun için 
teşekkür ederim. Şu suretle burada bir fikir 
mutabakatı meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Asgari ücret sistemi ve tediye tarzları üze
rinde Cezmi Türk cevap verirken duracağım. 

Umumi hastalık sigortası mevzuuna, gelince, 
memleketimizin her tarafında elbetteki umumi 
hastalık sigortalarını tatbik etmeyi isteriz. Şim
diye kadar istanbul ve izmir'de tatbik edilmiş
tir. Kararımız, önümüzdeki yazdan itibaren An
kara'da ve Seyhan'da da tatbik etmektir. On
dan sonra diğer sanayi mmtakalarına sıra ile 
geleceğiz. 

Fakat umumi hastalık sigortasının tatbiki bir 
yandan işçi Sigortalarına yeni masraflar tahmil 
etmekte bir yandan da işçi ve iş verenleri kül
fet altına almaktadır. Çünkü işçinin ücretinden 
ve iş verenden, de o nispette kesinti olmaktadır. 

Bunu yaparken umumi maliyet meseleleri
mizi, muhtelif sanayi mıntakalarının manzara
larını göz önüne almak mecburiyeti katiyeşin-
deyiz, 

işçi ailelerine mart ayından itibaren istan
bul, izmir belediye hudutları içinde tatbikına 
karar verdiğimiz mahdut yardımın bütün mem
lekete teşmiline gelince; bu yardımla beraber 
işçi Sigortaları mefhumu ilk defa olarak sosyal 
sigorta mefhumuna ayak atmaktadır. Bu sahaya 
girmektedir. Bugüne kadar isçilerin kaza, doğum 
şu ve bu sigortasından başka ilk defa olarak ida
ri bir kararla İstanbul ve izmir gibi iki kesif sa
nayi mıntakalarımızda işçi ailelerinin mahdut 
bir şekilde tedavisini üzerimize almak »suretiyle 
sosyal sigortaya ilk adımı attık. Arkadaşlarımdan 
çok rica ediyorum, bu ilk atılan adımın muvaffa
kiyetini tamamen temin ettikten sonra diğer sa
halara doğru yürümek imkânını bize bahşetsin
ler. Sosyal dâvalarımızı, bir daha geri almak üze
re değil, onu bir hak olarak tanımak üzere hal
lediyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sahada verilen 
geri alınmaz. (Bravo sesleri) 

Askerî Fabrikaların sigorta camiası içine 
alınması : Bu mesele ile de meşgulüz arkadaşlar, 
yalnız Askerî Fabrikalar değil, Devlet Demiryol
ları işçileri için de bir sigorta sistemi mevcuttur. 
Sigorta işlerini tamamen tevhit etmek istiyoruz. 
Bu bir zarurettir. Bu tevhit bize bugün randı
manları çok az bir derecede tecelli eden büyük 
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sermayelerin bir araya gelmesi suretiyle işçile
rimizin lehine çok esaslı tesisler kurmak imkâ
nını bahşedecektir. Bu sahadaki bâzı tasavvur
larımızı sizleri yormamak için arzediyorum. Ta
hakkuk ettiği takdirde - bakın çok ihtiyatlı ko
nuşuyorum - yakın bir zamanda işçilerimiz için 
bir banka şeklinde, veya her hangi bir tesis şek
linde 20 - 25 milyon lira sermaye ile bir mües
sesenin kurulması imkânını bize bahşedecektir. 
(Bravo sesleri) 

Çalışma meclisinin kurulması meselesine ge
lelim- Arkadaşlar, Sigortalar Genel Kurulu ile 
îş ve îşçi Kurumunun danışma kurulunu ve ça
lışma meclisini birbirinden ayırsınlar, ötekiler 
kendi müesseselerinin hukuki bünyesine dâhil
dir. Çalışma Meclisinin Çalışma Bakanlığının hu
kuki bünyesinde bir yeri yoktur. Bu meclis, ça
lışmalarımızın büyük müşaviri olacaktır. Evve
lâ çalışma hayatımızı tanzim etmekteyiz. Bu bi
raz ilerledikten sonra büyük dâvaları elbette bu 
meclisle beraber bir kollebrasyon esprisi içinde 
halledeceğiz. Bunda tereddüt etmesinler. 

Diğer bakanlıklarla tam bir beraberlikle ça
lışmak kararındayız. İlk adımı Sihhat Bakanlı
ğı ile attık. îşçi sigortaları mevzuunda iki ba
kanlık mümessillerinden mürekkep bir komite 
teşekkül etmiştir, bu komitenin kararlarını tat
bik edeceğiz. Talimatnamesi hazırlanmak üzere
dir. 

îşsizlik meselesine geliyorum : Bâzı ehliyet
sizlerin tâyininden bahsettiler. îsim isterim, var
sa bana haber versinler derhal icabeden kanuni 
tedbirleri almakta tereddüt etmem. 

Üç yerde memuriyeti varmış, varsa haber 
versin derhal icabeden kanuni tedbirleri alırım. 

Gelelim Gezmi Türk arkadaşımıza; 1953 
Bütçesinin muvaffak tâbiyesiyle Köylü Parti
si Sözcüsü arkadaşımız kahraman oldu, her 
mevzuda uzun uzun konuştu, ilk tabiyesine 
müsaadeleriyle işaret etmek isterim; Cumhu
riyet Halk Partisini ele alarak, eskiyi daima ele 
alıp, onun üstünde kendilerinin tabiriyle, bü
yük sözlerle bizi vurmaya çalıştı. Her bütçe
de böyle yaptı, bizim bütçemizde de böyle yap
tı, (Alkışlar). Ben bu açıklamayı yapmak 
mecburiyetindeyim. 

Yine kendi tâbirince; Mahallede sükûnet 
var, bundan istifade ettik, o tarafa söylüyorum, 
fakat sen işit. Kızım sana derim, gelinim sen 

i işit kabilinden, bizim üstümüze hücum ediyor. 
Şimdi bakınız bizde neler dedi. Diğer Bakan 
arkadaşlarım cevaplarını verdiler, ben kendi 
bütçeme ait olanı cevaplandıracağım. 

« Dünkü iktidarın çalışma anlayışını beğen
miyorum. Bugünkü iktidarın çalışma anla
yışını beğeniyorum, ama metodunu beğenmi
yorum » diyorlar. Bugünkü iktidarın anlayı
şının ne olduğunu ve nesini beğendiğini söyle
miyor. Beğendikleri bir şey varsa onu lütfen 
ortaya koysunlar. Metodunu beğenmiyorum 
derken de beğenmediği kısımları belirtmesi lâ
zımdır. 

Çalışma Bakanlığı tevsi edilmemiştir dedi
ler. Çalışma Bakanlığı bu vaziyette kalamaz. 
Kendi tabirleriyle söyliyeyim, bir sosyal em
niyet bakanlığı kurmak lâzımdır. Fakat aynı 
zamanda işaret ettiler, demin söyledim; Çalış
ma Bakanlığı teenni ve ataletle yürüyor diyor
lar. Bu tezattır. Teenni ile yürüdüğümüzü ar-
zettim. 

Teenni ve atalet birbirine tezat şeyler. 
Demin de işaret ettim; dâvayı, teenni ile yürü
düğümüz takdirde hallederiz. İstiyorlar ki; 
derhal biz milletin karşısına çıkalım, şunları, 
şunları yapacağız diyelim. Bunu mu isti
yorlar bilmiyorum. Metodumuzu beğen
miyorlar. Fakat bunu açık olarak ifade 
buyurmuyorlar; hangi metodumuzu beğenmi
yorlar. Bakanlık teşkilâtı teenni ile gidiyormuş. 
Çaresi? Sosyal emniyet bakanlığı kuralım. Bu 
nu nasıl yapalım; mevzularını ortaya koysunlar. 

Çalışma Bakanlığı teenni ile, bataet ile gidi
yorsa, demek ki, beğenmiyorlar, çalışma anla
yışımızı tenkid ediyorlar. Güzel cümlelerle 
vazıh olmıyan maksatlarını burada çırpiştırı-
verdiler. Çalışma mevzuatımızı takdir ediyor, 
sonra Demokrat Parti iktidarındaki bu mevzuat, 
sosyal adalet ve sosyal emniyetle alâkası olmı
yan bir mevzuattır, diyor. Hangi maddelerde, 
hangi noktalarda alâkadar değil diye sormak 
imkânını bırakmamak için de derhal İnsan Hak
ları Beyannamesinin, o meşhur, her yerde söy
lenmekte olan maddesini okumaktadır. Onu bir 
tarafa bırakalım. O malûm ve bütün dünyada 
kabul edilmiştir. Şimdi bunun tatbikatına geçe
lim. Ben Cezmi Türk arkadaşıma sorayım. Ger
çi bir Vekil bir Mebusa sual soramaz ama ben 
kendilerine bir hasbihal esnasında desem ki, İş 
Kanununun hangi maddelerini beğenmiyorsun, 
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hangi maddeleri sakattır? Arkadaşlar, bilmiyo, I 
rıım, bana ne cevap verecekler. Ben kendilerine 
anlatayım: Sakatlık, bizim îş Kanununun sakat- I 
lığı, işçiyi ele almayıp, müesseseyi ele almış ol- I 
masmdadır, yani 9 işçi çalıştıran yerde çalışan I 
işçi tş Kanununa tâbi değildir. 10 işçi ve daha 
fazla çalıştıran yerde çalışan işçiler îş Kanunu
na tâbidir gibi. Yani şu müessesede fazla işçi ça- I 
hşıyor diye çalışanlar işçi vasfını ihraz eder. Şu I 
kadardan aşağı 'işçi çalışıyorsa orada işçi kanu
nu tatbik edilmez. Ben nasıl müşahhas bir nok
ta gösteriyorsam, kendilerinden de bunu bekler
dim. Fakat kendileri böyle yapmadılar, tnsan 
haklarını göstermek suretiyle meseleyi ortaya ge
tirip bıraktılar. Ve dediler ki «Bugün Çalışma 
Bakanlığı ve bugünün iktidarı mesaisini insan I 
hakları beyannmasesinin hükümlerine muhalif bir 
istikamette götürmektedir.» Şimdi bu suretle 
Halk Partisinin üzerinde atlayıp bizi vurmak 
istediler. I 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Vahime.. 
ÇALIŞMA VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 

(Devamla) — Vahime bilmiyorum, ben öyle tah
min ediyorum. I 

Sonra; ziraat sahasındaki işçiler konusuna I 
Bütçe Komisyonunda da dokunmuştu. O zaman 
bir milyon ailenin işçi sayılacağını söylemişlerdi. 
Bu defa bunu % 50 tenzilâtla 500 bine indirdiler. I 
Ziraat işçisinin sayısını 15 gün içinde nasıl 500 I 
bin tenzilâtla zikrediyorlar, hayret ettim. 500 bin I 
'işçi ailesini, ziraat işçisi sayıyor. Tekrar edeyim, 
on beş gün içinde % 50 tenzilât.. Kabul ediyo
rum. Görüyorsunuz ki rakamlar üzerinde öyle I 
kolay kolay hemen hüküm verilemez. Bir milyon 
işçinin birden 500 bine inmesi.. Türk ziraat iş
çisinin sayısı ne kadardır, hangi sahada çalışıyor, I 
hangi sahada himaye edilmesi lâzım! Bütün 
bunların tetkiki gerektir. Yoksa Demokrat Par
ti işçileri himaye etmiyor demek suretiyle derhal 
bir hüküm vermek haksızlıktır. 

Sonra burada bâzı meseleler var, kalifiye işçi 
bulamamanın sebepleri arasında, köylünün mu
vakkat çalışması hali var, dediler. Peki.. Sanayi 
teşekkül etmemişse..? Yani kalifiye işçiyi fabri
kanın yanında senelerce, mütemadiyen tutacak 
sanayi teşekkül etmemişse ne olacak arkadaşlar?. 
Bu mesele üzerinde durmak lâzımdır. Ben Çalış
ma Vekili sıfatı ile kalifiye işçi meselesini ele 
alıyorum. Kalifiye işçi yetiştikten sonra bun- | 
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larm evleri meselesini ele alıyorum. Bu işi iş
çiyi fabrikaya bağlıyacak maddi, mânevi un
surlar olarak tetkik ediyor, bunu temin ve te
lâfi etmeye çalışıyoruz, bunun için mesken dâ
vasını ele alıyoruz. Yüksek Heyetinize arze-
deyim; Nisan başından itibaren ümit ediyorum 
ki, 4.000 işçi evini kurmaya başlıyacağız, liste-
tesi de buradadır. (Bravo sesleri). 

Bu şekilde Türk işçisinin istediği noktalar
dan birini ele aldık arkadaşlar. Türk işçisi ne
ler istiyor diye bir anket açınız; Türk işçisi 
mesken istiyor, (arkadaşımızın hakkı var) da
ha iyi ücret istiyor, daha sıhhi şartlarda ça
lışmak istiyor. Türk işçisi için bundan ötesi 
nazariyedir arkadaşlar. Türk işçisi dedikleri 
gibi çalışkandır, müdriktir, en çok istediği me
sele, malî refahın bir an evvel kendisine temi
nidir. Biz de o yol üzerindeyiz arkadaşlar. 

Beş mühim mesele olarak ele aldıkları mev
zular şunlardır : Asgari ücret, sendika, grev, 
kooperatif ve sendika meseleleri. 

Ben Cezmi Türk arkadaşım gibi her fırsat
ta tetkik eden ve etüd eden bir arkadaşın as* 
gari ücret meselesini bu kadar sahipsiz bir şe
kilde ele almasını beğenmedim. Asgari ücret, 
otomatik ücrettir. Evvelâ asgari ücreti kim 
tâyin eder, kim tetkik eder! Devlet mi? Asga
ri ücreti Devlet tâyin edecek olursa, Amerika'
da İngiltere'de şurada, burada olduğu gibi üc
retler üzerinde grev olmaması lâzımgelir. öy
le bir nokta var sözleri arasında. Başka yer
lerdeki sendikalar asgari ücreti temin etmişler
dir. tşçi başka sahalarda meşguldür. Yine dün
yanın her yerindeki grevlerin tek sebebi üc
rettir. Grevle ücretler artırılmaktadır. Yoksa, 
eğlence yerim yoktur diye bir grev yapıldığını 
ben okumadım, tesadüf etmedim, ama belki 
bir sendikacı nadirattan olarak belki böyle bir 
şey yapmış olabilir, böyle bir şeye tesadüf edil
miş olabilir. 

Arkadaşlar, asgari ücret... Çok teknik bir 
mevzudur. Bunu nasıl tesbit edeceğiz? Evet, 
kanunumuzda asgari ücretin tesbiti için bir ta
limatname yapılır deniliyor. Bu; memurlar
dan, işçi ve iş verenlerden müteşekkil bir he
yet tarafından yapılır deniyor. Fakat bu o ka
dar kolay bir şey mi? O kanunu yapan arka
daşlara tariz yapmak istemiyorum. Fakat şu
nu söyliyeyim ki, çok hafife almışlardır. Bir 
memlekette asgari ücretin tâyin edilebilmesi 
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için, kendilerinin de ifade ettikleri gibi, mem
leket sanayiinin otomatik üeret ve standart 
şartlara gelmesi lâzımdır. Bir memleket ki sa
nayii yeni kuruyor, iktisadi maliyet unsurları 
henüz kuruluş halinde ve sanayiin zaruri icabı 
olarak mütehavvil bir vaziyettedir, o memle-
•kette asgari ücret tâyini, tesbiti meselesine gi
dilemez arkadaşlar. Bu vaziyette bir ücret tes-
bitine gidilse dahi bu bilâkis, bizatihi dişçinin 
aleyhine olur, hattâ iş verenin lehine olur. 
Memleketimizin hangi sanayiinde kısaca arz-
ettiğim şartlar husule gelmişse, söylesinler, 
orada asgari' ücret tesbit etmek yoluna gidelim. 
Bu sistemin kurulması için sanayiin asgari 
şartlarda standart hale gelmesi elzemdir. 

Ziraat sahasına gelince; bu sahada asgari 
ücret dâvası büsbütün ba§ka bir dâva teşkil 
eder. Kendileriyle beraber olduğum nokta şu
radadır . Ziraat sahasında asgari ücret tesbit 
etmek suretiyle hata edilmiştir. Evvelâ böyle 
bir komisyon asgari ücret tesbitinde salahiyetli 
olmamak lâzımgelir, Ben bütün bunları işçi 
arkadaşlarımıza aynen söyledim. 

ikincisi; pamuğun iyi bir fiyat ettiği bir 
devirde çırçır fabrikasında veya pamuk tarla
sında asgari ücreti dört diye tesbit ettik, fa
kat dünya piyasası durmadan düşüyor, istihsal 
şartları bozulmuş, tuğyanlar olmuş, şu olmuş, 
bu olmuş, Muazzam zararlar var. Bütün bu 
vaziyet karşısında dört yerine iki vereceğiz 
böyle mi? işte içtimai bir takallüs karşısın
dayız. Hatanın nereden geldiğini görüyor mu
sunuz? Böyle ıstıraplar karşısında nasıl bir 
vaziyet almak icabeder? Halil Sezai Bey ar
kadaşım iş Kanunu tatbikatı karşısında, bir 
adım daha atarak dört işçinin bir işçiye indi
rilmesini söylediler. 

Aziz arkadaşlarım, demin iş Kanununun 
büyük temel prensibinde işaret ettiğim bit ha
ta düzelinceye kadar şu noktayı cesaretle iti
raf etmek mecburiyetindeyim : 

iş Kanununun 9 işçili veya daha az işçi ça
lıştıran îş yerlerine teşmili ile evvelce mev
cut faydalarımız yanında büyük zararlarla 
karşı karşıya geldik. Evvelâ küçük sanatlar 
şiddetle zarara uğradılar. Büyük bir muva
zaa hareketi başladı. Büyük bir fayda temin 
edelim derken galiba bir hayli zararla karsa 
karşıya geldik. Öyle mıntakalarımızda öyle 
manzaralarla karşılaştık ki hakiki küçük sa-
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nat erbabı işçisi, iş vereni, çırağı, kalfası bu
nu kaldırın dediler. Bunu nasıl kaldır alımı? 
Verilmiş karar vardır. Sosyal sahada teenni 
ile hareket etmek lâzımdır. Bunu söylerken 
bir noktaya işaret edeyim, inşallah günün bi
rinde bire de indiririz. Ne zaman bire indiri
riz? Memleketimizde iş hayatımızın gelişmesi, 
içtimai hayatımızın yükselmesi, inkişaf etmesi 
suretiyle elbette bire de indireceğiz. 

Bâzı hallerde bâzı tedbirler alıyoruz. îca-
bederse kendisine arızederim. 

Sendika meselesinde esas fikirlerinde bera
berim. Yani sendikalarımız sınıf yaratmamalı
dır. 

Bugünkü Sendika Kanunumuz bir sınıf 
yaratmaya doğru acaba teşvik edici midir? 
Bu başka bir dâva, sendikalar içine hariçten 
de kimseler girsinler, bu da başka bir dâvadır. 

Dünyanın her yerinde sendikaların icra 
heyetlerini teşkil edenler, sendikalardan çe
kilmiş olanların hepsi halis işçilerdir. Dışar
dan da sendika bürolarına gelmektedirler. 
Kâtibi umumi olarak gelmektedirler, kâtibi 
umumi muavini olarak gelmektedirler, büro 
şube müdürü olarak gelmektedirler. Amele, sen
dikanın başındadır. Fakat kendisine teknik 
yardımda bulunan bir bürosu mevcuttur. Bâzı 
memleketler hariçten iltihakı kabul etmişlerdir. 
Bâzıları etmemişlerdir. Niçin etmemişlerdir : 
Çünkü hariçten iltihak faydalı olduğu gibi çok 
büyük bir zarar da tevlit etmektedir. Sendika
ları politikaya alet etmektedir. Fahriyen sen
dikaya teberruda bulunmak her münevver için 
kabildir, yasak edilmiş değildir. Sonra hukuk 
müşavirleri vardır, bunlar isterlerse sendikaya 
fikir verebilirler. Bu vesile ile şunu da arzede-
yim ki, Sendikalar Kanununu tadil edeceğiz. Bu 
tadili yaparken sendikalarımızın temsili vazi
yetlerini daha çok ıslah edeceğiz. Müşterek iş 
mukavelesi akdine sendikalara salâhiyet veren 
hükümleri, asgari ücreti, şu ve bu meseleleri bu 
kanunu getirmek suretiyle müşküllerin halline 
müştereken çalışacağız. 

Sonra arkadaşım burada altını esas alarak 
ücretleri mukayese ettiler. 1914 deki istatistiği 
biliyorum. Meşhur bir istatistiktir. Ticaret ne
zareti tarafından yapılmıştır. Hattâ aklımda 
kaldığına göre işlerimizde çalışan bir mühendis 
bu istatistiği bizzat yapmış bulunmaktadır. Al
tını esas aldık mı o zamanki altın fiatına göre 
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10 para olan ekmek bugün kırk kuruş bir ra
kamla karşımıza çıktı, iktisadi mukayeselerde 
1914 - 1918 terkedildi. Artık bu devirle bir 
devri mukayese etmek isterken 1914 - 1918 se
neleri bir tarafa bırakıldı, onlar çok nazari mu
kayeseler halinde kaldı, yakın merhaleler ele 
alınmaya başlandı. Arkadaşımın gittiği yola 
gidersek, bizde değil dünyanın her yerinde bü
yük bir uçurum açılmış bulunmaktadır; hem 
ücret, hem gıda sahalarında, her sahada. 

RElS — özür dilerim mesai kararı 19 a 
kadardır, eğer devam buyuracaksanız karar ala
yım. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — On dakika izin verirseniz devam 
edeyim ve sözümü bitireyim. (Devam sesleri) 

REÎS — Karar istihsali için arzettim. 
Vekilin, hatiplerin tenkidlerini cevaplandır

ması için sözlerine devam etmesini tasvip buyu
ranlar lütfen işaret versinler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Devam buyurun efendim. 

ÇALIŞMA VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Arkadaşım, kooperatiften bahsettiler. Afla
rını rica ederim, hata ettim, oradan müdahale 
etmemeli idim. Fakat birden bire işçi istihsal 
kooperatifi yapmak fikri bana aykırı geldi. Ba
kınız ne bakımdan aykırı geldi ; Nasıl ki, soru
şum faydalı oldu, sorduğum sual üzerine aldığım 
cevap bizi teyit etti. Dediler ki; işçi geceleri bo
yadık yapıyor. Dünya mevzuatında, dünya içti
mai telâkkisinde işçi sekiz saatten ve 11 saatten 
fazla çalıştırılamaz ve çalıştırılması da doğru de
ğildir. işçinin bu saatler ötesinde çalıştırılması 
tedbirlerini evvelâ bertaraf etmek mecburiyetin
deyiz. 

istihsal kooperatifi işçi için mâna ve mefhu
munu kaybediyor. Kendileri de bunu kabul 
ettiler ve dediler ki; işini bıraktıktan sonra gelir 
toprakla meşgul olur. Bu işçi değildir arkadaş
lar, o zaman işçilik vasfından çıkar, işçiler için 
istihsal kooperatifi bahis mevzuu değildir, iş
çiler için mesken kooperatifi mevzuu bahistir, 
istihlâk kooperatifi bahis mevzuudur. 

Arkadaşlar; işçi istihsal kooperatifi kurdu
ğu andan itibaren otomatikman hukuki vaziye
tinde bir tebeddül olur ve işçi bir müstahsil 
vaziyete geçer. Yani bir çeşit patron olur. O 
halde bir an tasavvur edelim ki, işçi istihsal 
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kooperatifi kuruyor. Bu vaziyette işçi ve iş ve
ren birleşiyor demektir. Bu ise bizim mevzuu-
muz dışındadır. Bu, küçük sanatlar bakımından 
Ticaret Bakanlığını alâkadar eder. 

Yemek meselesi hakkında da söyledikleri hay
retimi mucip oldu. işçiye bir yemek verildiği 
için şahsiyetine hürmet edilmiyerek dediler. Bir
çok leyli mekteplerimiz ve erlerimize de günde 
bir çeşit yemek verilmektedir, bunlrı şahsiyet
siz mi yetiştiriyoruz arkadaşlar? Kanunen işçi
lere verile bir kab, iki kab yemeğin listesini işçi 
mümessilleri yapar. Bu, işçi mümessillerine ait 
bir keyfiyettir. Anlıyamadım, arkadaşım niçin 
bu meseleye ilişiyor. Hakikaten anlıyamadım. 

Ben bu sistemin yerine göre tadiline taraf
tarım. Havzayı gezdim, orada da bir defa ye
mek veriliyor. Bir kab yemek veriyorlar, işçi 
sekiz saat çalışıyor, işçi tok karnına iyi' çalı
şamaz. Aç karnına da çalışamaz. Kendilerine 
dedim ki, çalışma arasında on dakikalık bir fa
sıla koyarak bir sandviç vermek suretiyle bun
ları tok karnına çalıştırmak imkânı yok mu? 
Çünkü bu tarz tegaddi randımana tesir eder. 
Tok çalışan adamın vereceği randıman fazla 
olur. işçiye yemek vermek kaidesinin şiddetle 
taraftarıyız arkadaşlar. 

Bu sigortalar meselesi hakkında mâruzâtım 
bilmem kâfi geldi mi? (Kâfi sesleri). 

Tahkim mekanizması ve son grev meselesi. 
Bununla mâruzâtımı bitireceğim. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti programında; 
Türk işçisinin tabiî tar hakkı olarak grevin ta
nınacağını kaydetmiş bulunmaktadır. Bu, Türk 
işçisine ve Türk milletine karşı bir taahhüt ma
hiyetindedir. 

Arkadaşlar; bir kere daha arzetmiştim. Bu
nun zamanını Demokrat Parti ekseriyetini teş
kil eden Demokrat Parti Grupu tâyin edecektir. 
Ancak grev o zaman bahis mevzuu olmalıdır. 
Artık vazıı kanun olarak sizlerin Türk işçisjne 
yapacağınız bütün işleriniz bitmiş olsun. Dev
letçi sistemde değil, liberal sistemde vazıı ka
nun olarak yapılacak bütün işler bitmiş oİ3un. 
Ondan sonra iş verenle işçi arasında bir ihti
lâf çıktığı zaman greve müracaat edilmelidir. 
Bugün için henüz o vaziyette değiliz, o vaziyete 
gelmiye çalışıyoruz, arkadaşlar. 

Şimdiden bunu vermek demek, grevi dünya
nın kabul etmiş olduğu istikametten başka bir 
istikamete tevcih etmek demektir. Bu duruma 
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REİS — Devlet Demiryolları ve Limanlan İş

letme Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe tasarısına 
(286) oy verilmiş, (272) kabul, (13) ret, (1) çe-
kinser vardır, tasarı (272) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 195<> 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına (280) oy verilmiş, 
(270) kabul, (12) ret vardır, muamele tamam
dır. tasarı (270) oyla onanmıştır. 

Posta Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısına (262) 
oy verilmiş, (250) kabul, (12) ret vardır, tasarı 
(250) oyla onanmıştır. 

Efendim, bir dakika müsaadenizi rica edece
ğim. Mesaimiz 21 den sonra gece bire kadar idi. 
Fakat bugün bütçenin ikmal edilmesi zarureti 
vardır. 21 de toplandıktan sonra mesai saatini 
tahdit etmeden mesaiye devam etmek suretiyle 
keyfiyeti tasvibinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar lûtftn işaret buyursunlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu gece saat yirmi birde toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

ÜÇÜNCÜ OTÜEUM 
Açılma saati : 21 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gazianteb) 
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geiinciye kadar işçilerimiz için yapacağımız 
işler vardır. Hükümet bu hususta bize bütün 
tetkik yetkilerini vermiştir, topyekûn çalışıp bu
nu hazırlıyacağımız kanunla huzurunuza getire
ceğiz. işçilerimizin refahını temin için çalışmak
tayız. 

Şimdi, işçinin sigorta primlerini artırmadan 
hizmetlerimizi artırma teklifini yapacağız. Bir 
misal olarak Halil Sezai arkadaşıma arzedeyim. 
Yaralanma gibi hallerle 3 gün, dünyanın her ye
rinde böyledir. İsviçre kaldırmıştır fakat sonra 
geri getirmeye mecbur oldu. Çünkü suiistimal 
edildiğini gördü. Fakat, arkadaşlar biz de 15 
günü çok gördük, on güne indirdik. Kanunumuz 
ı% 100 maluliyeti, kısmen maluliyeti kabul et
mektedir. Hizmet müddetini 15 seneye indiriyo
ruz. Yaş haddini 55 ten 50 ye indiriyoruz. 

Arkadaşlar, Türk işçisinin lâyık olduğu şekil
de yükselmesi için, Türk işçisinin Millî kalkın
mada oynadığı rol göz önünde tutularak onun 
lâyık olduğu millî seviyeye ulaşması için, ona-
lâyık olan vasfı vermek için Çalışma Vekâleti 
olarak elimizden gelen bütün gayreti sarfedece- j 
giz arkadaşlar... (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 

REİS — Oturumu açıyorum. 
Yeterlik takririni oyunuza arzetmeden evvel 

Hükümete sonra Türkiye Köylü Partisi Meclis 
Grupu adına söz istiyen Cezmi Türk'e söz ve
riyorum. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın 
Bakana, kısacık mukabil mâruzâtımızı arzedi-
yoruz. Sayın Bakan nükteli bir eda ile siyasi 
taktik meselesinden bahsettiler ve bütçe müza
kereleri boyunca eski iktidardan aşarak yeni 
iktidara hücum ettiğimizden bahsettiler buna 
topçulukta endirek atış derler. Fakat metodu
muz kendisince eskiden beri malûmdur. Türkçe 
metot. Bizim taarruzumuz daima cephedendir. 

Kanatlardan kuşatmayı, gerilere sızmayı sev
meyiz. Bunu kendilerine hatırlatmak isteim. 
Müsaade buyursunlar. İlk def a olarak 22 Hazi
ran 1950 de Demokrat Part i Grup içtimaında da 
aynı surette maruzatta bulunmuştum. Fakat ken
dileri bunu endirek bir atış telâkki ederek hata
ya düşmüşlerdi. Bu ağır hatada devam «etmekte 
oldukları anlaşılmaktadır. 

Metot meselesine gelince; biz teenni ve bata-
etten bahsetmiştik. Atalet anlamışlar. Atalet 
tabiî tezatlı olurdu. Bataet dedik. Şuna inanı
yoruz ki, bir iktidar mevkiine insanlar esaslı 
bir içtimai tetkikle ve cemiyetin İstırapları için
de çilekeş bir yetişme ile hazırlıklı gelirlerse, 
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hareketleri, Demokrat Parti Programında ya- 1 
zıh olduğu gibi, ıslahatçı olur. Bu da hamleli ve 
cesaretli olur. îdarei maslahatçılık teenniyi ica- I 
bettirir. Onun için biz tezat içinde değiliz, ken
dilerinin proramlariyle tezat halinde bulunduk
larını arzederim. îşçi rakamları üzerinde hata
ya düştüğümüzden bahsettiler; filhal biz rakam
lar üzerinde durduk ama sağlam metinler üze
rinde durduk. Bütçe Komisyonunda kendilerine 
500 bin işçiden ve 455 bin çiftçi olmıyan aile
den bahsetmiştik. Kendileri mukabele olarak; 
500 bin işçiyi kabul ederiz diğer rakamları ka
bul etmeyiz demişlerdi. Biz tekrar arzetmiştik, 
buna Bütçe Komisyonu arkadaşları da şahittir. 
Siz çiftçi olmıyan 445 bin aileyi, sanatkâr ol
madıklarını da bilerek nasıl telâkki ediyor
sunuz? Demiştik. Bu hususta henüz tetkika za
man bulamamışlardır diye de burada kendile
rine yalnız 500 bin nüfus olarak verdik yukarda, 
kabul ettikleri halde, tekrar kabul etmediklerini 
ifade ediyorlarsa bu hususta münakaşaya ha
zırız. 

Otomatik ücret meselesine gelince; Bütçe 
Komisyonu zabıtlarını tetkik ettim. Mevsim 
farkları olarak kabul etmişler^ buradaki beyanla
rından anladım ki, mazur görsünler, otomatik üc
ret mefhumunu, henüz anlamamışlar prensip
lerini ve muhtelif memleketler tatbikatını ha
tırlamalarım arzu ederdim. Zora otomatik ücret 
meselesi buyurdukları gibi renkli düğmel'ere 
basarak haftada şu kadar ücret meselesi değil
dir, konjonktüre tâbidir. Bugün Adana'da Tica
ret odasının yaptığı konjoktüre göre hayat pa
halılığı % 20 artmıştır, istanbul'da % 14 art
mıştır, Ankara 'daki konjonktüre göre % 11 1 
artmıştır, başka bir şehrimizde i% 8 artmıştır. 
,% 8 artmış olan yerde otomatik olarak zam 
yapılmıyacaktır, *%> 20 olan konjonktüre göre 
mahallî idare Ticaret Odasının bu konjonktü
rünü esas olarak alıp zam veya tenzilât yapa
caktır. Buna herkes serbest piyasadaki ücret 
iniş çıkışı gibi alışacaktır. Yoksa kendilerinin 
uzun müddet Başbakan Yardımcılığı yoptığı 
sırada tatbik ettikleri anlaşılan merkeziyetçi 
bir sistemle yeşile basıp yeşili yakmak, kırmı
zıya basıp kırmızıyı yakmak renkler karışınca 
da apışıp kalmak bizim telâkkimize uygun de
ğildir; biz otomatik ücreti böyle telâkki etmi
yoruz. Bu işi karıştırmamak lâzımdır, aksi 
halde işin içinden çıkılmaz. Bu arada naçiza- I 
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ne ve biraderane - çünkü ben kendilerinden 
yaşça büyüğüm - söyliyeyim ki D. P. nin ilk 
idaresinde mesul bir insan olarak bâzı hata
lara düştüler, bu hataları bugün bertaraf et
mek mümkün değildir, müşküldür. 

Çalışma Bakanlığında da bâzı hatalara düş
tüklerini buradaki beyanlarından anlamakta
yım. Bu hataların sonra telâfisi müşkül olur. 
Vakit erkenken yine kardeşçe ikaz ediyorum. 

Sendika hareketlerini grevle karıştırdılar. 
Grev niçin olur, olmaz diye bir şey söyleme
dim. Asgari ücret meselesi* halledilince sendi
kaların istekleri daha başka olur dedim. 

Grev niçin olur? Maddi menfaat için mi 
olur, psikolojik sebeplerle mi olur; o başka 
mesele. Bir fabrikada sevilen bir mühendisin 
işden çıkarılması sebebiyle de grev yapıldığını 
bilirim. Bu ayrı mesele. 

Sendikaların hareketleri üzerihde konuş
tum. Yemek meselesine gelince, ben İngiltere'
ye gitmedim fakat neşriyatta, filimlerde görü
yorum, maden amelesi dahi banliyö treniyle 
gider öğle yemeğini evinde yer. Çalışan bir 
insan için en dinlendirici yer, en rabıtalı yer, 
huzur veren yer evidir, karısı ve çocuklariyle 
beraber yiyeceği ekmek veya fasulye fabrikada 
herkesle beraber yiyeceği kuzu dolmasından 
daha yidir. Bunu bu memlekette de anane ha
line getirmek lâzımdır. Büyükten küçüğe ka
dar hepimizi evimize bağlamak, ailemizle otu
rup beraber yemek, içmek hepimize lâzımdır. 
İş hayatında da en sükûn verici hâdise bu
dur. Bizim temenni ettiğimiz ve ısrar ettiğimiz 
Sey, işçiyi yuvasına bağlamaktır. 

Sendikalara fikir verebilirler dediler. Fikir 
Vermek istersem onu da her yerde ve her za
man söyliyebilirim. Mitinglerde de söylerim, 
Burada da söylerim, Yazarak da yapabilirim. 
Bu tavsiyelerine lüzum yoktur. Sendikalara 
fikir vermektense, sendikalara içtimai tesanüt 
noktasından yardım etmek daha hayırlı olur. 

Kendileriyle bir noktada müşterekiz; hata
ları kabul ettiler Yeni devirde çıkarılan asgari 
ücret yönetmeliğinin çürüklüğünü ve tatbik 
edilmesinin hatalı olduğunu kabul ettiler. Kü
çük iş yerlerine kadar kanunun teşmil edilme
sinin hatalı olduğunu kabul ettiler. İş Ka
nununun esasından hatalı olduğunu kabul et
tiler. Müttefikiz. İş Kanunu esasından hata-
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lıdır. Bunlarda müttefikiz. Arada tezatlı 
gibi görünen şeyler ve sigorta işleri üzerinde 
durmryacağım. Sigorta israf yapıyor, 180 bin 
liraya Eocatepe'de apartıman tutuyor, diyor
lar. Kontrat yapılmamışsa bu dedikoduya da
ha fazla imkân bağışlamasınlar. Netice itiba
riyle Çalışma Bakanlığının çalışma hayatımıza 
ait realitelere uygun tetkik imkânını bulama
dığını anlıyorum. Şimdi aksine ve haklı ola
rak kendilerine teenni dilerim Bataet tavsiye 
«derim. îş saatleri haricinde istihsal koopera
tiflerinin neye yarıyacağını anlryacaklar, işçi
nin kâğıt oyunlarından ve içki şişelerinin ba
şından ayrılmasının mühim olduğunu kabul 
buyursunlar. 

Eğer bu mâruzâtımı samimiyetle kabul eder
lerse muvaffakiyetlerine âmil olacağını, 1950 
Haziranında'ki tavsiyelerim gibi tekrar ederim. 
(Maddelere sesleri). 

REİS — Müzakerenin kifayetine, dair tekrir 
var, okutuyorum : 

Yüksek BaşkanjLığa 
Müzakere kâfidir, fasıllara geçilmesini tek

lif edepimı. 
Urfa Mebusu 

Reşit Kemal Timuroğlu 

REİS — Kifayeti müzakereyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabuî edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... kabul 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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101 

201 

202 

203 

206 

Vekil tahsisatı 
REİS —Kabul edenû,«r... Etmi-
yenler.,. Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REİS—Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS—Kabul edeler... Eftni-

Lira 
5 400 

1 400 851 

159 000 

3 000 

52 640 

F. 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

408 

yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
madesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
459ı8 sayılı Kanun gereğînee 
ödeneceffc tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

85 792 

2 100 

17 500 

30 000 

9 500 

31 000 

26 400 

2 550 

210 501 

4 500 

8 800 

2 000 

26 000 
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420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve iş
çi temsilcilerine verilecek öde
nekler 18 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Ya?ıh masrafları 14 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yealer... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebd memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit masrafları 5 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 192 500 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 25 000 
REİS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 500 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 1948 - 1951 yılları borçları 1 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti Bütçesi bitmiştir. 

C — İşletmeler Vekâleti Bütçesi 

REÎS — İşletmeler Vekaleti 1953 yılı Bütçe
si müzakeresine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum : 

Cemal Gönenç (Erzincan), Sabri Erduman 
(Erzzurum), Baha Akşit (Denizli), Cemal Kıp
çak (Zonguldak), Fuad Seyhun (Ankara), 
Burhanettitt Onat (Antalya), Hüseyin Balık 
(Zonguldak), Şevki Hasırcı (Aydın), îsmaü 
Aşkın (Bilecik), Enver Karan (Erzurum), Av-
ni Turdaıbayrak (Zonguldak). 

Söz Cemal Gönenç'indir. Şahsı adına konuşa
caklardır. 

CEMAL GÖNENÇ (Erzincan) —- Şimdiye 
kadar kurulan ve bundan sonra da kurulması 
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Lira için tedbirler alınan şeker sanayiinin memleketi

mizde ehemmiyeti çok büyüktür. Aşağı yukarı şe
ker istihlakimizi karşılıyacak duruma gelen şeker 
sanayümiıin memlekette umumi hayat ve refah 
seviyesinin artmasiyle mütenasip olarak yeni bir 
inkişafa mazhar olması da zaruridir. 

Bu itibarla Adapazarı, Konya ve Kayseri'de 
kurulmam düşünülen yeni fabrikalara ilâveten 
Şark bölgesinde de bir şeker fabrikası kurulması 
Hükümetçe derpiş edilmekte idi. Kurulacak bu 
şeker fabrikasının kalıp sistemiyle sert küb şe
ker imal edeceği ve bu suretle Şarkın soğuk böl
gelerinin kırtlama çay şekeri ihtiyacını da karşı-
lryaoağı ve 14 000 ton pancar işliyecek ve 22 000 
ton şeker imal edip bunun 20 - 22 milyon liraya 
mal olacağı alâkahlarca beyan edilmiştir. 

Erzincan ve Tercan ovalarının ve Fırat'ın bu 
mıntakada vücuda getirdiği mümbit ve mutedil 
vadinin şeker pancarı ekimine çok müsait olduğu 
eskiden malûm bir hakikattir. 

Henüz Türkiye'de şeker sanayii hiç mevcut 
değilken bundan takriben 45 sene evvel ve meş
rutiyetin ilânını mütaakıp Erzincan ve havali
sinde o devrin ziraat nezaretince tecrübe tarla
ları tesis edilerek şeker pancarı yetiştirilmiş 
ve bu pancarların Halkalı Ziraat Mektebi1 Âlisi 
lâboratuvarlarında tahlil ve tetkik edilerek 
yüzde yirmi randımanı ihtiva eden en iyi 
cinsten olduğu tesbit olunmuştur. Bana bu 
kıymetli malûmata veren değerli ve bilgili ar
kadaşım Trabzon Mebusu Süleyman Fehmi 
Kalaycıoğlu'na teşekkür ederim. 

Ancak Erzincan ve Erzurum'un bir kısmı 
panear yetiştirmeye müsait arazisi ile Gümü-
şane Vilâyetinde ekilecek pancarı işliyecek 
olan bu fabrikanın kurulmasına ait muamele
lerle meşgul olmak üzere bu üç vilâyetin mil
letvekillerinin kısmı âzami Şeker Şirketinde iç
tima ederek bu içle meşgul olmak üzere bir 
komite kurduk. İlk olarak Süleyman Özbek 'in 
başkanlığında Erzincan merkezinde faaliyete 
geçen bir komite bundan birkaç ay evvel 1,5 
milyon liraya yakın bir iştirak sağlamış bukm-
maktadır. Halbuki son zamanlarda bu fabrika
nın nerede kurulacağının tetkik ve tâyin edil
mekte olduğunu haber almaktayız. Muhterem 
İşletmeler Bakanımdan şu noktaları ehemmi
yetle nazarı dikkate alarak hiçbir tesire tâbi 
olmıyacak mütehassıslara şu noktaları tetkik 
ettirilmesini rica edeceğim. Bir de Kırklareli 
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Milletvekili değerli arkadaşım Şefik Bakay, 
vaktiyle 1936 senesinde bu bölgede bir şeker 
fabrikası kurulması mevzuunu tetkik etmiştir. 
O da fikirlerini söyliyerek bizi aydınlatırsa mü
teşekkir oluruz : 

1. O mıntakada pancar ekim sahasının 
büyük kısmını Erzincan* Tercan ovalariyle 
Gûmüşane'nin bir kısım arazisi teşkil eder. 
Bu itibarla nakliye bakımından fabrikanın ras
yonel olması imkânları sağlanır. 

2. Tercan'dan Şark'a doğru gidildikçe 
şiddetli kış ve soğukların hüküm sürdüğü 
bölge başlamaktadır. Halbuki Erzincan ve Ter
can ovaları iklim İtibariyle çok mutedil ve 
rakım bakımından da bu iklim itidalini temin 
edecek durumdadır. 

3. En mühim olarak tarih boyunca hemen 
her asırda kaderin zulmüne uğrıyan bahtsız 
Erzincan'ın son zelzele felâketi muvacehesin
de kalkınarak eski müreffeh günlerine kavuş
ması için de bu tesisin Erzincan'da kurulması
nın bir zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Güzel Erzincan'ımız Hükümetimizin müşfik 
himmetine ve bu paha biçilmez hizmetine dai
ma lâyıktır. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketin bir bütün olduğu ve Bü
yük Meclisçe bir kül olarak her zaman mütalâa 
edildiği bir hakikattir. Memleketin birçok böl
geleri bu iktidarın nimetlerinden faydalanmıştır. 
Şark bölgesinin zirai durumu göz önüne alına
rak, şahsi teşebbüsle ve bu teşebbüsleri Hüküme
tin desteklemesiyle kurulacak Şeker Fabrikası 
bu mıntakanın inkişafına yol açacaktır. Şimdiye 
kadar, Şark'ta, halkın elde ettiği yün, pamuk 
mahsulünü işliyecek yalnız bir fabrika kurul
muştur. Eski iktidar devrinde kurulan bir fab
rika Erzincan'daki 'iplik fabrikasıdır. Bu fabri
kayı besliyecek olan maddei iptidaiye ise ta Kars'
tan ve bilhassa İğdır'dan gelmektedir, yün ise 
Erzurum yaylalarından temin edilmektedir. Pa
muğun ta İğdır'dan gelişi, fabrikanın yerinde 
kurulmamış olduğunu göstermektedir. Bugün 
Demokrat Parti iktidarı, Şark'm münbit arazisi
ni işletecek ve halkın faydalar temin edecek bir 
yola girmiş ve bilhassa hayvancılığın inkişafı 
için, pancar küspelerinden istifade edilmek üze
re Şark'ta bir şeker fabrikası kurulmasına karar 
vermiştir. Ve bu üç vilâyet halkı ve milletvekilleri 
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teşebbüse geçmişlerdir. (Erzurum, Erzincan, Gü-
müşane). 

Arkadaşımız Erzincan Milletvekili Cemal Gö
nenç'in üzerinde durduğu mesele hiçbir zaman, 
ne benim dediğim, ne de kendisinin dediği, ne de 
dayısının dediği olacaktır. Ancak, bu, bir heye
ti fenniyenin, mütehassısın ve Vekâlet eleman
larının tâyin ve tesbit edeceği bir yer olabilir. 
Hiçbir zaman bu vilâyet olsun, şu vilâyet olsun 
diye biz bir kanaat yürütemeyiz. 

Fakat şunu da söylemek isterim ki, arkadaşı
mızın iddiası tamamen mesnetsizdir. Erzincan 
ovası, şöyle böyle bir çarşaf kadar sahadan iba
rettir. Fakat Tercan ovası Erzurum ve Aşkale'
nin bir parçasıdır. Gümüşane transit voliyle en 
yakın olarak Aşkale'ye bağlıdır. Hınıs ovası, Er
zurum ovası, ilerde Ağrı ovası tamamen Aşkale'
ye bağlıdır. Onun için fennin ve Hükümetin üze
rinde durduğu bu mesele hakikaten çok yerinde
dir. 

Fabrikanın Aşkale'de olmasından bilhassa 
müstahsili ar çok istifade edecek ve fabrika de-
miryollariyle ana yollardan faydalanacaktır. 

Biz fabrikanın kurulması üzerinde duruyo
ruz. Yoksa yerinin şimdiden tesbiti için menfi 
bir tohum ekmek, fabrikanın yapılmaması 'içm 
çalışmak demek olur. 

Muhalefet, kanaatimce, partizanlık yaparak 
ve işe siyaset karıştırarak bu işi kösteklemek is
tiyor. (Soldan bravo sesleri) 

Fen, şeker fabrikasının yerinin Aşkale oldu
ğunu söylediğine göre üç vilâyet halkı, milletve
killeriyle birlikte, bunu böyle kabul eder. 

RElS — Müddetiniz dolmuştur, Sabri Bey.. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar; mâruzâtım kısa olacaktır. Biliyorsunuz 
ki, birkaç günden beri ekseriya konuşmalarımın 
esasını dokuma tezgâhları teşkil etmektedir. Sa
yın Bakanımıza muhtelif defalar arzettiğim veç
hile, buradaki temennilerim de bu mevzua dair 
olacaktır. 

Dokumacılığın işletmeler Bakanlığına taal
lûk eden cephesi bizce şudur : Arkadaşlar, 
Denizli ve havalisinde birçok dokumacı esnafı 
ve küçük sanat erbabı olduğu için bu mevzu 
üzerinde fazlaca meşgul oldum. Bir müşahede
mi arzetmek ve sözümü kısa bir temenni ile bi
tirmek istiyorum. Otuz bin metre kadar astar
lığı Nazilli Fabrikasında basma haline getirttik. 
Aldığımız netice şu oldu : 83 kuruşa mal etmiş 
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olduğumuz ve sattığımız astarlık yirmi beş ku
ruşa basma haline getirilmişti. Bunun 19 ku
ruşu masraf, altı kuruşu kâr olarak fabrika ta
rafından alınmış ve 108 kuruşa mal edilmiştir. 
Bu, arzettiğim husus basmanın 149 kuruşa satıl
dığı zamana tesadüf eder. Bu misalle şunu ifa
de etmek istiyorum; demek ki küçük sanat er
babının mesaisinden istifade edildiği takdirde 
bir ucuzlama hâsıl olabilecektir. Şükranla şunu 
arzedeyim ki; sayın Vekilimiz bu mevzuu ele 
aldıklarını, tetkik yaptırmakta olduklarını ve 
yakında bir neticeye varacaklarını ifade ettiler. 
Ben de huzurunuzda bu müşahedemi arzetmeyi 
faydalı gördüğüm içindir ki, bu mâruzâtta bu
lundum. 

Son zamanlarda D. D. T. sanayii hakkında 
bir teşebbüs mevcuttur. Bu iş hakkında muh
telif bakanlıkların temsilcileri toplanmak sure
tiyle durumu tesbit etmişler, fakat D. D. T. nin 
ana maddeleri olan alkol, klor ve diğer madde
ler memleketimiz de pahalıya satıldığı için D. 
D. T. de pahalıya malolmaktadır. Bilirsiniz ki, 
bugünkü dünyada D. D. T. mermi ve barut me
sabesindedir. En uzak harb tehlikesi baş gös
terince D. D. T. temini imkansızlaşır. D. D. T. 
nin ucuza mal olunan iptidai maddelerinin ucu
za temini ile mümkündür. Bu sebeple D. D. T. 
fabrikasının kurulabilmesi için alkol, klor gibi 
ana maddelerin bunu imal edeceklere ucuza ve
rilmesi lâzımdır. Muhterem ve değerli Vekil ar
kadaşımızın bu mevzua dikkatlerini çekmeyi va
zife addederim. Maruzatım bu kadardır. 

REİS — Cemal Kıpçak, (vazgeçti, sesleri). 
Fuad Seyhun, Burhanettin Onat (yok sesleri). 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Memle
ketin istidadı, imkânları her zaman mücadele 
esnasında tarafımızdan söylendi. Biz ki. üç se
neden beri başarılan işlerden dolayı inşirah duy
maktayız. Bunu takdirle ve tebrikle karşılarız. 
Fakat her vekil, Hükümetin umumi icraatını, 
topyekûn olarak umumi muvaffakiyetleri, kendi 
icraatları gibi göstermektedir. Onun için biz 
bunun hatırlatılmağını o kadar iyi bulmuyoruz. 

Bundan evvel müzakeresi yapılan bütçeler
de, ait olduğu Bakanlara sualler sorduk, ce
vaplarını alamadık, bizim gayemiz arkadaşları
mıza mümkün olduğu kadar yardım etmektir. 
Onun için Sayın Başkan müsaade ederse sual
lerinden bâzılarını tekrar edeyim : 

Millî hareketin yüzde ellisinden fazlasını teş-
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kil eden ve İşletmeler Bakanlığına bağlı bulu
nan tesislerin ne kadar zaman içerisinde ne ka
darının hususi teşebbüse devredileceği ve hangi
lerinin Devletin elinde kalacağı Bakanımız ta
rafından izah edilebilir mi? Bakanlıklararası 
mütehassıs bir heyetin vilâyetlerde dolaşması 
neticesinde bir liste tanzim edilecek midir? 

Karabük Fabrikasına ilâveten kurulacağı 
söylenen fabrikanın ve gazetelerle verilen tesis 
haberinin katî olup olmadığını Sayın Bakandan 
bilhassa öğrenmek istiyoruz. 

Bir de son olarak arzedeyim : Biz şimdiye 
kadar işletmelerde Hükümet adamlarımızı, 
ben şahsan itiraf edeyim, yanlış yola teşvik 
ettik, adam değiştirmeye teşvik ettik. Bu, iyi 
bir netice vermemiştir. Ancak bu, partizan ni
yetlerle değildi, öteden beri üzerimizde bulu
nan itiyat ve âdetlerin kötü tesirleriyle olmuş
tur. Bundan sonra bu işletmelerin ıslahı yönün
den sistem değişikliği üzerinde durmalıyız, yok
sa adam değişikliği üzerinde değil. Meselâ füz-
yondan evvel Kömür İşletmeleri İdaresi bir 
anonim şirket halinde idi ve başındaki müdür 
sayesinde bu şirket, onun güzel idaresi ile Koz
lu'da fevkalâde verim vermiştir. Fakat füzyon-
dan sonra başka rejime gidildi ve bu yeni rejim
de eski verimin elde edilemediği görüldü. De
mek ki, evvelce muvaffak olmuş bir sistem de
ğiştirildi mi fena neticeler tevlit ediyor. Bu se
beple insan değişikliğinden ziyade sistem deği
şikliği hususunda hassas bulunmasını Sayın Ba
kandan temenni ederim. 

REİS — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Aziz arka

daşlar, İşletmeler Bakanlığı Bütçesinden bahse 
başlarken, bu Bakanlığın bünyesini teşkil eden 
fabrikalarda istihsal artışı, maliyetlerin fazla 
yükselmeyişi karşısında işçi ücretlerinin ve iş
çi priminin de mühim bir miktarda artışını 
memnuniyetle ve şükranla karşılamak yerinde 
olur. 

Arkadaşlarım, bu mevzuda, bâzı mevzuat ve 
talimatnamelerin aksak taraflarını tebarüz ettir
mek arzusu ile huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Bunların en başında rasyonel çalışma pri
minden faydalanamıyan memurlar bahsi gel
mektedir. Bunlar müstahsil ve gayrimüstahsıl 
olarak, tanzim edilmiş olan talimatname gere
ğince her fabrikada 200 - 300 memur içinde 
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rasyonel çalışma primi bahsinde ancak 8 - 10 
memuru ilgilendiren bir mevzudur. 

Arkadaşlar, meselâ bir fabrikanın içinde dok
torlar rasyonel çalışma primine tâbi tutulduk
ları halde, hastabakıcılar tâbi tutulmamakta
dır. 

Bu prim günden güne yükselen hayat stan
dardı karşısında aşağı yukarı bir müktesep 
hak haline geldiği için istifade edemiyen me
murları müteessir etmektedir. Bu durumu tas
hih etmesini' sayın Bakandan rica ederim. 

Bir de rasyonel çalışma priminin işçilere 
tatbik şekli vardır. Bu her fabrikada ayrı ay
rıdır. Nazilli Fabrikasında külcüler ve kö
mürcüler bu primden istifade edemedikleri 
halde Bakırköy Fabrikasında istifade etmekte 
diğer fabrikalarda başka şekillerde tatbik edil
mektedir. Bu hususta aksaklıklar husule gel
mektedir. Fabrikaların rasyonel çalışma prim 
talimatlarının tevhit edilmesini rica ederim. 

Sonra, fabrikalarda 15 senelerini doldur
muş işçilere kıdemli işçilik primi namı ile 
bir prim verilmektedir. Müstahsil ve gayrimüs-
tahsıl olarak işçi ikiye ayrılır. Müstahsil işçi
ye muayyen bir ikramiye verilmektedir. Bun
dan maksat işçiyi fabrikaya bağlamak olduğu
na göre fabrikanın kapısında bulunan bir işçi
den ta müdürüne kadar bir maksat uğruna o 
fabrikada çalışmakta olduklarına göre bu prim 
usulünün tatbikmda birbirinden ayrılmaması 
lâzımgelir. Bu hususa dikkati çekmek isterim. 

Lojman mevzuu üzerinde de bir nebze dur
mak isterim. Fabrikalarda, müesseseler tara
fından yapılmış olan lojmanlar var, bunların 
tevziinde .evvelden beri devam ede gelen aksak
lıklar var. Meselâ şehirde evi bulunanlara loj
man verilmektedir, ikinci plânda olan memur
lara, birinci plânda olmıyan teknik personele 
1-ojman tahsis edilmektedir. Bu şeklin sakat 
olduğunu tebarüz ettirerek bu mevzuda gere
ken tedbirlerin alınmasını istirham edferim. 

Efendim, bir de aralı işçiler mevzuu var : 
Şoför, itfaiye, bekçi, odacı gibi. Bunlar, aralı 
işçi unvanını taşıyan müstahdemindir. Arah 
İşçiler Talimatnamesine göre; bunlar 12 saate 
kadar çalıştırılabilir kaydından istifade edile
rek hemen hemen bilaistisna 12 saat çalıştırıl
maktadırlar. Bu gibi işlerde çalışan işçilerin 
12 saat bir iş üzerinde dikkatlerini teksif ede-
miyeceği ve bu gibi mühim vazifelerde 12 
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I saat çalışmanın doğru olamıyacağı, sekiz saate 

indirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. 
işçinin zam ve tecziyeleri meselesine gelin

ce; bunlar üzerinde ne kadar durursak o ka
dar yerinde olacaktır. Bu zam ve tecziyeler 
için işçinin en yakın âmirlerinden müteşekkil 
komiteler ihdas edersek o kadar müspet netice 
alacağımız kanaatindeyim. Bu vaziyette isçi
nin vazifesine bağlılığı daha ziyade olacaktır. 
Bu zam ve tecziyelerin komiteler tarafından 
yapılması ve işçinin istikbalinin sadece usta
sının dine bırakılmaması çok yerinde olacaktır 
kanaatindeyim. 

Bu hususların yerine getirilmesini rica 
ederim. 

REİS — İsmail Aşkın. 
İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Muhterem 

arkadaşlar; ben çok kısa konuşacağım ve yal
nız İşletmeler Bakanlığına bağlı Sümerbank'm 
alım satım müessesesinden bahsedeceğim. 

Bu müessese daimî surette büyük kapital 
ve büyük sermayeyi himaye etmektedir. Elim
deki cetvele nazaran geçen sene zarfında bü
yük tüccara 117 212 000 liralık mal satmış ve 
küçük esnafa sadece 26 101 500 liralık mal sat
mıştır. Fiyat tenzilleri yapıldığı zaman büyük 
tüccara farkı fiyatı iade ediyor, fakat küçük 
tüccarlara bunu yapmıyor. 23 Aralık'ta sekiz 
bin küsur liralık mal alan bir tüccara yedi 
gün sonra yapılan fiyat tenzili için hiçbir fark 
vermemiş, fakat 158 000 liralık mal alan bir 
tüccara 15 285 lira iade etmiştir. 

İktidarımız daimî surette küçük esnafı kal
kındırmak için çabalarken Sümerbank'm alım 
satım müessesesinin bu şekilde hareketini ben 
şahsen doğru bulmıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu müessesenin, 
Bakanlar Kanununa göre yüzde 7 faiz alması 
icabederkeıi kredi işlerinde yüzde sekiz buçuk 
faiz almaktadır. Yani kanunun üstüne çıkmak
tadır. 

Sümerbank'm imal ettiği mâlların desenleri 
hep kapmacadır, kendileri orijinal bir desen 
yaptıkları yoktur. Desenleri hep Avrupa 'dan 
gelen basmalardan kopye ediyorlar. Türk de
senlerini, Türk motiflerini katiyen nazarı iti
bara alkıkları yoktur. Dikkat ederseniz Nazilli 
basmalarının desenleri hep kopyadır. Bunlar 

I Türk modeli değildir. 
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Muhterem arkadaşlar; pamuk fiyatları düş- , 

tüğü halde Sümerbank geçenlerde çok az bir 
tenzilât yapmıştır. Bugün İstanbul'da bulunan 
bâzı dokuma fabrikaları Sümerbank'a rekabet 
edecek durumdadır ve ondan daha ucuza mal ı 
satmaktadır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
Enver Karan. 
ENVER KARAN (Erzurum) — Arkadaşlar; 

Doğu illerinin en büyük ihtiyaçlarından ve bel
ki de bu havalinin mahrumiyet bölgesi ismini ta
şımasına büyük âmillerden biri bulunan sebep
lerden biri de kömür ve odunsuzluk meselesidir. 
Her mecliste ve her mevsinde açılan bahis konu
sunun esası bu ikî maddenin tedariki şekline ait- | 
tir. Yazın tezekten başlıyan gayri sıhhi ve gayri 
medeni hazırlık bir köy evine veya ahırına lâzım 
olan hatılın tedariki için bir ağacın kurban edil
mesiyle biter. İşte bütün bunlara mâni olabile
cek ve kokar yakıt denilen gübreden tarlaların 
istifadesini temin edecek tek çare, Erzurum'un | 
Oltu ilçesinde Balkaya namı ile snılan linyit j 
kömürünün işletilmesiyle kabil olacaktır. Bu 
hususta Sayın Cumhur Reisimizin bâzı drek-
tif verdiklerini işiterek adeta bayram etmiştik. 
Ancak meselenin nerede kaldığını veya nereye 
vardığını bilmiyoruz. 

Arkadaşlar; en aşağı bir tahmin ve yapılan | 
sathî tetkikat ile 5 - 6 milyon ton mevcudu bulu
nan ve bundan 15 sene evvel 9 ncu Kolordu ta- ! 
rafımdan bir müddet işleterek istifadeye vaz'e-
dilen bu kömür madenî kalitesi itibariyle mevcut j 
linyitlerimizin basında gelir. İklimin soğuk ol- ! 
ması ve mahrukat yokluğu bu maddenin metru
kiyeti sebebiyle Sarıkamış - Oltu ormanlarının 
harap bir vaziyete girmesini intaç etmtektedir. ı 
Horasan - Sarıkamış demiryolu üzerinde ve Ho
rasan'a 5 kilometre mesafede bulunan bu made
nin Yeniköy - Balkaya arasında mesafesi ise 55 i 
kilometredir. Yolun 5 kilometresi bir müstevi 
satıh halindedir. Esaslı surette yapılması ica-
beden, kısmı tahminen bir milyon lira île te
min edilebilecek 30 kilometrelik bir aralıktır. 
kömürün tonunu 15 liraya çıkarmak ve mazot ile i 
işliyen kamyonlarla nakletmek için birçok toplu
luklar İşletme Bakanlığına müracaat etmişlerdir. 
Bu suretle kömür Yeniköy'e nakledildiği takdir- i 
de oradan Erzurum ve Ağrı'ya kolaylıkla şevke- | 
dilebileceği gibi Ardahan ve Kars'a da gönderil- ' 
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mesi mümkün olacaktır. Madenin işletme hakkı 
Etibank ile İşletmeler Vekâleti uhdesindedir. Bi
naenaleyh Sayın Vekilimizin bu husustaki icraat 
ve izahatına muntazırız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Avni Yurdabayrak. 
AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlar, ben de, bölgemizi ilgilen
diren bir iki ufak derdimizden bahsetmek isti
yorum. İşletmeler Bakanlığı deyince Zongul
dak ve civarı akla gelmektedir. Bir taraftan 
Ereğli kömürleri işletmesi, diğer taraftan sa
nayiimizin belkemiğini teşkil eden Karabük De
mir Çelik fabrikaları bu mıntakanm en mühim 
iki unsurudur. Bu iki müessese ise ayrı iki te
şekküle, Ereğli Kömür İşletmeleri Etibanka, 
Karabük Demir ve Çelik fabrikaları ise Sü-
merbanka bağlıdır. Bu iki bankanın ücret ba
remleri bir birini tutmamaktadır. Sümerbank 
işçileri yer üstünde daha sosyal bir yaşayış tar
zına sahip olduğu halde aldıkları ücret, yer al
tında ve müşkül şartlar altında çalışan Ereğli 
Kömür İşletmeleri amele ve işçilerinin üstünde 
bulunmaktadır. 

Ereğli Kömür İsletmeleri, amelelerinden 4 
bin kadarına 6 0 - 1 5 0 kuruş, 15 bin kadarına 
150 - 200 kuruş, 7 - 8 bin kadarına 200 - 300 
kuruş arasında yevmiye vermekte, cüzi bir kıs
mına da, ustalar gibi, bunların biraz üstünde 
l i r yevmiye ödenmektedir. 

On liraya kadar yevmiye alan arkadaşları
mızın adedleri gayet azdır. Muhterem Vekili
miz oraya geldikleri zaman bu derdi dinlemişler
dir ve kendilerine ayrıca burada da arzedilmiş-
tir. bu itibarla iş, artık bir Hükümet meselesi 
olmuştur. Bu vaziyete Hükümetçe el konduğu 
takdirde bu arkadaşların ileride istihsale tesir 
edecek taraflarını göz önüne alarak bu vatan
daşların yevmiyelerini bugünkü hayat şartla
rına göre uydurmak lâzımdır. 

Bunun haricinde ikinci bir derdimiz vardır. 
Bu da bölgemizde bir huzursuzluk yaratmak
tadır. Söylemek zorundayım, bu da eskinin 
bize mirasıdır, particilik yüzünden ileri gel
mektedir. Maalesef fena bir zihniyet bu. millet 
müesseselerini fena yollara götürmektedir. Bu 
halin fena neticelerini görmekteyiz. Muhterem 
Vekil son seyahatlerinde yakinen görmüşlerdir, 
birçok elemanlar maalesef halen particilik zih
niyetiyle vatandaşlara müsavi muamele etme-
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mektedir. Bu büyük derdimizin, Balık arkada- I 
şımızm dediği gibi insan değiştirmekle bu işin 
bir neticeye bağlanacağına kati kanaatimiz ol
mamakla beraber bâzılarının her halde değişti
rilmesi icabeder veya kendilerini bugünkü an- I 
layışa uyduracak şekilde üzerlerinde durmak 
icabeder. Bundan sonra üçüncü derdimiz : 

Demir tevzi işidir. Karabük demir tevzi işi üç 
seneden beri büyük bir dert teşkil etmektedir. 
Son zamanlarda biraz yola gelir gibi bir hal al
mış ise de yine çığırından çıkmıştır ve bâzı hal
lerde bizi içinden çıkılmaz vaziyetlere sokmuş
tur. Son zamanlarda birkaç açık göz şirket kur- I 
duk diye, haddehane açtık diye istifadeler 
temin etmek istemektedirler. Bu iş üzerinde Sa
yın Bakanın hassasiyetle durmasını hassaten is- I 
tirham eylerim. ı 

REÎS —Rifa t Özdeş... (Yok sesleri). 
İrfan Aksu buyurun. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlar, son zamanlarda memleketisiniz de ku
rulmasına teşebbüs edilen şeker fabrikaları üze
rinde kısaca durmak niyetindeyim. Memleketi- I 
mizin fabrikasyon sahasında ve iktisadi hayatın- I 
da büyük rol oynıyaeak olan» şeker fabrikaları
nın, bir an evvel 'kurulmasına teşebbüs eden Hü
kümeti tebrik etmek yerinde bir vazife olur. 
Kurulacak fabrikaların her halde mıntakaları-
nın gayet iyi hesaplanması ve iptidai maddenin I 
esasını teşkil eden pancar ekimine müsait böl
gelerde kurulması, fabrikaların rantaJbilite he
saplan; bakımından üzerinde esaslı surette du
rulması icabeden mevzuların başında gelir. Mu
hakkak ki, fabrikaların kurulacağı yerlerin mü-
tehasstslar tarafından etüdleri yapılmıştır. Yal
nız bu arada, bundan bir sene kadar evvel se
çim bölgeme yakın olan Konya'nın Akşehir ilçe
sinde Şeker fabrikası kurulması düşünülürken, 
kurulan kooperatif dağıtılmış vaziyettedir. Hal
buki, Akşehir'de şeker fabrikasının kurulmasın
da ve çalışmasında bir memleketin ekonomik 
faydaları bakımından Türkiye'de, kurulacak 
şeker fabrikalarının en rantabl olanını teşkil 
edecek hususiyetleri haiz bir bölgedir. Pancar 
ekimi sahası fabrikanın konulabileceği binaya 
âzami 50 - 60 kilometre mesafede olmak şartiyle 
bu fabrikanın ihtiyacı olacak pancarı verebile
cek durumdadır. Esasen geçen yılların ekimle
ri de, Akşehir merkez almak şartiyle, Ilgın 
îleesi ile Bolvadin îlcesi dâhil olmak üzere bu- | 
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ralar bir şeker fabrikasını yalnız başına idare 
edebilecek durumdadır. Bunlara Yalvaç ve 
Şarki Karaağaç arazileri) ile Akşehir Gölünün 
kurutulmasından - ki Hükümet tarafından ele 
alınmıştır - meydana gelecek 250 - 300 bin dö
nüm arazi de dâhil edilecek bir fabrikayı değil, 
iki tane en büyük fabrikayı çalıştırabilecek ve 
pancarı da istihsal edebilecek durumdadır. 

Her nedense daha evvelce Yalvaç ve Akşe-
hirde kurulacak fabrika üzerinde alâkalı umum 
müdürle göıüştüğümüz zaman Yalvaç ve Şar
ki Karaağaç ilçelerinin pancar ekimine müsait 
birkaç yüz dönümden fazla arazisi bulunmadığı 
söylenmiş olmasına rağmen Burdur'da kurula
cak fabrikanın etüdünü yapmak için giden he
yet Burdur Fabrikasını ancak besliyecek Yal
vaç ve Karaağaç'tır diye rapor vermişlerdir. 
Bu noktaya dokunmaktan maksadım Genel Mü
dürlükle mütehassıs ekip arasındaki bu tezada 
işaret etmektir. 

• 1948 - 1949 yıllarında sırf politik noktadan, 
Karaağaç merkezinin dört köyünde pancar eki
mine müsaade edilmiştir. Halbuki Şarki Kara
ağaç ve bu dört göye gidebilmek için Yalvaç ve. 
köyleriyle Ş. Karaağaç'm Gelendost Nahiyesi ve 
bâzı köylerini geçmek lâzımdır. Bu itibarla za
manında politik bakımdan müsaade edilen bu 
ekimi değiştirmek Demokrat Parti Hükümetinin 
en belli başlı vazifelerinden birisidir. Yalnız 
Yalvaç ile Karaağaç'ta bu sene Ocak ayında vu
ku bulan seylâp neticesinde ekilmiş arazisinin 
büyük bir kısmı seylâp âfetine uğramış ve mah
volmuş durumdadır. Bu sene Yalvaç ve Şarki 
Karaağaç'in ekim sahasına intikal edildiği tak
dirde buradaki köylü vatandaşların zararları 
bir dereceye kadar tahfif edilmiş olacaktır. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı îrfan Bey. 

İRFAN AKSU (Devamla) — İsparta'nın 
Keçiborlu İlçesinde mevcut Kükürt işletmesinde 
çalışan amelelerin ücretlerinin bugünkü rayi
ce göre çok düşük olduğu söylenmektedir. Bu 
seneye kadar zarar eden bu işletme bu sene ilk 
defa olmak üzere bir milyon liraya yakın kâr 
temin etmiştir. Buradaki amelelerin ücretlerinin 
diğer amelelerinkine yaklaştırılmak üzere bir 
miktar artırılması onların mağdur durumdan 
kurtulmalarına imkân verecektir. 

Bu temennilerimin nazarı dikkate alınmasını 
Sayın Bakandan bilhassa rica ederim. 



B : 55 27 . 
REİS — Keşşaf Mehmet Korkut, 
KEŞŞAF MEHMET KORKUT (Bilecik) — 

Şeker fabrikaları pancar ziraat memurlarının 
çalışmaları cidden şayanı takdirdir. Kâşki bü
tün ziraat memurlarımız da böyle çalışsalar. 
Birkaç senedir teslim ve tesellümde, vaktinde 
silo yapıldığı için çiftçilerimiz zahmet çekme 
mekte ve rahatça pancarlarını teslim etmekte
dirler. Yalnız küçük çiftçilerimizin pancar pa
ralan teslimatın hemen akabinde verilirse mem
nun kalacağız. Çünkü bugün çiftçiler kış gelme
den kışlık pazar ihtiyaçlarını görürler. Bu hu
susun nazarı dikkate alınmasını sayın bakandan 
ve Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
bilhassa rica ederim. 

Bu sene fennî gübre temin edemedikleri an
laşılıyor. Fennî gübrenin kıymetini öğrenen 
çiftçilerimiz bunu ehemmiyetle talep etmekte
dirler. Pancar küspesine gelince küspelerin ek
serisi merkezde Eskişehirde çok hayvan besle
yenlere verilip taşranın kısmen küspe taksimin
den mahrum kaldığı görülmektedir. 

Pancar tesliminde kamyonla teslimat çoğal
maktadır. Karaköy, Bozüyük, İnönü istasyon
larında ağır vesaiti tartabilecek yeni kantarlar 
yaptırılmasını rica ediyorum. İstasyonlar civar
larına çiftçilerimizin teslime hazırladığı pan
carlar zıyaa uğramaktadır. Bu yığılan pancar
lar için bekçi tutulmamaktadır. Bunun da na
zarı dikkate alınmasını arzeyler ve çok çalışkan 
olan Şeker Şirketi ziraat memurlarına ve mm-
taka âmirlerine teşekkürlerimi sunarım. 

REİS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçenin tümü hakkında da bir nebze 
temas ettiğim birkaç noktayı burada tekrar 
açıklamak ve sayın Bakandan cevap almak için 
söz aldım. 

Karabük'te Demir - Çelik müessesesine bir 
az evvel temas eden Avni Yurdabayrak arkada
şım kısmen temas etti ve fakat açıklamadan 
temas etti. O hususu ben biraz daha açmak isti 
yorum. Belki arkadaşım intihap dairesi olması 
itibariyle bir politik maksat güderek tavzih a 
lüzum görmemiştir. 

Karabük'te demir mevzuunda sayısı 47 yi 
bulan berber, kasap, manifaturacı ve saire gibi 
muhtelif meslek erbabının, kilosu 38 kuruştan 

' fabrikadan mubayaa ettiği demirler, aynı ma-
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i halde ve açıkça 72 kuruşa satılmaktadır. Bir 

taraftan fabrika bu nevi bayilere demirlerini 
verirken, diğer taraftan fazla istihsal yapabil
dikleri kalın demirlerin imalinde tonajından 
prim almak gayesini güderek, bol miktarda 
yapmakta ve demir piyasasında büyük bir mah
rumiyet yaratmaktadır. Bu cümleden olarak 
6-8-10 milimetrelik demirleri hem yapmamak
ta ve hem de diğer taraftan ithaline mâni olun
maktadır. Bir taraftan ithali men etmek, diğer 
taraftan fabrikada imal etmemek gibi iki sakim 
yol bugünkü piyasayı altüst etmektedir. Benim 
bu istihsal ettiğim malûmat istidraden biraz 
eskicedir. Son zamanlarda Bakanlık buna el 
koymuş, diğer taraftan ithale müsaade etmiş, 
ince demirleri de imal etmiş ise son derecede 
memnun olacağım. Avni Yurdabayrak arkada
şımın dediği gibi, Karabük büyük sayıda Çan
kırı işçisine sahip olduğundan alâkamız tabiî
dir. Orada politik hava üzüntü ile müşahede 
edilecek bir durumdadır. Bu vaziyeti bilhassa 
mahallinde takip edip, dünkü usulün, politik 
mülâhazalarla işçiler üzerinde yapılan baskının 
kaldırılması mutlaka yerinde olur. 

Temennilerim bunlardan ibarettir.. 
REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 

dair bir takrir var. Takriri okutup reye arzet-
meden evvel Vekile ondan sonra da sırada bu
lunan bir milletvekiline söz vereceğim. 

İŞLETMELER BAKANI SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, sayın arkadaşlarıma 
muhtelif müesseseler hakkındaki ikazlariyle 
umumi mütalâalarından dolayı bilhassa teşek
kür ederim. Bundan sonraki çalışmalarımızda 
arkadaşlarımın bu ikazlarından ilham alarak 
daha esaslı tedbirler almak imkânına sahip ola
cağız. Müesseselerimize, her şeyden evvel bu
günkü hususi teşebbüsün gelişme imkânları ya
nında birer ticari işletme karakterini ver-
m'enin şart olduğuna, zaten programımızın 
âmir hükümlerine dayanarak inanmış bulun
maktayız. Eğer bunları kısa bir zamanda ger
çekleştirmek mümkün olursa arkadaşlarımın ge
rek politik meseleler bakımından gerekste işçi 
ücretlerinin ve işçi terfileri ve tecziyeleri bakı
mından ileri sürdükleri endişeler tamamen orta
dan kalkmış bulunacaktır. Muhtelif vesilelerle 
arzettiğimiz gibi, biz bütün Devlet işletmelerini 
üç ana esas üzerinde mütalâa ediyoruz. 

I Bunlardan birisi memleketin ana sanayiini 
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teşkil eden ve diğer sanayilere yardımcı olarak j 
çalışması bakımından memleketin askerî, malî j 
iktisadi, sınai kalkınması bakımından zaruri j 
olan müesseselerdir. Bunlar zararda da olsa, 
kârda da olsa bugünkü şartlar içinde daha bir 
müddet Devletin kendi elinde işletmesi, fakat 
zamanla, imkân bulunduğu takdirde bunlara da 
birer anonim şirket hüviyeti vermek suretiyle 
tamamen husuhi teşebbüsün vecibe ve haklaiyle 
aynı şartlar içinde yerleştirmek icabetmekte-
dir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunun dışında ikinci kısım tesisler, bugün 
için hususi teşebbüsün aynı sahada gösterdiği 
faaliyet neticesinde onlarla müsavi şartlar için
de bulunan ve artık Devlet eliyle işletilmesinde 
zaruret bulunmıyanlardır. Bunları da yakında 
sevkedeceğimiz bir kanunla eshama münkasem 
şirketler haline getirmek yolundayız ve milletin 
bu işletmelere bağlı bulunan iki buçuk milyara 
yakın parasını, senelerce çalışarak, zekâsını, 
gayretlerini, sınai sahadaki yapıcı kudretlerini 
sînessinde toplamış olan bu müesseseleri millete 
esham yolu ile inal etmenin imkânlarını hazrr-
hyacağız. (Bravo sesleri, alkışlar). İnanıyoruz 
ki, bu müesseseler hiçbir zaman bugünkü kud
retlerini kayhetmiyeeeklerdir. Bu müessesele
ri millete nıalettikten sonra buradan temin ede
ceğimiz malî imkânlarla Devletçe işletilmesin
de zaruret olan teşebbüsleri beslemek imkânına, 
bunlara krediler temin etmek kudretine sahi}) 
olacağız. 

Bir de üçüncü kısım müesseseler vardır ki, 
zarar etmektedir. Bunlar artık hususi teşeb
büsün yanında vazife görememektedirler. Bun
ları kapamak, tasfiye etmek yoluna gideceğiz 
arkadaşlar. Siz de takdir edersdniz ki, biz bir 
monopoller devrinden bir serbest hususi teşeb
büse dayanan rejime, doğru gidiyoruz. Biz nor
mal bir inkişaf içinde Devlet elindeki müessese
leri millete maletme durum unda değiliz. Bunun 
icabettircliği birtakım zaruretle)- vardır. Bun
ları göz önüne alarak gerek istihsal, gerek is
tihlâk ve gerekse müstehlik durumu bakımın
dan ve gerekse memleketin yol ve münakale 
«artları yönünden vatandaşın ihtiyacını temin 
edebilmek için teenni ile hareket etmek ve de
vir muamelesini yapmak mecburiyetindeyiz. 
Kibrit tekelinin kalkması mevzuuhahis olduğu 
zaman Yüksek Huzurunuza, Hükümetlinizin 
kibrit fabrikasını derhal hususi teşebbüse dev-
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re hazır olduğunu bildirince sizler, fiilî bir in
hisar doğabilir, memleıketin her yerinde aynı 
fiyatla satılmasını temin edecek bir sistemin 
devam ettirilerek bunun serbest bir rekabetin 
doğuşuna kadar elde tutulmasını terviç ettiniz. 
Van'da, Erzurum'da, Şarkta, Şimalde ve Ce
nupta kibriti vatandaşın ayağına götürünüz, 
aynı fiyatla satınız, bunun yanında hususi te
şebbüse de imkânlar hazırlayınız diye karar al
dınız. Bunu bir misal olarak arzettdim. 

İşte biz müesseselerin devri meselesini 'böy
le dört yönden mütalâa ederek ele alıyoruz. 
Kanun tasarılariyle gelerek bunları peyderpey. 
•biraz evvel arzettiğim şartlar içinde millete ve 
husûsi teşe'bbüse maletmek imkânlarını hazır-
lıyacağız. 

Sonra Hüseyin Balık arkadaşımızın dediği 
gibi, artık mesele şahıs değiştirmekten çıkacak, 
o zaman mesele bu dişletmeler içinde her türlü 
politik ve şahsi tesir yollan tıkanacaktır, öy
le olmazsa bu yolu tıkamaya imkân yoktur. Biz 
geldiğimiz günden itibaren, bilhassa Zongul
dak mmtakasmda bulunan arkadaşlar pek iyi 
•bilirler, her gitiğimdz yerde bu hususu telkin 
ettik. Günlük politika olsun, şahsi politika 
olsun, hangi taraftan gelirse gelsin nüfuz poli
tikasını bu müesseselerin içine sokmamaya gay
ret edeceğiz. (Bravo sesleri) Şahıs değiştirmek
le, bu. zihniyetin önüne geçmenin imkânı olmadı
ğına inanıyoruz. Ve artık aşağıdan gelen mazba
ta ile, nüfuzla, telgrafla çalışan bir işçinin mües
sese müdürünün yerinden oynatılamıyacağı ka
naatini temine muvaffak olacağız. (Bravo ses
leri) 

Arkadaşlar; seker meselesini ele alalını: Bi
zin' memleketimizde kalkınma devrinde şekeri 
yalnız biı istihlâk mevzuu olarak ele almamak 
lâzımdır. Hattâ fabrikanın yeri bakımından bile 
ek almamak lâzımdır. Çünkü; fabrika senede 
'2-3 ay çalışır, çalışan işçiler de muvakkattir. 
Fakat şeker fabrikaları bu memlekette en bü
yük kalkınmayı sağlıyacak, zirai istihsalde bütün 
mmtakanm, köylü vatandaşın iktisadi ve zirai 
gelişmesini sağlıyacak, ona fennî ziraat imkânla
rım geliştirmesini ve suni gübre kullanmayı temin 
edecektir. Onun için, biraz da mahallî endişeler
le fabrikaların şurada, burada kurulmasından 
ziyade kendi m intaka! arında pancar ekim'i im
kân hırı m sağlıyacak fabrikalar kurulmasını te-
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menni edenlere biz de elimizden gelen gayreti 
yapmakta gecikmeyiz. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın gayet hassas 
olarak umumi müzakereler esnasında bahsettikle
ri istihlâk bakımından miktarlar üzerindeki fi
kirlerine birkaç rakamla cevap verirsem kendile
rinin de endişelerini izale etmiş olurum. 

Arkadaşlarım; 1950 de bu memlekette 90 bin 
ton şeker yeniyordu. 19.50 nin sonunda - 1950 se
nesini almakla politika yapmak istediğim anla
şılmasın - 120 bin ton, 1951 in sonunda 150 bin 
ton, ve bu sene 178 bin tona çıkmıştır. Bizim ye
ni kuracağımız dokuz fabrikanın istihsaline ka
dar geçecek müddette istihlâk 250 b'in tona çı
kacaktır. Bizim fabrikalarımızın istihsal yekûnu 
300 bin ton olacaktır. Biz eğer bugünkü istihlâk 
ettiğimiz 178 bin ton yerine, yarın 300 bin ton 
şeker istihsal edip yarı fiyata bile satsak hem 
maliyeye aynı miktar kârı sağlıyacak ve hem de 
vatandaşın istihlâki karşısında bu fabrikaların 
istihsali eriyecektir. 

Arkadaşlar, bu suretle hiçbir suretle endişe
ye bugün için mahal yoktur. 

Sonra bâzı arkadaşlar dışardan bize on kuru
şa şeker teklif ediliyor dediler. Halbuki dün
yanın şeker piyasası 55 - 60 kuruştur. 

19 ncu asrın sonlarına doğru bütün Avrupa'
da aynı sebeplerle trös ve karteller kurdular. 
Kendi memleketlerinde şekeri meselâ 100 kuru
şa yedirdiler. Fakat harice Sararma, 20 kuruşa 
şeker satmak suretiyle birbirlerine zararlı hale 
gelmemek için anlaşmak mecburiyetinde kalmış
lardır. Bize 10 kuruşa şeker vermek istedikleri 
zaman, şekeri memleketlerinde hiçbir vakit ne 
10 kuruşa mal etmişler, ne de 10 kuruşa satmış
lardır. Bu, iktisat literatüründe kayıtlı bir va
kıadır. Biz kuracağımız fabrikalarla beraber 
istihsal edeceğimiz şeker istihlâkimizi karşılı-
yabilecek ve bundan büyük faydalar temin ede
ceğiz. 

îşçi ücretleri mevzuunda Avni Yurdabayrak 
arkadaşıma arzı cevap edeyim. 60 kuruş ücret 
yoktur. 

E. K. 1. de asgari ücret 150, âzami ücret 1 500, 
vasati 326 kuruştur, Primle beraber vasati gün
lük ücret 396 kuruştur. Bunlara 159 kuruş olan 
sosyal yardımı da dâhil ettiğimiz takdirde gün
de 555 kuruştur, asgari ücret Zonguldak'ta. 

Ama ben arkadaşımın hakikaten ileriye sür-

. 1953 O : 3 
düğü nokta üzerinde hassasiyetle duruyorum. Ge
çen yıl Zonguldak'ta yaptığımız zamlardan do
layı senede iki buçuk milyon fazla tediyede bu
lunuyoruz. Bu sene bilhassa toprak altında çalı
şanların durumu üzerinde hassasiyetle tetkikat 
yapılması hususunda oradaki salahiyetli me
murlarımıza emir vermiş bulunuyoruz. Tetki
kat yapıyoruz. 

Kaldı ki, bir ay evvel Çalışma Bakanı arka
daşımın da izah ettiği gibi bir aydan beri gün
lük yemeklerden hariç sandviç de veriyoruz. 

Ücret meselesi mevzuubahs olduğu zaman, 
Keçiborlu'yu da arzedeyim : Etibank müessese-
lerindeki asgari ücretleri okuyacağım : Keçibor
lu'nun aldığı ücret de bu suretle meydana çık
mış olacaktır. 

E. K. î 150, Garp Linyitleri 200, Keçibor-' 
lıı kükürtleri 225. Yani asgari, âzami ücreti al
mış bulunmaktadırlar. Onun içindir ki; yeni 
bir zam meselesi mevzuubahis olamaz. Onların 
vasati olarak sosyal yardımlarla beraber aldık
ları ücret miktarı 620 kuruştur. 

Bu rada demir- tevzi işine geleceğim : Ar
kadaşlar, demir tevzi işi iki cephe arzediyor: 
Bir defa bundan 4 - 5 sene evvel imal ettiğimiz 
demir mamullerini satmak için bile imkânlar 
ararken, bu miktarlar 1951 yıllarında memle
ket ihtiyacının % 60 in a cevap verirken bu 
yıl elde ettiğimiz demir nıamulâtı memleketin 
ancak % 25 - 30 ihtiyacına cevap verüyor. 

Geçen yıl memleketin bu vaziyeti göz önü
ne alınarak her türlü mamullerimizin benzer
lerini dışardan ithaline müsaade etmiş bulun
maktayız. Fakat son zamanlarda bir kısım 
mallar üzerindeki döviz tahditleri, bunların 
ithali üzerinde de tesir yapmıştır. Fakat son 
defa bu demir mamullerinin ithaline tercih 
hakkı verilmesine Hükümetçe prensip kararı 
alınmış bulunmaktadır. Ümit ediyorum ki bun
dan böyle daha kolaylıkla bu demirleri bul
mak imkânı hâsıl olacaktır. Karabük'te demir 
ima'l'âtımız iki misline çıkmasına rağmen ihti
yacın ancak % 25 - 30 una cevap verebilmek
tedir. Bu, memleketin demire olan ihtiyacı
nın ne nispette olduğunu meydana koyar. Bu 
arada ister istemez, tevzie tâbi tutmak mec
buriyetinde kalıyoruz. Fakat son zamanlarda 
aldığımız bir kararla imalâtçıya, fabrikatör
lere verdiğimiz demirlerin mutlaka işlenmiş ol
duğunu tesbit ettikten sonra ikinci hakların; 
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veriyoruz. Ayrıca bunları derhal Maliyeye bil
dirmek suretiyle defterlerine geçirmesini sağ
lıyoruz. Hiç olmazsa aynı fiyatlarla satılma
sına ve bu hususta imalât yapanların, bun
ları kendi ihtiyaçlarında kullanmalarının kon
trolünü sağlamak yoluna gidiyoruz. Bahset
tikleri hakikaten doğrudur. Bunu kârlı vazı
yette gören her kes talep etmeye başlayınca 
demir tüccarını kayıtlamaya gitmişizdir. Son 
zamana kadar Karabük'te 13 kimse demir sa
tarken 56 ya çıkmıştır. Çeşitli yollardan bun
ları önlemeye çalışıyoruz. İhtiyaç kontrolları-
nin belediye ve vilâyet'lerimizce ihmal edilme
mesi için tebligat yaptık ve emirler verdik. Fa
kat çok zaman talepler kâfi derecede incele
nip hakiki miktarları tesbit edilemeden tasdik 

•edilmektedir. Fakat son aldığımız bir karar
la bunları bayındırlık müesseselerinden geçir
mek suretiyle kısmen bunların karaborsaya 
ve başka ihtiyaçlara gitmesine mâni olmaya 
çalışıyoruz. 

Karabük'te, Kâzım Arar ve Avni Yurdabay-
rak arkadaşlarımızın işaret ettikleri noktaya 
temas edeceğim. Karabük'te mevzuubahis üç 
müesseseden ikisine talep ettiği miktarın çok 
dununda kontenjan verdik, bir tanesine de bu 
defa hiç vermemiş bulunmaktayız. 

Sümerbankın alım ve satım müessesesinin 
muameleleri üzerinde İsmail Aşkın arkadaşım 
durdular, daha çok büyük müesseselere satış 
yapıldığını ve küçük tüccarlara az verildiğini' 
söylediler. 

Bir kere arkadaşlar; biz 50 bin liraya ka
dar talep edenlerin hepsine vermekteyiz. Fa
kat bunlara daha az tenzilât yapmaktayız. Fa
kat 50 bin liranın üstünde alanlara daha çok 
nispette vermekteyiz. 1950 yılında büyük bağ
lantılar 17 müessese ile yapılmakta iken 1951 se
nesinde 46 ve bu sene de 57 ye, çıkarılmış bu
lunmaktadır. Fakat şunu da takdir edersiniz 
ki, muhtelif mmtakalarda evvelce perakende ola
rak satılmakta bulunan bu gibi Sümerbank emti
asının küçük esnaf tarafından satılması göz önü
ne alınarak, tevzi müesseselerimiz, büyük satış 
merkezlerimiz de kısmen kapanmış olduğundan 
emtiamızın hususi müesseseler tarafından ve bil
hassa küçük esnaf tarafından yurdun muhte
lif yerlerinde satılması esasını, sistemini takip 
etmektedir. (Kâfi, kâfi sesleri). 
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Balkaya linyitleri için bir noktayı arzefcnıek 

istiyorum. Erzurum Milletvekili arkadaşlarımız 
bunun üzerinde duruyorlar. Balkaya kömür 
madeninin işletilmesi için elimizden gelen gay
reti sarfediyoruz. Bu sene oraya Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından yapılacak para yardımla-
riyle bir yol yapılacaktır. Hususi teşebbüsler 
de bu madeni işletmeye taliptir. Ancak rezerv 
iki milyon ton olduğu için Etibank tarafından 
işletilmesine imkân görülmemektedir. Hususi 
teşebbüslerden talip olan 3 - 4 firmadan en lâyık 
olanına verilmesi için kanuni imkânlar hazırlan
maktadır. öyle tahmin ediyorum ki, bunu alan 
firma 1953 yılı içinde işletme imkânına sahip 
olacaktır. (Alkışlar). 

REÎS — İhsan Altınel. 
İHSAN ALTINEL (îstanbu) — Muhterem 

arkadaşlar; benim konuşacaklarım arkadaşları
mın temas etmediği bir mevzudur. Fakat kısa
dır, merak etmeyiniz. 

Efendim, memleketimizde bir tekstil sanayii 
vardır ki, apre sistemi bozuktur. Meslekim ol
mak itibariyle bunu. söylemeyi bir memleket 
vazifesi addediyorum. Çünkü kumaşlarımızın 
ipliği ve makineleri Avrupa'dan geldiği halde 
kumaşlarımız yerli şeklinde dokunmaktadır, ve 
satışında rağbet görmemektedir. Bu da apre-
sizlik yüzündendir. 

Arkadaşlar, şunu şöyle söyliyeyim ki; bir işin 
hacmi vardır, şimdi işin bu hacım, üzerinde nok
sanlıklar yapıldığı zaman o kumaş fena ve nok
san olarak vücut bulur. Şimdi bir kumaş do
kunur, oradan apreye gider. Kumaşın hav yap
maması için üç defa makastan jgeçmesi lâzımdır. 
Bundan sonra prese gitmesi ve orada 48 saat kal
ması icabeder. Eğer preste 48 saat yerine 10 - 12 
saat kalırsa, makastan 3 defa yerine bir defa ge
çerse kumaşın kalitesi düşük olur. Bizde böyle 
olmakta, bir an evvel piyasaya sürmek için kısa 
müddet preste tutulduktan ve bir defa makastan 

, geçtikten sonra dayan piyasaya, deyip sürülmek
tedir, bu sebeple de .her kes Avrupa kumaşına 
kıymet vermektedir. Gönül ister ki, fabrikaları
mız bu apre işine dikkat etsin. Sayın Bakandan 
bunu rica ediyoruz. 

Arkadaşlar, sonra bizim Sümerbank kumaş
ları hususi fabrikalar kumaşlarından daha pa
halı satılmaktadır. Çünkü hususi fabrikaların 
maliyeti azdır, halbuki bizim Sümerbankın fab-
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rikaları mamulâtı kumaşların maliyeti yük
sektir. Bu cihetin nazarı dikkate alınması 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, şunu arzetmek isterim, 1950 yı
lından bu yana fabrikalarımızın ye işçilerimizin 
vaziyeti meydandadır, işçilerin bir öğün yeme
ği iki oldu, yevmiyeleri artırıldı. Ama benim, 
arzetmek istediğim fabrikalarımızın imal ettiği 
kumaşların iyi olması ve maliyetinin biraz da
ha aşağı olması ve ithalâtın azalmasiyle yerli 
kumaşlarımızın sürümünün fazlalaşmasını rica 
etmektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
RBÎS — Efendim; müzakerenin yeterliğine 

dair takrir var, okutuyoruz. 

B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
İşletmeler Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

deki görüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini 
arz ve teklif ederim . 

Zonguldak 
Suat Başol 

(Reye, reye sesleri) 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydln) önerge aleyhinde 

konuşacağım. 
REÎS ^~ Buyurunun. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Efendim, 

memleket efkârına aksetmesi lâzımgelen mü
him bir mesele vardır. Bâzı arkadaşlarımız Sü
merbank mamullerinin kalite bozukluğundan 
ve desen kötülüğünden bahsetmişlerdir. Hal
buki durum tamamen aksinedir. Yünlü ve pa
muklu fabrikalarımız imalâtım o kadar güzel
leştirmişler desenlerini o kadar cazip bir şekle 
sokmuşlardır ki bâzı ithalâtçılar ve yabancı 
mal satıcılarının Sümerbank mamullerine Avru
pa damgası vurarak piyasaya sürdükleri söy
lenmektedir. Bu mesele açıklanmamıştır. Ga
yet önemli bir mevzu karşısındayız. Kifayet 
takririnin reddini rica ederim. 

REİS — Müzakerenin yeterliğine ait öner
geyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Müzakerenin yeterliği ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
101 Vekil tahsisatı 

Lira 
5 400 
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CEZMt TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Sayın 

Bakandan çok istirham ederim. Şevki Hasırcı 
arkadaşımız gayet dramatik bir mevzua temas 
ettiler. Lütfen cevap versinler. 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, arasıra muhtelif ihti
laflar münasebetiyle, sizde gazetelerde oku
yorsunuzdur. Bâzı tüccarların ellerindeki mal 
yerli malı olduğu halde, üzerine damga vurup, 
yani ecnebi ismi vurup bunları ecnebi malı 
gibi sattıkları iddia edilmektedir, Bu gibi hal
lerde biz şimdiye kadar tesbit ettiklerimizin 
içinde Sümerbank fabrikalarından çıkmış ola
nını görmedik. Yalnız hususi teşebbüsün elinde 
bulunan ve bizim mallarımızın aynını imal eden 
birçok fabrikalarda, tamamen ticari bir maksatla 
ecnebi damgası koymak suretiyle piyasaya sür
dükleri tesbit edilmiştir. Bizim mallarımız üze
rinde bir şey tesbit edildiği takdirde bu hukuki 
mevzu üzerinde duracağız. 

ŞEVKt HASIRCI (Aydın) — Nazüli fabri
kasının mallan üzerinde böyle bir şeye rastlan
mıştır. 

İŞLETMELER VEKlLl SITKI YIRCALI 
(öevamla) — Buna her hangi bir vaziyette mut
tali olursak tahkikat yapacağız. 

REÎS — 101 nci faslı oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
201 

202 

206 

207 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS —Kabul edenleır... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sâ  
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

. Lira 
521 176 

112 200 

21 000 

1 500 
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5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etoıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
RElS—- Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
R E Î S — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-

2 7 â 
Lira 

34 835 

2 100 

37 000 

2 000 

15 000 

200 

5 000 

51 501 

2 000 

• ) 000 

500 

7 000 

5 000 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 

Lira 

1 000 

8 500 000 

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

terem arkadaşlar; memleketi kalkındırmak için 
müştak ve muhtaç olduğumuz unsurları, yeraltı 
servetlerini kısa zamanda tetkik etmek lâzımdır. 

Dün akşam Ali Rıza Sağlar arkadaşım, mem
leketin birçok ihtiyacına cevap verecek kavçuk 
istihsalinden bahsettiler. Ben bakanlıklar nez-
dinde yapmış olduğum teşebbüsler sayesinde 
bunun neticesini elde ettiğim için, Yüksek He
yetinize bu mevzuu hiç açmamıştım. Bu akşam 
memleket kavçuğundan daha enteresan bir mev
zu arzedeceğim. 

Alüminyum sanayii takdir buyurursunuz ki, 
gerek sınai sahada ve gerek harb endüstrisinde 
son derecede ehemmiyeti haizdir. Hattâ bu kür
süye çıkan hatibin sesini, bu mukaddes binanın 
boşluklarına aksettiren şu mikrofon dahi alü
minyumdur. 

Arkadaşlar, Antalya'nın Akseki Kazasın
da zengin alüminyum madeni bulunmuştur. 
M. T. A. Enstitüsü senelerden beri bunun üze
rinde tetkikat yaparak bunun çok zengin bir 
maden olduğunu tesbi't etmiştir. Yalnız bir me
sele vardır. Alüminyum sanayiinde elektrik, 
madenden daha ehemmiyetli bir unsurdur. 
Meselâ alüminyum bir tabağın maliyeti 100 
kuruşsa bunun seksen kuruşu elektrik, 20 ku
ruşu madendir. Şu halde maden civarında elek-
trik enerjisi temiri edecek membalar yoksa o 
maden pek rantabl sayılmıyor. Allaha şükür 
Cenabıhak bütün lûtuflarını tam olarak ver
miş ve madenin sağında solunda, önünde ar
kasında Antalya'nın o meşhur şelâleleri bulun
duğu gibi, bu madeni işletmeye yarıyacak 
olan elektrik enerjisi için bugün yeniden tesi
sat yapmaya lüzum yoktur. Eğridir 'de tesisi 
karar altına alman elektrik enerjisinden bu 
madenin bulunduğu yere elektrik getirmek 
bugünün imkânlarına göre çok kolay bir iştir. 
Geçen sene ve evvelki sene İşletmeler Bütçesi 

im-
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konuşulurken bu mevzu etrafında bir tem en- I 
nide bulundum. Fakat fırtınada çıkan zayıf 
bir ses gibi o bütçe müzakerelerinin yorgun 
anlarında sesim de kayboldu. Dün akşam Ali 
Rıza Sağlar arkadaşımızın getirdiği kauçuk 
mevzuuna Yüksek Heyetinizin gösterdiği alâka
dan cesaret alarak bugün Heyeti Muhtereme-
nize ve muhterem Bakana bu mevzuu hatırla
tıyorum. Bu işin ele alınması ve memleketin 
iktisaden kalkınması için, en büyük ihtiyaçla
ra cevap verecek bu meselenin ele alınmasına 
bir taziyanei teşvik olur. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
REÎS — îzzet Akçal. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Çay madenin

den mi bahsedeceksin? 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Daha tatlı bir I 

maden. 
Efendim, ik'i sene üstüste Rize'nin Çayeli Ka

zasının açıklarındaki petrolün tetkik edilmesi 
hususunu işletmeler Bakanından rica etmiş bu
lunmaktayım. Güzel bir havadis vermekteyim, 
bu havadis o muhitte 50 yıldan beri söylenip du
ran... Hududa yakın olmasından mıdır, yoksa 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün kurulduğu 
tarihten bu zamana kadar o civara gitmek için 
mütehassısların vakit bulamamasından mıdır, 
hâlâ esaslı bir tetkik yapılamamış bulunmakta
dır. Sahile beş mil mesafede olan bir yerde 50 
yıldan beri petrol kaynayıp durmaktadır, balık
çıların verdiği malûmata göre. Durgun havalar
da denizin sathında görülmektedir, ben dahi gör- ı 
düm. Burada da bir Fransız tarafından bundan 
12 yıl evvel tetkikler yapılmıştır. Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü buraya 5-6 yıl evvel b'irkae 
mühendis göndermiş, bu mühendisler ancak ora
da, kazada, merkezde 3-4 saat kalabilmek imkâ
nını bulmuşlardır. Esaslı bir tetkik yapılmamış
tır. Garzan ve Raman'da petrol ararız. Ben tav
siye ederim, Kaf dağlarının arka tarafında pet
rol vardır ve işletilmektedir. Senelerden beri mü
tehassıslar bu petrolün Çayeli açıklarında görü
len burada da numuneleri bulunan Kaf dağları
nın arkasındaki hazinelerden ayrılan bir petrol 
olduğunu söylemektedirler. Sayın Bakandan ri
ca ederim, bu esaslı servet membaını tetkik ettir
sinler. Şimdi ecnebi sermayesi petrol işlerine pek 
heveslidir. Ecnebi sermaye ile iştirak etmek müm
kündür. Buraya bir el atsınlar. 

Buttun yanında, Lâzistan dağlarının etekle- | 
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rinde, moliptan madeni bulunduğunu bu sene 
oralarda tetkikte bulunan bir maden mühendisi 
açıklamıştır. Rapor Ekonomi Bakanlığına veril
miş bulunmaktadır. 

Sonra bol miktarda manganez vardır. Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün buradaki çalışma
larına şahit olmaktayız. Nüfus kesafeti mevcut, 
arazisi dar, işliyecek toprağı bulunmıyan nüfus 
başına 0,8 dekar arazi düşen, halkının, hemen 
diyebilirim ki, 1/4 gurbetçi olan bu mmtakada 
madenlerin işletilmesinde zaruret vardır. Sayın 
Bakandan,, bu muhitin madenleri üzerinde çalış
ma imkânını sağlıyacak tetkikler yaptırmasını 
bilhassa rica ederim. 

HÂMlD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bu 
hususta Bakandan izahat 'istiyoruz. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Böy

le mühim bir mevzu meskût geçilemez. 
REÎS — Müsaade buyurun efendim. Vekil 

izahat vermek isterse elbette mâni olunacak de
ğildir. 

İŞLETMELER BAKANI SITKI YIRCALI 
(Balıkesir) — Efendim, evvelâ arkadaşım îzzet 
Akçal'a cevap vereyim. Aynı mahiyette strük-
türler, memleketin muhtelif mmtakalarında mev
cut bulunmaktadır ve esasen biz buna kaani bu
lunmaktayız ki, memleketimizde, geniş ölçüde 
petrol rezervleri vardır. Fakat şimdiye kadar 
mevcut olan elemanla ve maddi imkânlarla yap
tıklarımız meydandadır. Bundan sonra yeni al
dığımız petrol politikası ile memlekette çok kı
sa zamanda bu işi gerçekleştirmeye muvaffak 
olacağız. Evvelce jeofizik ve jeolojik aramala* 
ra imkân hâsıl olmuştur. Eserleri meydanda ol-
mıyanları da kıymetlendirmek imkânına sahip 
olacağız ve bunun üzerinde duracağız. 

Alüminyum madenine gelince alüminyum 
madeninden beş yüz bin ton mevcut olduğu 
M. T. A. tarafından tesbit edilmiştir. Bu cev
herden on bin tonunu istihsal edebilmek için se
nede, 200 milyon kilovat, elektrik enerjisine ih
tiyaç vardır. Bizim bunun üzerindeki tetkika-
tımız henüz yeni bitmiştir. O civarda bu ölçü
de bir enerji kaynağı tesbit etmek imkânı hâsıl 
olursa ki, İğdır şelâlesi de buna kâfi değildir, 
elbette ki, böyle kıymetli bir madeni işletmek 
yoluna gideceğiz. 

Arkadaşlarım madenlere temas ettiler. Ar-

- im — 
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kadaşlar; bütün Memleketin her tarafından ye- I 
ni madenler bulunduğu hakkında birçok ihbar
lar almaktayız. Bunlar içinde kükürt kokusunu 
petrol zannedenler olduğu gibi, uranyum made
ni bulduk diye verilen haberin de cami duvarın
dan koparıhniış bir taştan ibaret olduğu da öğ
renilmiştir. Biz bilhassa molipton ve volfram 
gibi kıymetli madenler üzerinde teahhür gös
termeksizin araştırmalar yapmaktayız. Kaldi ki 
hususi şahısl|ar da, bunların ruhsatını almak 
için, bize hacet kalmadan, tetkikatmı yapıp Eko
nomi Vekâletine müracaat etmektedirler Maa-
mafih bahsettikleri mesele üzerinde Ekonomi 
Bakanlığı ile temas edeceğim. 

BEÎS — 601 nci faslı kabul edenler ... Et-
ıniyenler ... Kabu edilmiştir. 

P. Lira 
701 Yapı onarımı 1 000 

RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 Batman'da yeni kurulacak ra
fineri ve müştemilâtı ve is
tihsal kuyusu sondajları için 
Maden Tetkik ve Arama Enst- j 
titüsüne 15 000 000 
BEÎS —Kabul edtoılletr... Etki
yenler... Kabul edilmiştir. 

792 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne 213 000 
BEÎS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

6'. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/485) [11 

BEÎS — Vakıflar U. Müdürlüğü bütçesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Söz istiyenlerin isimlerini okuyorum : 
Remzi Oğuz Arık (Köylü partisi namına) 
Ahmet Gürkan (Tokad) 
Ferit Alpiskender (Diyarbakır) 
Şimdi, söz Remzi Oğuz Arık'indir. 
BEMZl OĞUZ ARIK (Seyhan. — Muhte- I 

rem arkadaşlar; 1953 yılı bütçesi bitmek üze
redir. Bu bütçenin son nefesine, son anına gel 

[1] 76 sayılı basmayası tutanağın sonundadır. 
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miş olması, itiraf edeyim ki. benim şimdi üze
rinde durmak istediğim mevzu ile çok alâkadar 
göründü. Hakikaten arkadaşlar, bir vatanın 
devam eden cemiyete, devam eden medeniyete, 
devam eden hâtıralara inanmanın sığınağı oldu
ğunu Vakıflar kadar hiçbir şey bildirmiyor, 
ölüp giden fâni insanın, devam edeceğine inan
dığı bir vatan içinde gözlerini kapadığını, o 
cemiyetin emrine verdiği, o cemiyete emanet 
ettiği Vakıflarla mükemmel anıtlarız. 

Bu itibarla Vakıflar bütçesi rakamdan, bü
rodan, yapıdan meydana gelen bir madde yatı
rımını değil; bir eemiyetin - Üniversite gibi 
Hastane gibi, Mektepler gibi, Güzelsanatlar ve 
Müzeler gibi - mânevi yatırımını temsil eder 
kanatindeyim. Yani Vakıflar, maddesi kadar 
mânası da çok büyük yatırımların hazinesidir. 
Ancak, devrimiz, maddi yatırımı daha kolay 
anlıyor. 

Vakıflar bütçesini bu hislerle ve çok dik
katle gözden geçirdim. Anıtlar yüksek kurulu
nun meydana gelmesine önayak olan, Vakıflar 
Bankası teşebbüsiyle işlerine yeni bir zaviye
den bakıyor ümidini veren bu aziz müessese
mize derin bir sevgi ve alâka ile bağlıyız. 

Bunun için de bütçesinin bâzı karakterini 
belirtirken üzüntü içindeyim. 

Bir kere, bu bütçe, hareketten korkan bir 
çehre gösteriyor. Yekûnu az göstermek, hattâ 
anlaşılmama bahanesine dahi olsa, bu bütçede 
bir garip karakter! Meselâ : Gerekçede 1953 
Bütçe gelirine ait rakamın ifadesine bakalım : 
Bundan çıkan ipham sebebi nedir? Hep büyük 
rakam göstermemek korkusu! Halbuki bu 
Umum Müdürlük iş yapacak meydanı ve atı 
olan bir dairemizdir. 

Vakıfların hareketten korkan bütçesini iyi
ce anlatabilmek için başka bir misal olarak, 
Vakfın emrinde ve sorumluluğunda, şu anda 
kurtarılması bir tarih ve medeniyet borcumuz 
olan tamire muhtaç muazzam âbidelerin varlı
ğını hatırlatmalıyım. Şöylece 10 yıl içinde 200 
milyondan az olmıyan bir tamir masrafına ih
tiyaç gösteren bu hazineler için yılda hiç olmaz
sa 20 milyon lira lâzım. Bunu herkesin takdir 
etmesi imkânsız, ama resmî ve tarihî sorumlu
luğunu üstüne alan bu Umum Müdürlüğümü
zün bütçesini yapanların bunu her fırsatla an
latması, gerekeni istemesi vazifeleridir. Şu büt
çeye bakınız .- Hepsi 7 milyon! Yalmz tamir 
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için muhtaç bulunduğu 20 milyonla mukayese | 
edeneniz bu bütçe hareketten, hattâ düşün- i 
mekten korkuyor, demekliğime hak verirsiniz! 
Bu 200 milyondan vazgeçtim : 35 milyonluk, 
ve yalnız birinci sınıf âbide denecek hayratın 
tamiri için mevcut plânı olsun ele alamazmı? 
Fatih külliyesini bile Hükümet yardım etmiş 
de ondan sonra ele almış! 

Unutmıyalım ki bu masraflar, gün geçtikçe 
yüzde yüz yükselecektir. Hayrat eskiyecek, 
para düşecek, malzeme fiyatı artacaktır. Bu se
ne ayrılan para, 848 bin liradır. Bununla kaç 
âbide kurtarılabilir? 

Bütçede seyrettiğimiz başka bir karakter, 
Vakıflar İdaresinin arazi, akaar mülk gibi var
lıklarını muntazam bir tevekkülle her yıl sat
ması, elden çıkarmasıdır. Gelir bölümünde bu 
türlü satışlardan gelen paralar görülmektedir. 

Her biri bir şartla vakfedilmiş olan bu var
lıkların bu muntazam tevekkülle satışını biz, 
biraz endişe ile karşılıyoruz. Bu gidişle vakfın 
elinde onu besliyecek imkân kalmıyacak gibi 
geliyor. Yalnız şu müşahede bile vakıfların şim
diki büny esiyle, durmadan mirasını satıp yiyen 
bir1, manzara gösterdiğini üzüntü ile görmekte
yiz. Bu itibarla İzmir, Antalya, Hatay, Muğla, 
zeytinliklerini kısmen de olsa satmak için Va
kıfların Meclise sunduğu kanun tasarısını doğ
ru bulmuyoruz. 

Vakıfların şu anda arsalarının sayısını, hele 
ölçüsünü bilip bilmediğini de bilmiyoruz. 

Bu münasebetle Vakıfların Ayvalık'taki, Ay
dın'daki işletmeleriyle, başka bir çeşit işletme 
olan İstanbul'daki suları için ne düşündüğünü 
bilmek isterdik. İstanbul'daki Mütevelli Suyu 
ile Dçfne Suyuna ait bütçede bir işaret göre
memekle biraz hayrete düştüğümüzü gizlemiyo
ruz. Bizim gördüğümüze göre Vakıflar, halinden 
pek memnun görünmektedir. Halbuki, anıtlar 
meselesinde gördüğümüz vahimlik, mülklerini 
elden çıkarmayı âdeta muntazam bir program 
halinde yürütmesi, vakıflarımızda, asıl vakıf 
ruhunun kalmadığını gösteriyor. Vakıflar lalet
tayin bir idare çarkı gibi dönüyor. 

Bu, vakıf ruhunun söndüğüne ve bu halden 
idarenin şikâyetçi olmadığına başka bir işaret: 
Millî Korunma Kanununun kendi mülklerine ~ 
vurduğu darbeyi hiç olmazsa harb sonundan beri, 
vakıflar bakımından tadile teşebbüs etmemesi
dir. 
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Aynı suretle, bugüne kadar kamulaştırma 

meselesinden idarecilerimizin vakıf arsalara, 
mülklere vurdukları darbeyi önlemek için de 
kanuni teşebbüse geçmemiştir. 

Bundan başka, bugün bilfiil vakfın elinden 
çıkmış başka bir idareye tâbi bulunan mülkle
rin akaarlarm; hiç olmazsa hizmetini o idarele
rin görmesini sağhyacak bir kanun yolunu da 
aramamıştır. 

Maddi varlığı için kurtuluş, gelişme yolunu 
aramadığı için şimdi kudretsizdir. Bu kudretsiz
lik yüzünden de içtimai yardım gibi vakıfların 
muazzam ve mübarek bir gayesine yetişememek
te veya çok, çok az katılmaktadır. Koca Türk 
vakıflarının, bu bütçede de görebildiğim sos
yal yardım giderleri 3, 4 kalemi geçmiyor ve 
yekûn da 123* 000 liradır. Bu arada Üniversite 
talebesine 15 bin liralık bir ödenek var, bu ve
sile ile, vaktiyle elini uzattığı ve kendi bünye
sinde vazife almaya hazırlamak istediği Öğren
ciler ne oldu acaba? 

Sonra, bu arada gördüğüm (çeşitli sosyal 
yardımlar) a ayrılan 75 bin lira ne içindir sora
bilir miyim? 

Bizlerin kanaatine göre vakıflarımızın bu 
durgun, âciz, geri durumu, vakfedenin hâtırası
na hürmetsiz durumu, ilkin teşkilatındaki bo
zukluğum, kendine emanet edilen vakıf varlıkla
rının işletilmesindeki geriliğin neticesidir. 

Bu idaremizi : Hükmi şahsiyeti haiz, hususi 
hukuk hükümlerine göre idare olunan, müstakil 
bir müessese haline getirmemiz şarttır. Başka 
türlü, vakıflarımızı, bin türlü bahane ile, tür
lü türlü yollardan mal ve mülkünden etmekten 
kurtaramayacağız. O zaman bu tarihî ve muhte
şem müslüman - Türk medeniyetinin müessesesi, 
işliyemez, vazifelerini göremez hale düşmekte de
vam edecek; lâalettâyin bir dairecik halinde sö
nüp gidecektir. 

O kadar beğendiğimiz Vakıflar Bankasını 
bile, bizzat Vakıflar, bu dediğimiz müstakil ha
le getirilmedikçe kurulmamalıdır. 

Zaten böyle müstakil bir hale gelmedikçe 
işletmelerini müstakil bir asri anlayışla anlayıp 
idare etmesine de imkân yoktur. O zaman, bu 
banka en kuvvetli mevzuunu kaybetmiş olacak
tır. 

Vakıfların hayırlı işlerinden birisi olan ara
zisini küçük parçalar halinde halkımıza kiraya 
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vermek yolu da, müstakil olmadıkça yavaş yavaş ; 
sönecektir. Çünkü bu gidişle kiraya vereceği | 
toprağı, işletmesi de olmıyacaktır. 

O halde arkadaşlar; Türkiye Köylü Partisi, 
Vakıflar Bütçesinde anıtlara, hayır işlerine ye-
tesi yer verilmediğinden; vakıf ruhuna yetesi 
hürmet görmediğinden müteessirdir. Hükümeti 
bu hususta dostça vazifeye çağırmaktadır. Aynı 
suretle : Teşkilât meselesini mutlaka ele alması, 
müstakil bir hüviyet kazanma hususunda Bü
yük Meclise bir an önce baş vurmasını da bü- j 
yük vazifesi olarak kendisine hatırlatıyoruz. j 

REİS — Burhanettin Onat, 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) Ar- I 

kadaşlar; Allah, ecelden emin kılarsa, gelecek se
ne bütçe müzakereleri sırasında 15 günlük mu
vakkat bir parti kuracağım, (tnşaallah sesleri) 

Vakıf gibi mühim bir mevzuda söyliyeceğim 
şeyler, taşıp dururken onları beş dakikaya na
sıl sığdıracağım. İmkânı yok, işe başlamamak 
daha iyi. Yanlız bir noktaya işaret edeceğim. 
1300 çeşit vakıf vardır. Hatır ve hayale gelmiye-
eek şeyler. Biz Türkleri, Orta Asya steplerini j 
bırakıp Atlantiğe dayandığımız zaman, ordu mil
leti, diye göçebe diye, telâkki edenlere karşı 
medeniyet ve sosyal yardım işlerinde en ileri 
bir millet olduğumuzu ispat eden bu tek mües
sese, maalesef İmparatorluk inkıraz devirlerin
den başlıyarak, buraya kadar intikal eden bir j 
ihmal yüzünden berbat, perişan bir hale gelmiş- j 
tir. Bunu derleyip toplamak için bir kanun 
teklifim vardır, Bütçe Komisyonundadır. Büt
çe bittikten sonra ele alınacak ve huzurunuza 
gelecektir. Bir danışma kurulu toplansın, va
kıflara verilecek şekli, istikameti tâyin etsin 
diyorum. Bir istirhamım var arkadaşlar, bu 
heyet vakıflar şu şekilde olmalıdır deyinceye 
kadar vakıfların elindeki malı, mülkü, araziyi 
dağıtmıyalım, öteye beriye vermiyelim, arka
daşlar. Cibali mubaha denilen bir tâbir vardır. 
vakıflar, o hale gelmiştir. Göçmen gelir, arazi 
lâzım olur, vakıf versin, gecekondu yapılacak, 
vakıf versin, idarei hususiyeye arazi lâzımdır. 
yine vakıf versin. 

Deve gitti, hamut gitti, bir kulak kaldı. 
Allah rısazı için onu bari kurtaralım, muhafaza 
edelim. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan), •— $öz hakkımı 

Burhanettin Onat'a veriyorum. 
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REÎS — Başka söz istiyen yok. Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REPET AK-

SOY (Ordu) — Aziz arkadaşlar, Köylü Par
tisi namına Vakıflar Bütçesi üzerinde mütalâa
da bulunan Remzi Oğuz arkadaşımız, hakika
ten vakfın en mühim dertlerine temas ettiler. 
Temas ettikleri hususlara, menfi cepheden, 
itiraz cevapları vermeye imkân yoktur ve mâ
kul bir hareket de olmaz. 

'Yalnız, vakfın bugünkü perişan hali, yakın 
tarihin eseri değildir. Bu, çok uzun bir mazi
den ceste ceste, devrimize kadar gelen bir şey
dir. Burhanettin Onat'm işaret buyurduğu 
gibi, ecdadımızın beşer medeniyeti içerisinde 
eşsiz bir müessese olarak tesis etmiş olduğu.bu 
vakıfların, perişan hale inkılâbının tarihi, Os
manlı İmparatorluğunun inhitat tarihinden baş
lar. Meşrutiyet devrinde, Allah gani gani rah
met eylesin, Hayrullah Efendinin, bu müessese
yi perişanlıktan kurtarıp ecdadın gayesine uy
gun surette tesis etmek hususunda atmış ol
duğu adımları, Birinci Cihan Harbi, durdur
muştur. Ondan sonra da geçen dünya hâdise
leri, Millî Mücadele ve saire sebebiyle tam mâ-
nasiyle tekâmül hususundaki gayretimizi, 
yine tevkif etmiştir. Şimdi bugünkü durumun
da, vakıfları ıslah etmek hususunda atılan ka
tı adımlar, mübalâğaya kaçmadan samimiyetle 
ifade edeceğim ki ; ancak Demokrat Parti dev
rinde başlamış bulunuyor. Üç sene evveline 
gidecek olursak birtakım taklitçiler, hayalha
nelerinde kurup afaki şekilde hazırladıklar! 
programları, şöyle yapalım, böyle yapalım, di
ye realiteye uymıyan tasavvurlarını hiçbir za
man fiiliyat sahasına intikal ettirememişlerdir. 
Vakfın elinde büyük zeytinlikler, bilhassa su 
m em baları varken, bunlardan istifade edilmi-
yerek satılmaktadır. Remzi Oğuz arkadaşım 
yalnız Hükümetin gerekçesini nazara almışlar
dır. Bunlara merbut olan, Bütçe Komisyonunun 
Raportörünün raporunu okuyacak olsalardı 
zannederim ki tekidlerine mesnet ittihaz ettik
leri hususlar hakkında biraz malûmat elde et
miş olurlardı. Müsaadenizle temas etmedikle
rinden bahsettiğim raporun o kısımlarını oku
yacağım : 

10. Bütçenin mahlûlât müaccelesi, zeytin
likler hâsılatı, zeytinlikler işletmeler hâsılatı 
ve kira bedeli, vakıf memba suları hâsılatı ve 
kira bedeli gibi gelir kaynaklarında yeni bir 
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inkişaf müşahede ve tahmin olunmadığından j 
bu gelirlerin miktarı 1952 tahminlerini aynen ı 
muhafaza etmektedir. 

Bunlar arasında bilhassa zeytinlikler hası- \ 
latı ile vakıf memba suları hasılatında bekle
nen artışın husul bulmamış olması esbabı üze
rinde idarece birçok araştırma ve tedbirler 
alınmışsa da geçen seneki raporumuzda da ar-
zolunduğu veçhile zeytinliklerin çok esaslı bir 
ihyaya ihtiyaç göstermesi ve bunun da muaz
zam sermaye yatırımını icabettirmesi yüzün
den idare bu ıslah işine teşebbüs edememekte, 
daha ziyade müteferrik ve verimsiz bir halde 
bulunan zeytinlikleri tasfiyeyi düşünmektedir. 

Memba sularından beklenen gelirin tahak
kuk edememesi sebebi ise idarece verilen ma- I 
lûmata göre membaların piyasa mahalline uzak 
bulunması, membalardan satış mahallerine 
kadar nakliye masraflarının maliyeti artırmak
ta olması suların şişe, damacana veya galon ile 
piyasaya arzının fayda veya zararları üzerinde 
henüz katî bir kanaatin elde edilememiş bulun
ması bu gelirin inkişafına mâni teşkil etmek
tedir. 

Binaenaleyh Heyeti âliyeniz namına Bütçe 
Komisyonu da bu esasları düşünmüş ve raporun
da tesbit etmiştir. Hakikaten vakfımızın temin 
edeceği gelirler, birer hazine olarak Evkaf İda
resinin elind'e bulunmaktadır. Bunlardan isti
fade hususunda Hükümetçe tasavvur edilen bir 
plân vardır. Bunu bir ;an. evvel tahakkuk ettirip 
Meclisimize geldiği takdirde üzerinde daha ziya
de görüşmek .imkânları bulacağımızı zanne
diyorum. 

Hulâsa olarak şunu arzedeyim ki, Hükümet, 
bu mevzuda mühmel ve meskût değildir, üzerine j 
eğilmiş'tir. İnşallah yakında hayırlı bir netice 
elde ederiz. 

REİS — Hükümet temsilcisi. 
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ, BAŞVEKÂLET 

MÜSTEŞARI AHMET SALİH KORUR — Ef n-
dim, kısaca birkaç, noktayı belirtmek istiyorum. 
Vakıflar mevzuu üzerinde hakikati halde Hükümet 
kararlıdır mütereddit değildir. Bu yol üzerinde
dir. Bunun için evvelâ Hükümet Vakıflar İda
resinin gelirlerini artırmasını, yardıma muh
taç olmaksızın kendi gelirleriyle masraflarını 
karşılıyacak hale gelmesi işini ele almış ve bu
nun üzerine harekete geçmiş bulunmaktadır. Bu- 1 
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mm için evvelâ Vakıfların evvelce emlâki tesbit 
edilmiş değildir ve bu işe ayrı bir kadro ile gi
rişmiş bulunmaktadır. Bugün halen Vakfın elin
de akaar ve arsa mahiyetindeki gayrimenkulleri-
nin miktarı ve kıymeti, işaret buyurdukları gibi, 
üzerine harekete geçilmiş bulunmaktadır. 

İkincisi; vakıflarda gerek kanunun icabı ola
rak gerekse vakıf işlerinin zarureti olarak bir 
îstibdal zaruretiyle karşı karşıya bulunmakta
yız. Değersiz bulunan, varidat getirmiyen em
lâki, satmak mecburiyetindeyiz. Bunlardan hâ
sıl olacak paralarla Vakıflar İdaresine gelir te
min edecek bina ve emlâk vücuda getirmek za
ruridir. Satılan gayrimenkuller ise, gelir ge
tirmiyen, gideri gelirinden fazla olan gayrimen-
kullardir. Yoksa Vakıf İdaresi, işine yarayacak 
ve gelir temin edecek olanları satmak yolunda 
değildir. 

:{. İşletmede, harap ve perişan bir vaziyette 
ve geliri giderlerini karşılamıyan işletmeleri 
tasfiye etmek ve ancak diğerlerini muhafaza et
mek kararındayız. Bu cümleden olarak Ayva
lık işletmesini asri ve mükemmel bir şekle sok
mak suretiyle elde tutmak ve fakat Muğla'da, 
Aydın'da perakende bir vaziyette bulunan ve 
hiçbir zaman işletme karakterini haiz olmıyan-
larla arazi ve emsalini de usulü dairesinde «at
mak veya köylülere temlik suretiyle elde edile 
cek paraları gelir temin edecek kaynaklara pla
se etmek zarureti vardır, bunu da yapmaktayız. 
Bugün Vakıflar İdaresi, kendi gelirleriyle kendisi
ne verilen vezaifi ifa edebilir vaziyete gelmiştir. 
Yardım olarak aldığımız tahsisat, Fatih Külliyesi
nin kısa zamanda ıslahı ve ikmali içindîr; Diğer 
binaların, akaarımızın tamirlerini, Vakıflar ge
liri ile yapmaktayız. Geçen sene elli, altmış ca
miin tamiri için konulmuş olan 400 - 500 bin lira, 
bu sene akaarlar tamiri için bir milyon liraya 
çıkarılmış bulunmaktadır. Evkaf gelirleri arttı 
ğı müddetçe âbidelere tahsis edilecek masraflar 
da o nispette artırılacaktır. Binaenaleyh bugün 
öyle tahmin ediyorum ki, Vakfın bir yi! içerisin*-
de yapmış olduğu işlerle gelirleri ve giderleri 
mukayese edildiği takdirde yüksek takdirlerinize 
mazhar olacak durumun istihsal edilmiş olduğu 
görülür. Hâlen İstanbul'da, Erzurum'da, Oıı-
zianteb'te, Manisa'da irat getirecek akaarlar in
şa ettirmekteyiz. Önümüzdeki sene içinde de Es
kişehir'de, Urfa'da, Konya'da, Kütahya'da, An
talya ve Ankara'da yeni gelirlerin inşasına ge« 
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silecektir. Bu hususta yine yüksek Meclisten is-
tishal edilen mühim bir prensip kararının tetkiki 
suretiyle bu akaar vücuda getirilmektedir. Me
selâ; her vilâyette tasfiye edilmek suretiyle elde 
edilen paralardan ancak o vilâyette akaar tesis 
etmek. Bundan evvel bütün bunlar topyekûn bir 
hesaba geçiriliyor ve lüzum görülen yerlerde bu 
akaar tesis ediliyordu. Halbuki iki seneden beri 
her vilâyetteki Evkaf gelirleri, o vilâyet içinde 
toplanmakta ve akaarlar da o vilâyetlerde tesis 
edilmektedir. Arzettiğim vilâyetlerde bu pren
sipler dâhilinde bu akaar meselesi ele alınmış 
bulunmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Söz isti

yorum. 
REİS — Grup adına mı? 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Evet. 
REÎS — Buyurun. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte

rem Refet Beye halber vereyim kd, Hükümetin 
raporunu nasıl dikkatle okumuşsam kendileri-
uinkihi de aynı dikkatle okudum ve notlarımı 
aldım. Esasen tabiatım da budur. Hiçbir nok
tayı da hürmetle ele almaktan ıbaışka her hangi 
bir tenkide lâyık görmedim. Bir defa bunu ar-
zetımek isterim. Muhterem arkadaşımın bahis 
buyurdukları meselelerim hepsi doğrudur, yani 
raporlarında, bültenlerinde vardır. İşte ben 
de bu doğru olan, var olan şeyin tenkidini ya
pıyorum. 

Ben kendilerine şu noktayı arzedeyim : Vak
tiyle, bir müfceriin müdürü idim. 1025 te mem
leketimizden geçen bir Amerikalı kadın bize 
10 bin dolar vakfetmişti. Bunun iki şartı vak
fı vardı. Rica ederim beni ırkçılıkla itham 
etmeyiniz : SÖyl'iyeceğim şart ; vakfedene ait. 
Emili Kurtz'un bu şartlarından birincisi: Türk 
ırkından gelen gençleri okutmak, yetiştinmektıi, 
İkincisi: Anaya dokunul<mıyacak, faiziyle bu 
söylenen yapılacak. Biz bu vakfa riayet etmek
teyiz. Evvelâ onun mütevellisi naçiz ben, on
dan sonra bugünkü vekâlet, bu şartlara harfi 
harfine riayet- etmektedir. Modern vakıflar 
böyledir. Binaenaleyh ilk devirlerin vakfına 
da hürmet etmek mecburiyetindeyiz. Bu şekil
de vakfı ele aldığımız için tenkidi de bu zavi
yeden ele almış bulunuyoruz. 

Mfolhterem arkadaşlar; bu arkadaşların va-
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tanseverliğinden, temizliğinden şüphe etmek 
aklımızdan geçmez. Yalnız aklımıza gelen şu
dur : Vakıf ruhunu ebediyen uzaklaştırdık. 
Kendilerine hatırlatmak istediğimiz budur. Ba
kınız salttıklarından bahsediyorlar, istibdat ya
pıyoruz, diyorlar, bunlara lüzum vardır, diyor
lar. Arkadaşlar, bunu söylerken arkalarında 
bulunan koskoca bir ruhu, bir âlemi nazarı dik
kate almıyorlar. İşte bizim üzerinde durduğu
muz nokta budur. Bu ruhu kaylbettik mi va
kıf yapılamaz. Kaybettik dediğimiz zaman. 
hareketlerin fertlere ait düşünce ve kanaatle 
«olmaması, keyfî olmaması lâzımgelir, herkesin 
emrine, keyfine tâbi olmayıp, bunun için Teş
kilât Kanununun getirilmesi lâzımdır. Aksine 
gidilmemesinıi rica ediyorum, istiyorum. 

Bir taraftan yedi milyon lira gibi komik bir 
rakam. Yani küçük bir çalışma hacmi; muaz
zam varlıklarına nazaran gayet komik bir ra
kam. Ellerinde milyonlar bulunan bir insanın 
küçücük bir işe razı olması, katiyen hareket et
mek isteıniyen, ellerindeki bilançoya göre is 
çıkarmak istendiğini gösterir. 

Refet Beyin hakkı var : Hakikaten vakıfta 
bugünkü insanları itham etmeye hakkımız 
yok. Belki bu arkadaşlarımız daha evvelki ne-
sillerimdzin çocukları oldukları için buna mu
hatap olmaktadırlar. O halde kalbaJhat onlarda 
değildir, esas kabahat bu meseleler karşısında 
bu vaziyetleri birer birer hatırlatmamalarında -
dır. Teşkilât Kanunu getirilmekle hükmi şah
siyetini alacaktır. Şu, bu dairenin elinden ar
tık kurtaracaksınız. Malı, mülkü, taksim edilmiş 
bir şey karşısındayız. Bu rahmetli Hayri Bey 
zamandan beri devam etmektedir ki, o vakfı 
kurtarmış, vakfın babası denilen insandır; ki 
onu zamanında bile Hükümet bunu eline 
almış, yemeğe başlamış. Tıpkı emekli aidatının 
başına gelen gibi.. Bu itibarla vakıflarımızı iyi
ce bilmek, bilançosunu yapmak lâzımdır. 

Zeytinliklerden bahsediyorlar, dağınık oldu
ğunu söylüyorlar. 

Efendim, vakfın teşkilâtı da Türkiye'de da
ğınıktır. Niçin teşkilât vardır? O teşkilât vak
fın her parçasiyle meşgul olacak Satmak için 
değil, kiraya vermek için güzel bir yol bulmuş
sunuz: Küçük parçalar halinde kiraya veriyor
sunuz. Büyük vakıf işletmelerini elbette işlet
mek imkânını bulursunuz. Hulâsa satmak yo
lunu bırakın. İşletmek için elden geleni yapın, 
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Bu güzel zihniyetin belirmesini bekleriz. Yoksa, | 
yarın, şahısların elinde tamamiyle mahsur ka
lan bir vakıf alemiyle, işliyemez bir küçük dai
re haline düşersiniz. O zaman yalnız kendi 
kendimizi değil, geçmiş de bizi toptan itham 
eder kanaatindeyim. 

REİS — Ha&an AM Vural. 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, ben Vakıflar hakkında iki hu
susa temas edeceğini : Birincisi, vakfın bu mem
lekete mazide yaptığı hizmetlerin hususiyetini 
ve ehemmiyetini tebarüz ettirmektir. Ar- j 
kadaşlar; memleketimizde mazinin bütün 
memleketimizdeki gençlerinin kültürü ve 
onların yetişmesini hazırlıyan ve onların 
bütün ihtiyaçlarını temin eden maddi 
ve mânevi olarak memleketimizde ilim asısını 
yapan müessesedir. 

Muhterem arkadaşlar; vakıflarla beslenip 
tedris yapan hocalar ve vakıflardan geçinmek 
suretiyle yetişen talebeler memleketimizin bu 
geçmişteki kültürel sahasında büyük hizmetler 
etmiş şahsiyetler olarak tarihimizde yeirlierini 
bulmuşlardır. Vakıfların, membalarını da bu 
arada zikretmek lâzımdır. 

Vakıflar yalnız, memleketimize kültür sa
hasındaki hizmetleriyle kalmamış, bir de va
kıflar, kendi kendini beslemiştir. Şu bakım
dan; hayırperver, hamiyetperver, Türk Mille
ti vakıfları, daima yeni bağışlarla beslemiş ve 
neşvünemasını temin etmiştir. Binaenaleyh 
bu hayır sahiplerinin daima vakıflara yaptık
ları hizmetler, memlekette hiçbir zaman eksil-
memiş, hamiyet hissini daima kamçılamış ve 
bu suretle de bu müessese memlekette cidden 
başarılar sağlamıştır. 

Arkadaşlar, bugün gerçi mevzuatımızda 
tesis diye bir müessese mevcuttur. Fakat bu 
tesis müessesesi, hiçbir zaman vakıfların yeri
ni tutamamıştır. 

Binaenaleyh ecdattan miras kalan bu mü
essesenin, karşımızda tarihî bir âbidenin yıkı
lıp gitmesine hakikaten gönlüm razı olmamak
tadır. 

Arkadaşlar, eski durumu bir defa göz Önü
ne getirecek olursak öyle şahsiyetler vardır ki, 
doğduğu zaman vakıf bir beşikte yatar, vakıf 
medresede, mektepte okur, vakıftan geçinen 
bir hocadan ders alır ve o hoca da vakıftan yer 
ve içer, netice itibariyle geliri ile beslenir, o I 
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da aynı vazifeyi yapar, öldüğü zaman vakıf bir 
sal tahtasında yıkanır, vakıf bir sal tahtası 
ile mezarlığa götürülür, vakıf bir mezarlığa 
gömülürdü. Binaenaleyh bu müesseseyi zama
nımıza uygun şekilde ıslah etmek imkânları 
mevcutken ortadan kaldırmayı, yoketmeyi ta
rihî bir kıymetimizi ve ecdadımızın bağlı bu
lunduğu ve bu suretle hissi hamiyetlerimizi, 
bağışlarımızı tahrik edem müesseseyi yoketme-
ye doğru gitmeyi şahsan muvafık bulmuyo
rum. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
REtS — Arif Nihat Asya. 
ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) — Efendim, 

zannediyorum ki vakıflar namına konuşan 
muhterem arkadaşımızın söyliyemedikleri var. 
Bilhassa eski eserler üzerinde bilgisi kemali, 
nezaketi icabı, biraz da nazik vaziyeti icabı 
kendisinin de dilediği gibi, bizim de dilediği
miz gibi kodiuşamıyan arkadaşımızın, mütalâa -
tına ben bâzı şeyler ilâve edeceğim. 

Vakıflar idaresi, mesela diyebilir di ; muh
terem Meclis, benim hakkımda dileklerde bu
lunuyorsunuz, isteklerde bulunuyorsunuz; fa
kat benim boynuma lâle vurmuşsunuz, elime 
kelepçe, a.yağıma bukaığı vurmuşsunuz, ondan 
sonra yürü, koş diyorsunuz; önce şu Millî Ko
runma Kanunu, diyorlar, bir kamun var... 

SİNAN TEKELİOĞLÜ (Seyhan) — Kurut
ma kanunu. 

ARÎF NİHAT ASYA (Devamla) — Ne ka
nunu Paişam? 

SİNAN TEKELİO&LU (Seyhan) — Kurut
ma. 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla), — O ka
nunun 30 ncu maddesi midir nedir meşhur, 
daha doğrusu mahut, bir maddesi var, onu 
kaldırın, elimin kolumun bağı çözülsün, cep 
harçlığım olan 7 milyon hiç değilse 20 milyon 
olsun; ondan sonra şahsiyet iktisap edeyim, 
hizmete muhatap olabilirim; ondan evvel ben
den zırnık istemeye hakkınız yoktur. 

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

terem arkadaşlar, yine vakıf arazisi. Muhterem 
Hükümet mümessili parça parça, dağınık halde 
bulunan küçük arazinin satılmakta olduğunu ve 
bundan elde edilen para ile iyi akaarlar yapıl
dığını beyan buyurdular. Ben bu küçük parça
lar halindeki araziyi kasdetmedim. Bırakın ki, 
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bana sorarlarsa bir zerresinin, bir karışının da
hi satılmasına taraftar değilim. Geçen sene tah
sisat koyduğumuz Çifteler Çiftliği de bu dağınık 
araziden mi madut idi? Büyük parça vakıî ara
zisi de elden çıkmaktadır arkadaşlar. Benim 
bütün niyazım, istirhamım evkafa verilecek ş'e-
kil ve istikamet taayyün edinceye kadar bu ara
ziye dokunmıyalım. 

Sonra arkadaşlar, 1300 çeşit vakıf bulundu
ğunu söylemiştim. Köprüler, Bayındırlık Bakan
lığına intikal etmiştir, bırakalım. Şehir suları 
belediyelere intikal etmiştir, bırakalım, istih
kâmlar, tabyalar bunlar Millî Müdafaaya inti
kal etmiştir. Millî Müdafaanın istihkâmla alâ
kası yoktur. Çanakkale'deki üç mühim istih
kâm, vakıftır. Topundan barutuna, askerinin 
giyeceği «İbişe, alacağı maaşa kadar parasını 
vakfetmiştir. Fakat bâzı müesses-eler var ki, 
vakıf işine bir anan'e olarak, mukaddes muhte
rem bir anane olarak bunları muhafaza etmek 
mecburiyetindeyiz. Hepsini bırakın arkadaşla
rım, ecdadımızın bırakmış olduğu imaretler, 
bırakıldığı şekilde işlemiş olsa idi fakirlik kal
kacaktı. 

, tşte vakıf işlerini (ellerinde bulunduran, bu 
işi, idare eden Vakıflar Genel Müdürlüğü iyi 
çalışıyor. Çok verimli, çok başarılı işler görü
yor. Modern bir düşünce ile, her halde büyük 
bir hüsnüniyetle hareket ediyor. Ben, idareden, 
şahıs ve şahsiyetlerden değil, bugünkü mevzu
ata muhalifim arkadaşlar. Bu mevzuat değişin-
ciye kadar, yine son niyazım, eldeki vakıf ara
zisinin, emlâkinin elden çıkarılmaması husu
sudur. 

REİS — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Efendim, bu va

kıflar denince zannetmiyelim ki, yalnız müsli-
manlarda vardır. Biliyorsunuz İstanbul'da Rum 
Hantanesi, Ermeni Hastanesi olduğu gibi diğer 
memleketlerde, Devletlerde de bir vakfı hayrı, 
vardır. Hiçbir tarafta vakfa dokunulmamıştır. 
ve dokunulamaz. Hakikati hal, bu vakfın duru
mu, çok acıklıdır. Gerek müsliman olarak, ge
rek Türk olarak vakfın masrufun - lehe sarfe-
dilmesini istemek hakkımızdır. Evkaftan hiç
bir şey esirgemiyelim. Şimdiye kadar âdeta bir 
tuz torbası gibi rasgelen ona elini sokmuş, ras
gelen ona elini sokmuş. Şimdi biz Hükümetten 
yardım istedik, imam - Hatip mektebini yap
mak için şu kadar verin, camiler için şu kadar 
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I verin, hademei hayrat için şunu verin diyerek-

ten neden dilencilik yapıyoruz. Evkaf, bunun 
ihyası için konmuştur. Bütçe Komisypnu tut
muş tahsisat yoktur, diyar. Kimin malını kime 
vereceğizi Niçin Evkafı îslâmiye (femen bedde-
lehu ba'de ma semiahu feinnena ismühu alellezi-
ne yübeddilûnehu) Biz ne yapalım. Ne yapa
caksın'/ 14 Mayıs inkılâbı ile güya iftihar ediyo
ruz. Bu yapılan haksızlıkları tamamen meyda
na çıkaralım. Biliyorsunuz ki ; imamlar, hatip
ler el açıyor.... 

REİS — Ömer Bey, rica ederim, Diyanet İş
leri Reisliği ile alâkalı işler hakkında değil Ev
kafla alâkalı mevzular üzerinde konuşun. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Doğrudan doğ
ruya bu Evkafı îslâmiye, istanbul'daki ve sair 
yerlerdeki camiler, lisanı hal ile bizim paramızı 
niçin yürüttünüz, bize niçin bakmıyorsunuz, biz 
harap olduk, gidiyoruz, paramızı bize verin der 
gibi feryat ediyorlar. Onların vakfiyelerini te
sis edenlerin de ruhları sızlıyor. Bu şimdi ya
pılmış bir hata değildir. Bunu ıslah edersek in
ak) hak etmiş oluruz, olmadığı takdirde ruhlar 
sızlar, âbideler de lisanı hal ile feryat ederler ve 
Cenabı Hakka tazarruda bulunurlar. Onun için 
bunu esaslı surette ele alalım ve hademei hayra
tımızı falan temin için bu kaynaktan istifade 
edelim. Bu gece hayırlı bir geeedir. Bugün bu
nun müspet neticesini alalım. 

REİS — Hükümet temsilcisi. 
HÜKÜMET ADINA BAŞVEKÂLET MÜS

TEŞARI AHMET SALİH KORUR — Efendim; 
temin etmek isterim k'i, halen Vakıflar İdaresi, 
kendisine terettüp eden vazifeleri ifa edecek ve 

l buna imkân verecek akarı ve emvali satmamak
tadır. Böyle bir teşebbüsü dahi yoktur. Satmak 
istediği gayrimenkuller, demin de arzettiğim gi
bi, çok müteferri olan, irat getirmiyen, ölü ma
hiyette bulunan parça parça, arazi ve yahut ar-

( salardır. 
Sayın Onat'm işaret buyurdukları Çifteler 

Çiftliği, 33 köyden ibaret bulunan bu çiftlik, 
Evkaf ile Hazine arasında dâva mevzuu idi, dâ
vayı Hazine kazanınca Evkaf bu çiftliği, sahipleri 
bulunan 33 köy halkına dağıtmış vaziyettedir. 
Bunun halen evkaf ile alâkası kalmamıştır. 

ı Remzi Oğuz Arık Beyefendinin işaret buyur-
| dukları mevzu üzerinde hassasiyetimiz, yerinde-
! dir. Kendilerinin de işaret buyurdukları gibi biz, 
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ÎJvkaf İdaresinin şu üç senelik bütçesini tetkik 
ettiğimiz zaman hakikaten ileri bir hamle içinde 
bulunduğumuz görülür. Ama bütçemizin takati 
nispetinde ancak bunları başarmaktayız. Bu 
bütçenin daha ziyade yükselmesi, arzettiğim gi
bi gelirlerimizin çoğalmasına bağlıdır. Hazine 
yardımları ile bütçeyi artırmak suretiyle daha 
fazla hizmet yapabilmek. O, yüksek takdirlerini
ze ait bir keyfiyettir. O hususta mâruzâtta bu
lunmaya imkân yoktur. Ama vakıf kendi bütçe
siyle, kendi geliri ile kendi hizmetlerini yapabil
mek için elinden gelen gayreti göstermektedir. 
Bu itibarla bugünkü gelirlerimiz, ancak bize ar
zettiğim hizmetleri başarabilmek imkânlarını ver
mektedir. Ve zannediyoruz ki gelirimizle başar
dığımız hizmetler de takdirinize mazhar, olacak
tır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Rize'de satılmış 
olan Evkaf mallarından elde edilen para ile 
1953 yılında bir otel yapılması hususu programa 
alınmış mıdır? 

BAŞVEKALET MÜSTEŞARI SALİH KO
RUR — Demin arzettiğim gibi idareye verilen 
direktif şudur; bundan böyle her vilâyette ge
rek kira gerek istibdal suretiyle elde edilen ge
lirlerle o vilâyet dâhilinde akar temin olunacak
tır. 

Demin isimlerini saydığım vilâyetlerin proje
leri yapılmıştır. Rize de, önümüzdeki yıl, nazarı 
itibara alınacaktır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — 1953 yılında Rize'
de bu otel yapılacak mıdır, yapılmıyacak mıdır? 

BAŞVEKALET MÜSTEŞARI SALİH KO-
BUR — 1953 yılı programında yoktur. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 
REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak

rirler vardır. Fakat söz istiyen kalmamıştır. Bu 
sebeple takrirleri reyinize arzetmiyorum. Söz is
tiyen olmadığına göre maddelere geçilmesini re
yinize sunuyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (5 433 500) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde gös-

1953 
terildiği 
mistir. 

F. 
201 Ma 

0 
üzere 

aşlar 

3 
(1 522 

A / l . 

000) lira 

CETVELİ 

tahsisat veril-

Lira 
1 518 710 

REİS — Kabul edenler....Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 575 850 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 206 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 94 900 
REİS — Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek pam mükâ
fatı 1 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 276 103 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 545 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 10 500 
REİS -r- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 36 000 
REİS — Kabul edemltor,,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 17 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 22 500 
REİS — Kabul edenler... Etrai-
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F. Lir* 

yenler... Kabul edibniştör. 
305 Vilâyetler i kira bedeli 4 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 4 850 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 82 001 
REÎS —Kabui edenler... Etnıl-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 5 002 
REİS —Kalbuıl edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 3 600 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabui edilmişıtir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 305 000 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim, geçenlerde verilen 
bir takrir mucibince gerek vekâletler ve gerek 
mülhak bütçelerle idare edilen umum müdür
lük hesabına üniversitede okuyan talebelerin 
burs ücreti olarak verilen yüz liranın 125 lira
ya çıkarılması hususu Heyeti Âliyenizce kabul 
edilerek Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. 
Bütçe Komisyonu yaptığı müzakere sonunda 
!bu hususu prensip olarak kabul etmiş ve büt
çelere bu ilâveleri yapmıştır. Şimdi Vakıflar 
İdaresi hesabına okuyan 12 talebenin tahsisatı
nı bu suretle karşılryalbilmek için 407 nci faslın 
40 nci maddesinden 3 600 liranın tenzili lâzım-
gelmektedir. Şimdi bu 407 nci bölümün 40 nci 
maddesini teşkil eden tahsisattan 3 600 lirası
nın tenzili lâzimgelmektedir, bu suretle fasıl 
yekûnu 301 bin 400 lira tutanaktadır;. Zamme
dilen paranın bölümü geldiği zaman keyfiyet 
yine arzedilecektir. 

Lira 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgdlendi-

1953 0 : 3 
F. Ura 

ren masraflar 146 400 
REİS — Komisyon söacüsünün 
teklifi veçhile tenzilen faslı 
oyunuza arzediyorum. Kalbul 
buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

417 Vakıf akaarlar masrafları 475 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 özel kanunu gereğince yapıla
cak tesbit ve satış masrafları 60 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
genel masrafları 50 000 
REİS ̂ -Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 Oureba Hastanesi masrafları 250 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

423 İmaretler masrafları 75 000 
REİS — Ka'btri edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

424 Mazbut vakıflar arasına alın
mış olan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
masrafları için 5634 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi uyarın
ca Hazineye ödenecek karşı
lıklar İ47 00O 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları , 7 000 
REjS —Kaibul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

427 Çeşitli hayır masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 15 000 

REİS — Bölümle alâkalı bir teküif vardır, 
okunacaktır. 

- 1 2 9 6 -



B : 55 27.2 
Yüksek Reisliğe 

Üniversitede -Devlet hesabına okuyan öğren
cilere aylık yüz lira üzerinden ödenmekte olan 
burs miktarının kifayetsizliği dolayısiyle 125 li
raya yükseltilmesinde zaruret vardır. Bu iti
barla Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin 450 
nci bölümüne 3 750 liralık tahsisatın ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Aydın 
N. Geveci 

Seyhan 
Dr. S. Ban 
Erzurum 

B. Dülger 
Seyhan 

A. N. Asya 
Balıkesir 

V. Asena 
Kayseri 

t. Berkok 
Tunceli 

H. Aydm 
Niğde 

H. Ülkü 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
îstanbul 

Okunamadı 
Burdur 
M. özbey 
Edirne 

C. Köprülü 
Gazianteb 

S. înal 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 
Balıkesir 
M. îştm 

Aydm 
N. Geveci 

Urfa Seyhan 
R. K. Timüroğlu Z. Akçalı 

Kocaeli Manisa 
H. Başak F. L. Karaosmanoğlu 

îstanbul 
S. F. Keçeci 

Manisa 
M. Kurbanoğhı 

Manisa 
Okunamadı 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Bursa 

S. Karacabey 
Niğde 

Okunamadı 
Samsun 
F. Tüzel 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Edirne 

A. Altmalmıaz 
Siird 

Ş. Türkdoğan 
Gazianteb 
Okunamadı 

Antalya 
A. Tekelioğlu 

Seyhan 
S. Serçe 
Balıkesir 

M. Tuncay 

îstanbul 
C. Türkgeldi 

Erzurum 
M. Yazıcı 
Giresun 

H. Bozbağ 
Kayseri 

Y. Z. Turgut 
No. 21 

Okunamadı 
Manisa 
F. îlker 
Konya 

Okunamadı 
Kayseri 

K. Gündeş 
Çorum 

S. Baran 
Çanakkale 

B. Enüstün 
Gazianteb 
G. Kmoğlıı 

Kocaeli 
M. Kavalcıoğlu 

Çoruh 
M. Bumin 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
îstanbul 

î. Altın©! 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim, demin arzettiğim veç
hile 407 nci bölümün 40 ncı maddesinden indiri
len 3 600 lira 450 nci bölüme eklendiği takdirde 
bu bölümün yekûnu 18 600 lira olacaktır. Şimdî 
okunan takrir, esasen buna matuftur. Bütçe 
Komisyonu bunu esas itibariyle kabul etmiştir. 

1953 O : 3 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Sual so

racağım Efendim. 
REÎS — Buyurun. Hükümetten mi soracak

sınız, Komisyondan mı? 
REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Hükü

metten. Sualim 450 nci bölümle alâkalıdır. Bu 
okuyan talebelerin sayıları kaçtır? 18 bin lira 
bunlar için mi? Bunu rica ediyorum. 

HÜKÜMET TEMSÎCÎCÎ BAŞVEKÂLET 
MÜSTEŞARI AHMET SALÎH KORUR — İla
hiyat Fakültesinde okuyan 12 talebe içindir. 4 
ncü sınıfa gelmişlerdir. Bir seneleri kalmıştır. 

REÎS — Komisyonun ilâvesi veçhile bölümü 
tekrar okutuyorum. 

F. 
450 

451 

452 

454 

456 

458 

476 

501 

502 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. " 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
îzmir Fuarındaki Vakıflar pa-
viyonunun her çeşit masraf
ları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS—Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

18 600 

12 500 

2 000 

20 500 

500 

3 000 

5 000 

18 000 

10 883 
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F. 

27.2 
Lira 
15 000 505 Hükme bağlı borçlar 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Kudretsiz hayrata yardım 265 000 

REİS — Bu bölümle ilgili bir önerge vardır, 
okuyoruz. 

Vakıflar 55/3 
Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâleti 1953 Maliye Giderler Büt
çe tasarısının 604 ncü bölümünün 20 nci madde
sine teklifi yapılan 500 bin liranın Vakıflar 
Umum Müdürlüğü tasarısının 601 nci bölümü
nün 30 neu maddesindeki (dernekler ve köylüler 
tarafından yapılacak) hayrata yardım olarak ilâ
vesini ve mezkûr 601/30 neu madde yekûnunun 
700 bin lira olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Çoruh Konya Kastamonu 
M. Bnmin S. S. Burçak S. Kantarel 

Bolu Bolu Konya 
K. Kozak V. Yöntem R. Alabay 
Kütahya Çoruh İsparta 
M. Alkin Z. Oral 1. Aksu 
Konya Yozgad Konya 

H. Aydmer H. Üçöz K. Ataman 
Sivas Edirne Bilecik 

î. Duygun C. Köprülü I. Aşkın 
Sivas Zonguldak Maraş 

H. Yüksel S. Başol A. Bozdağ 
Denizli Çorum Bursa 
E. Şahin Ş. Gürses M. San 
İsparta Elâzığ Elâzığ 

R. Turgut H. A. Yöney S. Ergene 
Tunceli Niğde 

H. R. Kulu Okunamadı H. Arıbaş 
Zonguldak Afyon Kocaeli 
F. Açıksöz B. Oynaganlı M. Kavalcıoğlu 

Maraş Kocaeli Giresun 
A. Kadoğlu H. Başak D. Köymen 

Seyhan Çankırı Urfa 
A. N. Asya C. Otman N. Açanal 
Çanakkale Erzurum İzmir 
E. Kalafat S. Erduman P. Arat 

Çoruh Afyon Kayseri 
M. Güney S. Torfilli K. Gündeş 

Muş Çorum 
H. Dayı Okunamadı H. Ortakcıoğlu 

Sivas Sivas Amasya 
R. öçten B. Taner C. Topçu 

1953 O : 
Bilecik 

K. M. Kurkut 
Trabzon 

S. E. Alperen 

Sivas 
N. Ertürk 

Elâzığ 
Ş. Yazman 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 

Kars 
A. Çetin 
İsparta 
T. Tola 

REİS — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET AKSOY 

(Ordu) — 601 nci bölüme bir ilâve yapılması 
hakkında Maliye Bütçesi müzakere edilirken 500 
bin lira verilmesi hususunda bir takrir verilmişti. 
Bu takrir Yüksek Heyetiniz tarafından dikka
te alınarak Komisyona havale edilmişti. Komis
yon yaptığı müzakere neticesinde yapılan teklifi 
500 bin olarak değil 300 bin olarak kabul etmiştir. 
Binaenaleyh bu paranın 300 bin olarak ilâvesi lâ-
zımgelmektedir. 

REİS — Bu fasla 300 bin lira ilâvesi sure
tiyle takriri oyunuza, arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
565 000 

F. 
601 Kudretsiz hayrata yardım 

1 500 

REİS — 300 bin lira ilâvesi suretiyle 601 nci 
bölümü 565 000 lira olarak oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
602 Edremit Belediye Hastanesine 

yardım 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

603 Çeşitli sosyal yardımlar 75 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri farkı 180 000 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
701 

702 

A/2 - CETVELİ 

Yapı onarımı 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fatih Külliyesi onarımı 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
1 055 000 

467 000 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 

Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (5 733 500) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 522 000) lira tahsisat veril
miştir. 

REİS — Birinci maddeyi cetvelle birlikte 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (6 955 500) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F . Lira 
2 963 000 1 İcareler 

REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Türlü varidat 2 712 500 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Hazineden yardım 880 000 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFET 
AKSOY (Ordu) — Efendim, Gelir Bütçesinin 3 
ncü bölümüne, demin kabul buyurduğunuz 300 
bîn liranın eklenmesi ile bu bölüm 1 180 000 
olacaktı»*. 

REÎS — Sarahatle ifade edin, komisyon 
sözcüsü. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK
SOY (Devamla) — Masraf kısmının 407 nei 
bölümünden tenzilini kabul- ettiğiniz 300 000 
lira ilâve edilince 1 180 000 lira olacaktır. 

F. Lira 
1 180 000 3 Hazineden yardım 

REİS — Bölümü bu şekilde 
oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 'Kabul 
edilmiştir. 

4 Geçen yıldan devrolunan va
ridat fazlası' 400 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 

2.1953 0 : 3 
' 1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va

ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (7 255 500) lira tahmin edilmişti^. 

REİS — İkinci maddeyi ilişik cetvel ve tas
hihlerle birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OMADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1953 Bütçe yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığıfc.Jjftkümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 
yılında da devam olunur. 

REİS — Bağlı cetvelle birlikte maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1953 Bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kad
roların ücret ve unvanları değiştirilmiş olan
ların da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum 
kalmaksızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle 
Türkiye. Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

REİS — Cetvelle birlikte maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki tahsisat üstünde çıkan ve 1952 Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılımı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletine© aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
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hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde-» 
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
1953 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenil. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılında kul
lanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetveli ile birlikte oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

REÎS — Oturumu açıyorum efendim. 
Efendim, Umumi Bütçenin Yüksek Heyeti

nizce dikkate alman takrirler üzerine Bütçe 
Komisyonuna havale edilen bölümleri üzerinde 
komisyonca yapılan tetkikten sonra gelen ra
poru okutuyorum: 

27 . n . 1953 
Yüksek Reisliğe 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu ile, 
yine 1953 yılı mülhak Bütçe kanunlarının Büyük 
Millet Meclisi Umumi Heyetinde müzakeresi sıra-

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 
Oylarını kullanmıyanlar lütfen kullansın

lar. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim, Umumi Bütçenin masraf bölümle

rine dair değişiklikleri ihtiva eden bâzı takrir
ler vardı. Bütçe Encümenine gitmişti. Henüz 
gelmemiştir. Masraf maddesini oyunuza arzet-
meden evvel bunların vüruduna intizar etmek 
icabediyor. Bu itibarla 20 dakika Oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 23,55 

sıhda bu kanunara bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerdeki bâzı fasıl ve maddelere tahsisat 
ilâvesini mutazamanm olarak verilen ve nazarı 
dikkate alınmak üzere komisyonumuza tevdiine 
karar verilmiş olan önergeler, 27 . II . 1953 ta
rihinde Maliye Vekili hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Bu ödeneklerin ihtiva ettikleri zam miktar
ları, alâkalı fasıl ve maddeleri ile unvanları ve 
ait olduğu daireler, ilişik cetvelde gösterilmiş ve 
yekûn itibariyle (2 249 179) lira olarak tesbit 
olunmuştur. 

« • • 

ü 
aati 

Mu 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 0,15 

REİS — Reisveküi Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ali Ocak (Gazianteb). 

ler... Kabul edilmiştir. 

— 1300 — 
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Umumi Heyeltîn tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek ReiRİiğe sunulur. 
Reis Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas 

K. Yılmaz H. Hüsman H. îmre 
Elâzığ Eskişehir İstanbul 

0. P. Şanaç A. Potuoğlu S. Oran 
istanbul îzmir Kastamonu 

F.. Sayımer B. Bigin H. Türe 
Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 
Konya Malatya Ordu 

M. Â. Ülgen M. S. Eti R. Aksoy 
Seyhan Siird Sivas 
S. Ban B. Erden R. Ş. Sirer 
Trabzon Zonguldak 

S. F. Kalaycıoğlu H. Balık 

REÎS — Komisyon Sözcüsü izah için buyu
run. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Yüksek heyetinizce 
nazarı dikkate alman zam teklifleri komisyo
numuza havale Duyurulduğu için bugün komis
yonumuz içtima ederek bu teklifleri Maliye Ve
kilinin huzuru ile tetkik ve müzakere etmiştir. 

.1953 0 : 4 
Neticede önergelerde yazılı olan ve teklif edilen 
zamlardan bir kısmı aynen kabul edilmiş,bir 
kısmı uzun müzakerelerden sonra mevcut va
ziyet ve. ihtiyaç göz önüne alınarak kısmen bâ
zı tenziller yapmak suretiyle tadili kabul edil
miştir. Bâzı teklifler üzerinde de yine uzun mü- • 
zakerelerden sonra bu teklifleri kabul edeme
mek mevkiinde kalınmıştır. Hazırladığımız cet
veli yüksek tasvibinize arzetmiş bulunuyoruz. 
Her bölüm ve maddenin yüksek heyetinize ar
zında emredeceğiniz izahatı komisyonumuz mu
cip sebepleri ile bildirmeye amadedir. Onun için 
şimdi fazla mâruzâtta bulunmak istemiyorum. 

REİS — Maliye Vekilinin mütalâası var mı 
efendim? 

MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Söz isti
yorum. 

REİS — Tümü üzerinde mi, fasıllar üzerinde 
mi konuşacaksınız? 

MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Fasıllar 
üzerinde. 

REİS — O halde konuşmak istediğiniz fasıl 
gelince lütfen işaret ediniz. 

Büyük Millet Meclisinin 203 ncü faslının 12 
nci maddesini okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi 
P. M. 
203 12 Millî Saraylar geçici hizmetlikr ücreti 

REİS — Bu maddeye zammı mutazammın 
olan takrir komisyonca reddedilmiş bulunuyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, yanlış anla
şılmasın arzedeyim : Birinci okunan rakam, ko
misyonca bidayette kabul edilip yüksek heyeti
nize arzedilen rakamdır. 

İkinci rakam, nazarı dikkate alınmak üzere 
takrirlerle ilâvesi istenen rakamdır. 

Üçüncü okunan rakam, üzerinde komisyo
nunuzun bu zamları nazarı dikkate alarak veya 
almıyarak veya kısmen alarak tesbit ettiği ra-

3 500 2 000 3 500 

kamdır. Bu itibarla bir yanlışlığa mahal kal
mamak üzere bu şekilde izahına mecburiyet his
settim. 

REİS — 203 ncü faslı oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Büyük Millet Meclisi, Millî Saraylar geçici 
hizmetlileri ücreti olarak 203 neti faslın 12 nci 
maddesine iki bin lira ilâvesi hakkındaki önerge 
dikkate alınmıştı. Komisyon bunu kabul etme
miştir. 203 ncü bolümün 12 nci maddesini 3 500 
lira olarak aynen oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 203 ncü fasıl yekûnu 
74 000 lira olarak aynen kabul edilmiştir. 

P. 
453 

M. 
12 Pariâmentolaifaırası Turizm Birliğine katılma payı 

REİS — İlâve Ue 453 ncü bölümü 309 550 Ura o-
tttfe kabul edenler... Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

2 500 2000 3 850 
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Devlet Meteoroloji İşletti Uanum Müdürlüğü 

F . 
450 Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutuHacak 

öğrencilere verilecek burslar 10 350 2 578 12 928 
REİS — Bölümü bu şekilde, 12 928 lifa olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilimdştir. 

* ** Diyanet İşleri Reisliği " 
F . M. 
202 13 Hayrat hademesi ücreti 5 537 460 360 000 5 537 460 

13 311 940 

MÜÇTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Diyanet 
işleri Reisliği 1953 yılı Bütçesinin 202 nci bö
lümünün 13 ncü maddesindeki hademei hayrat 
ücreti olarak Hükümetçe teklif edilen 500 imam, 
hatip ve müezzin kadrosunun bine iblâğı ve 
bunun için 360 bin lira tahsisat konması hak
kındaki 84 milletvekili arkadaşımızla beraber 
takdim etmiş olduğumuz ve Heyeti Âliyeniz 
tarafından dikkate alınmak suretiyle Bütçe Ko
misyonuna havale edilen bu teklifimiz Bütçe 
Komisyonunun bâzı mütalâalariyle maalesef ret 
edilmiş bulunmaktadır. (Kalbul, kabul sesleri). 

Bütçe Komisyonunda hâkim olan mütalâa 
ve kaiiâatleri, Heyeti Âliyenizin hakemliğine 
müracaat ederek arz ve izaha mecbur kalıyo
rum. Bir defa, teamül hilâfına, şahsi kanaatim 
olarak arza mecburum iki, Bütçe Komisyonu 
!bu teklifin, evvelâ kanuni midir, yoksa değil 
midir ve varidat bakımından buna imkân var 
mıdır, yok mudur, tetkik etmesi lâzımgelirken 
bu ciheti tezekkür dahi etmemiştir. Bendeniz 
de Heyeti Âliyenizde cereyan eden müzakereler 
sırasında, bunu da tekrar arza "mecburum, ko
misyonda bu tasarrufun bariz bir müşahedesini 
görmekle üzüntü duydum. Bununla beraber 
ret sebeplerinden birisi de eleman bulunamıya-
cağı kanaatidir. Halbuki bugün camilerimiz
de imam, müezzin, hatip mevcuttur. Hattâ biz 
bu teklifi yapmakla Hükümete yardım ettiğimi
ze kaaniiz. Şimdi ehliyetsiz imam ve hatipler 
iş başındadır. Bunu bine ilblâğ edince, Diya
net işleri imtihan açacak, kazananları bu eh
liyetsizlerin yerine tâyin ederek ehliyetsizleri 
saf dışında bırakacaktır. (Anlaşıldı, kâfi, kâfi 
sesleri, reye, reye sesleri). 

Lütfü atıfetinize sığmıyoruz, tekütaiarin ka
bulünü istirham ediyoruz. (Alkıılar). 

REİS — Buyurun Ömer Bilen... (Vazgeçti, 
vazgeçti sesleri). 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Arkadaşımın 
mütalâalarına iştirak ediyorum. 

REİS — Komisyon sözcüsü.... (Gürültüler, 
kâfi sesleri, reye sesleri). Müsaade edin efen
dim, komisyon sözcüsü komisyonun mütalâası
nı arzedecektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDI 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim müsaade bu
yurun. (Şiddetli gürültüler. Hep böyle yapar
sınız sesleri). Müsade buyurun, komisyonumu
za bir vazife verdiniz, tetkik ettik, kararımızı 
Heyeti Umumiyenize arzedeceğiz. 

Efendim, geçen sene imam hatip kadrosa 
5750 idi, bu sene 500 kadro ilâve edildi. Bu 
500 ilâvenin tutarı 360 000 liradır. Halbuki 
ilâve edilen 586 000 liradır, ki 226 000 lira 
fazla mevcuttur. Bu da imam hatip aylıkları 
nın birer derece veya 15 - 20 lira zammının kar
şılığıdır. 

Bütçeyi tetkik eden raportörümüzün dairesi 
ile yaptığı temas neticesinde edindiği kanaat 
şudur ki, 500 ilâve kadronun doldurulması, is
tenilen evsafı haiz imam ve hatip bulunması 
ancak bu sene içinde mümkün olabilecektir. 
Verilecek kadro için istenilen evsafta imam ve 
hatip bulunmasının müşkül olduğu bize verilen 
izahattan anlamış bulunuyoruz. 

Mahaza takdir yüksek heyetindir. (Reye 
reye sesleri) 

RElS —T Efendim, müsaade buyurun. Bu 
bölüme ilâve yapılmak üzere iki takrirden 360 
bin lira ilâvesine dair olan takrirde Mücteba 
Iştın'm kazası bulunmaktadır. Takriri şimdi 
okutacaağım, ondan sonra reyinize arzedece-
ğim. 
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Yüksek Reisliğe I 

Diyanet işleri Reisliği ?L953 yılı bütçesinin 
202 bölüm 13 ncü maddesindeki Hayrat ha
demesi ücreti olarak gerek Hükümetçe istenilen 
ve gerek Bütçe Komisyonu' tarafından. aynen 
kabul olunan (5 537 460) liranın bütün vilâ
yetlerden, Müezzin, îmam ve Hatip tâyini hu
susunda vâki talepleri karşılamak imkânını 
kısmen sağlamak maksadiyle bu seneki kadro
da kabul olunan beş yüz îmam, Hatip ve Mü
ezzin kadrosunun bir misline iblâğını temin 
ve mevzu tahsisata da (360 000) liranın zam 
edilerek (5 897 460) liraya çıkarılmasını arz 
ve talep ederiz. 

Balıkesir 
Mücteba Iştın 
Çanakkale -

N. Kirişcioğlu 
Balıkesir 

Yahya Pelvan 
Kars 

L. Aküsüm 
Çankırı 

Kârım Arar 
Bolu 

Z. Danışman 
Maraş 

A. Bozdağ 
Maraş 

G. Kmoğlu 
Maraş 

A. Kadoğlu 
Tokafl 

A. Gürkan 
Sivas 

R. 'öçten 
Çankırı 

K. Atakurt 
Seyhan 
Z. Eker 
Kocaeli 

E. Alican 
Maraş 

M; özsoy 
Niğde 

# N. Bilge 
Zonguldak 

S. Başoi 
Kastamonu 

9. Kantarel 

Kayseri 
î. Kirazoğlıı 

Afyon 
G. Yiğitbaşı 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
tzmir 

N. încekara 
Kayseri 

î. Berkok 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Ankara 
S. Benli 

Ağrı 
H. öztürk 

Bolu 
Vahit Yöntem 

Rize 
K. Balta 

Burdur 
M. özbey 

Bolu 
£ GHilez 
Eskişehir 
E. Baysal 

îçel 
S. înankur 
Balıkesir 
S; Başkan 
Denizli 
E. Şahin 
Ankara 
ö. Balen 

Kastamonu 
Z. Termen 
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Balıkesir 

M. Emiroğlu ' 
Konya 

S. S. Burçak 
Aydın 

Cevat Ülkü 
Aydın 

Nail Geveci 
Urfa 

C. Öncel 
Balıkesir 
M. Tnçay 
Bilecik 
t. Aşkın 
Konya . 

F. Ağaoğlu 
Samsun 

M. özkefeli 
Balıkesir 
V. Asena 

Konya 
H. Aydmer 

Samsun 
Ş. Uluçay 
Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 
Kocaeli 

H. Başak 
Çoruh 

M. Güney 
Okunamadı 

Çoruh 
M. Bumin 
Manisa 
Ş. Ergin 
Aydjn 

Şi Hasırcı 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Urfa 

H* Oral 
Elâzığ 

S. Ergene 
Afyon 

S. Kerman 
İsparta 

T/Tola 
Antalya 

B, Onat 
Kocaeli 

H. Türkand 
Muğla 

Y. Başar 
Tokad 
M. önad 

Erzurum 
Bi Dülger 
Erzurum 

S. Erdunaan 
Çanakkale 

ö. Mart 
Ofcanamadı 

REİS — Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Sayacağız efendim, (gürültüler) Mü
saade buyurun efendim. (Aksini reye köy sesleri) 
rica ederim efendim, müsaade buyurun. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, (sürekli alkışlar) 

Bu bölümle ilgili diğer takriri de okutaca
ğım, ondan sonra* oyunuza arzedeceğim. 

17 . n . İ953 
Yüksek Reisliğe 

(Diyanet İşleri Bütçesinin 202 nci faslının 
13 ncü bölümüne 1.733 aded 60 lık hayrat ha
demesi kadrosunun beherine 15 er lira aylık 
zammedilebilmesi için 311 940 lira ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Ankara Denizli 
Dr. Talât Vasfi öz Dr. Baha Akşit 

Kayseri Afyon 
İbrahim Kirazoğlıı Gaai ;5fiğitbfl!aı 



Niğde 
Halil Nuri Yurdakul 

Bilecik 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

Kayseri 
Ali Rıza Kılıçkale 

Aydın 
Lûtfi Ülkümen 

Trabzon! 
Faik Ahmed Barutçu 

Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Elâzığ, 
Şevki Yazman 

Muş 
H, Dayı 
geyhamı 

Arif N. Asya 
Çoruh 

M. Bumin 
Burdur 

t Mehmet özbcy 
Ankara 

Cevdet Soydan 
İsparta* 

Reşit Turgut 
Sivafl 

Şevki Ecevit 
Kırşehir; 

Bılvan Kaman 
Bilecik 

Talât Oran 
ıKütahya 

Remzi Koçak 
Ankara 

Rainiz Eren 
Konya 

AH Rıza! Ercan 
Tunceli 

Hıdrf Aydın 
Giresun) 

Haindi Bozbağ 
TokaKİ 

Halûk ökeren 
Tokad 

H. "ökeren 
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İsparta 

t)r. İrfan Aksu 
Çoruh 

A. Rıza Sağlar 
Kütahya 

S. Sururi Nasuhioğlu 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Gazianteb 

Süleyman) Kuranel 
Erzurum 

Mustafa Zeren 
Bingöl 

F . Fikri Düşünsel 
Elâzığ 

S. Ergene 
Konyd 

H. Aydınger 
Erzurum 

Rnzai Topçuoğlu 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Ankara 

Hamdi Bulgurlu 
Ankara) 

Dağıstan Binerbay 
. .Ankara1 

Abdullah! Gedikoğlu 
Sivaö 

Hüseyin Yüksel 
Yozgad 

Yusuf Karslıoglu 
DenizMi 

Fikret Başaran 
Kayserr 

1. Berfook 
ıKonya 

Sıtkı Salim Burçak 
Niğd<ö 

F. ıKöşkeiroğhı 
Giresun! 

Hayrettin! Erkini en 
Kütahya 

Meodet Alkin 
Sifva^ 

Nâzım Ağacrkoğlu 

REİS — Gene bu bölüme 311 940 lira ilâve- 1 
sini mut azanını m olan ikinci takriri oyunuza ar- I 
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zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenİeıv. Kabul 
edilmiştir. (Alkışlarf 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Bu bölümle alâkalı usul hakkında 
mı? 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, simdi kabul buyurulan tahsisatın bir 
kısmının, 5433 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi 
mucibince emekli keseneği olarak kesilmesi lâ-
zımgelmektedir. 209 ncu bölüme tahsisat konul
madığı takdirde bu arkadaşlar namına emekli 
aidatı verilmesine imkân yoktur. Bu cihet naza
rı dikkate alınmak üzere komisyona iadesini ri
ca ederim. 

REİS — Komisyon Murad Ali Beyin teklifi
ne iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (istanbul) — Bu bir kadro karşılığı
dır. Tahsisat tamamen konmuştur. Kabul ettiğiniz 
miktara göre bunun % 5 i nispetinde emekli aida
tı kesilip, 5434 sayılı Kanuna göre Emekli Sandı
ğına gönderilecektir. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — 202. Bö
lüm hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Heyeti

nizce malûm olan bir hakikattir ki, evvelâ bir 
kodro lâzımdır. 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine göre bunun için tutacak miktarın D 
cetveline ilâvesi lâzımdır. Aksi takdirde kabul 
edilen bu tahsisatın tediyesine imkân yoktur. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 60 lira aylık 
lı 500 kadro 360 bin liradır. Bunlar yeniden ta
yin edilecektir. Ş'imdi bunlardan emekli aidatı 
olarak % 5 kesmek lâzımgelecektir. Bundan baş
ka, 60 liralık kadrolar 75 liraya terfi edecekler. 
Onun için vasati olarak % 10 tahmini bir hesap 
yaparsak zannederim ki kâfi gelecektir. Çünkü 
bu kadroların hepsine aynı tarihte tâyin yapıla
cak değildir. Aradan zaman geçeceği için bu 
% 10 nispetinde bir tahsisat kâfi gelecektir. Bu 
hususta Maliye Vekâleti ile de temas ettik. İhti
yacı karşıhyabileccktır. (D cetvelini unuttunuz 
sesleri) 
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REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, kabul buyurduğunuz bu 360 bin lira
lık zam bir tezat teşkil edecektir. TFsul itiba
riyle bu tasrih edilmediği takdirde yarın tat-
bikııia geçildiği zaman dairesi müşkül vazi
yette kalacaktır. Bütçe Komisyonunca kabul 
edilen 500 kadroya ilâveten yeniden 500 kadro 
kabul ettiniz. Bunların terfihleri için kabul 
edilen 360 bin lira 1.000 adedine mi şâmil ola
caktır, yoksa eskilere mi şâmil olacaktır? Bu 
tasrih edilmedikten sonra müşkülâta mâruz 
kalınır. 

REÎS — Heyeti umumiye bu hususta bir ka
rar verecek değildir. Ancak bu bölüm hakkın
da vuzuh hâsıl olabilmesi için Bütçe Komisyo
nu Sözcüsünün bu bahsedilen hususlar hak
kında kâfi izahat vermesi zarureti vardır. Bu 
itibarla kendisini kürsüye davet ediyorum. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ HÂDl HÜSMAN 
(istanbul) — Efendim, şimdi 60 liralık kadro 
75 e çıkıyor. Bunun eskilere mi ait, yenilere mi 
ait olduğunu metinde tesbite imkân yoktur. Ni
hayet 60 lirabk kadroya 15 lira zam edilerek 
75 oluyor. Bunun, bidayeten tâyin edilenlere 
mi, son senelerde bu kadrolara alınanlara mı 
verilmesi lâzımdır, bunu dairesi tâyin ede
cekti!. 

Murad Âli Bey istical ediyorlar; D cetveli
ne ilâvesi lâzımdır. Fakat daha o madde mü-
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zakere halinde değildir. O madde gelince yük
sek heyete arzedeceğiz. 

REÎS — Memiş Yazıcı. 
MEMlŞ YAZICI (Erzurum) — Arkadaşlar, 

Büt<;c Encümenini, Meclisin Ayan Komisyonu di
ye vasıflandırıyorlardı. Hakikaten öyle. Mecli
sin kararına tebaan kendisine tevdi edilen işi 
orada düşünmemiş, tetkik etmemiş; acaba Mec
lis noktai nazarında ısrar eder mi diye düşün
memiş, şimdi gelmiş burada bocalayıp duru
yor. Ayıp. 

REÎS — Efendim müsaade buyurun. Me
miş Bey son söylediğiniz «ayıp» kelimesini geri 
almanızı rica ediyorum. 

MEMlŞ YAZICI (Erzurum) — Geri alıyo
rum efendim. 

REÎS — Geri almıştır efendim, mesele kal
mamıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, biz tahsisatı 
kabul etmediğimiz için, çok yanlış itabda bu
lundular. Tahsisatı kabul etmedik ki, kadrosu
nu teklif edelim. Şimdi tahsisatı lütfettiniz, 
kabul buyurdunuz, onun icabı yerine getirile
cek ve maddei kanuniye geldiği zaman ona ait 
kadroları da komisyon adına ilâve edeceğiz. 
Onun için yanlış itabda bulundular lütfen geri 
alsınlar. 

REÎS — 202 nci bölümü yeni şekliyle oku
tuyorum. 

F. M. 
202 

11 
12 
13 

Ücretler 
Merkez hizmetliler ücreti 
Vilâyet hizmetlileri ücreti 
Hayrat hademesi ücreti 

Fasıl yekûnu 
REÎS — Yeni şekli ile 202 nci faslı 6 720 300 lira olarak oylarınıza ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

35 100 
475 800 

6 209 400 

6 720 300 

Tapu VA Kadasltro Umum Müdürlüğü 

450 Teknik Okulda Kadastro mühendisi ye
tiştirilecek öğrencilere verilecek burslar 
REÎS — 450 nci faslı yeni zamla be
raber 121 500 lira olarak oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

97 200 24 300 121 500 
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Toprak ve îskân İşleri Umma Müdürlü&ü 

F , M. 
425 50 Başka her çe§it masraflar 2 200 000 1 0 0 0 000 2 700 000 

REİS — îrfan Aksu, buyurun. 
t&FAtf AKSU (İsparta) — Muhterem arka

daşlar; Toprak ve îskân Genel Müdürlüğünün 
Bütçesinin müzakeresi sırasında bu faslın 50 nci 
maddesinde mevcut 2 200 000 liradan ancak 500 
bin lirası su baskınlarına ve heyelanlara sjarfe-
dildiği için, biz bu maddeye bir milyon eklemek 
suretiyle yekûnu 3 200 000 liraya çıkarmak için 
teklif yapmıştık. Takrir nazarı dikkate alına
rak Bütçe komisyonuna gitmişti. Komisyon tek
lifimizden 500 bin lira tenzil etmek suretiyle 
2 700 000 liraya iblâğını kabul etmiştir. 

Son günlerde yurdumuzun heyelan ve sey
lâp felâketlerine uğradığı malâmunuzdur. Bun
lar birbirini takip etmektedir. Bizim mıntaka-
mızda 500 haneli bir kasaba yalnız insanları 
kurtulmak suretiyle mahvolmuştur. Bir heyet 
Hükümetten buraya 500 000 lira yardım yapıla
cağına dair daha evvel vait almıştır. Manisa'nın 
da bir mevzuu var, geçen sene hiç beklenmedik 
bir zamanda Ankara'da bir taş ocağında vukua 
gelen heyelan dolayısiyle 80 hanenin nakli mec
buriyeti hâsıl olmuştu, Adana'daki seylâp da gö
zümüzün önündedir. Onun için çok istirham 
ediyorum, geçen gün Heyeti Umumiyenin ka
bul ettiği şekilde, su baskınlarına ve heyelana 
sarf edilecek (500) bin liralık kısmın bir milyon 
liraya iblâğiyle madde yekûnunun 3 200 000 
lira olarak kabulünü rica ederim. înşaallah ol
maz, fakat böyle bir felâket olduğu takdirde 
onu zamanında önlemek ve vatandaşları mağdur 
bir vaziyetten kurtarmak için bunu lüzumlu ad
dediyorum, bunun esirgenmemesini rica ve is
tirham ederim. 

EEİS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 

HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, ilâvesi isteni
len zam Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü 
Bütçesinedir. Kendi muamelesi ve fonksiyonu 
dâhilinde, Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü, 
ancak iç iskâna taallûk eden mevzular için bu 
parayı sarfedecektir. Şunu bilhassa Heyeti Ce-
lilenize arzetmek isterim : Heyelan, sel, yangın, 
âfet ve saire gibi hâdiselerin icap ettirdiği tah
sisat ayrıca Bayındırlık Bütçesinin 792 nci bö
lümünde bir milyon lira olarak bir tahsisat var

dır. İleride, bu fasıldaki tahsisat kalmaz ve yeni 
bir tahsisat icap ederse, Hükümet her zaman 
için yüksek Meclise müracaat edebilir. Onun 
için Bütçe Komisyonunuz, bize havale Duyuru
lan önerge üzerine buraya 500 bin lira ilâvesi 
suretiyle 2 700 000 liraya çıkardı. Yüksek Mec-
lisinizce de o suretle kabulünü rica ederiz. 

REİS — İrfan Aksu. 
İRFAN AKSU (İsparta) — Tekrar rahatsız 

ediyorum, özür dilerim. 
Mevzuubahis Gelendos Kasabasının durumu 

iç iskâna giriyor. Nafıa Vekâleti buraya mühen
dislerini gönderdi, derenin ağzından bu kasaba 
kaldırılmadığı takdirde, 4 - 5 senede bir 50 -100 
hane yıkılmaktaydı. Buranın nakledilmek su
retiyle daimî masraftan ve vatandaşların hayat
larını tehlikeden kurtarmak lüzumu neticesine 
vardı. Diğer heyelandan da bahsettim. Bunlar 
da birer iç iskân mevzuuna giriyor. Bu itibarla 
Bayındırlık Bütçesindeki fasılla bunun alâkası 
yoktur. Devlet Bakanlığı da bunu tetkik etti 
ve aynı neticeye vardı. Bu itibarla bu tahsisatın 
kabulünü rica ediyorum. 

CEZMt TÜRK (Seyhan) — Bir köy, bir ka
saba veya birkaç hanenin bir yerden kaldırılıp 
başka yere nakli bir iç iskân mıdır? Değil midir? 
Sözcüden bunu soruyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (istanbul) — Efendim; tahsisatın 
mevzu olduğu bütçe Toprak ve İskân Bütçesidir 
Bu itibarla toprak işlerine ve iskân işlerine taal
lûk eden hizmetler karşılığı ancak bu bütçeye 
konabilir. Bunun dışında, heyelan, âfet, sel ve 
saire gibi hâdiselerin icabettirdiği tahsisatın yeri 
Bayındırlık Bütçesidir. Bilhassa Gelendos gibi 
bir kasabanın bütün sekenesiyle beraber başka 
bir yere nakledilmesi mevzuu ancak bir kanunla 
halledilebilir. Nitekim Gördes kasabasının 
nakli bir kanun mevzuu olmuştur. 

Ancak Cezmi Türk arkadaşımı, Bütçe Ko
misyonu Üyesi olarak tatmin edemedi isem bu
nun daha geniş cevabını alâkadarlarından alma
sını rica ederim. 

REİS — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, özür di

lerim. Sayın Sözcünün beyanlarından bir şey 
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anlamadım. Bir memlekette seylâp olur, bizini 
bölgemizde olmuştur. Başka gölgelerde de ol
maktadır. Bir yerde arazi kayar, bir felâket olur, 
Bayındırlık Bakanlığı yardım eder, Kızılay 
yardım eder tahsisatını sonra alır; Bu tamamen 
Bayındırlık Bakanlığına ait bir iştir. 

Ama büyük bir âfet olur, bir büyük bölge 
veya köyü olduğu yerden kaldırıp başka bir yer
de kurmak, halkını nakletmek icabeder. Bu ta
mamen bir iç iskân mevzuudur. (Doğru, bravo 
sesleri) Bu ise, doğrudan doğruya, adı da Top
rak ve îskân Genel Müdürlüğü olan idarenin 
işidir. (Bravo sesleri) Kaldı ki, kanunlar, daima 
müşkül durumda olan vatandaş lehine tefsir olu
nur. Bu yolda malî mâniler çıkarmak doğru de
ğildir. Bendeniz bilhassa bu zihniyeti anlıyamı-
yorum. (Bravo sesleri alşıklar) 

REÎS — Efendim; 425 nci faslın 50 nli mad
desindeki tahsisat 2 200 000 lira olarak komis
yonca kabul edilmişti. Umumi Heyet 50 nci mad 
d'eye bir milyon liralık bir tahsisat ilâvesine 
dair olan önergeyi nazarı dikkate alarak ko
misyona göndermişti. Komisyon bir milyon ye
rine 500 000 liralık bir ilâve ile maddenin! ye
kûnunu 2 700 000 liraya iblâğ etmeyi muvafık 
bulmuştur. Evvelâ bunu oyunuza arzedeceğim, 
kabul edilmediği takdirde, 500 000 lira kâfi gö
rülmüyor demektir. O zaman takriri oyunuza 
arzedeceğim. 

Şimdi 500 000 lira ilâvesi suretiyle 425 nci 
faslın 50 nci maddesini 2 700 000 lira olarak 
kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri) Tekrar 
•edeyim, tekrarında f aidei hukukiye vardır. 
2 200 000 liradan ibaret olan 425 nci faslın 50 
nci maddesine bir milyon lira ilâvesini tazammun 
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eden takrir dikkate alınmış bulunuyor. Komis
yon bunun 500 000 lirasını kabul etmiş, diğer 
500 000 bin lirasını kabul etmemiştir. Bölümün 
50 nci maddesi bu suretle iki milyon 700 bine 
çıkmış bulunuyor. 

Şimdi Yüksek Heyetiniz İM milyon yedi yüz 
bin lirayı kabul ederse komisyonun fikrine ilti
hak etmiş bulunacaktır. Kabul etmezseniz bu 
takdirde bir milyon ilâvesini tazammun eden 
takriri oyunuza arzedeceğim. (Evvelâ takriri 
reye koyun sesleri) (Gürültüler) Müsaade bu
yurun 'efendim, komisyon, teklif edilen tahsisa
tın bir kısmını kabul etmiş durumdadır, hiç 
kabul etmemiş olsa idi bu takdirde takriri oyu
nuza arzfedecektik. Ancak komisyon takririn bir 
kısmını kabul etmiş* bulunmaktadır. Bu itibarla 
faslı okutuyorum: 

p. Lira 
425 îskân işleri masrafları 

10 Yiyecek masrafları 700 000 
20 Giyecek masrafları 10 000 
30 Tedavi masrafları 20 000 
40 Muhacir ve mültecilerin mas

rafları 4 787 672 
50 Başka her çeşit masraflar 2 700 000 

Fasıl yekûnu 8 2İ7 672 
REÎS — Bu suretle usule uygun olarak 

faslı oyunuza arzediyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret etsinler... 

SAFFET GÜROL (Konya).— Kolumuz ağ
rıdı. 

REÎS — Tahammül gösterin, efendim. 
Kabul etmiyenler... 425 nci fasü 8 217 672 

lira olarak kabul edilmiştir. 

F. 
450 

Adalet Vekâleti 

Üniversite ve Yüksek okullarda okutulan öğ
rencilere verilecek burslar 1 250 213 0 

REÎS — Komisyon sözcüsü izahat versin 
lütfen. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDÎ HÜ& 
MAN (Îstanbul) — Efendim, bütçe tanzim edi
lirken, Adalet Bakanlığı namına hukuk fakül
tesinde okuyan yalnız bir öğrenci mevcutmuş. 

O da mezun olmuş, Bakan da aramızdadır, böy
le bir tahsisata ihtiyaçları kalmamıştır ki tez
yit edelim. 

REÎS— Tahsisat olmadığı için bu faslı oyu
nuza arzetmiyorum. 
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Emniyet Umum Md. 

F. M. 
450 Üniversite ve Yüksek okullarda okutulan öğ

rencilere verilecek burslar 9 900 2 475 12 375 
REÎS — 450 nci bölümü 12 375 lira olarak oyu-
nuuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
604 20 Dernekler ve Köyler tarafından inşa veya tamir 

ettirilecek hayrata yardım için 200 000 500 000 500 000 
REÎS — 604 neü bölümün 20 nci maddesine 
300 000 liranın ilâvesini komisyon son defa kabul 
etmiştir. Bu suretle 200 000 lira 500 000 e çık
mış bulunmaktadır. Bu hale göre yekûnu 
(680 000) lira oluyor. Bu şekliyle faslı kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. > 

624 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler derneklerine 
yardım 5 000 15 000 20 000 
REÎS — Faslı 20 000 lira olarak oya arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir 

638 Ankara Belediyesine yardun 0 500 000 0 

SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar; bundan evvel Maliye Vekâleti bütçe
si konuşulması sırasında yardım faslından, 
Yüksek Meclisiniz haiz olduğu teşriî kuvvetin 
icabı olarak ve takdirini kullanarak bâzı der
neklere ve müesseselere yardım tahsisatı kabul 
etmiş veya konan tahsisatın tezyidi hususundaki 
arzusunu bir karar halinde tecelli ettirmiş bu
lunuyordu. Gerçi bütçelerin müzakeresinde ve 
kabulünde bilhassa umumi heyetin bu gibi tez
yit şeklinde kararlar ittihaz etmesinin bâzı mem
leketlerde cari olmadığı hususunda söylentiler 
var veya bu gibi kaideler kitaplarda yazılı ve 
Bütçe komisyonlarının hattâ bu tasarrufta bulu-
namıyacağı hususunda tezler ileri sürülmekte 
ise de T. B. M. Meclisinin ananesinde, daima 
doğru ve iyi gördüğünü kabul etmek usulü, iti
yadı teessüs etmiştir. Kaldı ki B. M. Meclisinde 
Ankara Belediyesine yardım tahsisatının kabu
lünün mazide misalleri mevcuttur. Hattâ 14 Ma
yıstan sonra gelmiş olan D. P. iktidarının B. M. 
Meclisi ekseriyeti bu türlü bir tahsisat kabul et
miş ve Ankara Belediyesine yardım etmiştir. Bi
naenaleyh Maliye Vekâletinin yardun bütçesin
de kabul edilmiş olan tahsisatın reddi sebeoini 
bir anda anlamak mümkün olmuyor. Fakat Büt

çe Encümeninin müzakerelerini takibettjğimiz 
zaman hayretle müşahede ettik ki ret sebepleri 
hiçbir suretle sizlerin vicdanlarında tebellür et
miş olan kanaatlerin her halde mâkesi değildir. 
ileri sürülen fikirlerde o kadar tezat mevcuttur-
ki, insan, iki buçuk ayda bir bütçeyi, hakikaten 
dikkat ve itina ile hazırlıyan ve bize fevkalâde 
bir bütçe tasarısı getiren Bütçe Encümeninin 
yorgunluktan mütevellit bir dakika içinde ver
miş olduğu hüküm ve kararlardan ancak hayret 
hissi duyuyor. Yoksa bu arkadaşların çalışkanlı
ğı ve aklı selimi Ankara Belediyesine verilen 
500 bin liranın reddedilmemesini icabederdi. (Al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, gülerek alkışlamanız
dan ne demek istediğimi anladığınızı ve eski tak
ririmizi kabul edeceğinizi fehmü idrak edecek 
kadar sizin ruhlarınıza yakın bir arkadaşınızım. 
(Gürültüler) 

Arkadaşlarım, bendeniz umumi meyanda bir 
nutuk irat etmemekteyim.' Heyecanımı mmur gö
rünüz. Ankara Belediyesi gibi bizi barındıran iyi 
bir ev sahibine sağdan soldan sataşılınca heye
cana düşüp sözlerimi şaşırıyorum. Bir dakika 
beni dinleyin. (Gürültüler) Haa, dinlemek iste
miyorsunuz, pekâlâ. Rica ederim efendim, takri-
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rimin okunarak oya konmasını teklif ve rica 
ederim. 

REİS — Fehmi Çobanoğlu, buyurun. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) —Sayın 
arkadaşlar, Ankara 63 vilâyetten biri ve on
lar gibi bir vilâyettir. Fakat o 63 vilâyetin 
kalbidir, merkezidir, anasıdır. (Gülüşmeler). 
Onun içim her dertli Ankara'ya gelir, 63 vilâ
yet burada deva bulur. Erzurum'un Pasinler 
ovasızdaki zelzelede bir toplayışta 100 000 lira 
verdi, Devlet Reisine çeki uzattı, oraya gön
derdi. İkinci defa 60 000, üçüncü defa 20 bin 
lira verdi. Allah memleketimizi bu gibi âfet
lerden korusun; Ankara'dan 500 000 lirayı 
esirgememenizi rica ederim. (Bravo sesleri, al
kışlar)). 

REİS — Efendim, takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Vekâleti Bütçesinin 683 ncü faslın

da Hükümetçe Ankara Belediyesi için geçen 
sene olduğu gibi bu yıl da konulmuş olan 
500 000 liranın aynen muhafaza ve kabul bu-
ynmlmasını arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Fahri Belen 

Erzincan! 
Cemal! Gönene 

Çanakkale 
önıen Mart 

Amasya 
Hâaniti Koray 

Maraş 
Ahmet Bozbağ 

Aydın 
Bakî ökdem 

Gazianrteb 
Aîi Ocak 
Seyhan 

Y. Ziya Eker 
Urfa 

Feridun» Ayalp 
Gazianteb 

Salâhattin Ünlü 

Rize 
Kemali Balta 

Çanakkale 
İhsan' iKarasioğlu 

Bursa 
Necdet !Yılma/ 

Amasya 
İsmet 01ga<; 

Mardin 
Abdürraihmaaiı Bay ar 

Ordu 
Atııf Topalüglu 

(Bursa 
Mithat San 

Yozgad 
Avnıi Doğan 

Konya 
Himmet ölçmen 

Amasya 
Kemal Eren 

Bilecik 
Talât Oran 

•İstanbul) 
OelâH Türkgeldi 

Denizli 
Mustafa) Güleügrl 

Erzurum 
Emrulaih, Nutku 
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Sivas 

Nazmı Ağacıfcoğlıı 
Tokad 

Mustafa/ özdemir 
Denizli1 

'Fikret Başaran 
Trabzon 

Naci' Altuğ 
Konya 

Saffet) Gürol 
Konya 

Rıfat Alabay 
Anıkara 

Salâhaddin Âdil 
Anlkaira' 

H'aandî Bulıguriu 
Ankara 

Ramiz Eren 
iMandsa 

Faruk İlker 
vSaansun, 

Ferid Tüzel 
Samsun 

Firua 'Kesini 
ı İstanbul 

Salih Fuad1 Keçeci 
Bursa 

Ali Canib Yöntem 
Ankara 

CevdeH/ San 
ıKa'rs 

Abbas 'Çetin 
Burdur 

Mehmet özbey 

REİS — 638 nci fazla 500 000 lira ilâvesi 
hakkındaki takriri oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Alkışlar). 
P. Lira 
638 Ankara Belediyesine yardım 500 000 

REİS — 638 nci fasıl açılarak ve Ankara 
Belediyesine yardım olarak 500 000 lira kon
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tank Kozbek 
Rize 

M. Fahri Mete 
Ankara 

Fııaid Seyhun 
Ankara 

I )'dğifit an Bimenbaıy 
Gaziamteb 

Samih İnal 
Afyon' KJarahisar 
Abdullah Güler 

Balıkesir 
MüfiH Erkuyumcu 

Bursa 
Selim Herkjıieıı 

Bursa 
Sadettin» tKaraicabey 

l'zmir 
Necdeft ilneekara 

Konya 
Muammer Obuz 

(Kars 
Lâtif Afcüzüm 
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Mevlâna Celâlettini Rumi'nin Türbesi etrafının 
tarh ve tanzimi için Konya Belediyesine 0 300 000 
REÎS — 643 ncü faslı 300 000 lira olarak oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul Edilmiştir. 
Diyarbakır'da Ziya Gökalp'm doğup büyüdü
ğü evin satın alınması ve eserlerinin bu bina
da teşhiri için Diyarbakır Özel idaresine 0 60 000 
REÎS — 644 ncü faslı 60 000 lira olarak oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul Edilmiştir. 
Fâtih'in Hocası Ahmet Paşanın Türbesinin tami
ri için (Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumuna) 0 25 000 

300 000 

60 000 

0 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÂDl I-IÜS-
MAN (istanbul) — Efendim, Millî Eğitim Büt
çesinde müzeler ve anıtlar masrafları faslı ile 
Devlet malı yapı onarımları faslına tahsisat ilâ-

• vesine dair önergeler verilmişti,'. Bunlardan bir 
kısmı Bursa'daki eski bâzı türbelerin, Sultan 
Osman, Sultan Orhan, Yıldırım Bayazit ve Bi
rinci ikinci Murad'a ait türbelerin restore edil
mesi içindir. 

Diğer önerge de anıtların tamiri için 150 bin 
lira ilâvesi hakkında ve bilhassa Topkapı Sara
yı'ndaki bâzı tesislerin tamirini mutazammındı. 
Ayrıca Fâtih'in hocasının türbesinin tamiri için 

de 25 bin lira ilâvesi teklif "ediliyordu. 
Biz mahal ve yer tâyin etmeden - ki, esasen 

bu tahsisat için hassaten şuraya buraya verile
cek gibi bir kayıt koymaya imkân yoktur - 400 
bin lirayı toplıyarak Millî Eğitim Vekâletinin 
415 nci faslına ilâve etmiş bulunuyoruz. Bu su
retle 25 bin lirayı komisyonumuz reddetti. Bu
nu arzederim. (Muvafık, muvafık sesleri) 

RElS — Efendim, mesele vuzuh kesbetti. 
Komisyon 25 bin liralık bir fasıl açılmasını ka
bul etmemiştir, takrir sahiplerinin de itirazı 
yoktur, binaenaleyh reye arzedilecek bir ş*ây 
yoktur. 

F. 
772 3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin C 

fıkrası gereğince sermaye olarak Ziraat 
Bankasına 10 563 976 11 190 10 575 166 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDt 
HÜSMAN (istanbul) — Bu bölüm, 3202 sayılı 
Kanun gereğince bütçenin yüzde yarımı nispe
tinde Ziraat Bankası sermayesine mahsuben veri
len paraya taallûk eden bir bölümdür. Komis

yonunuzun teklif ettiği zamma göre hesap 
edilerek bu bölüm için ayrıca bir zam yapmak 
lâzımgeliyor. Bu yeni ilâveler dolayısiyle bu 
bölümün muza/keresinin bölümler sonuna bıra
kılmasını rüca ederim. (Muvafık seskri). 

F. 
415 

417 

M. 

10 
20 
40 

Millî Eğitim Vekâleti 

Müzeler ve anıtlar masrafları 
RElS — 400 bin lira ilâve ile fasih 1 250 000 li
ra olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek öğretmen Okulu masrafları 
Eğitim enstitüleri masrafları 
Ankara Devlet Konservatuvarı 

850 000 400 000 1 250 000 

96 000 
480 000 
185 000 

10 000 
70 000 
20 000 

96 000 
480 000 
185 000 
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REİS — 417 nci (bölümün 10 ncu maddesine 

10 000 liranın ilâvesi istenmiştir. 'Teklif edilen 
10 000 lira komisyonca kabul edilmemiş, 96 .bin 
lira aynen bırakılmıştır. 

Bu şekilde 417 nci faslın 10 ncu maddesini 
96 bin lira olarak kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

20 nci maddesine 70 000 liranın ilâvesi is
tenmişti. Komisyon kabul etmemiştir, 480 000 
lira olarak ısrar etmektedir. 

20 nci maddeye 70 000 lira ilâvesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 
HÜSMAN (tstanlbul) — Efendim, her halde 
Başkanlık Divanı üç maddeyi okuduktan son
ra Ibölümü reye koyacaktır. 

Efendim, mektep idaresi, yüksek mektepler
de okuyan öğrencilere, ihtiyaçları olan elbise
leri, paltoları zamanına göre vermektedir. An
cak formülünde bir kayıt var, deniyor k i : «Eğer 
mektep idaresi lüzum görürse veya zaruret hâ
sıl olursa bü^ elbiselerim bedelini nakden vere
bilir.» Leylî mekteplerde melbusat mektep ida
relerince toplu olarak öğrencilere verilmekte
dir ve aslolan budur. O itibarla bu formülde 
böyle bir ihtiyari kaydın mevcut olması, mel
busat bedellerinin nakden verilmesi zaruretini 
doğurmaz. Mektep idaresi, diğer mektepler
de olduğu gibi, toplu bir ıhalde bunu tedarik 
edip vermök imkânına maliktir. Esasen mev
zuun istilzam ettiği kadar bir masraf yapılabi
lecektir. Nakden verilmesi hali zaruri olmayıp 
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idarenin takdirine taallûk etmektedir. Bundan 
dolayı komisyon bu zammın yapılmasını zaruri 
görmedi. 

ZUHURİ DANIŞMAN (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek tahsil yapan leylî talebeler 
için 150 lira elbise bedeli verilir, teamül böyle
dir. Para olarak verilir, ayni olarak verilmez. 
Devlet bu talebeyi okutmayı üzerine aldığına 
göre bir taahhüt altına girmiştir, ona mukabil 
de talebenin mecburi hizmeti vardır. Elbise, pal
to, ayakkabı ve çamaşır içerisinde olduğu halde 
150 lira kâfi gelir mi, gelmez mi? Bunu biz 250 
lira olarak verilmesini teklif ettik. Verilmiyecek-
se bunnlar temin edilemez. 150 lira elbise, pal
to, ayakkabı ve çamaşır için kâfi ise reddedil
sin, kâfi değilse bugünkü hayat şartlarına göre 
100 lira ilâvesiyle 250 lira olarak kabulünü rica 
ediyorum. 

REİS — 417. bölümün 20. maddesine 70 bin 
lira ilâvesi reddedilmiş bulunduğu cihetle 480 
bin olarak durmaktadır. Bunu oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

RElS — 417 nci bölümün 40 ncı maddesine 
20 000 lira ilâvesi komisyonca kabul edilmemiş
tir. Bu itibarla maddeyi 185 bin lira olarak oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm yekânunu 1 761 000 lira olarak oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F, 
419 

M. 
10 

422 

450 10 
11 

Teknik, Teknik öğretmen, Yüksek Ekonomi ve 
Ticaret okulları masrafları 
RElS — ilâveyi komisyon kabul etmemmiştir. 
1,007,600 olarak ısrar etmektedir. 
419 ncu faslın yekûnu olan 5 376 322 lirayı oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Fasıl aynen kabul edilmiştir. 
Güzel Sanatlar Akademisi Umumi masrafları 
REİS — 422 nci faslı 150 000 lira olarak oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Vekâleti 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
RElS — 450 nci faslın 10 ncu maddesine 28 438 
ve 11 nci maddesine de 86 135 lira ilâvesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 007 600 50 000 1 007 600 

150 000 

113 750 
350 000 

100 000 

28 438 
86 135 

150 000 

142 188 
436 135 

- 1811 - > 



F. M. 

761 10 

B : 55 27.2 .1953 O : 4 

450 nci faslın yekûna 578 323 lira oluyor. Faslı 
bu şekilde oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet malı binaların onarımı 810 000 150 000 810 000 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — 701 nei bölümün Dev
let malı binaların onarımı hakkındaki 10 ucu 
maddesi için bir önerge ile 150 bin lira zam tek
lif edilmişti. Bu zam Topkapı Sarayındaki bâzı 
tesislerin tamir ve onarımı karşılığı olarak iste
niyordu. Biraz evvel arzettim, bu bölüme ta
allûk etmiyordu, yukardaki müze ve anıtlar 

F. M. 
743 10 Ortaokul binası yaptıran müteşebbis 

derneklere 
30 tmam - hatip okulları binası yaptıran 

müteşebbis derneklere 

BEKİR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar: memleketin birçok yer
lerinde müteşebbis dernekler tarafından yapıl
maya başlanmış ortaokullar var. 70 - 80 bin lira
lık olan bu ortaokullara Devlet tarafından an
cak iki - üç bin lira para yardımı yapılabilmek
tedir. Geçen sene bu miktar bir buçuk milyon 
lira iken bu sene 900 bine düşmektedir. Biraz 
evvel yüksek reylerinizle Devlet Tiyatrosuna bir 
milyon şu kadar bin, Ankara Belediyesine 500 
bin lirayı Mr çırpıda verdik. Biz memlekette 
yapılmakta bulunan irfan yuvalan için 600 bin. 
lira daha istemekteyiz. Maruzatım budur. 

FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, birçok yerlerde ortaokul teşebbüs
leri vardır ve herkes hazırlanmıştır. Onun i cin 
istirham .ederim, bu zammı kabul edelim. 

REİS — Komisyonun bir mütalâası var mı 
fendim?, 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA HÂDÎ HÜS
MAN (İstanbul) Komisyonun bir mütalâası 
yoktur. 

REtS — Şu halde bu hususta verilen takriri 
okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Vekâleti Bütçesinin 743 ncü 

faslının 10 ncu maddesindeki ortaokul binası 
yaptıran müteşebbis derneklere yardım olmak 

bölümüne taallûk ediyordu. Orada mütalâa et
tik. 400 bin lira zammı yüksek tasvibinize arzet-
tik, kabul ettiniz. Onun için burada bir şey 
ilâve etmedik. 

REİS — 701 nci faslı, 20 ıi|Cİ maddesindeki 
100 000 lira ile birlikte 910 bin lira olarak oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 000 

0 

600 000 

500 000 

900 000 

200 000 

üzere (900) bin lira kabul edilmiştir. 1952 yı
lında da aynı miktar tahsisat kabul edildiği hal
de pek çok derneklere yardımda bulunulama
mış, bulunulduysa da hakiki ihtiyacı pek tabiî 
olarak karşılıyamamıştır. Bugün hemen her il
ce ve kasabada yarış derecesinde ortaokul inşası 
faaliyetine şahit olmaktayız. Bu irfan müessese
leri için fakir zengin bütün vatandaşlar nakdî 
yardımı esİrgememekte aynı zamanda bedenen 
hizmet mükellefiyetini seve seve ifa eylemektedir. 
Köy ilkokulları inşasının malî külfetini millî 
ve şerefli bir vazife olarak üzerine alan Devleti
mizin, ortaokullar inşasında kendisini seferber 
yapan vatandaşa daha geniş ölçüde yardım eli
ni uzatmasının çok yerinde olacağını mülâhaza 
ve mütalâa etmekteyiz. Yüksek Meclisin de bu 
mevzu üzerindeki alâka ve hassasiyetini müdrik 
olarak bu maddeye daha (600) bin lira ilâvesiy
le yardım miktarının 1,5 milyon liraya iblâğı
nı, - hem yeni yeni inşaata hız vermek, hem de 
henüz ikmal edilmemiş olan binaların inşaatını 
tamamlıyabilmek için - arz ve teklif eyleriz. Say
gılarımızla. 

Denizli Zonguldak 
Fikret Başaran Suat Başol 

Denizli îzmir 
Baha Akşit Vasfi Menteş 

Kars Sivas 
Tezer Taşkıran Rifat Öçten 
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Sivas 
Bahattin Taner 

Denizli 
îtefet Tavaslıoğlu 

Çorum 
Sedat Baran 

Seyhan 
Arif Nihat Asya 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Denizli 
E. Şahin 
Bilecik 

M. Korkut 
Aydın 

Lûtfi Ülkümen 
Mardin 

Aziz Uras 
Kütahya 

Ahmet Kavuncu 
Urfa 

Reşit Kemal Timuroğlu 
Kayseri 

E. Develioğlu 
Kayseri 

î. Berkok 
Zonguldak 
Suat Başol 
Bilecik 

Talât Oran 
Muş 

Hamdi Dayı 
Aydın 

Baki ökdem 
Afyon 

Bekir Oynaganlı 
Kars 

Abbas Çetin 
Çoruh 

Mesut Güney 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
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Zonguldak 

Cemal Kıpçak 
Denizli 

M. Güİeûgiİ 
Afyon Karahisar 
Gazi Yiğitbaşı 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Van 
I. Akın 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Kütahya 
R. Koçak 

Denizli 
Refet Tavashoğhı 

Bursa 
Ali Canip Yöntem 

İzmir 
P. Arat 
Edirne 

Arif Altmalmaz 
Kayseri 

Y. Turgut 
Kayseri 

A. Rıza Kılıçkale 
Yozgad 

Faik Erbaş 
Ankara 

Dağıstan Binerbay 
Aydın 

Nail Gevecî 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Yozgad 

Fuat Nizamoğlu 
Muğla 

Zeyyat Mandalinci 
Burdur 

Mehmet özbey 
Ankara 

Osman Talât îltekin 
Siird 

Cemil Yardım 
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Tunceli 

Hıdır Aydın 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Çoruh 

Zihni Ural 
Urfa 

Hasan Oral 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Bitlis 

Nusrettin Barut 
Manisa 

Muhlis Tümay 
Ankara 

Abdullah Gedikoğlu 

Niğde 
Halil Nuri Yurdakul 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

Maraş 
Ahmet Bozdağ 

Urfa 
Feridun Ergin 

Siird 
Mehmet Daim Süalp 

Bolu 
Vahit Yöntem 

Maras 
Salâhattin Hüdayioğlu 

Okunamadı 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. 

743 10 1 500 000 

REİS — 743 ncü faslın 10 ucu maddesini 
1 500 000 lira olarak oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. 

743 30 200 000 

REİS — 200 bin lirayı oylarınıza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti?. 

743 ncü faslı, 20 nci maddesindeki 400 000 
lira ile birlikte 2 100 000 lira olarak oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Efendim, Vakıflar Umum Müdür
lüğü 1953 Bütçe Kanunu tasarısı oylamasına 
(250) arkadaş iştirak etmiştir. (247) kabul 
vardır. Ret (3). Tasarı 247 oyla onanmıştır. 

Riyasette değişiklik vâki olacağı için Otu
ruma beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 1,28 



BEŞÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 1,37 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 

KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), AU Ocak (Gazianteb) 

RElS — Oturumu açıyorum. 

Diyanet işleri Reisliği Bütçesinin 209 ncu 
bölümünü okuyoruz: 

F. Lira 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin D fıkrası ile 34, 

HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Yük
sek Meclisçe kabul edilen takririn komisyonda 
reddedilmesine sebep, vaziyeti izah edememiz 
ve durumu açıklıyamamızdır. Yüksek Mecliste 
cereyan eden vaziyeti arzedeyim: 7 - 8 ay ev
vel biz bu işe teşebbüs ettik. Genel Müdürlük 
böyle asrî bir ceza evinin Tunceli'nde kurul
masını tasvip etti. Bilâhara Reisicumhurumuz 
ve içişleri Vekilimizin Tunceli'ni teşriflerinde 
vaziyeti arzettik, ilgi gösterdiler, telle arazi 
soruldu, Hazine arazisi varsa tevzi edileceğini 
söylediler, gösterdiğimiz Hazine arazisi işlerine 
gelmedi, çünkü ana yol üzerinde değildi. Bu se
fer istimlâk yolu ile arazi bulmak cihetine gi
dilmek zarureti hâsıl oldu. Tekrar buraya gel
dik, Adalet Vekili ile temas ettik. Eğer Hükü
met istimlâk parasını verirse 250 bin lira arsa 
ve inşaat masrafı olacak. Biz buraya döner ser
maye tahsis edeceğiz, Imralı Adasındaki Ceza 
evi gibi burada bir tesis kuracağız. Bu ciheti 
bendeniz Sayın Başvekile arzettim, muvafakat 
buyurdular. Onun üzerine 89 arkadaş bir tak
rir imzaladık, Meclisi Âliye arzettik, yüksek 
Meclis takriri kabul etti. Bu ceza evi bizim için 
çok hayırlı olacaktır. Burada teknik ziraat yapı
lacak, hayvancılık ve arıcılık işleriyle meşgul 

p. Lira 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 548 698 

RElS — Bölümün yeni yapılan zamlarla ba
liği 548 698 liradır. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Bölüm bu ilâvesiyle kabul edilmiştir. 

olunacak, mahkûmlara sanat öğretilecek, hulâsa 
bu tesis Tunceli için büyük bir menfaat sağlıya-
caktır. Onun için bu 250 bin lirayı Tunceli'nden 
esirgememenizi çok rica ediyorum. Cümlenizi 
hürmetlerimle selâmlarım. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka
daşlar; komisyonda biraz evvel bu mesele konu
şulurken yine bendeniz söz almak mecburiyetin
de kaldım. Hasan Remzi Kulu arkadaşımızın ile
ri sürdüğü bu mevzu, öyle zannediyorum ki, da
ha esaslı bir tetkika muhtaç bir mevzudur, iş 
esasına müstenit bir hapisaneyi kurmak böyle 
sellemehüsselâm yapılacak bir iş değildir. Şu ve
ya bu şekilde Meclise aksettirilmişse de Adliye 
Vekâleti bu iş üzerinde lüzumlu tetkikatı yapmış 
değildir. Sonra yine bütçe müzakereleri sırasın
da gerek burada gerekse Bütçe Komisyonunda 
Hıdır Aydın arkadaşımız Tunceli'nin muhtelif 
kazalarında gayet muazzam ve bomboş duran es
ki kışlalar mevcut olduğunu ifade ve beyan et
mişlerdir. Binaenaleyh bu meseleyi daha esaslı 
bir şekilde etüd ettikten sonra böyle bir şeye git
mek lâzımdır. Bilhassa istimlâk için hiçbir tet-
kikat yok iken 250 bin lira vermenin doğru ol
madığını ve lâzımgelen tetkikatın ikmalinden 
sonra Inşaallah önümüzdeki sene içinde baş-

Baymdırlık Vekâleti 
P. M. 
741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

13 Adalet Vekâleti ceza ve tevkif evleri yapım va 
esaslı onarımı 6 250 000 * 250 000 6 250 000 

— 1314 — 
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ka bir vaziyette bu tahsisatı talep etmelerini 
riea edeceğim. Bu sebeple teklifin reddedilme-
sdni istirham ederim. 

REİS — Efendim, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin 741 nci bölümünün 13 neü maddesi
ne 250 bin lira ilâvesine ait evvelce verilip He
yeti Umumdyenizce nazarı itibara alınarak ko
misyona verilen önerge tetkik edilmiş ve esba
bı mucibesini dinlediğiniz şekilde reddedilmiş
tir. önergeyi okutuyorum. 

Büyük Milleit Meclisi Başkanlığına 
Tunceli'nde iş esası üzerine kurulacak asri 

ceza evinin istimlâk ve inşa masrafı karşılığı 
olarak Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 741 nci 
bölümünün 13 ncü yapı işleri ve esaslı onarım
lar maddesine 250 bin liranın ilâvesini arzey-
leriz. 

TunceM 
Hasan Remzi Kulu 

Yozgad 
Fuat Nizamoğlu 

Urfa 
Hasan Oral 

Konya 
Kemal Ataman 

Maraş 
Abdullah Aytemiz 

Ordu 
Hüsnü Akyol 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Seyhan 
Zekd Akçalı 

Mardin 
Abdurrahman Bayar 

Seyhan 
Tfcvfik Coşkun 

Denizli 
Refet Tavaslıoğlu 

Rize 
İzzet Akçal 

Bursa 
ıS. Karacabey 

Bursa 
Mithat San 

Kayseri 
Emin Develioğlu 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Bitlis 
Salahattin înan 

Afyon 
Gazi Yiğitbaşı 

Rize 
Mehmet Fahri Mete 

Maraş 
Mazhar özsoy 

Yozgad 
Hâşim Tathoğlu 

TJrfa 
Reşit Kemal Timuroğlu 

Bursa 
Halûk Şaman 

Gazianteb 
Ekrem Cenanı 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

İstanbul 
Füruzan Tekil 

Denizli 
Eyüp Şa'hin 

Tokad 
Fevzi Çulbuk 

Siird 
Şefik Türkdoğan 

Muğla 
Zeyyat Mamdalincâ 

Gazianteb 
SalâJhattin Ünlü 

Kayseri 
İsmail Berkok 
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Manisa 

Nafiz Körez 
Çanakkale 

Bedi Enüstün 
Afyon 

Bekir Oynağanlı 
Okunamadı 

Elâzığ 
Şevki Yazman 

Muş 
Ferit Kılıçlar 

Edirne 
Mehmet Enginün 

Aydın 
Lûtfi Ülkümen 

Kocaeli 
Haindi Başak 

İzmdr 
Halide Edib Adıvar 

Tokad 
Hamdi Koyutürk 

Kastamonu 
Sait Kantarel 

Kocaeli 
Hüsnü Türkand 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Elâzığ 
Hâmdt Ali Yöney 

Kütahya 
Besim Besin 

Tunceli 
Hıdır Aydın 

Samsun 
Firuz Kesim 

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri 

Bilecik 
Talât Oran 

fSdvas 
Nâzım Ağacifeoğlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Bilecik 
K. M. Kurkut 

Ankara 
Dağıstan Binerfoay 

Denizli 
Fikret Başaran 

Niğde 
Asım Doğanay 

Tekirdağ 
Şevket Moean -

Giresun 
Ali Nacd Duyduk 

Kars 
Abbas Çetin 

JCars 
Veyis Koçulu 

Bursa 
Agah Erozan 

Manisa 
Sudi Mıhçıoğlu 

Burdur 
Mehmet özbey 

Kocaeli 
Yeredoğ Kişioğlu 

Tokad 
Haluk Okeren 

Mardin 
A. K. Kalav 

Niğde 
H. N. Yurdakul 

İzmir 
Osman Kapani 

İstanbul 
Salih Fuad Keçeci 

Aydın 
. A. Baki Ukdem 

Çoruh 
Mesut Güney 

Balıkesir 
Salahattin Başkan 

İstanbul 
Dr. ISani Yaiver 

Zonguldak 
Suat Başol 

Sivas 
Hüseyin Yüksel 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Çorum 
ŞeVki Gürses 

Bitlis 
Nusrettin Barut 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

Bolu 
Vahit Yöntem 
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Sivas Sdvas 

Nurettin ErtürT* Dr. Bahattin Taner 
Sivas 

Şevki Ecevit 

REİS — önergeyi tekrar oyunuza arzediyo-

F. 
792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar gö

ren bölgelere yardım 

RElS — Buyurun Mehmet özdemir. 
MEHMET ÖZDEMÎR (Kayseri) — Efen

dim, Bünyan Kazasının Sarıoğlan Nahiyesi var
dır. 1948 de nahiyeyi sel bastı. Nahiye sakinle
rinden 20 hane kendi parası ile sel mıntakasından! 
evlerini başka yere naklettiler. 50 hanesi de, o 
zamanki iktidarın yardımı ile nakledildi. Geri 
kalan 50 hane şimdi orada, selin yağmurun içinde 
ve felâket ihtimalleri karşısında oturmaktadır. 
Geri kalan bu 50 hanenin oradan nakli için 50 000 
lira rica ettim. Nihayet ufak, mütevazı bîr pa
radır. Bütçe Komisyonu reddetmiştir. Bu 50 000 
lira lûtfedildiği takdirde oradaki vatandaşlar 
mutlak bir fedlâketten kurtulacaklardır. Bunu is
tirham ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Etendim; biraz evvel 
de arzettiğim gibi heyelan, sel vesair âfetlerle, 
hasara mâruz kalan yerler için Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinde henüz hiçbir yere sarf ve tev
zii yapılmamış bir milyon lira mevcuttur. Ar
kadaşımız 1948 senesinde hasara uğramış, sel 
âfeti görmüş vatandaşlara sarfedilmek üzere mev
cut bir milyon liraya ilâveten) 50 bin liranın, 
münhasıran bu İşte kullanılması için, zammını 
istemektedir. Bu, bizim malî mevzuatımıza uy
maz. Bu itibarla komisyonunuz böyle bir zaru
rete kaani olmadı. 

Bütçede, henüz bir yere tevziatı yapılmamış 
bir milyon lira olduğuna göre bu ihtiyacın oradan 
karşılanmasının mümkün olduğuna komisyonu
muz karar verdi ve bu kanaatle teklifi kabul et
medi. 

REİS — İbrahim Kirazoğlu 
İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Kı

saca mâruzâtta bulunacağım. Biz, bir milyon 
liralık tahsisatın içinden buraya yardım edilmesi 
teşebbüslerine iki seneden beri intizarda bulun
duk. Fakat bu tahsisat, cari bütçe için konul
muş ve cari yıl iiçnde, Allah göstermesin, muh-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

741 nci faslı 54 736 001 lira olarak aynen 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 000 000 50 000 1 000 000 

i temel felâketlere mnhassas bir tahsisat olduğu 
için, bakanlık tahsisen bir kayıt bulunmadıkça 
mevcut bütçedeki rakamdan beş kuruş dahi sarfe-
demiyeceği cevabını vermişti. O itibarla bunun 
bu maddeye alınması için teklifte bulunduk. Çok 
müteessir olarak huzurunuza geldim. Böyle bir 
teklifte bulunmaktan eza duydum. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
REİS — Bu fasla dair olan önergeyi okutu

yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kayseri'nin Bünyan Kazasının Sarıoğlan Bu

cağı merkezinde 1948 senesinde vâki sel ve sey
lâp felâketinde; inşa yapısı baştan başa kerpiç 
olduğundan bütün köy halkiyle yeksan olmuş 

ı evler, eşyalar tamamen gittiği gibi birçok canla
ra da mal olmuştur. 

O zaman Bakanlıkça yapılan bir miktar yar
dım samimiyetle ifade ve itiraf edelim ki, yerine 
ve evsiz barksız kalanlara değil bir politika va
sıtası olarak ileri gelenlere tevzi edilmiş ve köy 
dışında yeni sahaya her ev başına bin lira veri
lerek köy yeri değiştirilmiştir. 

Halen eski yerinde kalan 50 hane her an teh
likelerle ve yeni felâketlerle karşı karşıyadır. Ve 
evleri yokolmuştur. 

Vekâletçe lüzumu kabul ve ehmmiyeti takdir 
olunan bir yere haklı olarak cari bütçelerdeki bu 
çeşit hâdiselere yılı için muhassas tahsisattan 
yardım yapılmamaktadır. 

Binaenaleyh Bayındırlık Vekâleti Bütçesi* 
I nin 792 nci faslına Kayseri Sarıoğlan Bucağında 
I 1948 senesindeki sel felâketinden zarar görenle

rin evlerinin nakli için 50 bin lira ilâvesini arz 
ve teklif eyleriz. 

I Kayseri Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu A. R. Kıhçkale 

Kayseri Kayseri 
I Kâmil Gündeş Fikri Apaydın 
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Kayseri 

Yusuf Ziya Turgut 
Kayseri 

Mehmet Özdemir 
Kayseri 

Emin Develioğlu 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 
Sivas 

Nâzım Ağacıkoğlu 
*Kars 

Veyis Koçulu 
Konya 

M. Obuz 
Ankara 

Ömer Bilen 
Seyhan 

A. Nihat Asya 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Siird 

Cemil Yardım 
Seyhan 

Selim Şerce 
Mardin 
A. Kalav 

Edirne 
Mehmet Enginün 

Kayseri 
İsmail Berkok 

Aydın 
Şevki Hasırcı 
. Konya 

Himmet ölçmen 
Ağrı 

Kasım Küf revi 
Diyarbakır 

F, Alpiskender 
Yozgad 

Hasan Üçöz 
Elâzığ 

Hâmit Ali Yöney 
Edirne 

Cemal Köprülü 
Gazianteb 

Cevdet San 
Denizli 

Fikret Başaran 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Niğde 

Süreyya Dellâloğlu 
Burdur 

Mehmet özbey 
Maraş 

Ahmet Bozdağ 

Maraş; 
Mazhar özsoy 

''*"' ¥ozgâd 
F. Nizamoğlu 

Niğde 
Necip Bilge 

İsparta 
Reşit Turgut 

Niğde 
Halü Nuri Yurdakul 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

-.. Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Muğla 
Yavuz Başeı 

REİS — 792 nci bölüme 50 bin Hranın ilâ» 
vesine mütedair bulunan Önergeyi oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

10 ncu madde olarak (Kayseri İlinin Sarı-
oğlan bucağı için) 50 000 liranın ilâvesiyle bö
lümü 1 050 000 lira olarak oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil* 
mistir. 

Urfa 
Hasan pral 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Sivas 
Rifat öçten 

İsparta 
trfan Aksoy 

Tokad 
Ahmet, Gürkan 

Konya 
Hidayet Aydıner 

İsparta 
Tahsin Tola 

Çorum 
Şevki Gürses 

Muğla 
Zeyyat Mandal ine i 

F, 
427 

M. 

50 

450 
» 

450 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
umumi masrafları 
Sağlık merkezleri 2 669 000 
REİS — Komisyon faslın aynen kabulünü iste* 
muktedir, faslın; yekûnu olan 27 704 500 lirayı 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda öğrencilere verile
cek burslar 623 750 
REÎS — 623 750 liradan ibaret olan bölüm, 
zamma mütedair olan önerge kabul edildikten 
sonra 779 688 liraya baliğ olmuştur. Bu halde 
bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul 'etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Vekâleti 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğren
cilere verilecek burslar 696 350 

613 200 2 669 000 

155 938 779 

163 025 859 375 

— İSIT — 
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REİS — İlâveye mütaallik olan kısım Bütçe 

Komisyonunda nazarı itibara alınmıştır. Fa
sıl bu zamla beraberi 859 375 lira oluyor, reyini
zi arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, Bütçe Kanununun gider kısmı
nın birinci maddesi malûmu âliniz bu zamlar ya
pılmadan Bütçe Komisyonu tarafından verilmiş 
olan rakam veçhile heyeti umumiyeniz önünde 
bidayette okunmuştu. Şimdi bu zamla yekûnlar 
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değişmiş bulunmaktadır. Bu zamlar fresbit edi
lip bize verilinceye kadar birinci maddeyi tehir 
edeco&ız. 

7. - - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 
yılı Birice Kanunu lâ/yihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/475) 

REİS — Mülhak bütçelerden Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğünün 421 nci faslına zam 
teklifinde bulunulmuştu, onu okutuyorum. 

¥. 
421 

Beden Terbiye Umum Müdürlüğü 

Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar 435 500 40 000 435 500 

REİS — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) —'Muhterem ar

kadaşlar; 53 arkadaşımla Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin Spor giderleri faslına 
Güreş Federasyonuna yardım yapılmak üzere 
40 000 lira ilâvesi hakkında vermiş olduğumuz 
önerge Yüksek Meclis tarafından dikkate alın
masına karar verildiği halde Bütçe Komisyonu 
tarafından Maliye Bütçesiyle ilgili görülerek 
usul bakımından müzakereye alınamamış du
rumdadır. Daha doğrusu bizim ita emri çıkart
madan vezneye gittiğimiz kabul edilmiştir. 

Yüksek Heyetin evvelce dikkate alınmasını 
kabul buyurduğu ıbu tahsisatın usul bakımın
dan verilmemesi şifahen arzettiğim veçhile gü
reş mevzuunda dünya çapında edindiğimiz şöh
reti sarsacak ve sporda yegâne iftihar vesile
miz olan güreşçilerimizi 1953 Nisanında yapı
lacak italya ve 1954 Nisanında Japonya Dünya 
birinciliklerine iştirakten alıkoyacaktır. 

Yüksek Heyetinizin arzusu bu 40 000 liranın 
verilmesi yolunda tecelli ettiğine göre hüküme
tin ve bilhassa Millî Eğitim Bakanının bu işe 
bir çare bulmasını rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 
HÜSMAN (istanbul) — Efendim federasyon 
faaliyeti tertibinde geçen sene 230 000 liralık 
bir para vardı. Bu para 400 bin lira olarak bü
tün faaliyetlere karşılık olarak konmuştur. Biz 
komisyonda öyle tasavvur ve tahmin ettik ki, 
ihtiyaç halinde bu paradan bir miktarını bu 
güreş federasyonuna tahsis edebilirler. Bu es
babı mucibe ile 40 bin lirayı kabul etmedik. 
Mamafi takdir yüksek heyetindir. 

RElS — Bu fasla ait olan önergeyi okutu
yorum : 

Yüksek Reisiğe 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesi 

komisyonda müzakere edilirken Güreş Federas
yonu için teklif edilen 40 000 liralık tahsisat 
Yeni Beden Terbiyesi Kanununun hazırlanmak
ta olduğu ve bunun meriyete girmesine intizar 
mülâhazamı ile reddedilmiş bulunmaktadır 

Halbuki, 1954 yılı Nisan ayında Japonya'da 
Dünya şampiyonluğu müsabakaları yapılacak, 
memleketimiz de bu müsabakalara iştirak ede
cektir. 

Millî bir sporumuz ve medarı iftiharımız 
olan güreşte dünyadaki prestijimizi tekrar elde 
edebilmek ve cihanşümul kudretimizi yeniden 
ispat edebilmek bakımından müsabakalara ka
dar devamlı bir çalışma ve yeni antrenörler 
temini zarureti aşikârdır. Bu bakımdan komis
yonda reddedilen 40 000 lira tahsisatın Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçesinin (A/ l ) 
cetvelinin 4 ncü kısım 421 n,ci maddesine öjpor 
faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar hanesine 
güreş müsabakalarına hazırlık masrafı olarak 
40 000 liranın ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Aydın Rize 
Şevki Hasırcı Oşbaan Kavrakoğlu 

Denizli Samsun, 
R. Tavaslıoğlu Ferit Tüzel 

Urfa Afyon Karahisar 
Feridun Ayalp Abdullah Güler 

Siird Afyon Karahisar 
Şefik Türkdoğan ^itfeyman Kerman 
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Aıfyon Karahisar 
Ahmed Vezdroğlu 

Aydın 
A. Baki ökdem 

Sivas 
İbrahim Duygun 

Aydın 
Nail Geveei 

Afyon Karahisar 
Avni. Tan 

(Okunamadı) 
İstanbul 

Salih Fuad Keçeci 
Çoruh 

A. Sağlar 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 
Kütahya 

Remzi Kbçak 
Purdur . 

M. özbey 
Kastamonu 

Muzaffer Âli Mühto 
Çoruh 

Mecit Bumin 
Zonguldaik 

Ali Riza tncealemdaroğto 
Ordu 

Feyzi Boztepe 
Muğla 

Nâtık Poyrazoğlu 
Samsun 

Naci Berkman 
Denizli 

Eyüp Şahin 
Zonguldak 

Fehmi Açrksöz 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 
Urfa 

Reşit Kemal Timuroğlu 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 

Denizli 
Fikret Başaran 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Aydın 
Cevat Ülkü 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Kastamonu 
Hayrı Tosunoğlu 

Kayseri 
Emin Develioğlu 

Antalya 
Nazifi Şerif Natoel 

Tokad 
Muzaffer önal 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Konya 
Ümran Nazif Yiğiter 

Konya 
(Okunamadı) 

Çanakkale 
Ömer Mart 

Denizli 
Baha Akşit 

Bolu 
Zuhuri Danışman 

Çanakkale 
Nusret Kirişçioğlıu 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

izmir 
Abidin Tekön 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Kars 
Abbas Çetin 
Kastamonu 

Ziya Termen 
Denizli 

Mustafa Gülcügil 
Zonguldak 
Suat Başöl 

RElS — Efendim, 40 bin liranın ilâvesine 
mütedair olan takriri oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
435 500 liradan ibaret olan 421 nci bölümü 

oyunuza erzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin 

birinci maddesini tekrar okuyoruz. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 019 845) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler... Et-
mienler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 019 845) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

REİS — Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
757 088 1 Umumi Bütçeden yardım 

RElS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 262 755 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular 1 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli varidat 1 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(ikinci madde tekrar okundu) 

Maddeyi cetvili ile birlikte reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Daha evvel 3 - 7 nci maddeler kabul edil
mişti. Şimdi son maddeleri okuyacağız; 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinden mer'idir. 

1319 
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REÎS - - Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu i er ay a Maliye ve 
Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasan açık oya arzedilmiştir. 

K. Orman Genel Müdürlüğü 1953 yıh 
Bütçe kanunu lâyihası -ve Bütçe Komisyonu ra
poru (î/482) 

.REÎS — Orman Umum Müdürlüğü Bütçesi
nin müzakeresi sırasında komisyona giden öner
geler üzerine yapılan muameleyi okuyoruz : 

P. 
450 

Orman Umum Müdürlüğü 

Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verile
cek burslar ve diğer masraflarla tatbikat yollukları 194 580 42 300 

REÎS — Umumi heyetten giden kısmı komis
yon kabul etmiştir. Faslı (236 880) lira olarak 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı, (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (17 450 595) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 127 137) lira tahsisat veril
miştir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 577 732) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

REÎS — Cetveli okuyacağız. 

F. 

B - CETVELİ 

Devlet Orman işletmelerince 
tahsil edilecek Umum Müdür
lüğe devrolunacak tarife be
deli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen seneler tahsilatından ba
kiye tarife bedeli 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-

Lira 

7 500 000 

1 756 424 

F. 

10 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilmiş olup Umum Mü
dürlüğe Ödenmesi gereken 
muhtelif varidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
1952 yılından devredilmesi 
muhtemel varidat 
REÎS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
1953 yılında tahakkuk etmesi 
muhtemel müsadereli mallar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
1952 yılından devredilmesi 
muhtemel müsadereli mallar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman işletmeleri 1951 
yılı kâr bakiyesi 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman işletmelerinin 
1952 yılı tahmini kârı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
1952 yılına devreden vezne ve 
banka mevcudundaki paralar
dan gelir fazlası 
REÎS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

236 880 

Lira 

560 260 

2 148 086 

95 000 

650 000 

1 147 530 

859 119 

3 542 300 

1 319 013 
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(Madde 2 tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Ka
bul edilmiştir. 

3 - 11 nci maddeler daha evvel kabul edil
mişti. Şimdi son maddeleri okuyoruz. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic-

1953 0 : 5 
raya Maliye ve Tarım vekilleri memurdur. 

REtS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiıştir. 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/484) 

REİS — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
müzakeresi sırasında komisyona giden önerge
ler üzerinde yapılan muameleleri okuyoruz 
efendim. 

Tekel Umum Müdürlüğü 
F. 
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan 

öğrencilere verilecek burslar 

REÎS — Nazara alınan 3 313 liradır. 16 563 
liradan ibaret olan fasıl yekûnunu oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Umum Müdürlüğü 1953 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (18 715 177) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (14 052 560) lira tahsisat verilmiştir. 

REtS — Maddeyi cetveli ile birlikte oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

i2 - 10 ncu maddeler evvelce kabul edilmişti. 
Şimdi son maddeleri okuyoruz. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1953 tein j F 
itibaren mer'idir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve Tekel vekilleri me
murdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya arzedilmiştir. 

- > 1821 

13 250 3 313 16 563 

1953 yılı Bütçe Kanununun birinci madde
sinin komisyondan gelmesine intizaren ikinci 
maddeyi okuyacağız: 

T> — Varidat Bütçesi 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren da
irelerin 1953 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvele gösterildiği 
üzere (1 959 854 000) lira tahmin edilmiş olup 
fazlası olan (393 596 581) lira yatınmlatr 
karşılığını teşkil eder. 

REÎS — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu bu
yurun. (Yok sesleri). 

Tümü üzerinde başka söz istiyen yoktur. 
Varidat bütçesinin bölümlerine geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B - OETVELÎ 

Ura 
Gelir Vergisi 360 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumlar Vergisi 70 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Esnaf Vergisi 27 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Binalardan alman Savunma 
Vergisi 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Davar ve domuzlar Vergisi 
REİS —Kabul edenler... Efcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Veıraset ve İntikal Vergisi 
REÎS — Kabul edemle!'.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde 
zam, İktisadi buhran, Muva
zene ve Hava kuvvetlerine 
yardım vergileriyle, Ruhsat 
unvan tezkereleri ve Karne 
harcı artıkları 
REİS —Kabul ©demler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muamele Vergileri 440 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Veryisi 180 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İstihlâk vergileri 445 
REÎS — Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Resimler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sabit ve mütedavil sermaye 
ile işletilenler veya umumi 
bütçe içinde bulunanlar 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tekel İdaresi safi hasılatı 
(Tütün, tuz, çay, ispirto, ispir
tolu içkiler, rövelver, fişek 
patlayıcı maddeler safi hası
latı) 156 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı varidatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 100 000 

30 500 000 

3 500 000 

5 000 000 

000 000 

000 000 

500 000 

71 550 000 

54 900 000 

2 880 000 

129 000 

700 000 

1953 
F. 
16 
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Lira 

7 500 000 Radyo varidatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

17 Millî Piyango varidatı 21 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

18 Umum kurumlar ve şirketler 
varidatlarından Devlet payı 35 680 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

19 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 225 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 Gayrimenkullerden alman 10 040 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

21 Menkul mallar satış bedeli 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

22 Menkul kıymetler varidatı 8 500 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

23 Kıymetli kâğıtlar 500 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

24 Eski alacaklar 1 650 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25 Cezalar 8 000 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

26 Müteferrik varidat 10 000 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REİS — Cetveli ile birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, üçüncü maddede açıklar olduğu 
için okunuyoruz, dördüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 4. — a) 1953 Bütçe yılı içerisinde 
Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Ameri
ka'dan askerî yardım yoliyle veya sair suret
lerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedelle
rini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu 
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adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini 
Millî Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hu-
susi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve 
sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) 
cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler 
arasında, 45) milyon lirayı geçmemek üzere, 
kaydolunan miktarlarda aktarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki karşılık paralar hesabında toplanan Türk 
liralarından Millî Savunma hizmetleri için Bir-
leşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak 
yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi ka
nunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarın ea 
sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) 
cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler 
arasında aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar he
sabında toplanan Türk liralarından Umumi 
Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı su
retle yapılacak liberasyonlar miktarmca hususi 
kanununa tevfikan ilgili daireler bütçelerinin 
mvecut veya yeniden açılacak fasıl ve madde
lerine kaydolunan tahsisatları Millî Savunma Ve
kâleti Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarmaya ; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur 
Ancak (b) ve (c) fıkraları gereğince yapı

lacak aktarmalar yekûnu (100) milyon lirayı 
geçemez. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 195$ Bütçe yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak ısti-
yecekleri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları'vermeye Maliye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
(100) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleriyle uzun sü
reli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu karşı
lıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Ve
killeri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara 
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I ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye 

Vekili mezundur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Dairelerin 30. VI. 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun (19) ncu maddesine gi
ren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici (4) neft 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kad
rolarda bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

(D) işaretli cetveldeki hizmetli kadroların
da vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle gaqerı 
yıla nazaran almakta bulundukları ücretleri 
azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine 
devam olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müs
tahdem olan hizmetlilerden bulundukları kad
roların ücret ve unvanları değiştirilmiş olanla
rın da yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kal
maksızın istihdamlarına devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun (9) ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îera Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDl 
HÜSMAN (istanbul) — Efendim, biraz evvel 
hademei hayrat için kafeul ettiğiniz tahsisat kad
rolarında bir değişiklik yapmak icabediyor. De
ğişikliği tesbit etmiş bulunuyoruz. Hükümetin 
ve komisyonun tekliflerindeki adedleri ve ücret
leri kabul buyurduğunuz esasa göre değiştirilmiş 
olarak yüksek tasvibinize arzedilmek üzere Sayın 
Başkanlığa veriyorum. 

Böyle cetvellerin müfredatını okumak mûtat 
değil, fakat değişiklik hakkında Yüksek Heyeti
nize malûmat arzetmek için müsaadenizle cetvel 
müfredatını okuyayım: 

S - Cetveli 
Aded Ücret 

imam, Hatip, Müezzin, Kayyum 4880 75 
» » » » 1000 60 

6750 
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Yani, 4880 aded 75, 1000 aded 60 liralık ol

mak üzere ceman 6750 dir. 

REİS — Cetvele komisyon sözcüsünün oku
duğu rakamlar ilâve edilmek kaydiyle 6 ncı 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun (29) nen 
maddesi gereğince: 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (O) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatanı hizmet maaş
larını gösteren (Ç) cetveli; 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; 

ç.) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 ncı ihti
yat tahsisatı faslından aktarma yapılabilecek 
fasılları gösteren (P) cetveli: 

Bu kanuna bağlıdır. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul, edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet varidatının, hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Millî Eğitim Vekâleti tarafın
dan idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
6 . VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 tarih
li ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce öğrencilerden 1953 yılı içerisinde alınacak 
ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun (3) ncü maddesi gereğince her 
yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadro
lar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabın edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 26 . X n . 1949 tarihli ve 
5479 sayılı Kanunun (1) nei maddesi gereğince 
kullanılacak stajyer öğretmen ve stajyer sağ
lık memurlarının kadrolariyle Köy Enstitüsü 
mezunu başöğretmenlerin ek görev tazminatları 
bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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i REÎS — Maddeyi kabul edenler.., Etmiyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
I Efendim; açık oylara arzedilen tasarılar 

hakkında oyların istimalini rica ediyorum. 
j Oy toplama muamelesi sona ermiştir. 

Efendim; Maliye Bütçesinin 772 nci bölü
müne yapılan zamlar yekûnu tesbit edilinciye 
kadar müzakeresi tehir edilmişti. Şimdi bu 772 

j nci bölüme zamlar ilâve edilmek suretiyle; 
10 584 610 liraya baliğ olmuştur. 

I Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden-
j ler... Etmiyenler... Bölüm kabul edilmiştir. 
i Gelir Bütçesinin maddelerinin müzakeresine 
ı devam ediyoruz. 

Komisyondan beklediğimiz birinci madde 
gelmiştir. Maddeyi okutuyorum. 

1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire-
I lerin 1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
j masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere (1 566 257 419) lira ve yatı-
1 rım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet-
! velde gösterildiği üzere (561 249 317) lira tah

sisat verilmiştir. 
j REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
i arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
ı bul edilmiştir. 
I Üçüncü madde komisyondan gelmiştir, efen-
i dim. 

| MADDE 3. — Devlet bütçesine giren daire-
i lerin 1953 Bütçe yılı yatırım masraflarının 
{ ikinci madde ile karşılanan kısmından bakiye 
i kalan (167 652 736) liralık atyği; akdolunacak 
! iç istikraz hâsılı ile kapatılır. 
! REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
I ler... Madde kabul edilmiştir. 
I Gelir bütçesinin maddelerine devam ediyo-
| ruz. 

| MADDE 12. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
j sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş ka

nunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli 
j cetvelde gösterilenler 1953 bütçe yılında kuî-
i lanılamaz. 
i REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
I ler... Madde kabul edilmiştir. 

İ MADDE 13. — 7 . V I . 1939 tarihli ve 3634 
I sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
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(36) nci maddesi gereğince Millî Müdafaa 
mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 
1953 Bütçe yılı alim değerleri, bağlı (O) 
işaretli cetvelde ve (38) nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de 
bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —- Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎŞ — 14 neü madde ile ilgili önergeler 
vardır. 

Yüksek Reisliğe 
(Hava tebdili ile ayrılan erlerin tayın be

deli nakden ödenir) kaydının (R) formülüne 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Seyhan Mebusu 
Dr. Sedat Barı 

Yüksek Reisliğe 
1992 malî yılı Bütçe Kanununun 15 nci mad

desiyle kabul edilen (R) cetvelinde, Millî Sa
vunma Vekâleti 409 ncu fasıl 11-14 ncü ta-
yinat maddelerine: 

" Bu fasıldan yapılacak masraflar tadait edi
lirken, Yüksek Meclisçe izhar edilen umumi ar-
suya uyularak, hava değişimi ile memleketle
rine giden erlerin 1111 sayılı Kanunun 78 nci 
maddesi gereğince muvazzaf hizmetlerine bayı
lan âzami 3 aylık müddete ait tayın bedellerin
de bu fasıldan verileceği yazılmışken, halen 
müzakere edilmikte bulunan 1953 malî Bütçe 
kanun layihasına eklenen (R) cetvelinden bu 
kısmın çıkarıldığı görülmüştür. 

1953 yılında da aynı esas dâhilinde tayın be
dellerinin ödenebilmesi ficin Bütçe Kanununun 
14 ncü maddesiyle (igider bölümlerinde yapı
lacak harcamalara ilişkin formül) olarak kabul 
edilecek R/7 cetvelinin 409 ncu muayyenat fas
lının 10 ncu tayınat maddesiyle yapılacak mas
raflar meyanma aşağıdaki fıkranın da eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum 
Şevkti GKirses 

1111 sayılı Kanunun muaddel 78 nci mad
desi gereğince erlerin 3 aylık hava değişimi 
süresi muvazzaflık hizmetlerinden sayıldığından 
âzami 3 ay hava değişimi alan erlere 2717 sa

yılı Kanunla tahakkuk eden yiyecek istihkak
ları kendilerine ödendr. 

Bilecik 
İsmail Aşkın 

Yozgad 
Niyazi Ünal Alçılı 

Ankara 
Fuad Seyhuı* 

Kütahya 
Besim Besin 

Kars 
Fevzi Aktaş 
Kastamonu 

Hayri Tosunoğlu 
Bursa 

Mithat San 
Maraş 

Ahmet Kadoğlu 
Çanakkale 

thsan Karasioğlu 
Bolu 

Mithat Dayıoğlu 
İsparta 

Tahsin Tola 
Kocaeli 

Ekrem Alacan 
Okunamadı 

Kocaeli 
Hüsnü Türkan d 

Bolu 
Kâmil Kozak 

Samsun 
Muhittin özkefeli 

Kayseri 
Mehmet özdendir 

îstanlbul 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

. Konya 
Himmet ölçmen 

Mardan 
Albdürraihman Bayat' 

Kocaeli 
Hamdi Başak 

İstanbul 
Fuad Hulusi Demirelli 

İçel 
Halil Atalay 

Samsun 
Naci Berkman 

Bilecik 
Keşşaf Mehmet' Kurkut 

Ankara 
Ramiz Eren 

Tunceli 
Hrclır Aydın 

Yozgad 
Hâşim Tatlıoğlu 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

Tokad 
Halûk ökeren 

öazianteb 
Ekrem Genani 

Urfa 
Celâl öncel 

Bitlis 
Nusretfcin Barut 

Bolu 
Vahit Yöntem 

İsparta 
Celâl Ramazanoğlu 

Bursa 
Agâr Erozan 

Kayseri 
İbrahim îCirazoğlu 

Seyhan 
Cezmi Türk 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Muş 
Hamdi Dayı 

Seyhan 
Sedat Barı 

İsparta 
Reşit Turgut 

Erzurum 
Memiş Yazıcı 

Bursa 
Raif Aybar 

Ordu 
Atıf Topaloğlu 

İstanbul 
Salih Fuad Keçeci 

Çanakkale 
Ömer Mart 

Elâzığ 
Suplhi Ergene 
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Elâzığ 
Hâmit Ali Yöney 

Çorum 
Sedat Baran 

Edirne 
Cemal Köprülü 

Van 
İzzet Akın 

Muğla 
Nâtık Poyrazoğlu 
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Edirne 

Arif Altınalmaz 
Tekirdağ 

' Şevket Mocan 
Muğla 

Zeyyat Mandalinci 
Muğla 

Yavuz Başer 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HADİ HÜSMAN 
(İstanbul) — Efendim bu teklifi komisyonumuz 
da haklı görmüş ve kabul etmiştir. Tasvibinizi 
rica ediyoruz. (İzah edin nedir bu sesleri?) 

Tebdili hava için mezunen kıtadan ayrılan
lara - üç ay için - istihkakları verilmiyordu. Bu 
hüküm konursa esasen 3 aylık müddet fiilî as
kerlik hizmetlerine sayıldığı için bu müddet ia
şelerinin kendilerine verilmesi teklif ediliyor. 
Komisyon da bu teklife iştirak etmiştir, kabulünü 
istirham ederim. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar, yerinde bulacağınızı um
duğum iki prensip noktası üzerinde maruzatta 
bulunacağım. 

Bütçe Kanununun bu 14 ncü maddesi, mas
raf fasıllarından yapılacak harcamalara ait for
mülün (R) cetvelinde gösterildiği bildirilmek
tedir. Hüküm bu. Bir (R) cetveli vardır. Bu 
(R) cetveli muhtelif dairelerin kanunlarında 
tasrih edilmemiş olan harcamaların mahallerini 
göstermek içindir. 

Kanunun bu 14 ncü maddesi bu suretle (R) 
cetvelinin karakterini tâyin ve tahdit ederek 
bunun tamamiyle malî ve sarfiyata ait olduğunu 
gösterdiği halde Büyük Millet Meclisi faslında 
beynelmilel kongre, konferans ve davetlere işti
rak edecek olan zevat için yapılacak masraflar 
gösterildikten sonra bu zevatın ne suretle seçi
leceğine dair de ayrıca bir hüküm ilâve edilmiş 
bulunmaktadır. Bu hüküm tamamen teşriî mahi
yette olduğu için kanunun vermediği bir hüvi
yeti cetvelin kendiliğinden iktisabı demektir. (R) 
cetveline ilâve edilen bu hüküm İçtüzüğe ait bir 
hükümdür. Malî bir formülün içinde İçtüzük 
hükümlerini ilgilendiren her hangi bir hükmün 
yer alması hukukan usul prensiplerine uymaz. 
Yüksek heyetinizce malûm bir keyfiyettir ki, 
esasen Bütçe Kanunu malî hükümleri ihtiva eden 
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bir kanundur. Bütçe Kanununda teşriî mahiye
ti haiz ve maliyeye yabancı hükümler yer alamı-
yacağı gibi tadilleri başka usullere tâbi olan ka
nunların hükümlerini değiştiren ahkâm Bütçe 
kanununda hiçbir suretle derpiş edilemez. Kal
dı ki, Bütçe Kanununun 14 ncü maddesi (R) 
cetvelinin mahiyetinin belirttiği halde, buna uy-
mıyan bir şekilde, teşriî mahiyette bir hükmün 
cetvele alınması takdir buyurursunuz ki, serapa 
mesnetsiz olur. 

Bu, usul bakımından böyledir. Usule ait pren
sipler bakımından böyle olduğu gibi teşriî esas
lar ve teamüller bakımından da ilâve hüküm 
yerinde değildir. 

Malûmu âliniz 1947 den sonra İçtüzükte ya
pılan bir tadille Meclisin organları haline geti
rilmek suretiyle parti grupları parlâmento 
usulümüzün esaslı bir çarkı olmuştur ve fonksi
yonları arasında parti gruplarının teşekkül etti
ği parlâmentolarda olduğu gibi başta seçim
lerde namzet göstermek hizmeti kabul edilmiştir. 
Sözcülerine tercihan söz söylemek hakkı veril
miştir. Başka memleketlerde gündemlerin tes-
bitine de başkanlar iştirak ettirilmektedir, dedi
ğim gibi fonksiyonunun başında, seçimlere nam
zet göstermek gelir, tıpkı komisyonlar gibi. O 
komisyonlar nasıl Yüksek Meclis hesabına ha
zırlık yaparlarsa gruplar da Meclis organı ola
rak, seçimlerde, ihzari olarak namzetleri tesbit 
ederek Yüksek Meclisin tasvibine arzederler. 
Meclis şüphesiz bunları seçip seçmemekte mu
hayyer oluyor ve bir itiraz olmazsa tasvip edi
liyor. 

Bizde komisyonlar için namzet göstermek tea
mül olarak kabul edilmiştir. Aziz arkadaşlarım, par
ti grupları teşekkül eden parlâmentolarda baş
ka türlü seçim usulleri kaldırılmıştır. Parti 
gruplarını resmî organ olarak kabul ettikten son
ra fonksiyonlarını kendilerine yaptırmak tabiî
dir. Bu esası diğer demokratik memleketlerden 
aldığımıza göre bu organların hüviyetlerinin icap
larını tam olarak tanımak lâzımdır. Bu itibarla 
Teşriî faaliyetimizin güzel istikametteki inkişaf
larını önleyici bir mahiyet arzetmesi bakımından 
da arzettiğim R cetvelinin bünyesiyle aslında il
gisi olmıyan 21 nci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkralarının kaldırılmasını Yüksek Heyetiniz
den rica edeceğim. Bu suretle Hem usul prensip
lerine hem de teşriî esaslara uygun bir düzeltme 
yapmış oluruz. 
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REİS ^ Şevki Gürses. 
ŞEVKİ GÜRSES (Çorum) — Efendim, tekli

fimize komisyon iltihak ettiğine «-öre söy]ive
cek bir şey yoktur. 

REÎS — Rifat Özdeş. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz tebdilhavalı erlerin tayın 
bedelleri üzerinde konuşmak için söz almış 
bulunuyorum. Fakat sayın Faik Ahmed Ra-
rutçu'nun sözlerine şahsım namına cevap ver
mekten de kendimi alamadım. 

•Çok güzel, şatafatlı, hukuki kelimelerle de
mek istiyorlar ki, harice giden heyetlerde 
Yüksek Meclisin kabul ettiği iki misli namzet 
göstermek hususunda muhalefet partisine men
sup olmaları dolayısiyle kendileri bir priyori-
teye sahip olsunlar demek istiyor. Ru husus
ta iktidar partisi, grupunun tâbi olduğu 
muameleye tâbi olmak istememelerini ben şah
san garip görmekteyim. 

Bunu söyledikten sonra asıl maksadıma ge
liyorum : 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz 
askerî kıtalarda doktorluk .yapmış olan ve si
vilken kıtaatta hizmet etmiş olan doktor arka
daşlarımız çok iyi bilirler. Güzel bir karar al
mış bulunuyorsunuz. Tebdilhavalı erlerimiz 
memleketlerine gittikleri zaman çok defa bu 
tebdilhavamn zararını çekerek canlarını ver
mektedirler. Aynı zamanda hastalıklarım mu
hitlerine yaymaktadırlar. Ru hususta şimdi bu
rada okunan tekliflerden birisi Sedat Barı ar-
kadaşımızmdır. Diğeri de 50 küsur imzalı bir 
tekliftir. 

Ağır hastalıklar ve bilhassa zafiyeti mucip 
göğüs hastalıklarının tebdil havai arı 8 ay ol
maz, en aşağı 6 ay ve hattâ 9 ay ve daha fazla 
da olabilir. Gelen diğer teklif 3 aydır. Rina-
enaleyh Sedat Barı arkadaşımızın teklifi ka
bul edilecek olursa tebdilhavada bulunduğu 
müddetçe alır. Bu husustaki lûtfunuzu, kısa 
tebdilhavalı hafif hastalıklara değil, uzun 
tebdilhavalı ağır hastalıklara teşmil etmek ye
rinde olur. 

Binaenaleyh Sedat Barı arkadaşımın teklifi
nin kabul edilmesini rica ederim. 

REİS — Faik Ahmed Bey buyurun. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Efendim, herhalde maksadımı iyi anlatamadım. 
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Sayın Özdeş arkadaşım parti hesabına benim 
rüçhan hakkı istediğimden bahsettiler. Böyle 
bir şey varit değil. Esas olarak dediğim 
şu : (R) formülünün bünyesinde teşriî hü
küm yer almaz. Bunun buradan kaldırılması 
lâzımgelir. Çünkü Büyük Millet Meclisinin 
hareket hattını takyit edici mahiyet arzeden 
ve aslında İçtüzüğü alâkadar eden bir hükmün 
malî kanunda yeri yoktur. Ben demiyorum ki, 
bu hükmü kaldıralım da bu .hükmün yerine şu 
veya. bu şekilde başka bir hüküm koyalım, böyle 
bir şey yoktur. Böyle bir hükmün cetvelde yeri 
yoktur, kaldırılması lâzımgelir. Ondan sonra 
seçimlerde Meclis, istediği gibi hareket eder. 
İster bu şekilde seçim yapar, ister parti grup
ları arasında teessüs edecek şekilde veya her 
hangi bir şekilde hareket eder. Mevcut ve ye
rinde olmıyan hüküm usulede aykırı olarak 
Rüyük Millet Meclisini takyit edk:i mahiyette
dir onun için burada kalmasın. 

Sonra ben ayrıca partiler fonksiyonundan da 
bahsettim, parti grupları münhasıran partile
rin grupları değil, senin organın olmak bakı
mından fonksiyonların bu kısmını söyledim. 
Ama parti gruplarının fonksiyonları budur bi
naenaleyh (R). formülüne böyle bir şey yaza
lım demedim. Grupların fonksiyonları kadar 
gruplar arasındaki münasebetler bakımından 
da ister şu şekilde ister bu şekilde karar vermek 
istikbal meseleleridir. Ren diyorum ki; teşriî 
tekâmüllerin inkişaf göstermekte olduğu bir za
manda ayaklarınızı bağlıyacak. Yüksek Mecli
sin hareket serbestliğini bağlıyacak bir hüküm, 
zaten yeri olmıyan (R) cetvelinde bulunmasın 

Şu grupa, bu grupa rüçhan hakkı verilsin 
demiyorum. Şimdiye kadar cari olan usul ne
dir? Komisyon seçimlerinde olduğu gibi harice 
gidecek olan heyetlere seçilecek olanlarında 
gruplarca, namzetliklerinin tesbiti yolunda de
ğil» miri? Rüçhan hakkı, diye bir şey mevzuu -
bahis olamaz. Hiçbir zaman grupların göstere
ceği namzeti heyeti umumiyenin tâyini mecbu
riyeti diye bir şeyde yoktur... 

RtFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — îki tane gös
ter... 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
(R). cetvelindeki bu hükmü Yüksek Meclisi 
bağlamasın diyorum, öyle ki buradaki hüküm 
hukuki de değildir. Teşriî mahiyetteki bir hü-
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küm, malî formüller içinde yer alır mı? Bilhas- I 
sa inkişaflarımızı engelliyecek hükümler. 

REÎS — Sedat Barı. 
SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka

daşlar; bendeniz bu takriri verdiğim zaman 
R formülündeki bir değişikliğin, tahsisat ilâ
vesi veya tenkisi mahiyetinde olmadığı cihetle, 
50 imzalı olmasına lüzum hissetmemiştim. Fa
kat Riyasetten öğrendim ki bunun da 50 imzalı 
olması lazımmış. 

Bendeniz takririmde bir müddet tâyin etme
dim. Tebdilhavaya giden eratın tayın bedeli 
ödenir, demiştim. Halbuki diğer arkadaşlar bu
nun üç ayla mahdut olduğunu söylüyorlar. 
Amiral arkadaşımız vaziyeti gayet güzel belirt
tiler. Altı ay ve belki daha fazla ayrılan arka
daşlara tayın bedellerinin nakden ödenmesi 
çok yerinde olacaktır. (Üç ay kâfi sesleri) 

Bir dakika müsaade buyurun, arzedeyim 
efendim. • 

Şimdi sordum efendim; bugüne kadar ıbu 
tayın bedelinden tenkis edilen bir para yoktur. 
Bunu biz veriyoruz. Kuvvetten düşmüyorlar. 
Bu itibarla bunun kendilerine nakden ödenmesi 
daha faydalı ve yerinde olacaktır. 

Takririmin reye konmasına imkân yoktur. 
Şevki beyden rica ediyorum; bu kayıt ile ken
di takrirlerini ileri sürsünler. I 

REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar, tebdili havalı erlere tayın bedelinin üç ay
lığının verilmesi doğrudur. Fakat bundan fazla 
uzatacak olursak aylıklı efrat yerine geçer. Çün-
ki tüberkülozludur. Altı ay tebdilhava alır gelir 
tekrar altı ay alır. Uç seneye kadar gider bu iş. 
Bunun için iç hizmet talimatnamesinin maddesi 
der ki; «tebdilhavalı erler memleketlerine gitti
ği zaman iyi olmazlarsa askerlik şubeleri vasıta-
siyle en yakın askerî hastaneye yatırılır.»* Bu 
suretle yine bakımları temin edilir. Onun için 
üç aydan fazlaya gidersek askerleri başka kötü | 
vaziyetlere alıştırırız. I 

(Reye, reye sesleri) 
REÎS — Şimdi madde ile alâkalı üç önerge 

vardır. Önergenin birisi Seyhan Mebusu Sedat 
Barı arkadaşımız tarafından verilmiştir. Bu, ha- I 
va tebdili dolayısiyle kıtasından ayrılan erlerin 
tayın bedellerinin nakden ödenmesine mütedair
dir. Müddet tâyin etmediği için, bütçenin geniş- i 
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lemesini mucip olacak bir teklif mahiyetindedir. 
Bütçenin genişlemesini mucip olacak tekliflerin 
50 imzalı olması zaruridir. Bu sebeple oyunuza 
arzedemiyeceğim, kendilerinden özür dilerim. 

îkinei önerge; Çorum Meyusu Şevki Gürses 
ve 58 arkadaşının takriridir. Bu, komisyon tara
fından kabul edildiği veçhile (1111 sayılı Kanu
nun muaddel 78 nci maddesi gereğince erlerin 
3 aylık hava değişimi süresi muvazzaflık hizmet
lerinden sayıldığından âzami üç ay hava değişi
mi alan erlerin 2717 sayılı Kanunla tahakkuk 
eden yiyecek ve istihkakları kendilerine ödenir) 
diye böyle bir formülün ilâvesini istemektedir. 
Bu fıkranın ilâvesine mütedair olan önergeyi 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü önerge, Faik Ahmed Barutçu arka
daşımız tarafından verilmiştir, önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen R cetvelinin Mec

lisin Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği 
masraflara ait 453 ncü faslın 21 nci maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkralarının tayyını arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon Mebusu 
Faik Ahmed Barutçu 

REÎS — Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım; Sayın Barutçu'nun müta
lâa ve iddialarının hukuk mantığı bakımından 
kolay çürütülebileceğini iddia edecek değilim. 
Yalnız geçen sene bu (R) formülü uzun bir tet
kikten sonra bütçede şöyle bir zaruretle meydana 
çıkmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin kendi içinden gön
dereceği üyeler marifeti ile temsil edilmesi lâzım-
gelîrse, temsil yetkisini haiz olan arkadaşları, 
gruplardan bahsetmiyorum, sadece Meclis fin
den çıkacak temsil yetkisînji haiz {arkadaşlardan 
bahsediyorum, bunları kim ve ne suretle seçe
cektir? 

Bunu tâyin edecek hüküm muhakkak ki Mec
lisin nizamında yani İçtüzükte yer almalıdır. İç
tüzük bu hususta yapılacak muameleyi tâyin 
etmelidir ve bunu başka bir yerde aramak imkânı 
yoktur, ve lüzumu da yokttur. 

İçtüzükte böyle bir hüküm mevcut olmadığı
na göre ne yapılması lâzımgelir? İçtüzüğü tadil 
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etmek icabeder. Bütçe Komisyonunda ilk varılan 
netice budur. İçtüzük tadil edilmeli, hattâ bu 
tadil Avrupa Parlâmentolar Birliği, Milletler
arası Parlâmentolar Birliği gibi grupların da 
Meclisin birer organı haline getirilmesine kadar 
genişletilmeli diyenler oldu. Bir kısım arkadaş
lar da bunların ayrı gayeli teşekkküller olduğun
dan sadece Meclisin içinden bir anlaşmaya müs
teniden vazifelendirilen veya temsil ziyaretlerine 
giden arkadaşları seçmek mevzuubahs olduğu za
man ve bu mevzularda seçim suretini tâyin ede
cek hükümleri İçtüzüğe koymak ve bu suretle I e 
tüzüğü ikmal etmek lâzımgelir diyenler oldu. Bu 
lüzum böylece tesbit edildikten sonra bütçe müza
kereleri sırasında böyle bir hüküm bulunmadığı 
anlaşıldı ve yapılacak muamelenin geçici bîr hü
kümle tâyin edilmesi ve meseleye bu suretle geçici 
bir şekilde, hukuki bir strüktür verilmesi lüzu
mu karargir oldu ve bu formül biraz deplâse de 
olsa (R) cetvelinde yerini buldu. 

Hakikaten Meclisin içinde bir fonksiyon baş-
lamıştır. Avrupa Birliği çalışmaları vardır ve 
buna aktif şekilde katılmaya başla mışızdır. Bü
yük Millet Meclisinin kanaati o merkezdedir ki, 
buna devam etmek bizim için faydalıdır. Bu* 
fonksiyon mevcut olduğuna göre Meclisin ken
di nizamında, İçtüzüğünde mevcut bir nok
sanlık yüzünden bu fonksiyonun tık sam ası ihti
mali karşımıza çkıyor. Meclis meseleyi nasıl hal
ledecektir? Ya bir Meclis karariyle halledecek, 
ya İçtüzük tadil edilinceye kadar bir formülle 
halledecektir. Bence şu şeklile biraz çıkmaz gibi 
görünen bir vaziyette Bütçe Komisyonu en salim 
tariki seçmiş R cetvelinde geçici bir şekilde bu 
ilhtiyaca ceyap vermiştir. Hattâ o zaman İçtüzük
teki bu boşluğun bir an evvel doldurulması 
da temenni edilmişti. Zaman geçti bu temen
ni yerinıe getiridıeımedi, iikinei bütçe geldp çattı. 
R cetvelinden bu formülü çıkaracak olursak 
aynı boşluk yeniden hâsıl olaoak bilhassa Av
rupa Birliği çalışmalarına devam belki de fii
len imkânsız hale düşecektir. 

Bir tek noktaya daha temas edeceğim; sa
yın Barutçu diyor ki ; teşriî bir hüküm malî 
bir vesika içinde yer alamaz ve almamalıdır. 
Bu doğrudur. Bütçe Komisyonu bu hakikat
ten tegafül 6 etmemiş fakat bu hükmü koyarken 
şu mülâhaza ile hareket etmiştir : Meclis dı
şarıya göndereceği üyelerine bir para verecek
tir. Bunu kimlere verecektir1? Formülle mu-
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i ayyen şekilde yani, iki misli namzet arasından 

bizzat kendisinin seçeceği üyelere verecektir. 
Mevzu tahsisatın sarf mahal ve şekli bu suretle 
tâyin edilmiş olmaktadır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlarım; Hayrettin Erkmen arkada
şımızın bir tereddüdünü izale için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bir defa kabul ediyorlar ki ; teşriî bir ma
hiyet taşıyan bir hükmün yeri R cetveli olmaz, 
bu doğrudan doğruya İçtüzüğü ilgilendirir. 
Onun yeri burası değildir. Yani esası kabul 
ediyorlar. 

Yalnız geçici bir ihtiyacı karşılamak için 
bunu kabul etmiş bulunuyorlarmış. Çünkü dı
şarıya heyetler göndermek için buna lüzum ve 
zaruret varmış, çünkü içtüzükte bu hususta 
hüküm yokmuş. Halbuki içtüzükte hüküm ol
masa boşluk orada doldurulur. Nasıl ki Büyük 
Millet Meclisi bunu teamüli hükümle doldur
muştur. İçtüzüğün 219 ncu maddesi törenlere 
gönderilecek olan heyetlerin nasıl seçileceğini 
söyler. İhtiyaçların inkişafı karşısında bu hük
mü kâfi bulmıyan Yüksek Meclis ne yaptı? 
Dâhildeki törenlere iştirak edecek olanlar için
dir bu madde dedi ve harice gönderilecek hey
etler için grupların fikirleri alınarak seçim 
yapılacağına dair bir teamül tesis etti. Bina
enaleyh Tüzükte boşluk mevcut olduğu için 
(R) cetevlindeki hüküm olmazsa dışarıya heyet 
g'Önderilir diye bir mevzu yoktur. Arfcadaşıtmız 
da bu hükmün (R) cetvelinde, yer almasının 
dbğru olmıyaeağmı hukuk bakımından kabul 
ettiğine göre kaldırılmaması için hiçbir sebep 
mevcut değildir. Meclis, İçtüzüğünde boşluk 
görürse tatbikat ile onu tamamlar. O itibarla 
(R) cetvelindeki yersiz hükmün kaldırılması
nı rica ederim. 

REİS — önergeyi tekrar okuyacağız, reye 
a-rzedeceğiz. 

(Faik Ahmed Barutçu «Trabzon» un öner
gesi tekrar okundu.) 

REİS — Faik Ahmed Barutçu'nıın takririni 
oyunuza, arzediyorum. Kabul edenler... İndirin. 
Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

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

I MADDE 15. — Geçen yıl borçları fasılla -
I rındaki tahsisatlar üstünde çıkan ve 1952 yılı 
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Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulu
nan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisatlardan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun (93) ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
nci kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıkların
dan eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenil*. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 . — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği hal
de bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tah
villerin karşılıkları 1953 Bütçe yılında para ile 
ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 . — Mülhak bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, 
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleket
lerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler 
için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan ge
rekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele vari
dat ve bu öğrencilerin her türlü masrafları ile 
tahsisatlarına harcanmak üzere bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... E tmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 1953 Bütçe yılı içinde Millî 
Savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden 
getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin (695) 
numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim 
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harç ve zamlarından ve ardiye ücretlerinden 
muaftır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — a) Turizm Müesseselerini 
Teşvik hakkındaki 24 . I I I . 1950 tarihli ve 
5647 sayılı Kanunun (8) nci maddesi : 

b) Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 24 . I I I . 1950 tarihli ve 
5653 sayılı Kanunun ek (9) neu maddesinin 
(2) nci fıkrası hükümleri, 1953 Bütçe yılında 
uygulanmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bedeli, 27 Mayıs 1938 ta
rihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan An
laşma ile temin edilen 10 milyon sterlinlik kre
diden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil 
dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaal-
lik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edi
len Taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla 
varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerin
de malzeme bedellerinin masraf kaydı için açı
lan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasarısına (247) 
mebus iştirak etmiştir. (241) kabul, (6) red, 
tasarı (241) oyla kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısına (264) mebus iştirak etmiş
tir. (249) kabul, (14) ret, (1) çekinşer, tasarı 
(249) oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihasına (258) mebus iştirak etmiş, 
(254) kabul, (4) ret vardır. Tasarı (254) ,rey
le kabul edilmiştir. 

Bugün yani Cumartesi günü saat 16 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saatn : 3 
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Yeniden 22 Kaza kurulması hakkındaki Kanuna verilen reylerin ısonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket Inee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Lûtfı Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

(Kanun kabul edilmiştir.^ 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

: 487 
247 
243 

4 

226 
14 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
îhsan Karasioğlu 
Nıisret Kirîşeioğhı 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

— 13 

Zihni Ural 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Santç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 

31 — 

Süleyman Kuranel 
GİRESUN 

Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Cevdet Baybura 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay • 
Refik Koraltan. 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 



Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSER! 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
îbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbiî 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Ala bay 
Hidayet Aydın er 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 

B : 55 27. 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet A İkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Kara.os-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

2 .1953 O : 5 
NİĞDE 

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

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Naei Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 

SLtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Ttirkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Server Somuneuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Bahattra Taner 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akytte 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi KR-
layoıoğlu 
Hamdi Orhon 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala
kan* 

Suat Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

MALATYA 
Mehmet Kulu 

[Reddedenler] 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
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[Beye katılmty anlar] 

AFYON KABAHtSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 
Halîs Örtürk 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıoğlu (î.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Aü Ocak (î.) 
Cevdet San, 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen (î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (t.) 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker(î.) 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 

Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabay (î.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

fftivrtR. 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekktp (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
do 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 
(î. Â.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eli 
îsmet İnönü 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğl u 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

M ARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

B : 55 27 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyr&zoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
(t) 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 
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SAMSUN 

Haşini Alişan 
ismail Işın 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi UstaoğJu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reş-ad Güelü 
Maıhmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangü 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı -
güler 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebusluklarJ 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
] 
1 
1 
1 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen rey-

AFYON KAEAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celal Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmil Koray 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
&evki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

lerin sonucu 

1 
Rey 

Kabul 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
za sayısı 
verenler 
edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katı İm ıy anlar 
Açık mebusluklar 

[Kabul 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kahpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet, Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayı oğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif «Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Nçcdet Yılmaz 

487 
286 
272 ' 

13 
1 

187 
14 

edenler] 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni üral 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginüu 
Cemal Köprülü 
Rükncddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğla 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samin İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranei 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

— 1335 — 



Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkm 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
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Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

JVIUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz^ Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

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

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer A1P-
kant 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza İneealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

HATAY 
Hasan Reşit Tank ut 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Brkut 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğiu 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Rıza Erten 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

Ali Şükrü Şavlı 
TRABZON 

Naci Altuğ 
VAN 

Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

[Çekinserler] 
KONYA 

Himmet Ölçmen 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasını Küfrev i 
Halis Öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topeu 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Muhlis Bayramoğlu 
Sala hat tin Benli 
(t.) 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki Ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Â.) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Reye k 
BİNGÖL 

Mustafa Nnri Okcuo| 
(İ-) 

BİTLİS 
S ala hat tin İnan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat İyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kanan Çığına n 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Al pisken der 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tavsı 

atılnııyanlar] 
EDİRNE 

Hasan Osma 
ELÂZIĞ 

A bdullah Demirtas 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (î.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sai'd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (1.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

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

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (t.) 
Hadi Hüsman 
Adnan Mend'eres (Baş
vekil) 
Nazlı Tlabar (î.) 
Ahmet Topçu 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (t. Â.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
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Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugay 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
(t) 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.] 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 

Ziyad Ebüzziya 
KÜTAHYA 

Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
(1. Â.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğhı 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Tüfkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi (I.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
(t) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşini A lisan (1.) 
İsmail Işın 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kula 

URFA 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 2 I Sivas 
Diyarbakır 1 Tokad 
Kastamonu 1 j Trabzon 
Kayseri 1 I Urfa 
Konya 2 Zonguldak 
Malatya 1 
Manisa 1 

1 
1 
1 
1 
1 
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Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali îhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
T» * T7! 
Ramız Eren 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
T"! 1 fN 1 

Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

* I T m A T TT A ANTALYA 
AT *J}" Ci * ü AT "U 1 Nazıfı Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

A T j . m ı i * w ı Ahmet Tekelıoglu 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
282 
270 

12 

191 
14 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğiu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emoç. 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Kolda§ 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Güleügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuıanel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Halil Atalay 
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Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
îhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Muhiddin Erene r 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

B : 55 27 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tqkoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgeri 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Şemı Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

2 .1953 O : 5 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya IJollaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekel ioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

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

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 

[Reddedenler] 
Hikmet Fırat 

Mehmet Kartal 

Abdülkadir özbay 

Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Rıza Erten 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 

Muhit Tümerkan 
TRABZON 

Naci Altuğ 
VAN 

Perid Melen 

[Reye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
(î.) 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcn 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuogla 
(î.) 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Reüet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZİĞ 
Abdullah Demirtas 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (I.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankııt 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
(t) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

Nihad Reşad Belger 
(t) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nazlı Tlabar (î.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (î. Â) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğhı 
Şükrü Kerimzade (1.) 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu. 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
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Bifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Bthem Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 
( t Â.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (I.) 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi (I.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç (I.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlıı 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Jlâ.şim Alişan (I.) 
ismail Işın 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Gezini Türk 

SINOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halil Imre 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya .1 
Manisa 1 

Sivas 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
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Hüseyin Bingöl 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ X w x l v/AJJLlJ. 

Hasan Remzi Kulu 
TIRPA UXV£ JtX 

Celâl önopl \J \/X CUL Vy Xl\j \jx 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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Posta, Telgraf ve Telefon tşletme Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa vfUften reylerin 

AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali thsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray* 

ANKARA 
Sadri Makgudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket tnee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfî öz 
Fııad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırsı 
Etem Menderes 
Cevat tîlkü 
Lûtfi Ülkümen 

sonucu 

Asa sayın 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Acık mebusluklar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
487 
262 
250 

12 

211 
14 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Arif ]£ahpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLEOİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Nfecdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
K\zım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 

edenler] 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoglu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
Fehmi Çobanojlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Mamiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Pölatkan 
Kemal Zöytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

f ımih İnal 
alip Kmoğlu 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioglu 

OÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Âdakan 
thsan Altmel 
Andre Tahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
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Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMÎR 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Abbâs Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

B : 55 27.2 
KIRŞEHİR I 

Elvan Kaman 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Ümran Nazif Yiğiter | 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket înce 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Nafiz Körez | 
Hamdullah Suphi Tan- I 
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy | 

. 1953 O : 5 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

| TEKİRDAĞ 
Zeki Er atam an 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

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

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksoz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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KIRŞEHİR 
Halil, Sezai JBrkut 

MLATVA 
Mehmet Sadık Eti. 
Hikmet Fırat 

AFYON KARAHÎ8AR 
Kemal, özçopan , , 
Avni Tan ,,..; :, 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztiirk 

AMASYA 
îsmet Olgaç-.... 
Cevdet Topçu h , 

ANKARA 
Salâhaddin Jylil 
Muhlis Bayramoğlu, 
Salâttin Benli;flt,).',... • 
Dağıstan Binerbay 
Muhlis Ete -v 
Mümtaz jP^ik. Fenik 
Abdullah Gedikqğlu , , 

ANTALYA • 
Fatin Dalaman' 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subayı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t A.) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

B : 55 27.2.1953 O 
* w [Reddedenler] 

;Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman., . 

MARDİN 
Rıza Erten 

ORDU 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

ŞÎNOB 
Muhtar Acar 

[Rejj'e kat'ılvMijanlar] 
BOLÜ 

?Zuhuri Danışman > 
!Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem r 

BUİIIİUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Üzbey 

BURSA 
iHalil Ayali 
i Agâh Erozân 
s Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
'Hulusi KÖymerr 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
:Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlü 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender. „. ,r 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit,Sağıroğlu (î.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
İMustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca, 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (t.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

VAN 
Ferid Melen 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (î.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Denker ( t ) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes (Baş-
Vekil) 
Nazlı Tlabar (î.) 
Senihi Yürüten 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
(î. A.) 
Pertev Arat-
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Halil özyorük 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
d.) 

... 18« -
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Muzaffer İ l i Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Bmin Develİoğlu 
Mehmet özdemir 

yntyT.AT»p.T.t 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip ( t ) 

KTRŞBHtR-
Osman Bölükbaşı (1.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
(t) 
Saim önhön 
Ethera Vassaf 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen (t. 
A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Faruk İlker 
Adnan Karaosıuanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(ReisV.) 

1 Sudi Mıhcıoğlu 
MABAŞ 

Abdullah Ay tem iz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğhı 
Aziz Uras 

\\ MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nur? özsan 
Nât$k Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİÖDI 
1 Necip Bilge 

[Açık 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Kçnya 
Malatya 
Manisa ı 

me 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Süreyya Dellaloğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Firat 
Yusuf Ziya Ortaç (t.) 
Atıf Topaloğlu 

&2B 
İzzet Aksat 
Kemal Balta 
Ahmet Morgu 
Zeki Riza'gporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (t.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Üstaoğlu 

SEYHAN 
Terfik Cosfcoıı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Tftrk 

StNOB 
Nuri Sertöğlu 
Server Somuncnoğlu 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Halil îmre 
Reşat Şemsettin Sirer 

busluklar] 
I Sivas 1 

Tokad 1 
1 Trabzon 1 
1 Urfe 1 

Zonguldak 1 
— 

1 14 

TBKİRDA& 
tufmftil Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tunt&ş 

TOKAD 
Zihni Betü 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naei Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastımar 
Cemal Reeit Eyüboğhı 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit taratma 
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Brgin 
Celâl öncel 

VAN 
Kazım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı 
güler 
Rifat Sivişoğlu 



% : 55 27.Ö.1953 0:6 
Vakıflar Umum Mtidürlüp 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir 
Âza sayım : 487 

Rey verenler : 250 
Kabul edenler 247 

Reddedenler :$ 
Çekinserler 

Beye katılmayanlar : 223 
Açık mebusluklar 14 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Keman 
Bekir Oynaganh 
Ali Iha» Sabi* 
fcalih Torliöi 
Ahmed Veeroğle 
Gari YiğiDMfi 

AKBABA 
Osman Şevk* Çi«ekda§ 
Osman T&lât titekin 
Hâmid Şevket tnce 
SeyfiKurtbik 
Cevdet Soyda» 

Mazifı Şerif Nabel 
Şurbanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Ttkelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIK 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Eîtem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BAT.rKRStK 
Vaeid Asana 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Istın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yıreajı 

BİLECİK 
İsmail Açkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

[Kabul 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

,*WMHL: 
Baif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozaa 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılma/ 
Necdet Yılmam 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlaı 
Nusret Kirlıeioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım 4LTSLV 
Celâl Bçynuk 
Celâl Otpıan 

ÇpRUH 
Meert Bumin 
Zihni Uwû 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğhı 
SaigjÇÖst* 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

Eyüp Şahin 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginüu 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğhı 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memis Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

•GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Koeatûrk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlıt 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram -Bayar 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüaman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

tTNrtft 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

-m 
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Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdı Türe 

KAYSERİ 
tsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Mümtaz Kavaleıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılma/ 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıneı* 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol | 

KIRŞI 
Halil Sezai 

I Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkitı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA .,> 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer- Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Haindi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 1 

[Reddet 

JHtR 
Erkut 

SİN 
Muhtar Aca 

1 Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşı t Fırat 

RİZE 
izzet Âkçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
tsmail Işın 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Ank 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
\ / l / l U l l L Uı l U 1 U L 1 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Eceviit 
Halil Imre | 

ienler] 
OB 
r 

VA 
Ferid Melen 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

Zeki Erataman 
TOKAD 

Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Plamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka' 
laycıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ ,k.. 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 

YOZĞAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıöğhı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Suaıt Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayralk 

İÜ 
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[Reye katılmıyanlar] 

AFYON KABAHtSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halîs öztürk 
Celâl Yardımcı 
(Reis V.) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâttin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Bamiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfî Öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveei 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. A.) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 
(t) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

Salâhattin İnan 
BOLU 

Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak ~ 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sarıoğlu (î.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Ru:a Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (I.) 

Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (I.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
a A.) 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Halil özyorük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş-

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
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Salih Kalemeioğlu 
(î.) 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Ziyad Ebûzziya 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na< 
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 
(î. A.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk İlker 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan- | 
rıöver (î.) 

MAEAŞ 
Abdullah Aytemiz | 

1 Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cerdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUOLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç (î.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 

[Açık me\ 
Denizli 2 1 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 | 

Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Ulus ay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerhan • 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tunta§ 

Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
i 
1 
1 
1 

14 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğh» 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlo 

VAN 
İzzet Akm 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Beyaeı-
giller 
Cemal Kıpçak 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KATEA.Fft1*1* 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sabis 
Salih Torfüli 
Ahmed Yeziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

A&RI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Bamiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Narifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtf i Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Bey verenler 247 
Kabul edenler : 241 

Reddedenler 6 
Çekinserler 

Beye katılmıyanlar 226 
Açık mebusluklar 14 

[Kabul edenler] 
I Esat Budakoğlu 
*Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

1 Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni Ural 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 

j Eyüp Şahin 
EDİRNE 

Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğhı 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinollu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 1 

1 Salâhattin Ünlü 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin1 İrkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlıı 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahuya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 

tgÇMtft 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
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Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 

Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgeri 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâioğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 

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

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

VAN 
Ferid Melen 
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[Beye katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AĞRI .,. 
Kasım Küfrevi ; 
Halis öztürk : . 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç t 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (t.) 
Ömer Bilen 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlıı 
Talât Vıasfî öz 

ANTALYA 
Fatın Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. Â.) 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(î.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Hulusi Köymen 

Halûk Şaman 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Eefet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa, Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
JEkrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (t.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (I.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
^Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (I.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (t.) 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

Halide Edib Adı var 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Oemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
(t) 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkıp (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
(t.) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz (I.) 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
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İhsan Şerif Özgen 
(î. A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk îlker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (t.) 

MAKAS 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğta ı 
Remsi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

Cevdet öztürk 
Kemal Türiroğl* 
Aai* Uraı 

MÜÖLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi (I.) 
Nâtık Poyrazoğlu 

NtĞDl 
Fahri Köfkeroflu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç (t.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZB 
Osman Kavrakoğhı 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
tsmail Tyıp 
Firuz Kesim 

Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya, Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
CezmJ Türk 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nazım Ağacıkoğlu . 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

t Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

i Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

• Şevket Mocafl 

[A&k mebusluklar] 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

! Sivas 1 
1 Tokad 1 

Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

14 

Yusuf Ziya Tuntaş 
TOKAD 

Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Bastımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hıwan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Oahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğta 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı 
güler 
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Orman Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu 

AFYON KARAHÎ8AR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı j 
Ali İhsan Sabi* 
Salih Torfilli , \ 
Gazi Yiğitbaşı i 

AĞRI 
Oelâl Yardımcı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioglu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Btem Menderes 
A, Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroglu 
Mücteba Iştın; 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Sıtkı Yıroalı * 

BÎLECÎK 
İsmail Aşkın 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 487 

Rey verenler : 264 
Kabul edenler : 249 

Reddedenler 14 
Çekinserler 1 

Reye katıhmy anlar 20^ 
Açık mebusluklar 1 4 

[Kabul edenler] 
Keşşaf Mehmet Kurkııt 1 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri DüsünseJ 

BOLU 
Kâmü Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Eme<ş 
Agâh Erozarı 
Selim Herkmem 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürees 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 

[ Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZUNTEB 
Samih înal 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Balis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
ı Refik Komitan 

Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
1 Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hâdı Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

fgnwtp. 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Ekrem Hayri Üstündağ 

VkTİM 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koculu 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

1 Fikret Filiz 
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Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkan d 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmev 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim -Burçak 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğit e r 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkirı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Renizi Koçak 

I MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan KaraosmanoğLu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

I MUĞLA 
- I Zeyyat Mandalinci 

Nuri Özsan 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
11 âdi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
I tzzet Akçal 

.1953 O : 5 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 

SLtRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğhı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 

Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açana.) 
Hasan Oral 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Tlâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Ali Şükrü Şavlı 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

KASTAMONU 
Hayrı Tosunoğlıı 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

[Reddedenler] 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SLNOB 
Muhtar Acar 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

Mehmet özdemir 
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[Reye kahlmıyanlar] 

AFTON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli (î.) 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ali Fahri îşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğ-
1* (î.) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 
Tayfur Sökmen (t.) 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu (t.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak (I.) 
Cevdet San 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamıtk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen (I.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley (1.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker (I.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (I.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZM I }t. 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
(1. Â.) 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sim Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade (t.) 
Rifat Taşkın 

— 1 8 5 7 -
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Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KTftyT.AP.F.T.t 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Salih Kalemcioğlıı 
Ethem Yassaf 

KONTA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
( t A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 

Hikmet Fırat 
İsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk İlker 
Hamdullah Suphi Tan-
növer (1.) 

M AR AŞ 
Abdullah Ay temi/. 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Tüfkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Fahi'i Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
d.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

p.t7fl 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Taraksı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

2 
1 
1 

r~i 

2 
i 
1 

Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 

14 
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Teftel Umum Müdürlüğü İ953 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin sonucu • 
^ r ; • (Kanun kabul edilmiştir.) 

S"iî-, 
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AFYON KARAHÎBAS 
Abdullah (Skiler 
Süleyman Kennan 
Bekir Öynaganh' 
AH II 
Seli» 
Ahmed 
Gazi 

Celjal Yardjtföı 
ANKABA 

Saa>i MaJBuiîi Arsai 
Ömer Bilen 
Dağıstan IMnerijay 
Hamdi J&Jfurlu. 
Osman Şevki Çiçekda 
Bamiı Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Oeman Talar tltekih 
Hâmid Şevket ince 
3#y€| KvtfW 
Talât Vaeff öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan : 

ANTALYA 
Nawfi Şerif Nabel, : 
£urhau*ttin 0nat; 

Ahmet Tefcelfo|lü 

Nam* (hm 
Nail Gevecj 
Şevki Hasıra 
Etem Mmtom 

0wt tft*# 
BA&lKESİJl 

Vaeid A*ena 

sayın 
Bey verenler 

Kabul edenler 
• Reddedenler 
^ Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

[Kabul edenler] 

487 
258 
254 

4 

215 
14 

Salâhattın Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpş^oğlu 
Ahmet Rocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yircalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnfi Ü m m 

BİN0ÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
.Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Ağ&h Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 

, Necdet Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 

Nusret Kirîşcioğlıı 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kîzım Arar 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğla 
Kemal Zeytinoğlu 

" GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇİL 
Halil Atalay 
Refik Koraltatt 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğhı 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
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Fuad Köprülü 
Ahilya Moşhos 
Seyfi Oran 
Mtikerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Ali Bıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğhı 
Yeredoğ Kişioğlu 

9 : 5$ 2frv2 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkarıd 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Közbek 
Muammer Obuz 
Himmet, ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Ays.-ıl 
Besim Besin 
Ahmet İhsan Gür-soy 
Ahmet Kavuncu 
Rem/i Koçak 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaos-manoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurban oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

.1953 # : # 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalind 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎÖDE 
Hadi A-rıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellatoğln 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Akaoy 
Feyzi Boztepe 

RtZB 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Muhittin ÖzkefeH 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arife 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 

^NİVto' - •4SWWlt 
Halil tnıre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Hamdi Koyuttrk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Müstafi jtelemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğhı 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hıdır A$kto>. 
Hasan K&ttaİ Kulu 

XHtTA 
Necdet Açâaöî 
Feridun Aptip 
Hasan 0ş& 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçıih 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat. Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğhı 
Hasan Üçoz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıkşöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başoî 
Ali Riza tuvşealemdar 
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Srfişoğîu 
Avni Yu^dabayrak 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkti t 

[Reddedenler] 
SİNOB 

Muhtar Acar 
TOKAD 

Sıtkı Ata$ç Ferid Melen 
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[kefe katûmıyanlar] 

AFTON KARAHÎSAR 
K e ^ ; $zçc)fo&ıa..-:';. 
A v û İ Tf l j fc , : - •>• • : • / . ,> . • : • ! •:••:••'..;•':•. 

Kasım K û | ^ ^ 
Halis öztürkv 

Kemal Eren 
Hâmit Kor^y ; 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramöglu 
Salâttin Benli' 
Muhlis Ete r 

Abdullah Gedikoğlıı 
ANTALYA 

Patin Dalaman 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Lntfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Ali Fahri İşeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNOÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
(t.) 

BÎTLÎS 
Nusrettm Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
'Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Halil Ayan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 

İhsan Karasâoğlu: 
ÇANKIRI 

Kemal Atakurt 
Kenan Çjğman 

ÇORUH 
Abbas CJrigin 
Mesud G-uney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENIZLÎ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügi l 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yvısuf Azkoğla 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtas 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönene 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Sabit Sağıroğlu (î.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTBB 
Ekrem Cenanı 
Samih înal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah d i l i 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen "(î.) 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay (t.) 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Denker ( i ) 
Fuad Hulusi Demircili 
Salih Fuad Keçeei 
Adnan Menderes (Baş-
Vekil) 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (î.) 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
(ti) 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet İneekara 
Osman Kapanı 
Vasfî Menteş 
HaHl özyörük 
Abidin Tekön 

Cemal Tunca 
Ztihtü Hilmi Velibese 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Ataiay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçtun 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Ctfhit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
(t) 
Bifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
tsmail Berkpk 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazeığlu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Bacak 
Salih Kalemeioğlu 
(t) 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Üakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlû 
İhsan Şerif özgen (t. 
A.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin JDoğan 
Mehmet Sidik Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 

O i v . S t ' — 1361 



B : 55 27.2.1953 0 : 5 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANIBA 
Faruk İlker 
Hamdullah Suphi- Tan-
növer (î.) 

MAEAŞ 
Abdullah Ayttomiz 
Ahmet Bo»dağ 
SalAhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
AbdÜrrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türköğlu 
Arâs Uras 

KÜÖLÂ 
Cemal Hünaî 

Nadir Nadi 
Nâtık Poyraeoğlu 

NtdDE 
Fahri Köçkero^lu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç (t.) 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

• RÎZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlıı 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Ulüçay 
Hasan Fehmi Üstaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

t Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Sedat Zeki öre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

Ahmet Gürkan 
TRABZON 

NaeiAltuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Byüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Öahid Zamangü 

( - ' "• 

TOFA 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
AbdÜrrahman Boyaeı-
giHer 

[Açık mebusluklar] 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

2 
1 
1 
1 
'2' 
1 
1 

Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1. 
1 

14 
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1953 Yılı 

Vakıflar G. M. Bütçesi 



Vakıflar Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/485) 

T. C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say!: 71 -2441 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Vakıflar Geneli Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesine dair hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28. XI . 
1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 'kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Vakıflar Oenel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

Genel açıklama 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte 
takdim kılınmıştır. 

1949 - 1951 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan vakıf han ve apartmanlardan 1953 
Bütçe yılından evvel ve 1953 Bütçe yılı içinde ikmal edileceklerin getirecekleri tahmin olunan gelir 
miktarları göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçenin gelir ve gider toplamı 
(6 855 500) lira olup mütevazindir. 

1952 yılı Bütçesinin gelir ve gider toplamı (6 212 800) lira idi. Bu itibarla (6 855 500) lira ola* 
rak teklif edilmiş bulunan 1953 yılı Bütçesi (642 700) lira bir fazlalık arzetmektedir. 

Gelir Bütçesi 

Gelir tahmini (6 212 800) lira olan 1952 yılı Bütçesinin (5 612 800) lirası Genel Müdürlüğün 
kendi gelir kaynaklarından ve (600 000) lirası Hazine yardımından terekküp etmekte idi. 
(6 855 500) lira olarak tesbit edilmiş bulunan 1953 yılı Gelir Bütçesinin (6 075 500) lirası Genel 
Müdürlüğün kendi gelir kaynaklarından sağlanmakta olup 1953 yılı hizmetleri için teklif edilen öde
nekler de bu miktardan ibaret bulunduğu cihetle 1952 yılında olduğu gibi Hazine yardımına ihti
yaç kalmamıştır. 

Yalnız 1952 yılında İstanbul Belediyesinden Vakıflar- Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan Fâ
tih Külliyesinin onarma işi bu Genel Müdürlüğe tevdi edilerek Hazineden verilen (500 000) lira 
ile tamirata başlanmış ve geliri müsait bulunmıyan bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit ha
demelerinin pek az olan ücretlerinin; farkı Devletçe verilmek suretiyle birer miktar artırılması 
1952 yılı Vakıflar Bütçesinin Kamutayda müzakeresi sırasında, esası vakıf olmayıp dernekler ve 
köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım edilmesi bu kere uygun görülmüş ol-
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duğundan; (500 000) lirası 1953 yılında da devam edecek olan Fâtih Külliyesi onarımına ve (180,000) 
lirası gelirleri müsait bulunmayan mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farkına 
ve (100 000) lirası dernekler yç köyler tarafından inşa veya tamir etyşjlecek hayrata yapılacak yar
dıma karşılık olmak üzere (780 000) lira Hazine yardımı teklif edildiği cihetle Gelir Bütçesi topla
mı (6 855 500) liraya baliğ olmuştur. 

Müfredat itibariyle tetkik edildikte görüleceği üzere bâzı bölümlerde (702 700) lira fazlalık ve bâ
zı bölümlerde (60 000) lira noksanlık mevcuttur. Bu fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye 
konulan gelirin tesbitinde istinat edilen esaslar sırasiyle aşağıda arzedilmiştir. (Her maddenin üç 
yıllık tahsilat seyrini gösteren rakamlardan 1949 yılına ait bulunanlar da 12 aylıktır.) 

Bölüm 1 - Madde 1 — tearei vahide 

^ ; f ; 1952 yıh bütçe tahmini : 2 300 000 
;;';̂ ;; '̂''[,.'"'"''* İ ^ 5 3 v ^ i(?in tahmin olunan : 2 700 000 

.:v::1Bliil|^'Ko^ımma^Kaııuıra^'faükü^üerine tâbi bulunan bu gelirden bir inkişaf beklenemiyeceği tabiîdir.' 
Yalnız İstanbul'da büyük bir İş hanı, Erzurum'da 40 daireyi ihtiva eden iki apartman, altında sinema 
bulunan bir tş hanı, Aydın'da bir hal inşa ettirilmekte ve yine İstanbul'da Gülbenkyan Hanının 
(200) bin küsur lira sarf edilecek tamirat ve tadilâtı devam etmekte olup bunlardan İstanbul'daki 
İş hanı ile Erzurum'daki apartmanlar ve Aydın'daki hal en geç 1952 yılı sonunda ve diğerleri 1958 
Bütçe yılı içinde ikmal edileceğinden bunların temin edecekleri kiraya karşılık olmak üzere (400 000) 
lira zam edilerek (2 700 000) liraya çıkarılmıştır..Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 

Bütçe Kesirihesaplar 
taıhminleri mucibince tahsilat Yılı 

2 170 000 2 082 094 1949 , 
2 250 000 2 220 992 1950 
2 250 000 2 232 63t 1951 

':\.̂ ::& r: :>• A :• ^:. • ••" Bölüm 1 - Madde 2 — tearei müeccele ...'..•;.::,•'..'.••';-•:. 

1952 yılı Bütçe tahmini : 268 000 
•:Vü;;,£>-- • ;.w 1953 yılı için tahmin olunan . 240 000 ; 

îcareteynİi^ gayrimenkuller, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri uyarınea ; 

bî|- yıllık iear%lenhin yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek. 
artık İcâre alınmamaktadır. İBu sebeple icarei müeccele tahsilatı yıl geçtikçe düşmekte olup aşağıda 
yazılı üç yıllık föâsilât seyri de bunu teyit ettiği cihetle (28 000) lira noksaniyle (240 000) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Gerçi tahsilat seyrine göre her yıl vukubulan tenezzül miktarı (28 000) liradan fazla ise de Ta
pu Harçları Kanununa ek 5625, sayılı Kanunla,2762 sayılı Vakıflar Kanununun temliki tasarruf
larda taviz bedellerinin tamamen ödeneceğine dair olan hükmü kaldırılmış olmasına binaen bu 
muamelelerde ekseriyetle taviz beMeli ödenmiyerek yıllık icarenin verilmesine devam edildiği ci
hetle daha fazla bir tenezzül vukubulmıyacağı düşünüldüğünden 1953 yılı için (240 000) lira tah
min edilmiştir. ( . . , , .. 
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Bütge 
tahminleri 

360 000 
300 000 
280 000 

Bölüm 1 

Kesinhesaplar 
mucibince tahsilat 

293 148 
268 288 
241 480 

• Madde 3 — Mukataa 

1952 yılı Bütçe tahmini : 
1953 yılı için tahmin olunan : 

Yıh 

1949 
1950 
1951 

23 000 
23 000 

tcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da bir yıllık mukataalarmın yirmi misli bir 
taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmektedir. 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösteril
miştir: 1951 tahsilatının bütçe tahmininden fazla olması bakaya tahsilatından mütevellit olup icarei 
müeccele bahsinde arzedilen sebepler dolayısıyla bu gelirde de bir inkişaf beklenemiyeeeğinden; 
yine (23 000) lirada ipka edilmiştir. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

60 000 29 931 1949 
35 000 28 690 1950 
30 000 37 000 1951 

Bölüm 2 - Madde 1 — Mahlûl muaceelesi 

1952 yılı bütçe tahmini : 220 000 
1953 yılı için tahmin olunan: 220 000 

Mahlûl muaceelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmıyıp mahlûl kaldıkları ihbar edilmiş bulunan 
gayrimenkullerin hakikaten mahlûl olup olmadıkları tesbit ve çeşitli muameleleri ikmal edildikten 
sonra satışa arzedilmeleri halinde elde edilecek bir gelirdir. 

Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinin bütçe tahminlerini tutmamış olması; mahlûl oldukları 
tesbit edilen akar nev'inden gayrimenkullerin içinde bir gelir kaynağı olarak muhafaza edilmeleri 
gerekenler bulunup bulunmadığının esaslı bir tetkika tâbi tutulmasından ileri gelmiştir. Ahiren 
bu tetkikat ikmal edilerek satılması gerekli görülenler için satış mezuniyeti verilmeye başlandığı 
cihetle bunlar peyderpey satışa arzedileeeğinden yine (220 000) lirada ipka edilmiştir. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

219 500 
219 500 
220 000 

Bölüm 2 - Madde 2. -

115 524 1949 
88 231 1950 

159 939 1951 

- Zeytinlikler hasılatı 

1952 yıh bütçe tahmini : 100 000 
1953 yılı için tahmin olunan : 100 000 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan izmir, Antalya, Hatay ve Muğla iUerradefci vakıf 
zeytinliklere aittir 
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Aşağıda gösterilen üç yıllık tahsilat seyrine nazaran yine (100 000) lirada ipka edilmiştir. 

Gerçi bu zeytinliklerden bir kısmının bedel takdiri ile satılması için bir kanun tasarısı hazır
lanarak Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş ise de satışlar peyderpey yapılacağı gibi elde edilen sa-
tış«4ıedelleri; bir gelir kaynağı olarak muhafaza ve tenmiye edilmekte olduğundan satışa 1953 yı
lı mahsulünün idrakinden evvel başlanması halinde de hâsıl olacak gelir noksanı, satış bedelinin 
faizi ile temin edilebileceği cihetle bütçe muvazenesi bakımından bir endişe mevcut olmadığından 
bu tertipte bir indirme yapılmasına mahal görülememiştir. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

120 000 110 832 1949 
120 000 86 600 1950 
110 000 100 674 1951 

Bölüm 2 - Madde 3 —- Arazi ve incirlikler hasılatı 

• 1952 yılı Bütçe tahmini : 215 000 
1953 yılı için tahminolunan : 271 500 

Millî Korunma Kanunu ile konulmuş olan tahditlere tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, bostan, çift
lik ve tarla gibi gayrimenkullerle Aydın'daki incirliklerin hasılatından terekküp eden bu gelir; 
yıldan yıla inkişaf etmektedir. Bu inkişafın belli başlı sebeplerinden biri de çiftlik ve tarlalara 
ekilmekte olan hububat ve pamuk mahsulünün para etmesi dolayısiyle kiralarının yükselmesidir. 
Bu sebeple 1951 yılı tahsilatı göz önüne alınarak (56 500) lira zammiyle (271 500) liraya çıkarıl
mıştır. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

185 500 190 088 1949 
190 000 216 866 1950 
190 000 262 345 1951 

Bölüm 2 - Madde 4 — Vakıf Zeytinlikler işletmeteri hasılatı ve' kira bedeli. 

1952 yılı Bütçe tahmini : 600 000 
1953 yılı için tahmin olunan : 600 000 

Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler İşletmelerinin 1952 - 1953 mahsul yılı 
tahminlerine göre (600 000) lira bir hasılat temin edecekleri umulduğundan 1953 yılı Bütçe tah
mini yine eskisi gibi (600 000) lirada ipka edilmiştir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat seyrinin 
bütçe tahminlerini tutmamış olması, istihsal olunan yağların piyasa durumu dolayısiyle satılma
mış olmasından ileri gelmiştir. Bu sebeple 1952 Bütçe yılına devredilmiş olan (700) tonu müte
caviz zeytinyağı tamamen satılmış olup elde edilen bir milyon lirayı aşan bedeli ile geçmiş yılla
rın noksan tahsilatı karşılanmış bulunmaktadır. 

Bütçe 'Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

600 000 472 497 1949 
600 000 12 600 1950 
600 000 307 513 1951 
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Bölüm 2 - Madde 5 — Vakil Memba Suları İşletmesi hasılatı ve kira bedeli 

1952 yılı Bütçe tahmini : 50 000 -İM 
1953 yılı için tahmin olunan : 50 000 

Bu hasılat; istanbul'da bulunan Vakıf Taşdelon Suyu ile Karakulak Suyunun temin ettikleri 
gelirden terekküp etmektedir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 1949 yılı hasılatının 
4 169 lira olarak gösterilmesi bu yıla ait safi gelirin ancak 1950 yılında tahsil olunarak bu yı
lın geliri ile birlikte irat kaydedilmiş olmasından ileri, gelmiştir. 1951 yılı geliri de 1952 Bütçe yı
lı başında tahsil edildiğinden 1952 Bütçesine girmiş olup miktarı 16 598 liradır. 

1951 yılı sonlarına doğru işletmeye açılmış olan Karakulak Suyunun daha geniş ölçüde piyasa
ya arzedilmesine ve Taşdelen Suyu satışının artırılmasına çalışıldığı cihetle (50 000) lirada ipka 
edilmiştir. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat 

15 000 
25 000 
25 000 

Bölüm 2 - Madde « 

4 169 
56 648 

0 

— Çeçitli varidat 

1952 yılı bütçe tahmini : 
1953 yılı için tahmin olunan : 

Yılı 

1949 
1950 
1951 

ve tahsilat 

430 200 
431 000 

Bu hasılat; mülhak vakıfların, Vakıflar İdarelerince tahsil olunan icarei müeccele ve mukataalan 
ile emaneten veya niyabeten Vakıflar idarelerince idare olunan mülhak vakıfların diğer gelirlerin
den alınmakta olan % 10 idare ve tahsil masraflarından, kanuni ve nizami sebeplerle zaptolunan 
vakıfların birikmiş paralarından, münhal tevliyetler ücretinden. Vakıf Paralar Müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerine bütçeden ödenerek, yıl sonlarında hakiki sarfiyat miktarlarına göre istirdat ve 
irat kaydolunan maaş ve ücretindenı 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
uyarınca zaman aşımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı bedellerinden, idare lehine hük-
mohınan alacak faizleri ile mahkeme masrafları istirdadından terekküp etmektedir. Üç yıllık tahsilat 
seyri aşağıda gösterilmiştir. 1951 yılmm 472 105 lira bütçe tahminine karşı tahsilat miktarının 
654 055 liraya baliğ olması, kaldırılmış bulunan Bolu Orman İşletmesi hasılatından 208 000 küsur 
liranın 1952 yılında irada alınmış olmasından ileri geldiği cihetle 1949 - 1950 senelerinin tahsilat 
miktarı göz önünde tutularak 1953 yılı için 800 lira bir fazlalıkla: 431 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bütçe Kesin'hesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

450 000 421 558 1949 
500 000 426 331 1950 
472 105 653 385 1951 

Bölüm 2 - Madde 7 — Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

1952 yılı Bütçe tahmini : 387 100 
1953 yılı için tahmin olunan : 400 000 

Getirdikleri gelir veya bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen vakıf 
akaar ve topraklar, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nei maddesi uyannca satılarak, satış bedelleri 

f S. SaA-tsı ; 761 



7 -
yeni bir akar yaptırıhncaya kadar gayrimenkul ipoteği mukabilinde tenmiye edilmek üzere Vakıi' 
Paralar Müdürlülüne tevdi edilmekte olduğundan bıı gelir, sözü geçen satış bedellerinin faizinden te
rekküp etmektedir. 

Aşağıda yazılı üç yıllık tahvilât seyrine nazaran her yıl inkişaf etmekte olan bu gelir biraz daha 
fazlaya mütehammil görünmekte ise de faiz hadlerinin 5841 sayılı Kanunla; % 8,5 tan '% 7 ye indi
rilmiş ve bir tarafta^ da yeni akaarlar yaptırılmakta bulunmuş olması dolayısiyle (400 000) lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Bütçe KesirihesapitU' 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

332 300 401 232 1949 
421 300 453 014 1950 
421 300 455 809 1951 

Bölüm 2 - Madde 8 •-• Taviz bedeli faizi 

1952 yılı Bütçe tahmini : 612 000 
1953 yılı için tahmin olunan : 580 000 

Bu gelir, icareteyinli gayrimenkulleıie mukataah toprakların, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
27 ve 28 nci maddeleri uyarınca bir yıllık icare ve mukataalarının yirmi misli bir taviz karşılığında 
mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi dolayısiyle elde edilen taviz bedellerinin tenmiyesi neticesin
de hâsıl olan faizden terekküp etmektedir. 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda arzedilmiştir. Bu miktarlara 
nazaran inkişaf etmekte olan bu gelir de biraz daha fazlaya mütehammil görünmekte ise de akar ve 
toprak satış bedelleri bahsinde açıklandığı üzere faiz hadlerinin 5841 sayılı Kanunla % 8,5 tan % 7 
ye indirilmiş olmasına binaen (580 000) lira tahmin edilmiştir. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat 

512 100 
620 000 
689 096 

Bölüm 2 - Madde 9 -

1952 yılı Bütçe tahmini : 
1953 yılı için tahmin olu 

588 671 
654 161 
660 882 

- Vakıf parada:] 

ııan .-

Yılı 

1949 
1950 
1951 

p faizi 

57 
60 

Bu gelir, faizi bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (Nukudu mevkufe) adı ile vakfedilmiş olan 
paraların -tenmiyesi neticesinde elde edilmektedir. 3 yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 
Faiz hadleri indirildiği halde 2 500 lira zam yapılmış olması. Akşehir Bankasınca sermaye ten
ziline karar verilmesi dolayısiyle bu bankadaki vakıf hisseden bir kısmının tenmiye edilmek üze
re Vakıf Paralar Müdürlüğüne tevdi edilmiş olmasından mütevellittir. 

Bütçe Kesinhesaplar 
tahminleri mucibince tahsilat Yılı 

60 000 59 7711 1949 
60 000 64 954 1950 
60 000 62 21i8 1951 
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Bölüm 3 — Hazineden yardım 

1952 yılı bütçe tahmini : 600 000 
1953 yılı için tahmin olunan : 780 000 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri; 1Ö52 yılından itibaren kendi imkânlarına göre tanzim edil
meye başlandığı cihetle evvelki yıllarda bütçe açığının kapatılması için yapılmakta olan Hazine yar
dımına ihtiyaç kalmatöııştır. 

Yukarda vazıh (780 000) liranın (500 000) lirası; 1952 yılında İstanbul Belediyesinden Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne devredilmiş olan Fâtih Külliyesinin bu Genel Müdürlükçe tamir ettirilmesi ve 
masarifinin Hazinece temini tensip edilmiş olduğundan bu külliyenin 1953 yılında da devam edi
lecek olan tamiratına, (180 000) lirası gelirleri müsait bulunmıyan mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademesinin Devletçe temin edilmesi kararlaştırılan ücret farklarına ve (100 000) lirası 
dernek ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardıma karşılıktır. 

Geçen yıl" 40 liradan az ücret alan mülhak camiler hademelerinin ücretleri bu miktara iblâğ 
edilmişti. 1953 yılından itibaren bu haddin diğer mazbut cami hademelerinin asgari ücreti olan 60 
liraya çıkarılması mukarrer bulunduğu cihetle husule gelecek farkı karşılanmak üzere bu hususa ait 
Hazine yardımı (180 000) liraya çıkarılmıştır. 

Bölüm 4 — Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 

1952 yılı bütçe tahmini : 350 000 
1953 yılı için tahmin olunan : 400 000 

Vakıf Zeytinlikler İşletmelerinin piyasa durumu dolayısiyle satamadıkları zeytinyağları, 1952 
Bütçe yılma devredilmiş idi. Bu yağlar tamamen ciheti askeriyeye satılarak İşletmelerin Genel Mü
dürlüğe olan kira bedeli borçlarının tahsil edilmesi imkânı sağlandığı ciretle bir milyon liradan fazla 
olan bu paranın (600 000) lirası 1952 yılı bütçe tahminini karşıladıktan sonra geri kalan mikta
rın (400 000) lirasının gelir fazlası olarak 1953 yılına devredileceği tahmin olunduğundan bu bölü
me (400 000) lira vaz'olunmuştur. 

""••*'-•*"• OiderBütçm &12!2I£E!"3£22 
İki cetvel halinde sunulan gider bütçesi de Fâtih Külliyesi onarımı ve mülhak vakıflara ait ca

mi ve mescit hademelerinin ücret farkı ve esası vakıf olmıyan hayratta yardım için Hazineden ve
rilen (780 000) lira ile birlikte (6 855 500) liraya baliğ olan gelire göre müevazin olarak tanzim 
edilmiştir. 

1952 yılı Bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere bâzı bölümlerden (65 540) lira tenzil edil
miş ve bâz bölümlere (708 240) lira zam yapılmıştır. Bu zam ve tenzillerin sebepleri ve müfredat iti
bariyle miktarları aşağıda yazılıdır. 

' - > 1952 yılı 1953 yılı . 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

201 11 Merkez memurları aylıkları 608 100 620 000 11 900 

Teşkilât Kanununa göre sayısı (198) e baliğ olan merkez memurlarının (35) i muhtelif yıllar
da (L) cetveline alınmış olup bugünkü fiilî kadro (163) tür ihtiyaca binaen 35 lira maaşlı, bir mü
meyyizlik fiilî kadroya alınmış olduğundan bunun maaş farkı ile 4598 sayılı Kanun mucibince verile
cek üst derece zamlarına karşılık olmak üzere (11900) lira ilâve edilmiştir. 
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1953 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

201 12 ÎUer memurları aylıkları 833 900 840 000 6 100 

İller memurlarının sayısı: 3821 numaralı Teşkilât. Kanununa bağlı cetvel mucibince ; 406) dar. 
Bunun (101) i (L) cetveline alınmış olduğundan fiilî kadro halen (305) ten ibarette. 1953 Bütçe 
yılı başından itibaren üç memuriyet daha (L) cetveline alınarak bu cet/eldeki memur sayısı 
(104) e yükseltilmiş ve fiilî kadro da (302) ye inmiştir. Buna mukabil bulundukları derecenin iki 
üstünü aldıkları ve müddetlerini de doldurdukları halde yukarı derecede kadro bulunmanı ası 
doleyısiyle terfi ettirilemiyen bâzı ehil memurların terfi imkânları sağlanmak üzere (L) cetvelin
deki 22 aded daha üst dereceli memuriyet fiilî kadroya nakledilerek aşağı derecedeki memuriyetler
den aynı sayıda memur (L) cetveline alınmış ve üst derece farkına karşılık olmak üzere de (6 100) 
lira zam yapılmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Noksanı 

201 13 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler men
supları aylıkları 2 550 2 310 240 

Bu ödenek, kaldırılan tekke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı naiz bulunanlara tahsis 
edilmiş olan maaşlar karşılığıdır. Bunlardan vefat edenlerin aylıkları tasarruf edilmekte oldu
ğundan Erzurum Vakıflar Müdürlüğü Veznesinden 20 lira aylık almakta iken vefat eden Salih 
Ergün'ün yıllık <maa$ tutarı olan i#bu 240 lira tasarruf edilmiştir. 

1952 yıh 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

202 21 Merkez hizmetlileri ücneti 62 460 70 200 7 740 

1952 (kadrosuna göre aded itibariyle bir değişiklik yoksa da (D) cetveline dâhil hizmetli üc
retleri arasındaki farklı durumu izale maksadiyle hazırlanan muhtıra gereğince bir kısım ücret
lerin yeni derecelere intibak ettirilmesi neticesinde (7 740) lira bir fark husule geldiğinden bunun 
ilâvesiyle (70 200) liraya çıkarılmıştıi'. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği • Teklifi Fazlası 

H)5 010 359 250 54 240 

İstanbul'da büyük bir iş hanı yaptırılmakta ve .Eminönü Kaymakamlığının işgalinde iken tah
liye ettirilmiş olan Gülbenkyan Hanı (200 000) küsur lira sarfiyle esaslı bir surette tadil ve ta
mir ettirilmektedir. Bunlardan başka Erzurum'da iki apartman ve bir iş hanı. Aydın'da bir hal 
inşa halindedir. Manisa ve Gazianteb'de yaptırılacak birer iş hanı da ihaleye çıkarılmış bulunmak
tadır. İkisi 1952 yılı sonuna doğru, diğerleri 1953 Bütçe yılı içinde ikmal edilecek olan bu han 
ve aprtmanlar için hademe, kapıcı, kaloriferci gibi müstahdemine ihtiyaç bulunduğundan 23 
kadro, Guraha Hastanesindeki kalorifer ve buhar kazanı tesisatının normal şekilde işletilebilme
si için zaruri bulunan iki kaloriferci ve illerin ihtiyacına binaen iki daktilo kadrosu ilâve edi
lerek gerek bunların ücretleri ve gerek D cetveline dâhil hizmetli ücretleri arasındaki farklı du
rumu izale maksadiyle hazırlanmış olan muhtıra gereğince bir kısım ücretlerin yeni derecelere 
intibak ettirilmesi neticesinde husule gelen fark dolayısiyle (554 240) lira zam yapılmıştır. 

Buna mukabil (50) şer lira ücretli (20) tahsildarlık, (75) lira ücretli bir piyade koruyucu, 

202 22 İller hizmetlileri ücreti 
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(200) lira ücretli Muratpaşa Çiftliği idare Memurluğu, yine bu çiftliğin (125) lira ücretli am
bar memurluğu kadroları tamamen ve yıllardan beri bütçeye konulduğu halde ıSuudi Arabistan 
Hükümetinin Türk tâbiiyetinde bulunan kimselerin tâyinine muvafakat etmemesi yüzünden is
timal edilemiyen Medine'deki Arif Hikmet Bey Kitaplığı müstahdemini kadrosu da lüzumunda 
tekrar ihdas edilmek üzere kaldırılmıştır. 

1953 yılında ikmal edilecek olan iş hanları müstahdemlerinin ücretleri (6) ay olarak hesap
lanmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

202 30 Fer ' î hizmetler ödeneği 15 000 16 200 1 200 

Bu kere tesbit edilen müfredatına nazaran hakiki miktarının 16 169 lira olduğu- anlaşıldığın
dan (1 200) lira zam yapılmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

202 40 İntifa hakkı suretinde maktu olarak 
bağlanacak aylıklar 50 000 63 000 13 000 

Bugüne kadar zaptedilen vakıfların; vakfiye şartlarına göre alâkalılarına tahsis edilen aylık
ların yıllık tutarının (56 546) liraya baliğ olduğu anlaşıldığından 1952 yılının ikinci yarısında ve 
1953 yılında tahsis edilecek intifa hakları da göz önüne alınarak (13 000) lira zam yapılmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

203 12 iller geçici hizmetlileri 64 000 90 000 26 000 

Vilâyetlerde bulunan vakıf akaarların tesbiti için 1952 yılı Bütçesine konulan ödenekle birkaç 
tesbit memuru kadrosu alınmış ise de ihtiyaca kâfi gelmediği anlaşılmıştır. Tesbit memuru kad
rosu artırılmak suretiyle idare için hayati bir ehemmiyeti haiz bulunan bu işin daha geniş ölçüde 
ve yeni esaslar dâhilinde ele alınması mukarrer bulunduğundan buna karşılık olmak üzere (26 000) 
lira zam yapılmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

203 13 Fâtih Külliyesi onarımı geçici hizmet
lileri ücreti — 33 000 33 000 

istanbul Belediyesinden Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilerek bu Genel Müdürlükçe ona
rılması muvafık görülen istanbul'daki Fâtih Külliyesinin onarma işinde çalıştırlacak personel üc
retlerinin de bu onarım için 1952 yılı bütçesinde reniden açılan 702 nci bölüme konulan (500 000) 
liradan ödenmesi lâzım gelmesi ve bunun hakiki miktarının o sırada tesbit edilmesine imkân bu
lunmaması dolayısiyle (R) cetveline bir formül eklenerek kullanılacak personelin gerektirdiği 
ödeneğin Maliye Bakanlığınca geçici hizmetliler ücreti maddesine aktarılacağı gösterilmişti. 

Sözü geçen onarma işinde çalştırılacak personel ücretlerinin senelik tutarının (33 000) liraya 
baliğ olacağı 1952 yılındaki tatbikat neticesinde anlaşıldığı cihetle ilişkin olduğu 702 nci bölüm
den tenzil ve geçici hizmetliler ücreti maddesinde yeniden açılan 13 ncü maddeye zammedilerek 
(R) cetvelindeki formül kaldırılmıştır. 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 
1952 yılı 
ödeneği 

1953 yılı 
Teklifi Fazİasi 

209 11 % 5 emekli ve !% 25 giriş kesenekleri 
ile artış farkları 103 547 107 946 

Maaş ve ücret tertiplerindeki ödeneklerin % 5,5 ğu üzerinden hesaplanmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi 

4 399 

Fazlası 

209 12 !% 1 ek karşılıklar 
14 Sandık yönetim giderleri 

18 827 
5 072 

19 626 
6 531 

799 
1 459 

Maaş ve ücret tertiplerindeki ödeneklerin % 1 i ve T. C. Emekli Sandığının bildirdiği nispet 
üzerinden hesaplanmıştır. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

301 20 
30 

Merkez döşemesi 
» Demirbaşı 

1952 yılı 
ödeneği 

800 
1 400 

1953 yılı 
Teklifi Fazlası 

2 500 
2 500 

1 700 
1 100 

ötedenberi bir maddede toplanmış olan döşeme ve demirbaş ödeneğinin 1952 yılından itibaren 
ayrı maddelerde göserilmesme başlanması üzerine (2 200) liradan ibaret bulunan döşeme ve demir
baş ödeneğinin 800 lirası döşeme ve 1 400 lirası demirbaş maddesine nakledilmişti. 

Senelerden beri tahsisatın kifayetsizliği dolayısıyla yenileri alınamadığı gibi mevcutlarının lâyi-
kiyle tamirine imkân bulunamıyan zaruri mefruşat ve demirbaştan mâdut yazı makineleri artık kul
lanılmaz bir hale gelmiş olduğundan bunların en mübremlerinin yenilenmesi veya tamiri için döşe
me maddesine 1 700 lira ve demirbaş maddesine 1 100 lira ilâve edilerek miktarları 2 500 zer liraya 
iblâğ edilmiştir. 

B. M. ödeneğin çeşidi 

302 10 
20 
30 
40 
50 

îller kırtasiyesi 
» döşemesi 
» demirbaşı 
» öteberi giderleri 
» aydınlatması 

1952 yılı 
ödeneği 

5 500 
1 000 
2 000 
5 000 
2 000 

1953 yılı 
Teklifi 

6 000 
3 000 
4 000 
7 000 
3 000 

Fazlası 

500 
2 000 
2 000 
2 000 
1 000 

Bu tertiplerdeki ödeneklerin iller ihtiyacını kurşılıyamadıkları, bu yüzden müşkülâta düşülüp 
birçok muhaberata yol açıldığı ve bilhassa iller teşkilâtının döşeme ve demirbaş bakımından peri
şan bir durumda, bulundukları anlaşıldığından her birine birer miktar zam yapılmak suretiyle artı
rılmalarına zararet hâsıl olmuştur. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

304 21 
22 

Merkez daireleri telefon giderleri 
îller telefon giderleri 

1952 yılı 
ödeneği 

3 500 
5 000 

1953 -yılı 
Teklifi 

4 000 
7 500 

Fazlası 

500 
2 500 

P. T. T. İdaresince otomatik telefon santralleri kuruldukça Vakıflar İdarelerinin jandarma san
traline bağlı bulunan telefonları da peyderpey yeni santrallere bağlanmakta olduğundan bu tertibi» 
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sarfiyatı yıl geçtikçe artmaktadır. Diğer taraftan geçmiş yıllara nazaran bir misli fazlaİaşan hayrat 
ve âbide tamirlerini kontrol etmek üzere illere »önderilen ve seyyar bir halde bulunan teknisiyenlere 
sık sık merkezden telefonla talimat verilmek mecburiyetinde kalınmakta veya iller Vakıflar tdare-
lerindeki telefonlarla kendileri tarafından talimat istenilmektedir. Sözü geçen işlerin lâyikiyle ve 
süratle yürütülmesi bakımından içtinabı imkânsız bulunan bu konuşmalar fazla masrafı istilzam 
ettiği cihetle merkez telefon giderleri maddesine 500 ve iller telefon giderleri maddesine 2 500 lira 
ilâve edilmiştir. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

307 20 Geçici pörev yolluğu 45 000 60 000 15 000 

1952 yılı Bütçesiyle; hayrat ve âbideler onarımına ait ödenek miktarı ve bununla mütenasip 
olarak teknisiyen sayısı artırılarak muhtelif şehirlerde geçmiş yıllardan bir misli fazla hayrat ve 
âbidenin tamiri ele alınmış olduğundan bu tertipteki 45 000 liranın kâfi gelmiyeceği ve bu itibar
la ek ödenek istenilmesine lüzum hâsıl olacağı anlaşılmıştır. Diğer taraftan 1953 Bütçesindeki 
onarma ödeneği 112 000 lira fazlasiyle 960 000 liraya çıkarılmış olup önümüzdeki yıl onarma fa
aliyeti daha da artacağından bu tertibe 15 000 lira zam yapılmıştır-. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

308 459$ sayılı Kanun gereğince ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları 

11 Merkez 2 500 4 000 1 500 
12 tiler 4 500 6 000 1 500 

Hakiki miktarlarının kati olarak teshiline imkân bulunmamakla beraber son yılların sarfiyatı 
bir hayli artmış ve 1952 Bütçesindeki merkez memurları tedavi giderleri ödeneği ihtiyacı karşılıya-
madığmdan ek ödenek istenilmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Hasta memurların samanında tedavi altına alınmalarını ve tahakkuk edecek masraflarının te
dahülde bırakılmıyarak ödenmesini temin için bu tertiplere birer miktar zam yapılması zaruri gö
rülmüştür. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

60 000 70 000 10 000 

Vakıflar idareleri tahsildarlarına 3461 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci maddesi uyarınca, akaar 
kiraları tahsilatından % 2, icarei müeccele ve mukataa tahsilatından % 5 nispetinde aidat veril
mektedir. Vukubulan taleplere nazaran 1952 Bütçesine mevzu 60 000 lira ödeneğinin kâfi gelmiyece
ği anlaşılmakta olduğu gibi yeni yapılan binalar dolayısiyle gelir bütçesinin icarei vahide madde
sine 400 000 lira zam yapılmış olduğundan bu tertibe 10 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Noksanı 

407 30 Geri verilecek paralar 90 000 85 000 5 000 

îcareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin mazbut ve mülhak vakıflardan hangilerine ait bulun
duklarının tesbit edilemediği bir sırada yapılan icare ve mukataa tahsilatından bütçeye irat kay-

( S. Sayısı : 76 ) 

407 10 Aidat 
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denilmiş olan mülhak vakıflara ait paraların mühim bir kısmı son yıllarda vakıfları kasabına iacU 
edüaıiş bulunduğu rt 1952 yılımn ilk altı ayı zarfında vuknbulftn ödenek talebi göz önüne alına
rak (5 000) lira tenzilât yapılmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

407 40 Mahkem* harçları 75 000 150 000 75 000 

5887 sayılı Kanunla mahkeme harçlarına da zam yapıldığı malûmdur. Bu tertibin 1951 yılı sarfi
yatı 136 000 küsur liraya baliğ olduğu cihetle 1952 Bütçe»»* mevzu 75 000 liranın eaa&en ihtiya
ca tekabül etmiyeceği anlaşıldığından 75 080 lira ilâr© edilmiştir. 

1952 yılı 1963 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Noksanı 

408 Artırma, eksiltme ve ihale komisyon
ları ücretleri .1 000 — 5 000 

Artırma, eksiltme ye ihale komisyonlarının, maaşlı veya ücretli ohnıy&n üyelerine verilmekte 
olan hu*ttr ücretlerinin^ bu isterin ilişkin oldukları tertiplere mevzu ödenekten verilmesi muva
fık (görülerek (E) cetveline gerekli formüller konulduğu cihetle bu bölüm tamamen kaldırılmıştır. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

417 11 Bina ve Arazi vergileri 236 000 262 000 26 000 

Bu tertibin 1950 yılı Bütçesindeki ödeneği (217 000) lira ve 1951 yılı Bütçesindeki ödeneği 
(236 000) lira idi. Buna karsı 1950 yılında (262 000) küsuı- ve 1951 yılında (273 000) küsur lira 
sarfedildiği ve ödenekle sarfiyat arasındaki farkın Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci mad
desi uyarınca temin olunduğu anlaşıldığından bu tertip, (26 000) lira zammiyle (262 000) lira
ya iblâğ olunmuştur. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

417 13 Tapu Harç ve giderleri 4 000 8 000 4000 

5887 sayılı Harçlar Kanunu ile Tapu Harçları da artırılmış olduğundan 4 000 lira zam ya
pılmıştır. 

1968 yılı : 1963 ydı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit giderler. 110 000 135 000 25 000 

Bu tertipteki ödenek, vakıf han ve apartmanlardan kaloriferli bulunanlar için alınan maden kö
mürü bedeli ile umumi yerlerindeki elektrik ve su sarfiyatı bedellerine karşılıktır. 

Belediyeler her oda veya daireye ayrı ayrı saat Koyup su bedelini kiracıdan almak yoluna gitmi-
yerek koydukları bir saatle mülk sahiplerinden aldıkları cihetle sözü geçen binalarda kiracıların 
sarfettikleri su bedeli de yine bu tertipten ödenmekte ve bilâhara kendilerinden tahsil edilerek bütçe
ye irat kaydolunmaktadır. İstanbul'da yaptırılmakta olan büyük îşhanı ile Erzurum'da yaptırılmak
ta olan îşhanm'da kalorifer tesisatı mevcut olduğu cihetle bunlar için alınacak maden kömürü be-

(S. Sayısı : İt) 
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deline, gerek bunların ve gerek Aydın 'da yaptırılmakta olan Hal binası ile Gazianteb, Manisa ve Kü
tahya'da yaptırılması mukarrer bulunan iş hanlarının elektrik ve su bedellerine karşılık olmak üzere 
(25 000) lira ilâve edilmiştir. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

419 — . . . . sayılı Kanun gereğince yapıla- — 60 000 60 000 
cak tesbit ve satış giderleri. 

Memleketin hemen her tarafında mevcut bulunan vakıf gayrîmenkullerin esaslı bir tesbiti yapıl
mamış olduğundan çoğunun hakiki durumları malûm değildir. 

Kadastro görmiyen mmtakalarda tapuda yazılı miktar ve hudutlarla hakiki durum ekseriya birbi
rini tutmamaktadır. 

Vakfın elindeki varlığın en verimli bir hale getirilmesine çalışıldığından bu arada mühim bir ye-
k(*n teşkil eden gayrimenkullerin de bir nevi kadastrosu yapılmak suretiyle durumlarının tâyini ve 
günün rayicine göre kıymetlendirilmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan elde tutulmaları faydalı gö-
rülmiyen bir kısım zeytinlik ve meyva bahçelerinin bedel takdiri suretiyle toprağa muhtaç kimselere 
satılması için bir kanun tasarısı hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunduğu cihetle 
işbu tesbit ve satış işlerinin istilzam ettiği bütün masraflara karşılık olmak üzere (tesbit ve satış gi
derleri) adı ile yeniden açılan bu bölüme (68 000) lira ödenek konulmuş ve (R) cetveline bir formül 
eklenmiştir. 

1952 yılı 1958 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Noksanı 

421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler genel 
giderleri 67 000 50 000 17 000 

işletme bölgesi haricindeki zeytinliklerden bir kısmının satılması zaruri görülerek tanzim olu
nan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisime sunulmuş bulunduğu cihetle 1953 yılında elden çıkarı
lacakların balkım masrafı karşılığından tasarrufu mümkün görülen (17 000) lira tenzil olunmuş
tur. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. . ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

425 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eş
yanın inceleme ve ayırma giderleri 2 000 7 000 5 000 

Cami ve mescitlerin 5634 sayılı Kanun uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına devrinden evvel 
muhtelif sebeplerle Vakıflar İdarelerince muhafaza altına alınmış birçok kıymetli halı ve kilim 
mevcuttur. Bunların hüsnü suretle muhafaza ve bakımlarını temin etmek gerektiği gibi camile-
rimizdeki çini, musanna kapı ve pencere kanatları gibi birçok kıymetli parçalar ve mülkiyeti va
kıflara ait teberrükât eşyalarının birer birer tetkik edilerek bunların tesbit ve tescili icabetmek-
tedir. Çok mühim olan bu işin ifasına ahiren temin edilmiş bir eski eserler mütehassısı ile başlan
mış olduğundan bu çalışmaların bir program dâhilinde yürütülebilmesi için Ödeneği (5 000) lira 
artırılmıştır, 

( S. Sayın ; 76) 



1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Noksanı 

— — Çifteler Çiftliği arazisinin borçlandır
ma yoliyle köylüye dağıtılması gider
leri 300 — 300 

Eskişehir'de bulunan Vakıf Çifteler Çiftliği arazisinin borçlandırma yolu ile şagilleri bulunan 
köylülere dağıtılması işinde kullanılan basılı kâğıtların bedeli ve ihbarname tebliği için ihtiyar 
olunan masraflar bu tertipten verilmekte idi. Bu iş sona ererek bâzı müteferrik muameleler kal
dığı cihetle 426 uumarayı taşıyan bu bölüm kaldırılmıştır. Ufak tefek masraflar zuhur ederse (R) 
cetveline ilâve olunan formül mucibince (Arazi, incirlik ve zeytinlikler genel giderleri) bölümün
den ödenecektir. 

195(2 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

427 — Çeşitli hayır şartları giderleri — 20 000 20 000 

2762 sayılı Kanun uyarınca mazbut vakıflar arasına alman binlerce vakfın çeşitli hayır şartları 
bulunmaktadır. Bunlardan Hatim ve Mevlüt okutulması gibi diyani mahiyette olanlar cami hiz
metlerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce bakılmakta iken kısmen ifa olunuyordu. Camilerin Diya
net İşleri Başkanlığına devri üzerine bu masrafların karşılandığı mezkûr Umum Müdürlük bütçe
sindeki hayrat öteberi giderleri tertibi Diyanet îşlri Bütçesine aktarıldığından bu şartlar birkaç 
yıldan beri yerine getirilememektedir. Bunların eski şekilde ifası ve ayrıca çok çeşitli olan diğer 
hayır şartlarının da bir tasnife tâbi tutularak bugünün ihtiyaçlarına uygun olanlarının Vakıflar 
Genel Müdürlüğünce tesbit ve ,tatbik olunacak uzun vadeli bir program dâhilinde peyderpey 
yerine getirilmelerini temin için (Çeşitli hayır şartları giderleri) adı ile açılan bu bölüme (20 000İ 
lira ödenek konmuş ve (R) cetveline bir formül ilâve edilmiştir. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi - ödeneği Teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma 
giderleri 15 000 10 000 5 000 

Vakıflar ve âbidelerle ilgili her türlü yayın işleri, vakfiyelerin yayın ve teshiri, resim ve 
fotoğraf aletleri malzemesi satmalınması, Vakıflar hartası ve vakıf terimleri sözlüğü vücuda 
getirilmesi, hayrattan anıt değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini yaymak maksadiyle yapıla
cak her çeşit tanıtma işlerinin giderleri de bu bölümden ödenmektedir. 

Mahiyetleri itibariyle önemleri derkâr olan bu işler için ne kadar para ayrılsa yerinde olmak
la beraber bütçe imkânları niûsait bulunmadığından (10 000) liraya indirilmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

502 20 1928 - 1947 yılları borçları 780 883 103 

Bu ödenek, 1928 -1947 yıllarına ait olup da 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 63 neü 
maddesi mucibince zaman aşımına uğramamış olan borçlardan 1953 yılında tahakkuk edeceklere kar
şılık olup bütçe genel toplanandaki küsuratın kaldırılması için 103 lira zam yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 76 ) 
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1952 yılı 1953 yılı 

B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi .Fazlam 

601 30 Dernekler ve köyler tarafından inşa 
veya tamir ettirilecek hayrata yardım —- 100 000 100 000 

Esası vakıf olmayıp dernekler ve köyler taralından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
yapılması uygun görülerek yeniden açılan bu maddeye 100 000 lira ödenek konmuştur. 

1968 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödenenin çeşidi ödeneği Teklifi Fazlası 

604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler * 
hademe ücretleri farkı 100 000 180 000 80 000 

Vakıflar Kanununa göre; her biri ayrı birer hükmi şahsiyet sayılan mülhak vakıflar, kendi taahhüt
leri ile ilzam edilmekte ve bu borçlarını kendi gelirlerinden ödemekle mükellef olup bunların mün
hasıran mazbut vakıfların gelirinden terekküp eden ve bu nevi vakıfların masraflarını karşılıyan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesiyle bir ilgileri bulunmaınaktadiî. 

Mühim bir kısmının geliri müsait buiunmıyan bu kabîl vakıfların hayratından olan cami ve mes
citlerin hademeleri, ayda üç beş liradan başlamak suretiyle pek az bir ücret almakta idiler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçesinin Kamutayda müzakeresi sırasında, farkı Dev
letçe verilmek suretiyle bunların aylık ücretlerinin şimdilik (40) ar liraya çıkarılması muvafık 
görülmüş olduğundan Maliye Bakanlığı Bütçesinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne yardım bölümü ile 
fol Genel Müdürlük bütçesinde yeniden açılan bolüme (100 000) lira ödenek konmuştu. 

Mazbut .camiler hademelerine verilmekte olan ücretler, (60) liradan başladığı eihetle aynı şekilde 
hizmet gören mülhak camiler hademeleri ücretlerinin de bu asgari hadde iblâğı düşünülerek halen 
(40) liraya iblâğ edilmiş olan ücretlerin (60) liraya çıkarılmasından mütevellit fark ile vakıfları 
gelirinden almakta oldukları ücret miktarı (40) liradan l'azla ve (60) liradan noksan bulunanlara 
ödenecek farka karşılık olmak üzere (80 000) lira ilâve edilmiştir. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Fazlası 

701 20 Hayrat ve âbideler onarımı 848 000 960 000 112 000 

Mühim bir kısmı harap halde olup esaslı tamirleri için milyonlarca liraya ihtiyaç bulunan hayrat 
ve âbidelerimizin önemle ele alman onarım işine hız verilerek daha fazla eserin kurtarılabilmesi 
için gelir fazlasının 112 000 lirası bu tertibe ilâve edilmiştir. 

1952 yılı 1953 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Ödeneği Teklifi Noksanı 

702 Fâtih Külliyesi onarımı 500 000 467 000 33 000 

Bu onarım için istihdam edilecek geçici rizmotliJerin ücreti, (R) cetveline konulan formül muci
bince işbu ödenekten verilmekte idi. 1953 yılından, itibaren 203 ncü geçici hizmetliler ücreti 
bölümünden verilmesi muvafık görülmüş olduğu cihetle sözü geçen ücretlerin senelik tutarı olan 
33 000 lira bu bölümden tenzil edilerek 203 ncü bölümde (Fâtih Külliyesi onarımı geçici hizmetli
leri ücreti) adı ile yeniden açılan 13 ncü maddeyi1 nakledilmiştir. 

( S. Sayısı : 76 ) 
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Rapor 

16 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

1 

Vakıflar İdaresinin tanzim etmiş olduğu 1953 yılı Bütçesinin gelir ve gider kısımlarını bölüm

leri içinde ayrı ayrı tetkik ettim. 
1953 yılı için tanzim edilmiş olan bütçe, 1952 yılında olduğu gibi denk bir bütçedir. 1952 yılı 

Bütçesinin gelir ve gider kısımları toplamı (6 212 800) lira iken, 1953 yılı Bütçesi (642 700) lira 
fazlasiyle (6 855 500) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu artışın ne suretle ve hangi sebeplerle meydana geldiğini araştırdığımız zaman şu neticeyi 
elde etmiş oluruz. Bütçenin gelir kısmını teşkil eden «B» cetvelinde görüldüğü veçhile; 

1. 1 nci bölümün birinci maddesini teşkil eden - icarei vahide - geliri geçen yıl (2 300 000) lira 
iken bu yıl (2 700 000) lira olarak tahmin edilmiştir ki, aradaki (400 0Q0) lira fazlalık geçen sene in
şasına başlanmış olan bâzı akaarlardan bu yıl inşaatı bitirilmiş ve bitirilmek üzere olanların tah
min olunan icar gelirleridir. 

Vakıflar İdaresi en kuvvetli gelir kaynağını teşkil eden akaarlardan Millî Korunma Kanununun 
halen meriyette bulunması dolayısiyle piyasa rayicinde istifade edememekte olmasına rağmen 
yapılmakta olan akaarların Millî Korunmaya tâbi tutulmadan açık artırma ile icara verilmesi, İda
renin bu kaynaktan beklediği geliri temine medar olacaktır. Bu itibarla Vakıflar İdaresinin, 
gelirini artırmak hususunda takibetmekte olduğu akaar inşa politikası yerindedir. 

2. 2 nci bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden arazi ve incirlikler hasılatında keza geçen yıla 
nazaran 56 500 lira bir fazlalık vardır. Bu fazla gelirde icara verilmekte olan arazi ve incirlik
lere çiftçinin gösterdiği rağbet sebep olmaktadır ki, buna da esas müessiri istihsal maddelerinin 
değer bulmuş olmasıdır. 

3. 2 nci bölümün 6 nci maddesini teşkil eden (Çeşitli gelir ve tahsilat) m geçen seneye naza
ran bu sene (800) lira bir fazlalık göstermesi, üç yıllık tahsilat seyrinin artışı dikkate alınmış 
olmasından doğan bir tahmin fazlalığından ibarettir. 

4. 2 nci bölümün 7 nci maddesine konulmuş olan (12 900) lira tahmin fazlası, akaar ve toprak 
satış bedeli faizinin üç yıllık tahsilat seyrine nasaran her yıl inkişaf etmekte olmasına göre he
sap edilmiştir ki, üç yıllık hasılatın tahakkuk eden gelir rakamları 1953 yılı için tahmin olunan bu 
miktarın da tahakkukuna bir delil oddolunması yerinde görülmüştür. 

5. 2 nci bölümün 9 ncu maddesine geçen sen eki tahmine nazaran bu yıl yapılmış olan (2 500) 
liralık fazla gelir, faizi bâzı hayır işlerine tahsis edilerek (Ntikudu mevkuf e) adı ile vakfedilmiş 
olan paraların nemalandırılm asından elde edilmekte olup 5841 sayılı Faiz Kanunu gereğince faiz 
hadlerinin % 8,5 ten % 7 ye indirilmiş olmasına rağmen (2 500) lira zam yapılmış olması, Va
kıflar İdaresinin hissedar bulunduğu Akşehir Bankasının sermaye tenziline karar vermiş olması 
dolayısiyle bu bankadaki vakıf hisseden bir kısmının tenmiye edilmek üzere Vakıf Paralar Müdür
lüğüne tevdi edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Yukarda izah olunduğu veçhile Vakıflar İdaresinin doğrudan doğruya kendi gelir kaynakların
dan 1953 yılı için temin edeceğini tahmin etmiş olduğu gelir fazlası yekûn itibariyle (472 700) 
lira tutmaktadır.. 

( S. Sayısı : 76 ) 
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' 6. idarenin kendi kaynaklarından temin etmeyi tahmin etmiş olduğu (472 700) liralık fazla 

gelire bâzı âmme hizmetlerine sarfedilmek üzere Hazine tarafından bu yıl yapılan yardımın geçen 
yıla nazaran fazlası olan (180) bin lira ile geçen yıldan devrolunan (50) bin lira ilâve edildiği 
zaman 1953 yılma ait muhammen gelir fazlası olan (642 700) liranın ne suretle husul bulduğu an
laşılmış olur. 

7. Gelir bölümlerinin bâzı maddelerinde göze çarpan eksilmelere gelince; 

1 nci bölümün 2 nci maddesini teşkil eden (İcarei müeccele) gelirinde görülen (28 000) lira
lık gelir noksanlığı 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nci maddeleri uyarınca bir yıllık 
icarelerinin yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek artık ioa-
re alınmadığından icarei müeccele tahsilatı her yıl gittikçe düşmektedir. Bu husus geçen üç yı
lın tahsilat seyrine göre hesap edilerek (28 000) lira eksik tahmin olunmuştur. 

8. 2 nci bölümün 8 nci maddesinde görülen (32 000) lira tutarındaki noksanlık da faiz bedel
lerinin kanunen indirilmiş olmasından doğan tabiî bir hal olmakla beraber geçen yılların tahsilat 
hâsılası seyri de bu gelirden bu miktar indirmeyi mâkul göstermektedir. 

9. Gelir bölümünün umumi vaziyeti tetkik edildiği zaman müşahede olunacak netice şu suretle 
ifade olunabilir : 

1953 yılı Bütçesinin gelirleri tahminatı geçen yıllar tahakkukatınm seyrine göre hakiki bir vari
data müstenit olarak tesbit olunmuştur. Nitekim 1951 yılının hasılatı ile 1952 yılının sekiz aylık 
tahakkukatı gelir tahminlerinin isabetini teyit etmektedir. 

10. Bütçenin mahlûlât müaccelesi, zeytinlikler hasılatı, zeytinlikler işletmeler hâsılatı ve kira 
bedeli, vakıf memba suları hasılatı ve kira bedeli gibi. gelir kaynaklarında yeni bir inkişaf müşa
hede ve tahmin olunmadığından bu gelirlerin miktarı 1952 tahminlerini aynen muhafaza etmekte
dir. 

Bunlar arasında bilhassa zeytinlikler hasılatı ile vakıf memba suları hasılatında 'beklenen ar
tışın husul ıbulmamış olması esbabı üzerinde idarece birçok araştırma ve tedbirler alınmışsa da 
geçen seneki raporumuzda da arzolunduğu veçhile zeytinliklerin çok esaslı bir ihyaya ihtiyaç 
göstermesi ve bunun da muazzam sermaye yatırımını ieabettirmesi yüzünden idare bu ıslah işine 
teşebbüs edememekte, daha ziyade müteferrik ve verimsiz 'bir halde bulunan zeytinlikleri tasfi
yeyi düşünmektedir. 

Memba sularından beklenen gelirin tahakkuk edememesi sebebi ise idarece verilen malûmata 
göre memfcalarm piyasa mahalline uzak bulunması, membalardan satış mahallerine kadar nakliye 
masraflarının maliyeti artırmakta olması suılann şişe, damacana veya galon ile piyasaya arzının 
fayda veya zararları üzerinde henüz katî bir kanaatin elde edilememiş bulunması bu gelirin inki
şafına mani teşkil etmektedir. 

Dünyanın en nefîs bir suyu olan vakıf sularının dahilî istihlâkten ziyade dış piyasaya arzı 
meselâ Mısır'a ihracı imkânları Hükümetçe dikkate ahdnığı-takdirde bu gelir kaynağından bir 
hayli istifade temini mümkün görülmektedir. 

Beri taraftan idarenin elinde bulunan mebzul zeytinlerden yağ istihsali için halen mevcut olan 
ve pek iptidai bir durumda bulunduğu anlaşılan işletme müessesesinin modern bir hale getiril
mesi büyük kazançlar teminine vesile olabilecek bir keyfiyet sayılmalıdır. 

Bu hususta yıllardan beri devam eden etüdler, hazırlanan projeler tahakkuk safhasına intikal 
ettirildiği takdirde ecdadın çok zengin birer servet kaynağı olarak bizlere bırakmış oldukları 
zeytinliklerden âzami kârı elde etmek mümkün olabileceği gibi millî istihsalin değerlenmesi ba-
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kımından da büyük kazançlar temin etmemizin mümkün olabileceği bir hakikat olarak kabul 
olunmalıdır. 

Müşahedemize nazaran* Vakıflar idaresi bugün gelirlerini artırmak hususunda daha ziyade 
büyük akaarlar inşasiyle bunların temin edeceği gelirlere ehemmiyet vermekte ve çalışmasını bu 
cephede teksif etmiş bulunmaktadır. Filhakika memleketinuzin. artan nüfusu ve iş hacminin ya-
nıbaşında değişen hayat şartları ve telâkkileri karşısında modern binaların getireceği hasılat 
başlıbaşına bir kâr vasıtasıdır. Lâkin vakfın esas gayesini tarakkuk ettirmek ve bu suretle vakfın 
hayri gayelerini ihmalden koruyabilmek için idarenin gelir membalarından daha çok istifadeler elde 
etmesi gerektir. Bunun içinde yukarda arzolımduğu veçhile sağlam ve verimli kaynakların zaman 
şart ve icaplarına göre tanzimi üzerinde idarenin büyük hassasiyet göstermesi tavsiyeye şayan gö
rülmüştür. 

Bu arada geçen yıllarda da arz ve işaret ettiğimiz veçhile Vakıflar idaresinin mâliki bulunduğu 
her nevi emval ve emlâki süratle tesbit edip bunları kıymetlendirmesi, bundan sonra da sahibi bu
lunduğu mülklerini esaslı bir tensik ve tasfiyeye tâbi tutması çok lüzumlu bir keyfiyet sayılmalıdır. 
Nevaırma bir muhtariyeti haiz olan bu müessesenin imparatorluk devrinden bugüne kadar geçirmiş 
olduğu istihalelere rağmen radikal bir inkişafa ve mazbut bir duruma intikal edememiş olması ha
zindir. Bu ihmal yüzündendir ki, kıymetlerine baha biçilemiyecek kadar kıymet taşıyan âbideleri
mizin birçokları el'an zamanın tahrip edici pençesinde durmakta, millî sanat bedialarımız ihmalin, 
lâkaydinin kurbanı olmaktadır. 

Bugünkü hayat standardının durmadan yükselişi karşısında sosyal sefaletin pençesinde bir lok
ma: ekmek için benliğini eriten biçareler kaldırımlar üstünde sendelerken yoksulları, düşkünleri do
yuracak, dolayısiyle insan izzetinefsini dilencilik /illetinden koruyacak olan (imarethane) lerin kapı
ları kapalı, bacaları yıkılmış durmaktadır. Ecdadın insan asaleti uğrunda aziz duygularla meydana 
getirmiş oldukları bu müesseselerin dünkü kudretini kaybetmiş olmasının hikmeti hiç şüphe yok ki, 
Vakıflar idaresinin sahip olduğu zengin kaynakları istismarda gösterdiği lâkaydiden ileri gelmek
tedir. Filhakika bugünkü idare yeni tesisleriyle eski âbideleri tamirle ve bâzı vakıf hizmetlerini ye
niden ihya suretiyle yeni ve zinde bir kudrete sahip olmaya çalıştığı görülmekteyse de idarenin 
sahip bulunduğu imkân nispetiyle mukayese ettiğimiz takdirde büyük ideale yönelmekten henüz 
çok uzak bir durumdadır. Bu itibarla Vakıflar İdaresinin bünyesinde yepyeni bir kuvvetin vücut 
bulması, bunun için de elinde bulunan gelir kaynaklarını ıslah edip daha çok gelir teminine buna 
mukabil de gerek imar ve ihyada gerekse sosyal yardım işlerinde yüksek grafikler elde etmesi 
lâzımdır. 

Gider Bölümü 

1. Vakıflar idaresinin 1953 yılı gider bütçeü gelir bütçesi muhammenatına göre mütevazin 
olarak tanzim edilmiştir. 

2. 1953 Gider Bütçesinin karakteri 1952 yılı Bütçesinden farklı değildir. Yalnız bâzı maddeler
de zaruretlere ve kanuni hükümlere müsteniden bâzı eklemeler yapılmıştır ki, bunlara rağmen gelir 
kısmının umumi vasfında dikkati çekecek bir değişme görülememektedir. * 

3. 201 nci bölümün 11 nci maddesini teşkil eden «Merkez memurları aylıkları» tahsisatı geçen 
yıla nazaran (11 900) lira fazladır. Bu fazlalığın sebebi (L) cetvelinde bulunan bir memurun fiilî 
kadroya alınması dolayısiyle bunun yıllık maaş tutarı ile 4598 sayılı Kanuna uyularak bu yıl bir 
üst dereceye terfi edeceklere verilecek maaş farkı yekûnu olarak konulmuştur. 

4. 201 nci bölümün 12 nci maddesinde görülen (6 100) liralık fazla tahsisat da taşra memurla-
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rmdan 4598 sayılı Kanun gereğince bir üst derece alacakların ödenekleri olarak hesaplanmıştır. 

5. 202 nci bölümün 21 nci maddesine konulmuş olan (7 740) lira fazla tahsisat, D cetvelinde 
bulunan ücretlilerin Maliye Bakanlığınca yapılan intibak cetveline mutabakatlarını temin için konul
muştur ki bundan daire odacıları da istifade edeceklerdir. 

6. 202 nci bölümün 22 nci maddesinde göze çarpan (54 240) lira fazlalık, iki sebepten ileri gel
mektedir. 

a) Bu yıl, inşaatı ikmal edilecek olan İstanbul 'daki İş hanı ile tamiri bitmek üzere olan Gülbenk-
yan hanının ve Erzurum 'da yapılan apartmanlar- için tâyin olunacak odacı, bekçi, kapıcı, idare me-
muru; asansörcü ve kaloriferci gibi müstahdeminin ücretlerini ve keza taşra teşkilâtında istihdam edil
mekte olan D cetveline dâhil müstahdeminin intibak ücretlerini teşkil etmektedir. Bunlardan bir kısmı 
yıllık bir kısmı da altı aylık olarak hesap edilmiştir ki, bu hususta bütçenin mucip sebepler kısmında 
teferruata ait kayıtlar konulmuştur. Yeni tesislerin lüzum gösterdiği bu ödeneklerin tutarı olan 
(54 000) lirajıın kabulü yerinde olacaktır. 

b) Buna mukabil (50) şer liralık 20 tahsildarlık, (75) lira ücretli bir piyade koruyucusu, (200) 
lira ücretli Murad Paşa Çiftliği idare memurluğuı yine bu çiftlikte (125) lira ücretli ambar memur
luğu kadroları tamamen kaldırılmış ve Medine 'deki Arif Hikmet Bey Kütüphanesi müstahdemini kad
rosu da muvakkaten kaldırılmıştır. 

7. 202 nci bölümün 30 ncu maddesine eklenen (1 200) lira zaptedilmiş olan vakıfların hademe 
kadrosuna girmiyen hizmetler erbabının ücretleri olup (Vakıflar İntifa Tüzüğü) nün beşinci madde
sine göre bu kere tesbit edilen müfredatına nazaran hakiki miktarının (16 169) lira olduğu anlaşılmış 
olduğundan (1 200) lira zam yapılmıştır. 

8. 203 ncü bölümün 12 nci maddesini teşkil eden (İller geçici hizmetlileri) ne yapılan (26 000) 
liralık zam, illerde devam eden tesbit işinde istihdam edilen memurların ihtiyaca kifayet etme
mesinden dolayı geçen sene alınmış olan kadroya ilâveten yeniden beş fen memurunun hizmete 
alınmasını teminen konulmuştur. 

Vakıflar İdaresinin sahip olduğu gayrimenku İleri sıhhatle tesbit etmesi ve mülkünün hakîki 
miktar ve ölçüsünü öğrenebilmesi için bu tesbit işinin sıhhatle, süratle devamı için bu tahsisatın 
kabulü lüzumlu görülmüştür. 

9. 301, 302, 304, 307 nci bölümlerde bulunan fazlalıklar da iş hacminin ve idari zaruretle
rin tevlit etmiş olduğu birer zam olarak kabul olunabilir. 

10. 419 ncu bölüm 1953 yılı Bütçesinde yeni olarak ihdas edilmiştir. Bu bölümün mucip se
bebi idarece şu suretle izah olunmaktadır. 

Vakfın elinde bulunan bilûmum gayrimenkullerin bir kadastrosunu yaptırmak ve kıymetlerini 
tesbit etmek lüzumlu görülmektedir. Diğer taraftan elde bulunan ve lâyıkiyle istifade edilmesi 
mümkün olmadığı yapılan incelemelerden anlaşılan müteferrik zeytinlik, fındıklık gibi zirai 
gayrimenkullerin tesbiti ve muhtaç kimselere bedel takdiri ile satılması için hazırlanan kanun ta
sarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Kanun Mecliste kabul olunup meriyete girdiği tarih-
•ten itibaren derhal tatbikma geçilerek zeytinlik ve emsalinin tesbit ve satışına başlanacaktır. 

Düşünülen hizmetin ifası çok yerindedir. Böyle bir tesbit ve kadastro ve satış işinin derhal ya
pılması çok yerinde ve isabetli bir hareket sayılır. Zirai ' gayrimenkullerin tesbit ve satışı için ha
zırlanan kanun tasarısı Meclis komisyonlarında olduğuna göre bu 60 000 liralık ödeneğin kabulü 
uygun görülmüştür. 

11. 425 nci bbölüme geçen seneye nazaran bu sene (5 000) lira zam yapılmıştır. Hayratın ve 
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hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma gideri olan bu tahsisatın artırılmış olması hizme
tin ehemmiyetine binaen uygun görülmüştür. 

12. Çeşitli hayır şartları giderleri namiyle açılan, 427. nci bölümün istihdaf ettiği gayeye ait 
bütçe gerekçesinde münderiç malûmat ve Genel Müdürlükçe verilen mütemmim izahat birleştiri
lince idarenin bu ödenekle bir hayli hayır işleri yapmak ve vakıf sahiplerinin vakfiyelerinde mün 
demiç hususları tahakkuk ettirmek istendiği anlaşılmakta ise de bu izahların tatbik mefhumu 
tahlil olununca yapılacağı beyan olunan işlerin başında hatim, mevlût okutulması, cami imamına 
sükna temini giİJi işlerin birinci plânda olduğu müşâhadesi hâsıl olmaktadır, Halbuki raporumu
zun onuncu maddesinde arzettiğimiz veçhile vakfın yapacağı birçok büyük çapta işler vardır. Bil
hassa, yoksul ve acezelerin himayesi, mabetlerin harabiden korunması ve saire gibi. Binaenaleyh 
1953 Bütçesinde yeni açılan bu bölümde düşünülen gaye ile konulan tahsisat arasında büyük bir 
noksanlık vardır. Bu itibarla bu bölüme konulmuş olan tahsisatın hiç değil 100 bin liraya çıkarılma
sı* uygun olur kanaatindeyim. 

13. 601 nci bölüm, bu bolüm de 1953 yılı Bütçesinde yeni açılan bölümler arasındadır. Bu bö
lüme konulmuş olan (100 000) lira Hazine tarafından dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir edilen camilere yardım olarak konulmuştur ki, 1952 yılı Vavıf lar İdaresi Bütçesinin Kamu
tayda yapılan müzakeresi sırasında izhar olunan umumi arzuya müstenittir. 

Hükümetin Meclis ve halk efkârının temayülüne ittiba ederek Vakıflar Bütçesine Hazineden 
bu şekilde bir yardımda bulunması şükrana seza oimaklft beraber Vakıflar İdaresinin de bu gibi 
dinî ve hayri işlere bir yardım olmak üzere bir miktar tahsisat ayırması tavsiyeye şayan görül
müştür. 

Bu bölüm dolayisiyle bir hususu belirtmek mecburiyetindeyim. Halkımızın dinî duygularının 
teşviki ve mevcut mabedlerin ihtiyaca kifayet etmemesine binaen yapılmakta olan mabedlerin ge
lişi güzel bir şekilde yapılması mimari tekniğe kıymet verilmemekte olması teessüre şayan bir 
keyfiyettir. Dedelerimizin bizlere bırakmış olduğu eserler arasında velevki küçük çapta dahi ol
sa mimari ve bediî kıymeti haiz birçok eserlere sahip bulunmaktayız. Devrimiz teknik devridir. 
Gerek mimari bakımdan gerek estetik bakımdan cazip ve bir kıymet ifade eden eser vücuda ge
tirmek hususunda hassasiyet göstermek millî vazifemiz olmalıdır. Bu itibarla kasaba ve şehirler
de hayır sahiplerinin büyük paralar sarfiyle vücuda getirmekte' oldukları bu gibi eserlerin mi
mari â&rumTariyle Hükümetin ve Vakıflar İdaresinin yakından alâkadar olması temenniye şayan
dır. . 

14. 604 ncü bölümde bulunan tahsisat geçen yıla nazaran (80) bin lira bir fazlalığı haizdir. 601 
nci bölümde olduğu gibi Hazine tarafından mülhak Vakıflara ait cami ve mescitler hademe üc
retlerine ait olan bu tahsisat, Diyanet İşleri Bütçesinden maaş alan hayrat hademesinin ücretle
rine mütenazır olarak ücretler 40 liradan 60 liraya iblâğ edilmiş olduğundan (80 000) lira bia? ar
tış husule gelmiştir. 

Yatırımlar 

8 
• 15. 701 nci bölüm 1952 yılına nazaran (112 000) lira fazlasiyle (960 000) liradır. Bu ödenekle 
yurdumuzun birer sanat âbidesi olan fakat, maalesef uzun yılların ihmaliyle harap hale gelmiş bu
lunan küçük, büyük dinî âbidelerle hayrat tamir edilmektedir ki, 1953 yılı programı biraz daha ge
niş tutulmuş olduğundanbuzamyapılmışt# . 

Umum Müdürlüğün 1952 yılı içinde şimdiye kadar tamiratını yaptırmış olduğu cami adedi 135 
tir. 1953 yılı içinde bu miktar daha çok artmış olacaktı*. 
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16. 702 nci bölümü tenkil öden (Fâtih KülliyeBi onarına) için Hazineden Vakıflar İdaresi Büt

çesine verilen tahsisat bu sene de (500 000) liradır. Fakat \m miktarın (33 000) lirası 1953 yılı 
Bütçesinde 203 ncü bölümde yeniden açılan 13 ncü maddeye (Geçici hizmet ücreti) namiyle ayrıl
mıştır. Bu ayırmada bir zaruretin mevcut olduğunu 1952 yılı Bütçesinin tatbikatı göstermiştir. 

Fâtih Külliyesine dâhil olan medreselerin dış kısımlariyle kubbe kısımları tamamen tamir edilmiş 
olup iç. kısımlarının tamiratı da 1953 yılı içinde ikmal edilmiş olunacaktır. 

1952 yıh imar faaliyeti 

1952 yılı içinde 135 cami tamir edilmiştir. 

Yeni akaarlar : 

1. istanbul'da Bahçekapı'da yaptırılan İş hanı, inşaatı sene nihayetinde bitmiş olacak. 

2. Erzurum'da yaptırılan dört apartman, inşaatı Ocak bidayetinde bitmiş olacak. 

3. Erzurum'da yaptırılan pasajlı iş hanı, inşaatı 1. IV . 1953 te bitmiş olacak. 

4. Aydın'da yaptırılan hal binası, inşaatı 28 . 111 . 1953 te bitmiş olacak. 

5. Gaziantet)'de yaptırılan îş hanı, inşaatı 10 . VII . 1953 te bitmiş olacak. 

6. Manisa'da yaptırılan i ş hanı, inşaatı 30 . VI . 1953 te bitmiş olacak. 

7. istanbul'da Gülbenkyan Hanının tamiri. 

1. 
2. 
o. 
4. 
5. 
6. 

— inşaatı ihaleye 

Eskişehir 'de 
Konya'da 
Edirne 'de 
Kütahya'da 
Aydın 'da 
Antalya 'da 

konulmak üzere olanlar — 

İş hanı 
İş hanı 
Turistik otel 
Dükkanlı apartman 
Soğuk hava tesisi 
Turistik otel 

17. Vakıflar İdaresinin hayrat ve âbideleri tamir suretiyle ihyalarına göstermiş olduğu gay
retin yanıbaşında değerlerini kaybetmiş veya hizmet şartları değişmiş olan bâzı gayrimenkıılleri 
satmak suretiyle elden çıkarıp modern akaarlar tesis etmek suretiyle vakıf hizmetlerini tevsi 
etmesi, kuvvetli kazanç vasıtalarına sahip olması takdir olunacak bir harekettir. Klâsik görüş ve 
telâkkilerden ayrılıp sağlam ve müstakar gelir temin edecek akaarlara sahip olması hiç şüphe 
yok ki vakfın gerek ecdat hayratını ihyada, gerek memleket çapında göreceği hizmetlerin kuv
vetlenmesine âmil olacaktır. Bu tesislerin vücuda getirileceği mahallerin ekonomik şartlara ve 
yatırılacak sermayenin nemalanmasına müsait olacak mahaller olmasına dikkat edilmesinin lâ-
zımgeldiği hususunda Genel Müdürlüğün dikkatli olduğu alınan izahlardan memnuniyetle öğrenil
miştir. 

, Temenniler 

4 

1. Vakıflar İdaresinin mülkiyetinde bulunan Gureba Hastanesinin idaresi Üniversiteye «bıra
kılmıştır. 1951 ve 1952 yılı Bütçe raporlarında da ar^ettiğim veçhile vâkıfın vakıf şartlarına 
riayet ve hürmet bir vecibe olduğuna göre Gureba Hastanesinde doğrudan doğruya vakfın 
emir ve idaresinde bulunması lâ^zımgelen yatakların Vakıflar idaresine bırakılması lâzımdır. 
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2. Halk tarafından yaptırılmakta olan camilerin idame masrafları mesnetsiz kalmaktadır. 

Bunların hiç değilse tenvirat masraflarının bir yardım olarak Vaıkıflar İdaresince temini ehem 
ve elzemdir, 

3. Vakıflar İdaresinin merkez ve İstanbul teşkilâtında müstahdem odacılara, idare tarafın
dan elbise verildiği halde taşra teşkilâtında istihdam olunanlara elbise verilmemektedir. iBu 
hal adaletsiz bir hareket sayılmaktadır. (Ya hep, ya hiç) kaidesine tebaan taşra teşkilâtında is
tihdam olunan odacılara da elbise verilmesi hem adalet icabı, hem Devlet şanıdır. Yaptığım tet-
kika" göre taşra teşkilâtında bulunan odacılara verilecek elbise bedeli tutarı ancak 6 - 7 bin 
liradan ibarettir ki, esirgenecek bir miktar olmadığına kaani bulunmaktayım. 

4. Nukudu Mevkuf e Müdürlüğünün (Vakıflar Bankası) haline kalbi komisyonumuzca da tezek
kür ve tasvip edilen mühim bir mevzu olmasına rağmen bu müessese henüz kurulmamıştır. Hü
kümetçe bu işin derhal tahakkuk ettirilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

* • • • * Ordu Mebusu • 
Refet Aksoy 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 5.1. 1953 

Esas No. 1/485 
Karm- No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Grenel Müdürlüğünün 1953 yılı Büt^ 
çesine dair hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
28 . X I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın aynı tarihli ve 1/485 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı ko
misyonumuza havale olunmakla Başbakanlık 
Müsteşarı, Vakıflar Grenel Müdürü ve Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları - halde incelenip görü
şüldü. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Büt
çesini komisyon adına tetkik eden raportörün 
raporu incelenip Genel Müdürlüğün faaliyeti
ni ilgilendiren hususlar hakkında vâki sualler 
üzerine Hükümet temsilcilerinden gerekli iza
hat alındıktan sonra bölüm ve maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1953 yılı A/ l işaretli 
gider bütçesi ('5 333 500) ve A/2 işaretli kısmı' 
ise (1 522 000) lira olarak ceman (6 855 500) 
lira teklif edilmiş olup bu miktar 1952 yılı gi
der bütçesine nazaran (642 700) liralık bir faz
lalık arzetmektedir. Fazlalığın gerektirdiği se
bepler Hükümet gerekçesinde tafsilen ar-zedil-
diği üzere bunun başlıcaları; hayrat ve âbide
ler onarımı, mülhak vakıflara ait cami ve mes
citlerin hademe ücretleri farkı, Bina ve Arazi 
vergileri, mahkeme harçları bölümlerine mevzu 
Ödeneklerin artırılmasından, bütün Devlet da
irelerinde müstalıdem ücretlilerin almakta ol
dukları ücretlerin ayarlanmasını istihdaf eden 
ve 1953 yılı Bütçe kanunu tasarısının hazırlan
masında esas tutulan ücretler hakkındaıki sis
teme uyularak ücretlerde tahassül eden farklar 
ile dernekler ve köyler tarafından inşa ve ta
mir ettirilecek hayrata yardım olmak ve vakfa 
ait gayrimenljullerın esaslı bir tespiti yapılma
mış olduğundan bu noksanlığın giderilmesi için 
özel kanun gereğince yapılacak tesbit ve satış 
giderlerini karşılamak üzere yeniden açılan bö
lümlere mevzu ödeneklerden ileri geldiği anla
şılmıştır. . 

Gider bölümlerinde yapılan indirme ve ar
tışlar komisyonumuzca da yerinde görülmekle 
beraber 601 nci kudretsiz hayrata yardım bö
lümünün 30 ncu dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
maddesine mevzu (100 000) lira ödenek komis
yonumuzca ihtiyaca gayrikâfi görülerek bu 
miktara (100 000) lira ilâve edilerek (200 000) 
liraya iblâğı kabul edilmiş ve bu bölüme mev
zu ödenek Hazine yardımı suretiyle karşılığı 
sağlanmış olduğundan artış miktarı da Maliye 
Bakanlığı Bütçesine aksettirilmiş bulunmakta
dır. 

Gider bütçesinin 603 ncü çeşitli sosyal yar
dımlar bölümüne mevzu (75 000) lira ödenek, 
bugünkü ihtiyaç ve -zaruretler karşısında gayri
kâfi görülmüş ise de kendi geliri ile giderini 
ayarlıyan bu müessesenin gider bölümlerinden 
tasarruf yapılarak bu bölüme aktarılması müm
kün görülemediğinden dolayı Millî Korunma 
Kanununda tadilât yapılması hakkındaki ka
nun teklifi kabul edildiği ve Genel Müdürlük 
tarafından yeniden yaptırılmakta olan binala-
rm hizmete girmesi dolayısiyle -idare bütçesin
de gelir fazlası hâsıl olduğu takdirde tercihan 
bu bölüme mevzu ödeneğin artırılması komis
yonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

'Gelir bütçesi de 1952 yılı Bütçesine nazaran 
(642 700) lira bir fazlalıkla; (6 855 500) lira 
olarak teklif edilmiş olup bunun (6 075 500) 
lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynakların
dan ve (780 000) lirası da Hazineden yardım 
suretiyle sağlanmaktadır. 

Hazine yardımı olarak gelir bütçesine inti
kal eden (780 000) liranın (500 000) lirası is
tanbul Belediyesinden Vakıflar Genel Müdür
lüğüne devredilmiş olan Fâtih Külliyesinin 
onarma işi, (180 000), lirası gelirleri müsait 
bulunmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mes
cit hademelerinin ücret farkı ve (100 000) lira
sı ise dernekler ve köyler tarafından inşa ve-
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ya tamir ettirilecek hayrata yapılacak yardım 
karşılığını teşkil etmektedir. 

Gelir ve gider bütçeli (6 855 500) lira ola
rak tanzim ve teklif edijjmiş bulunan Genel Mü-
4ürlüğün gider bütçesinin tetkiki sırasında 
Hazine yardımı suretiyle karşid$nmakta olan 
601 nci (kudretsiz hayrata yardım) bölümünün 
20 nci (dernekler ve köyler tarafından inşa ve
ya tamir ettirilecek hayrata yardım) maddesine 
mevzu ödenek (100 000)/ lira artırılmak sure
tiyle (200 000) liraya iblâğ olunmuş ve gider 
ve gelir bölümlerinde başka değişiklik yapıl
mamak suretiyle bu artışla (6 955 500) lira 
olarak tesh'it olunmuştur. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
kaunnu tasarısı ve eki bulunan cetveller Ka
mutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
İstanbul Burdur Giresun 

E. Adakan F. Çelikbaş M. Şener 

Kâtip, 
Sivas 

H. İmre 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

îstanbuü 
M. Sarol 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Seyhan 
8. Ban 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Diyarbakır 
Y. Âzizoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

îzmir 
B. Bilgin 

Konya 
B. Birana, 

Seyhan 
C. Türk 

Bursa 
K. Yılmaz 

Diyarbakır • 
M. B. Bucak 

îstaabul 
H. Hüsman 

îzmir 
T. Gürerk 

Ordu 
B. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Trabzon Trabzon 
Muhalifim 8. F. Kalayctoğlu 

C. B. Eyüboğlu 
Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yık Bütçe \ 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde .göste
rildiği üzere (5 333 500) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı, (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 522 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki tahsisat üstünde çıkan ve 1952 Bütçesinin 
ait olcjuğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oiduklan hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 nuü madde
sine göre zaman aşımına, uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 

BÜTÇE KOMİSYONUMUN DE&İŞTİRİŞİ 

Vakıflar Umum Müdürlülü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADD Î̂ 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli eetvelde gösterildiği 
üzere (6 955 500) lira tahmin edilmiştir.. 

MADDE 3. — Ayniyl-e kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (6 855 500) lira tahmin 'edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1953 Bütç/e yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 1953 Bütçe yılı içinde kapa
tılmak üzere Başvekâletin onayı ile (500 000) 
liraya kadar kışa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işartetli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince! geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE l — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (5 433 500) lira ve yatırım mas
rafları için de bağli, (A/2) işaretli öetvelde gös
terildiği üzere (1 522 000) lira tahsisat veril
miştir. 
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yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 -
6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları artık
larından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1953 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla-" 
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. -*• Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 10. — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes r Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. PoMkm 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler ve Gümrük ve Tekel V. V. 
& Yırealt 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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CETVELİ 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kabul edilen 
B. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

202 
11 
12 
21 
22 
30 
40 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fer ' i hizmetliler tahsisatı 
intifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek tahsisat
lar 

1 500 950 

2 700 
64 500 
62 460 

305 010 
15 000 

50 000 

203 
11 

12 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşları 
12 Vilâyetler memurları maaşları 
13 Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 

mensupları maaşları 
14 Tevliyet ve evlâdiyet maaşları 
15 Muhtaç ve körlerin maaşları 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları acık 

maaşı 3 000 3 000 3 000 
30 Mazbut vakıflar arasına alman 

cami ve mescitlerin hademe üc
retleri için 5634 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi uyarınca 
Hazineye ödenecek karşılıklar 7 200 7 200 7 200 

608 100 
833 900 

2 550 
10 000 
33 200 
3 000 

620 000 
840 000 

2 310 
10 000 
33 200 
3 000 

620 000 
840 000 

2 310 
10 000 
33 200 
3 000 

1 518 710 1 518 710 

2 700 2 700 
64 500 64 500 
70 200 70 200 
359 250 359 250 
16 200 16 200 

63 000 63 000 

Bölüm toplamı 499 670 575 850 575 850 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

83 000 

64 000 

83 000 

90 000 

83 000 

90 000 
(S.-Sayısı:-76) 
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1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

B/ M. y- Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

207 

209 

210 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam-

13 Fatih külliyesi onarımı geçici 
hizmetlileri ücreti 0 33 000 33 000 

Bölüm toplamı 147 000 206 000 206 000 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

11 

12 
13 
14 
15 

mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
G. Emekli Sandığına yapılacak L 
ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil tahsisatı 
(S. Sayısı : 

20 000 

61 000 

1 600 

5 400 

2 000 

4 000 
900 

94 900 

1 

103 547 
18 827 
50 000 

5 072 
92 000 

269 446 

2 100 
76) 

20 000 

61 000 

1 600 

5 400 
< 

2 000 

4 000 
900 

94 900 

1 

107 946 
19 626 
50 000 
6 531 

92 000 

276 103 

2 100 

20 000 

61 000 

1 600 

5 400 

2 000 

4 000 
900 

94 900 

1 

107 946 
19 626 
50 000 
6 531 

92 000 

276 103 

2 100 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 

îkinci kısım toplamı 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

545 000 

3 059 067 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

545 000 

3 218 664 

545 000 

3 218 664 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

.. 

302 

303 
304 

305 
306 

10 
20 
30 
40 
50 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 

22 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez daireleri telefon mas
rafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 

( S. Sayısı 

2 000 
800. 

1 400 
2 500 
1 000 

7 700 

5-500 
1 000 
2 000 
5 000 
2 000 

13 000 

28 500 

17 500 

4 000 

7 000 

3 500 
5 000 

19 500 

4 000 
4 850 

76) 

2 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 000 .. 

ro 500 

6 000 
3 000 
4 000 
7 000 
3 000 

13 000 

36 000 

17 500 

4 000 

7 000 

4 000 
7 500 

22 500 

4 000 
4 850 

2 000 
2 500 
2 500 
2 500 
1 000 

10 500 

6 000 
3 000 
4 000 
7 000 
3 000 

13 000 

36 000 

17 500 

4 000 

7 000 

4 000 
7 500 

22 500 

4 000 
4 850 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

taihsifcatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları Ve 
yollukları 

5 000 
45 000 
17 000 

1 

m ooı 

5 000 
60 000 
17 000 

1 

82 001 

5 000 
60 000 
17 000 

1 

82 001 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

. • Böttm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

2 500 
4 500 

7 000 

1 

1 

4 000 

1 000 

5 002 

161 053 

* 

4 000 
6 000 

10 000 

1 

1 

4 000 

1 000 

5 002 

192 353 

4 000 
6 000 

10 000 

1 

1 

4 000 

1 000 

5 002 

192 353 

Muhafaza ve fen memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 3 600 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Aidat 60 000 

(& sw& ; -m) 

3 600 

70 000 

3 600 

70 000 
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B. M. 

30 
40 

0 

417 
11 
12 
13 
14 

418 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonları ücretleri 
Vakıf akarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Beleiye vergi ve resimleri 
Tapu harç ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

Bölüm toplamı 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Faiz 
Para taşıma masrafları 

Bölüm toplamı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

90 000 
75 000 

225 000 
_ 

5 000 

236 000 
70 000 
4 000 

110 000 

420 000 

5 000 
1 000 

6 000 

1953 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

85 000 
150 000 

305 000 

0 

262 000 
70 000 
8 000 

135 000 

475 000 

5 000 
1 000 

6 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

85 000 
150 000 

305 000 

0 

262 000 
70 000 
8 000 

135 000 

475 000 

5 000 
1 000 

6 000 

419 özel kanunu gereğince yapıla
cak tesbit ve satış masrafları 0 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
genel masrafları 67 000 

422 Guraba Hastanesi masrafları 250 000 
423 İmaretler masrafları 75 000 
424 Mazbut vakıflar arasına alın

mış olan cami ve mescitlerin 
aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
masrafları için 5634 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesi uyarın
ca Hazineye öednecek karşılık
lar 147 000 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 2 000 

60 000 

147 000 

7 000 

60 000 

50 000 50 000 
250 000 250 000 
75 000 75 000 

147 000 

7 000 
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B. M. tahsisatın nev'i 

O Çifteler Çiftliği arazisinin 
borçlandırma yoliyle köylüye 
dağıtılması masrafları 

427 Çeşitli hayır şartlar masrafları 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve tanıt

ma masrafları 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 

0 Sigorta masrafları 
454 Sigorta masrafları 

10 2762 sayılı Kanunun 15 nd 
maddesi gereğince ayrılacak 
sigorta bedeli 

20 Diğer sigorta masrafları 

Bölüm toplamı 

456 Düşünülmiyen masraflar 
458 îzmir Fuarındaki Vakıflar pa-

viyonunun her çeşit masraf
ları 

476 Kurs masrafları 

Dördüncü kısım toplamı 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

300 0 0 

0 20 000 " 20 000 

15 000 15 000 15 000 

2 500 2 500 2 500 
15 000 ' 10 000 10 000 
17 500 12 500 12 500 

2 000 2 000 2 000 
20 500 20 500 0 

0 0 20 000 
0 0 500 
0 0 20 500 

500 500 500 

3 000 3 000 3 000 
5 000 5 000 5 000 

1 264 400 1 457 100 1 457 100 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y 1 1 1 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

ficsivci kısım - Borçlar 

501 
502 

505 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

18 000 18 000 18 000 

1948 - 1951 yılları borçları 
1928 - 1947 » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1.0 000 
780 

10 780 

15 000 

48 780 

10 000 
883 

10 883 

15 000 

43 883 

10 000 
883 

10 883 

15 000 

43 883 

601 

602 

603 

604 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Kudretsiz hayrata yardım 
10 İmar ve ihya karşılığı 
20 Yakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 

30 Dernekler ve köyler tarafından 
inşa veya tamir ettirilecek ' ay-
rata vardım 

45 000 

20 000 

yardım 
Çeşitli sosya 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri far
kı 

45 000 

20 000 

45 000 

20 000 

Bölüm toplamı 

ye Hastanesine 

ardımlar 

0 

65 000 

1 500 
75 000 

100 000 

165 000 

1 500 
75 000 

200 000 

265 000 

l 500 
75 000 

100 000 180 000 180 000 

Altıncı, kısım toplamı 241 500 421 500 521 500 
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Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR TOPLAMI 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci kısım toplamı 3 059 067 3 218 664 3 218 664 
Üçüncü kısım toplamı 161 053 192 3.53 192 353 
Dördüncü kısım toplamı 1 264 400 1 457 100 1 457 100 
Beşinci kısım toplamı 43 780 43 883 43 883 
Altıncı kısım toplamı 24] 500 421 500 521 500 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

UMUMÎ TOPIıAM 4 769 000 5 333 500 5 433 500 

Yapı onarımı 
Vakıf akarlar ve kira geürmi-
yen binalar onarımı 
Hayrat ve âbideler onarımı 

Bölüm toplamı 

Fâtih külliyesi onarımı 

Yatırımlar toplamı 

95 000 
848 000 

943 000 

500 000 

1 443 000 

95 000 
960 000 

1 055 000 

467 000 

1 522 000 

95 000 
960 000 

1 055 000 

467 000 

1 522 000 
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1 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

3 
4 

— 36 — 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

îcareler 
İcarei vahide 
îearei müeccele 
Mukataa 

Bölüm toplamı 

Türlü varidat 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikle!' hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı 
ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı ve 
kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Hazineden yardım 
G-eçen yıldan devrolunan vari
dat fazlası 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 300 000 
268 000 
23 000 

2 591 000 
s 

220 000 
100 000 
215 000 

600 000 

50 000 
430 200 

387 1.00 
612 000 
57 500 

2 671 800 

600 000 

350 000 

1953 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

2 700 000 
240 000 

23 000 

2 963 000 

220 000 
100 000 
271 500 

600 000 

50 000 
431 000 

400 000 
580 000 
60 000 

2 712 500 

780 000 

400 000 

ı için 
Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

2 700 000 
240 000 

23 000 

2 963 000 

220 000 
100 000 
271 500 

600 000 

50 000 
431 000 

400 000 
580 000 
60 000 

2 712 500 

880 000 

400 000 

UMUMÎ TOPLAM 6 212 800 6 855 500 6 955 500 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Nizamname 

Kanım 

Nizamname 

Kasan 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

8 . 8 . 1 9 8 4 

20 . 4 • 1936 

19 . 5 . 1934 

28. 6 .1952 

28 . 6 .1952 

27 .12 .1937 

8 . 3 . 1 9 3 4 

20 . 4 .1936 

19 . 5 .1934 

îearei vahide 

2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsûllerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne sureli s satılacağına dair. 

tcarei müeccele 
5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

Mukataa 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 

Malhlûl muaecelesi 

3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair 

Zeytinlikler hasılatı 

2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 
kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 

2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul 
] erinin ne suretle satılacağına dair. 

Arazi ve incirlikler hasılatı 
8 . 3 .1984 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20. 4 .1986 2960 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19 . 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
28 . 8 .1940 3913 Vakırf menba sulaıriyle orman ve zeytinliklerin işle

tilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Vakıf memba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 

23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş
letilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Kanun 23 . 7 .1330 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

5. 
20. 

17 
4 

6 
4 

7 
1 

.1935 

.1936 

. 1936 

. 1934 

2762 
2950 

2554 

26 . 5 . 1927 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Icarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkımdaki 
kanunun birinci maddesi. 
Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril 
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddasi. 
Vakıflar nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nei maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

1050 

Kanun 
Akar ve toprak satış bedeli faizi 

6 .1935 2762. Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

5 .6 .1935 
Taviz bedeli faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Nizamname 

Vakıf paralar faizi 
5 . 6 . 1 9 8 5 2762 Vakıflar kanununun 4 neü maddesinin (Ç) fıkrası 

17 . 7 .1936 Vakıflar nizamnamesinin 22 nci maddesi. 

( S. Sayısı : 76 ) 



G. Görevin çeşidi 

Merkez hizmetlileri 

2 Usta 
Elektrikçi 

3 Sanatkâr işçi 
4 Daktilo 

5 Memur 
» 

Dâva takip memuru 
6 Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 
tşçi (Altı aylık) 
tşçi 

Vilâyetler hizmetlileri 

2 Elektrikçi 
3 Sanatkâr işçi 

» (Altı aylık) 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçı 

4 Daktilo 

39 
D CETVELİ 

Sayı Ücret j G. 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

19 
2 
4 
1 
2 
1 
1 

150 
300 
150 
175 
150 
125 
200 
150 
125 
75 
150 
125 
100 i 
75 i 
100 | 
150 I 
125 | 
75 | 
50 

150 | 
150 ! 
125 i 
100 ! 
75 j 
175 ! 
150 | 
75 | 
125 j 
100 I 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

5 Memur 

Dâva takip memuru 
6 Hademe 

» (Yedisi altı aylık) 

Bekçi 
» 

Başkoruyucu (Atlı) 
Koruyucu (Atlı) 
tşçi 

» (Üçü altı aylık) 
» 

Tarım işçisi 

Ouraba Hastanesi hizmetlileri 

2 Usta 
3 Sanatkâr işçi 

» » 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Laborant 

Hastabakıcı 
» 

3 Hastabakıcı 
Gassal 

4 Daktilo 
5 Memur 

» 
6 tşçi 

3 
2 
7 

64 
1 
5 

71 
48 

4 
4 
3 

13 
1 
4 

35 
1 

150 
125 
100 

1 

.150 
100 
75 
50 
75 
50 

125 
100 
100 
75 
50 

100 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
58 
20 
2 
1 
1 
1 
2 

100 
200 
125 
100 
150 
125 
100 
100 
75 
50 
75 
100 
150 
125 
100 
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Kaldırılmış Tekke ve Zaviye mensupları 

A d i 

Abdülfettah Güren 
AH Muhsin Gerçeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
İbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet tzzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Rami Gülman 
Ali Rıza Sümer 
Abbas Esen 

Vilâyeti 

İstanbul 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

tzmir 
Bursa 

Maaşı 

20 
20 
20 
32,5 
20 
20 
20 
20 
20 

B. M. 

E CETVELİ 

Tahsisatın nev 'i 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
13 Fatih külliyesi onarımı geçici hiz

metlileri ücreti 

L CETVELİ 

D. 

11 
11 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

Avukat 
Tetkik memuru 

Sayı 

1 
1 

Maaş 

30 
30 

1). 

12 

13 

Görevin çeşidi 

Hesabı katî bürosu: 
Tetkik memuru 

Tetkik ve takip bürosu: 
Kâtip 

Merkez masraf ve vezne 
xr A , • 

bürosu 

Sayı 

1 

1 

1 

Maaş 

25 

20 

on 

înşaat Müdürlüğü 

11 Ressam ve fotoğrafçı 1 30 

Muhasebe Müdürlüğü 

Bütçe bürosu: 
12 Kâtip 1 25 

i 13 Kâtip 

Levazım ve ayniyat bürosu: 

13 Kâtip 1 20 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât Müdürlüğü 

T;:kip ve Tetkik Bürosu: 

13 Kâtip 1 20 
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D. 

12 
13 

11 
12 
12 
12 
13 
14 
13 
11 
14 

Görevin çeşidi Sayı Maa§ 

Tevcih Bürom: 

10 Mümeyyi* 

Varidat m TahsüAt Müdürtm 

TetJtf* metmmı 2 
Kâtip 1 

A»fe«m Vakıf Paralar UMürl^ğü 

Şef 1 
İkraz memuru # 1 
Muhasebe memuru 1 
îcra ve takip memuru 1 
Kâtip . 5 
Kntip 2 
^ezneda» muavini ve tajutüâft? 1 
Muhammin 1 
Tahsildar 1 

SmWt o* Anm Uüdürtyhi 

ir Ki*r 2 

Ziraat, Madan ve Orman İşleri Fm 

7 Mütehassıs # 
18 K l # 

W 

30 
26 
m 
29 
20 
& 
20 
m 
ıö 

20 

60 

D. Görevin çeşidi 

Safla!** MMdâdm 

m sut? 

13 Kâtip 

Vakif Itoytttor Mü 

U Müdü* 
14 Mamur 
13 Muhasip, mümeyyiz, başkâtip, 

ayuîyat muhasibi' 
14 Muhasip, mümeyyia, başkâtip, 

ayniyat muharibi 
14 Meamr ve Mtip 
9 Orman mühendiai 

î T v ' » . 
14 Orman v* **mm** 

milât ve *&a>tt mamure 

Sayl Maa§ 

5 

1 
1 

30 

5 30 
41 15 

3 *20 

15 
15 
40 

11 
n 
13 
*\ 
$ 

Üer$tU mamurlar 

İEMtUMteo mamure 
V- *•'' 
* - a 

Orman mühendiai 
Avaka* 

Üaaat 
ı at 
1 7S 
1 «0 
4 120 
1 190 

C'fi. Bayı»; 7«) 
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E .* CETVELİ 

Fasıl 407 — Muhaaebei Umumiye Kanununun 48 noi maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 ~ Oeri verilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alınan vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa hak
larının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ay
rılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden verilir.. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilirkişilere verilecek ücretlerle,. 1263 

sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — Vakıf akarlar masrafları 
Madde XI — Bina ve Arazi vergileri 

Oeşmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir. 

Madde ^-—Belediye Vergi ve resimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve resimleri de bumaddeden verilir. 

Madde 13 — Tapu Harç ve masrafları 
Vakıf binalarla arazinin kadastro, .tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarİ^bu İşlerde 

çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve :'gündelikleri bu maddeden verilir.. •••••'xyx<*:•••••••. 

Madde 14 — Başka her oeşit masraf lar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masrafları,M sarfiyatı bedeÜerijf bütün vakıf 

akarların fotoğraflarının çektirilmesi, kira, satış, alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilân
larla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapılacak her türlü ilânların ücretleri, artırma, eksiltme 
ve' ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla Tadilât Komisyonu âzala
rının huzur ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419 — Sayılı Kanun gereğinoe yapılacak tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının icrası 

ye kıymetlendirilmeleri işleri ile bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak bilir
kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin yolluk
ları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alât, malzeme, basriı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nakliye mas
rafları, Artırma, Eksiltme ve İhale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azala
rın huzur ücretleri ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakım vs nakliye masrafları, plân, kroki, resim ve mesaha masrafları, bu işlerde ça

lıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri, mahsul satışı ve kira işleri dolayısiyle 
yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler Çiftliği arazisinin borçlandırma yoliyle köylüye dağıtıl
ması masrafları, Artırma, Eksiltme ve îhale komisyonlarında bulunan maaşlı veya ücretli olmı
yan azalarla Tadilât Komisyonu âzalarının huzur ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — Guraba Hastanesi masrafları 
Erzak, tıbbî alât ve sair malzeme mubayaası, hastane binasının her hangi bir kısmının tadil ve 

tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu fasıldan ödenir, 
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Fasıl 423 — İmaretler masrafları 

Erzak mubayaası dolay isiyle yapılacak ilânların ücretleri de bu fasıldan Ödenir. 

Fasıl 426 — H&yratm ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masrafları 
Hayratın; ve hayratftaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere 

verilecek ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar ile tetoerrükât depolarında muhafaza 
edilmekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafazalarının gerektirdiği btrtün mas
raflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 427 — Çeşitli bayır şartlan masrafları ^ ? 
Zaptedilmiş vakıllarm vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğün

ce yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü*n-
de^İ Tenioaini imamlarının sükna bedelleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 30 — Başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafları 

Vakıflar ve âbidelerle ÜgiK eserler ve vakfiyelerle, resim ve fotoğraf aletleri,ve malzemesi
nin muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, Vakıflar hartası ve vakuf terimleri sözlüğü vücu
da "getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar da bu "maddeden ödenir. 

>ük; .; ... .. .-. 

. Fasıl 604 — Mülhak vakıflara' ait cami ye mescitler hademe ücretleri farkı 
Vakıfları varîdatındiMi muhassas aylık ücretleri 60 liradan az alan imam ve hatiplerle müezzin ve 

kayyımların, ücret farkjfin, bu tertipten Vakıflar Umum. Müdürlüğünce kendilerine ödenerek yu« 
kârdaki miktara iblâğ olunur. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi mucibince ücretleri Umum 
Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. * 

•.,,,'. " Fasıl 701 — Yapı onarımı 
Madde 10 — Vakıf akarlar ve kira getfrmiyen binalar onarımı 

Yapma: ve onarma için satmalınacak malzeme (bedelleri, vakıf akarlara vukübulan tecavüz do-
layisiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat.ve tesisat için ma/hkemelerce takdir ve
ya idarece tesbit olunacak bedeller, artırma, eksiltme ve.-ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı 
veya ücretli ölmıyan azalar ve tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleıi ile, yapma ve onar-
ma+işleri için yapılacak ilânların ücretleri de bu maddeden verilir. 

Madde 20 — Hayrat ve âbideler onarımı 
1Yapnta ye onarma için alınacak malzeme ve fennî alât, eski eserler sicillerinin tanzim, tasnif 

ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri, diğer mahalden getirilecek usta 'işçilerin yolluk
ları, cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimertkuMerin istimlâk ve emvali metrûkeden \_olup 
halk tarafından camiye tahvil edilen mahallerin satınalma bedelleri, âbide mahiyetindeki akarla
rın onarma karşılıkları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya 1ie-
retli olmıyan azaların huzur ücretleri ile onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri de bu 
maddeden ödenir. 

IVısıl 702 — Fâtih Külliyesi onarımı 
Bu onarma işi dolayısiyte yapılaeak ilânların ücretleri bu fasıldan ödenir. 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1952 y%k Bütçe••&fnvu*uuun 5 nei madâBSvyk verilen salâhiyete daymih

rak (S) cetvelmde yazıh geçici hUmetlüer maddesinden yönetilen hizmetlere ait kadro 

B. M. f/ahsisatm rıevT Görevin çeşidi 

Aylık 
ücret Müddet 

Bayı Li**lti ay' 
Tutan 

MERKEZ 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

203 11 iMeıtkes ge^id hizmet- Kurs öğretmeni (1) 
İtleri 'ücreti ' » •» (2) 

» » (d) 

2 
2 
2 

150 
150 
150 

1200 
1 200 
1 200 

S65S smjüt Kanunun 19 ncu maddem m dâhil müteferrik mmt&Memler 

Yapı tekııtüiyeni 
» •» 
» » 

Onanım » 
» »' 

' » » 
Teknisiyerı 
Desinatör 
Fotoğrafçı 

• 

» yardımcısı 
Tesisatçı 
Onarma u s t a s ı ve 

» » 
Kayıtlı 

» 
Ktimo4a«>sı 

sun 
» 

'eyyan 

Toplam 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 

750 
625 
625 
625 
550 
550 
300 
250 
475 
250 
350 
210 
160 
İSO 
110 
90 

10 
"12 
11 
12 
12 
11 

7 
10 
12 
12 
12 
12 
12 

£ 
12 
4 

7 500 
7 500 
6 875 

15 000 
13 200 
6 050 
2 100 
2 500 
•5 700 
3 000 
4 200 
2 520 
1 920 
1 620 
1 320 

360 

84 965 
C5=G 

(1) Haftada 4 saati geçemez. 
(2) Haftada 3 saati geçemez. 
(3) Haftada 2 saati geçemez, 
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B, M. Tahsisatın nev'i (Türevin çeşidi 

Aylık 
ücret Müddet 

Sayı hvm K. ay 
Tutari 

Lira K. 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil milteferrik müstahdemler 

VİLÂYETLER 

metlileri ücreti 
Onarma teknisiyeni 
Tesisat teknisiyeni 
Onarma teknisiyeni 

» » 
» » 

Teknisiyen 
Eski eserler tesbit ve 
muru 
Tesbit memuru 
Tarım teknisiyeni 

» » 
Sürveyyan 

» 
» 
» 
» 

tescil me-

İzmir Fuarındaki Vakıflar Pav
yonu idare memuru 

Toplam 

1 
i 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

625 
625 
550 
475 
475 
400 

550 
475 
250 
300 
200 
260 
250 
200 
175 

200 

12 
10 
12 
12 
10 
12 

10 
12 

1 
11 
12 
10 

9 
9 

12 

1 

7 500 
6 250 
6 600 
5 700 
4 750 
4 800 

5 500 
5 700 

250 
3 300 
4 800 
2 500 
2 250 
1 800 
2 100 

200 

64 000 

Fâtih Külliyesi onarımı geçici hizmetlileri 

VİLÂYETLER 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhiî müteferrik müstahdemler 

Onarma teknisiyeni 
» » 
» » 

Başsürveyyan 
Sürveyyan 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

625 
550 
475 
350 
300 
250 
200 

11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 

6 875 
6 050 
5 225 
3 850 
3 300 
2 500 
2 200 

Toplam 30 000 

- * 4 • > • * > » 
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S. SAYISI : 77 

1953 Yılı 

Devlet Demiryolları ve Liman 
lan İşletme G. M. Bütçesi 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /476) 

T. C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2489 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Ulaştır
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28. X I , 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiklerimle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bütçe Kanunu gerekçesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının gerekçesi aşağıda arz ve izah olunmuştur: 

1 nci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 Bütçe yılı 
içinde ifa edeceği hizmetler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir. Bu hizmetlerin 
gerektirdiği ödenekler (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş ve 
teklif edilen ödeneklerin lüzumu sebepleri de gider bütçesi tasarısına »dair olan gerekçe ile ayrı
ca açıklanmıştır. 

2 nci madde : (B) işaretli cetvel; Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlü
ğünün türlü gelir kaynaklarını ve bu kaynakların her birinden 1953 Bütçe yılı içinde elde edi
leceği tahmin olunan gelir miktarları ile bunların genel toplamanı göstermektedir. Gelir tahmin
lerinin dayandığı esaslar da gelir bütçesi gerekçesinde ayrıca açıklanmıştır. 

3 ncü madde : 24 . 1 . 1944 tarihli ve 4516 sayılı Kanuna istinad'en Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğünce çıkarılmış olan bonolardan bu yıl içinde vâdeleri gelen
lerin yenilenebilmesini temin etmektedir. 

4 ncü madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün teşkilât ve va
zifelerine dair olan 1042 sayılı Kanunun tadili hakkındaki 1483 sayılı Kanunun 2 nci maddesin
de; Genel İdare teşkilâtı her sene ihtiyaca görte bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olunur, 
denilmekte olduğundan, bu hükme dayanılarak hazırlanan 1953 Bütçe yılı kadroları, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiş ve bu cetvelin sonuna, bâzı servisler hizmetlerinin, ücret tutarları 
fatura edilmek suretiyle, diğer servisler mensuplarına geçici olarak yaptırılması ve gereken hal
lerde ödenekleri ayni tertibe dâhil bulunan kadrolar arasında münakale icrası hususlarında Genel 
Müdürlüğe yetki veren fıkralar eklenmiştir. 
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5 nci Madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlileri

nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 3173 sayılı Kanuna 
ek 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince sözü geçen kanunlarla 5616 sayılı Kanun hüküm
leri dışında çalıştırılacak daimî hizmetlilerin görev, sayı ve kadro ücretlerinin, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterildiğine dairdir. 

Ayrıca bunlardan bir kısmının kadro ücretleri, müktesep hak olarak aldıkları ücretlerin altında 
gösterilmiş bulunduğundan bu müktesep haklarının ihlâline mahal kalmamak üzere madde sonuna bir 
fıkra eklenmiştir. 

6 nci Madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan 
demiryolları ile başka motorlu taşıtların, liman, iskele ve maden ocaklarının gelirlerinden her birinin 
dayandığı hükümlerin bütçeye bağlı (E) işaretli cetvelde gösterildiği ve bu cetvelde yazılı gelirlerin 
usulü dairesinde 1953 Bütçe yılında da tahsiline devam edileceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

7 nci Madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne, gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişme yetkisi veren kanunların, bütçeye bağlı (G) işaretli cetvelde gösterildiği 
hakkındadır. 

8 nci Madde : Devlet Bütçesinde olduğu gibi muhtelif tertiplere dâhil bulunan ödeneklerin ve câri 
hesaplardan yapılacak tediyelerin sarf mahallerini tâyin hususunda kolaylıklar sağlamak ve bu su
retle bütçeye mütaallik sarfiyatın Muhasebei Umumiye Kanununa göre tertibine mutabakatını kont
rol edebilmek için hazırlanan formülün (R) işaretli cetvel halinde bütçeye eklendiğine dairdir. 

9 ncu madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce para işİerînliı 
yürütülmesi ve İşletmenin bütçe ödenekleriyle yaptığı normal stoklar dışında, lüzum görüldüğü tak
dirde ayrıca beş milyon liralık kömür stoku yapılması maksadiyle Genel Müdürlüğe sekiz milyon li
raya kadar kısa süreli istikrazlar yapmak ve bankalarda hesaplar açtırmak yetkisini sağlamaktadır. 

10 ncu madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe
sine bağlı (A/l) işaretli cetveldeki ödenekler, ancak normal işletme giderlerini karşılıyabilecek mik
tarlarda olup icabında her hangi bir daire veya müessesenin göstereceği lüzum üzerine demiryollar 
güzergâhında ve bunların ulaştığı limanlarda yapılacak tesisler ve saire için normal ihtiyaçlar fevkın-
da sarfiyat icrasına müsait bulunmadığından Millî Savunma Bakanlığı, Toprak Mahsulleri ve Pet
rol ofisleri gibi daire ve teşekküller tarafından, bunların demiryollarına civar tesislerine iltisak hat
ları, yükleme ve boşaltma yolları, rampalar ve benzeri tâli tesislerin yaptırılması maksadiyle Dev
let Demiryollar ve Liminları İşletme Genel Müdürlüğüne yatırılan paraların bu Genel Müdürlük 
Bütçesine bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde açılacak özel bölümlere gelir ve ödenek kaydedil
mesi için lüzumlu hükmü tesis gayesiyle teklif olunmuştur. 

11 nci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce, bilfiil katarlar üze
rinde, atelyeler, lokomotif depoları, gar ve istasyonlarda ve yol tamiratında çalışan memur ve işçi
lere ehliyet ve gayret derecelerine ve tesbit edilecek diğer esaslara göre, bir sene zarfında iki aylık 
ücretleri tutarını geçmemek üzere ikramiye verilebilmeşini sağlamaktadır. 

12 ve 13 ncü maddeler : Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanun hükümlerini yürütecek Bakan
ları göstermektedir. 
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Bütçe gider kısmı gerekçesi 

A / l cetveli 

I - Aylıklar ve ücretler 

Bölüm 202 - Madde 10 — Daimî memur ve işçiler ücreti 

Lira 

1953 yılı teklifi 5g 374 380 
1952 yılı ödeneği 45 951 614 
Fazlası 12 422 766 

Bu maddeye konulan ödenek Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet unvan
ları ile derece ve adedleri yazılı daimî memur ve işçilere 4578 sayılı Kanun gereğince bu madde
den ödenmesi gereken iaşe bedelleri ile okul ve kurslarda saat hesabiyle ders verenlerin ücret
leri ile fevkalâde zamlarmı ihtiva etmektedir. 

1952 yılında 23.249 memur ve 8.458 işçi mevcuttu. Bu yıl 24.418 memur ve 7.991 işçi, memur
da 1.169 artış, işçide 467 azalma vardır. Memur artışı cer ve hareket servislerinde trafik artışı 
dolayısiyle ve 1953 yılında Gazianteb ıgarı ile yeniden 13 istasyonun işletmeye açılacağından ileri 
gelmiştir. 

Bu maddede görülen artış, 1952 yılında 401 nci bölümün 10 ncu ve 421 noi bölümün 21, 22, 
23, 24 ncü maddeleri ile 422 nci bölümden ücret alan personel ücretlerinin; Büyük Millet Mecli
si Bütçe Komisyonunun, çeşitli ücretlerin bir maddede toplanması isteğinin yerine getirilmesi 
maksadiyle bütün ücretlerin bu maddede toplanmasından ileri gelmiş olup haddizatında artış 
mahiyeti arzetmemektedir. 

ödeneğin servisler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir : 

Dairesi Lira 

Genel müdürlük 
Yol dairesi 
Tarım 
Cer 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Atelyeler 
Sağlık 
Hastaneler 
Hareket Dairesi 
Gar ve istasyonlar 
Manevra (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez;) 
Limanlar (tşletme) 

5 058 469 
12 m 8 537 

192 640 
983 924 

7 245 834 
1 41? 353 
2 579 376 
5 288 851 
154 431 
977 067 
700 462 

1 295 914 
9 951 943 
2 032 776 
5 681 970 
308 271 

1 044 195 
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Dairesi Lira 

Limanlar (Bakım) 
İlkokul pansiyonları 
Kurslar 
Okul ve kurslarda saat hesabiyle ders verenlerin 
ücretleri ve1 fevkalâde zamları 
Yükleme, boşaltma 
Bilet Basımevi 
2911 işçinin 45 şer kuruştan 313 günlük iaşeleri : 
2911 X 45 X 313 =» 

71 061 
25 539 
62 844 

11 712 
527 650 
38 557 

410 014 

58 374 380 

Bölüm 202 - Madde 20 — Daimî hizmetliler ücreti 

Lirt 

1953 yılı teklifi 2 526 300 
1952 yılı ödeneği 2 246 580 
Fazflası 279 720 

Bu maddeye teklif edilen ödenek Bütçe Kanununa bağlı D işaretli cetvelde unvan ve dereceleri 
yazılı daimî hizmetliler içindir. 

Artış 1952 yılında D cetveline dâhil kadroya göre 422 nci bölümden ödenen ücretin 1953 yılında 
bu maddeye alınmasından ileri gelmiştir. 

Lira 

ttenel Müdürlük 
Yol Dairesi 
Tarım 
Depolar 
Sağlık Danresi 
Hastaneler 
Hareket 
Oar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 
İlkokul pansiyonları 
Kurslar 
Yükleme, boşaltma 

Toplam 

665 400 
89 400 
49 500 

264 600 
138 300 
323 100 
210 000 
329 700 
31 200 

120 900 
4 200 

35 700 
45 900 

218 400 

2 526 300 
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Bölüm 202 - Madde 30 — Trabzon - İran Transit Yolu daimî memur ve işçileri ücreti 

Lira 

1953 yılı teklifi 23 296 
1952 yılı ödeneği — 
Fazlası 23 296 

C. Cetveline dâhil kadrolara göre bilhesap teklif edilmiştir. 

Bölüm 203 — Geçici memur, işçi ve hizmetliler ücreti 

Lira 

1953 yılı teklifi 301 890 
1952 yılı ödeneği 348 389 
Eksiği 46 499 

Nakliyatın arttığı mevsimlerde faal servis işlerinin mevcut kadrolardaki memur ve hizmet
lilerle yürütülmesi mümkün olamamaktadır. Bilhassa pancar ve hububat nakliyatı mevsimlerinde 
geçici memur ve hizmetlilerin çalıştırılmasına zaruret hâsıl olduğu gibi, diğer taraftan da demiryol 
tesislerinin ıslah ve ikmaline kadar geçici memur ve hizmetli kullanılması gerekmektedir. 46 499 
lira eksiliş 1952 yılında 12 ay üzerinden çalıştırılması hesaplanan makasçıların 1953 yılında 6 ay 
üzerinden hesaplanmasmdan ileri gelmiştir. 

ödeneğin hesap şekli aşağıda açıklanmıştır: 

Manevra (Hareket) 200 makasçı X 125 liradan X 6 ay == 150 000 
Trenler (Hareket) 47 gardifren X 125 » X 6 » = 35 250 
Terenler (Cer) 62 yağcı X 120 » X 6 » = 44 640 
Tren lokomotifleri 100 geçici -ateşçi X 120 » • X 6 » = 72 000 

301 890 

Bölüm 204 — Yaibancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 1 
1952 yılı ödeneği 1 

Bu 'bölümü muhafaza etmek için teklif edilmiştir. 

II - Başka haklar 

Bölüm 206 - Madde 10 — Çocuk zammı 

Lira 

1953 yılı teklifi 6 267 920 
1952 yılı Ödeneği 6 013 440 
Fazlası 254 480 

Bu artışın 48 000 lirası 1952 yılında 422 nci bölümden, 288 lirası da 401 nci bölümün 20 nci 
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maddesinden çocuk zammı olarak ödenen miktarların 1053 yılında bu maddeye alııynasmdan mü
tebaki artış da, cer ve hareket servislerinin faal kadrolarına yapılan ilâveleden, 1952 yılına naza
ran artan çocuk adedinden hâsıl olmuştur. Madde tahsisatı daireler itibariyle aşağıda arzedildiği 
şekilde mevcut çocuk adedlerine göre bilhesap teklif olunmuştur . 

Çocuk 
adedi Lira 

Genel Müdülük 
. " Yo] dairesi (*) 

Tarım işleri 
Ger dairesi 
Depolar 
Manavra 
Trenler 

. Tren lokomotifleri 
Atelyeler 
Sağlık işleri 
Hastaneler 
Hareket dairesi 
Gar, istasyonu, ambar ve geçitler 8750 
Manevra (Hareket) 
Trenler 
Limanlar (Markez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 
İlkokul pansiyonları ve kurslar 
Bilet basımevi 
Yüklem'e ve boşaltma 

2045 
15417 
196 
306 
7056 
904 

2421 
4913 
41 
346 
214 
632 

>r 8750 
2580 
4833 
120 
500 
500 
35 
24 
400 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

120 
120 
120 
120 
120 
1120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

245 400 
1 850 000 

23 520 
36 720 

846 720 
108 480 
290 520 
589 560 
4 920 
41 520 
25 680 
75 840 

1 050 000 
309 600 
579.960 
14 400 
60 000 
60 000 
4 200 
2 880 

48 000 

6 267 920 

Bölüm 206 - Madde 20 — Doğum yardımı 

Lira 

1953 yılı teklifi 725 200 
1952 yılı ödeneği 650 000 
Fazlası 75 200 

4620 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 5504 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince yapılması icabeden doğum yardımları bu tertipten ödenecektir. Artışın 2 000 lirası 1952 
yılında 422 nci bölümden, 400 lirası 401 nci bölümün 20 nci maddesinden ödenen miktarların bu 
sene bu maddeye aktarılmasından, mütebaki kısmı de Cer ve Hareket servisleri faal kadrölŞanna 
yapılan ilâveler nazarı dikkate alınarak teklif edilmiştir. 

(•) (40 lira lazlalük nazarı dikkate alınmamıştır.) 
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ödeneğin servis itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiftİr: 

Dairesi Lira 

Genel Müdürlük 
Yol dairesi 
Tarım işleri 
Cer dairesi 
Depolar 
Manevralar 
Trenler 
Tren lokomotifleri 
Atölyeler 
Sağlık işleri 
Hastaneler 
Hareket 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Manevralar (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (işletme) 
Limanlar (Bakım) 
İlkokul pansiyonları re kuralar 
Bilçt Basımevi 
Yükleme ve boşaltıma 

./• • ' . 

35 600 
155 000 

1 200 
5 000 

117 000 
10 800 
40 500 

100 000 
1 000 
1 200 
3 400 
5 000 

160 000 
40 000 
36 000 
2 200 
5 500 
2 200 
1000 

400 
2 200 

725 200 

Bölüm 206-Madde 30 — Ölüm yardımı 

Lira 

1953 yılı teklifi 70 000 
1952 yılı ödeneği 99 659 
Eksiği 29 659 

4620 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yapılması gereken ölüm yardımı bu tertipten öde
necektir. Bu maddeden 1950 yılında 58 000, 1951 yılında 48 453 ve 1952 yılı ilk altı ayında da 
29 023 lira ödenmiştir. Fiilî ödemelerin arzettiği vaziyet dölayısiyle bu madde ödeneği 29 659 lira 
nöksaniyle 70 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

ödeneğin daireler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Genel Müdürlük 
Yol Dairesi 
Tarım işleri 
Cer dairesi 
Depolar 
Manevralar (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 

Dairesi Lira 

10 000 
12 000 

400 
1 000 
8 500 
2 000 
4 750 
4 700 
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Dairesi Lira 

Atelyeler dairesi 
Sağlık işleri 
Hastaneler 
Hareket dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Manevralar (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 
İlkokul pansiyonları ve kurslar 
Bilet Basımevi 
Yükleme ve boşaltma 

300 
1 000 
1 000 
2 375 
9 000 
4 000 
5 225 

500 
1 250 
1 000 

500 
300 
200 

*70 000 

Bölüm 206-Madde 40 — Yakacak zammı 

< Lira 

1953 yılı teklifi 85 050 
1952 yılı ödeneği 109 440 
Eksiği 24 390 

4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 1500 ve daha yukarı rakımlı mahalerde sürekli gö
revlerde bulunan memur ve hizmetlilere verilmekte olan yakacak zammı karşılığıdır. Geçen seneye 
nazaran hâsıl olan eksiliş 4 ncü İşletme Merkezinin Erzurum'dan Sivas'a alınmasından ileri gel
miştir. 

Ödeneğin daire ve servis itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 
Dairesi 

Genel Müdürlük 
Yol Dairesi 
Tarım İşleri 
Depolar 
Manevralar (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Sağlık Dairesi 
Sağlık Dairesi 
Hareket Dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Manevralar (Hareket) 
Trenler (Hareket) 

i 

2 
322 

1 
91 
15 
45 
93 
6 
2 
1 

202 
128 
28 

IfPT 
memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

T ' 
ayda 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

X 30 liradan 
X 15 
X 15 
X 15 
X 15 
X 15 
X 15 
.X 30 

• X 15 
X 30 
X 15 
X 15 
X 15 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

6 i 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

ayda 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 

•= 
= 
=; 
= S 

= 
= 
= 
r s 
r=: 

= 
:= 

Lira 

360 
28 980 

90 
8 190 
1 350 
4 050 
8 370 
1 080 

180 
180 

18 180 
11 520 
2 520 

85 050 
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Bölüm 207 — Yabancı dil bilenlere 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ödenecek para 

mükâfatı 

Lira 

1953 yılı teklifi 1 
1952 yılı ödeneği 1 500 
Eksiği 1 499 

Bu bölümün muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 209 - Madde 10 — T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Lira 

1953 yılı teklifi 4 978 994 
1952 yılı ödeneği 4 513 307 
Fazlası 465 687 

1952 yılı Bütçesinden ücretlerini 421 nci bölümün 21, 22, 23, 24 ncü maddeleri ile 401 nci bölü
mün 10 ncu maddesinden ve 422 nci bölümden alan daimî kadroya dâhil olup (işçi vasfını haiz olan
lar hariç) personelin T. C. Emekli Sandığına ödenecek kesenekleri kendi tertiplerinden ödenmekte 
idi.. 

202 nci bölümün 10 ncu maddesinde açıklanan sebeple ücretlerin o maddede toplanması dolayı-
siyle T. C. Emekli Sandığına ödenecek keseneklerin hepsi bu maddeye aktarılmıştır. Esas ücret 
toplamı 58 374 380 liradır. Bundan; ders ücreti olan 11 712 lira ile iaşe ücreti olan 410 019 lira
nın ve 5434 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre işçiler Emekli Sandığına ödenmesi gere
ken kesenekler matrahı olan 13 703 943 liranın veyine 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin A 
fıkrasının 2 nci bendine göre % 5 lere dâhil olmaması gereken kademe zamları tutarı 935 230 li
ranın tenzilinden sonra kalan 43 313 481 liraya D cetveli ücretleri toplamı 2 526 300 liranın ilâ
vesiyle T. C. Emekli Sandığına yatırılacak kesenekler matrahı 45 839 781 lira oluyor. 

Bu miktarın % 5,5 olan 2 521 187 lira , 

% 5 1er, :% 25 1er ve % 100 1er karşılığı olarak 

% 1 1er için 
Yönetim giderleri için 
55 yaştan eksik olanlar için 
Fiilî hizmet zammı 
Emekli ikramiyesi için 

lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 209 - Madde 20 — İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Lira 

458 397 
93 406 

• 171 543 
266 661 

1 467 800 

4 978 994 

1953 yılı teklifi 753 713 
1952 yılı ödeneği 329 059 
Fazlası 424 654 

1952 yılında ücretlerini 421 nci bölümün 21, 22, 23, 24 ncü maddeleri ile 401 nci bölümün 10 ncu 
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maddesinden alan işçilerle 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasının C bendine 
göre işçi vasfını haiz olanlann İşçiler Emekli Sandığına ödenen emekli aidatları kendi tertiplerinden 
ödenmekte idi. 

202 nci bölümün 10 ncu madesinde açıklanan sebeplerle İşçiler Emekli Sandığına ödenecek aida
tın hepsi bu tertibe alınmış olmasından madde 424 654 lira artmış gibi görülmekte ise de, haddizatın
da bu bir artış değildir. 1953 Malî yılında işçilerle işçi vasfını haiz olanlara ödenecek ücret tutarı 
13 703 943 liradır. Bunun % 5 emekli keseneği tutarı 685 193 lira, ;% 1/2 si maluliyette 68 520 lira 
ki, ceman 753 713 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Servislerin ücretleri itibariyle % 5 hesaplanmasından umumi yekûnda 4 lira noksan görülmektedir* 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği 

Lira 

1953 yılı teklifi 2 100 
1952 yılı ödeneği 2 100 

5027 sayılı Kanun gereğince Genel Müdüre ayda 175 lira hesabiyle verilmesi icabeden temsil ödene
ği karşılığı olarak geçen seneki gibi 2100 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 211 - Madde 10 — Tahsisatlar Tüzüğüne göre verilecek tahsisatlar, tazminatlar, fazla mesai 
ve nöbet ücretleri 

' - ' ' ' '-. Lira 

1953 yılı teklifi 5 194 943 
1952 yılı ödeneği 5 135 609 
Fazlası 59 334 

2847 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre tanzim edilmiş olan tüzüğün 16 nci maddesine göre 
gişe, 17 nci maddesine göre fena hava, 18 nci maddesine göre temsil tahsisatı, 20 nci maddesine göre 
su doldurma, 21 nci maddesine göre munzam tahsisat, 22 nci maddesine göre ev tahsisatı, 28 - 34 
ncü maddelerine göre verilecek tazminatlar ile 14 ncü maddeye göre yaptırılacak fazla mesai ücretle
rini karşılamak üzere bu maddeye 1952 Bütçesine konulan ödeneğin 59 334 lira fazlasiyle 5 194 943 
lira teklif edilmiştir. 

Teklif müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira Toplam 

Gişe : 
Genel Müdürlük 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar (Merkez) 
Fena hava : 
Yol dairesi 
Tarım 
Cer dairesi 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 

u — 

14 520 
45 984 

720 

60 000 
720 
120 

12 480 
3 600 
6 060 

61 224 
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Lira Toplam 

Tren lokomotifleri 
Sağlık dairesi 
Hareket dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve 
Manevra (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 
Temsil tahsisatı : 
Trenler (Cer) 
Hareket dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve 
Sn doldurma : 
Yol dairesi 
Taran 
Car, istasyon, ambar ve 
Munzam tahsisat : 
Yol dairesi 
Cer dairesi 
Depolar 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Atelyeler dairesi 
Ev tahsisatı : 
Yol dairesi 
Cer dairesi 
Depolar 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Sağlık dairesi 
Hastaneler 
Hareket dairesi . 
Gar. istasyon, ambar ve 
Manevralar (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 

geçitler 

geçitler 

geçitler 

geçitler 

Kilometre,; rampa, ameliyat trenleri, 
bekleme, şair tazminatlar : 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 
Traı lokşmoti&tri 
Manevr^ -(Hareket) 
Trenler (Hareket) 

15 240 
1 320 

840 
112 560 

9 300 
57 000 
1 740 
9 600 
3 960 

960 
3 120 

20 100 

500 
80 

2 160 

2 000 
216 

83 920 
10 000 
3 000 

787 

47 000 
420 

3 600 
34 500 
11 320 
5 040 
2 520 

14 340 
355 200 
165 000 

6 300 
28 080 
3 000 

219 000 
489 334 

1 361 552 
289 280 

1 482 694 

294 540 

24 180 

2 740 

99 923 

676 320 

3 841 860 
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Lira Toplam 

Fazla mesai ücreti : 
Genel müdürlük 
Yol dairesi 
Cer dairesi 
Depolar 

Hastaneler 

Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 

Bölüm 211 -

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

(Mesai) 
( » ) 

(Mesai) 

(Nöbet) 
(Mesai) 
( » y 
(Mesai) 
(Mesai) 

Madde 20 -

17 744 
4 000 

10 460 
121 000 

1 500 

5 952 
3 000 

15 000 
' 16 000 

500 194 156 

5 194 943 

- İkramiyeler 

Lira 

,450 000 
413 750 
36 250 

Katar üzerinde fiilen görevli memur ve işçilerle atelyeler, depolar, gar ve istasyon kadrolarına 
dâhil olup fiilen buralarda çalışmakta bulunan memur ve .işçilerle bilfiil poz ve yol bakım işlerinde 
çalışanlara ehliyet ve gayret derecelerine ve tesbit edilen esaslara tgj>re bir sene zarfında iki aylık 
ücret tutarını tecavüz etmemek üzere verilecek ikramiyeler için 45,0 000 lira teklif edilmiştir. 
Artış, tren lokomotiflerinde çalışan personele aittir. Atelyelerde fiilen çalışanlara verilecek ikra
miyeler kendi cari hesaplarından ödeneceğinden bu miktara ilâve edilmemiştir. 

Bu madde ile teklif olunan ödeneğin servislere göre dağılışı aşağıda gösterilmiştir, 

Lira 
^•^•^^.rsa 

Dairesi : 
Yol dairesi 
Cer dairesi 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Gar, istasyon ve ambarlar 
Manevra (Hareket) 
Trenler .(Hareket) 
Limanlar * 

136 000 
5 000 

34 500 
3 400 

30 600 
,. 97 000 

65 600 
6 600 

t V i , 6 6 300 
T ^ r 5 000 

450000 
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Bölüm 214 — İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler 

Lira 

1953 yılı teklifi 12 470 
1952 yılı ödeneği 10 000 
Fazlası 2 470 

İdare iş yerlerinde çalıştırılıp ücretlerini 202 nei bölümün 10 ucu maddesinden alanlardan 
gayrimüseccel olanlarla, ücretlerini 203 ncü bölümden alan muvakkatler için İşçi Sigortaları Ku
rumuna kanunları gereğince ödenecek sigorta primleri karşılığı olarak 12 470 lira teklif edil
miştir. 

Artış 4772 sayılı Kanunun 5564 sayılı Kanunla değişen 43 ncü maddesine müsteniden tanzim 
edilen ve 6 . I I I . 1952 tarihinde yürürlüğe giren, 10.1.1952 tarih ve 3/14265 sayılı Kararname
ye müsteniden artırılan prim nispetlerinden ileri gelmiştir. 

Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Lira 

1953 yılı teklifi 3 114 
1952 yılı ödeneği 3 114 

9.1.1933 tarihli ve 734 sayılı Büyük Millet Meclisi Kararı gereğince idare bütçesinden ve
rilmekte olan emekli, dul ve yetim aylıklarına karşılık olarak teklif olunmuştur. 

Lira 

Merkezde 4 kişi için aylığı 481,50 liradan X 4 = 1 926 
Erzurum'da 4 kişi için aylığı 296,90 liradan X 4 = 1 188 

Toplam 3 114 

Yönetim giderleri! 

Bölüm 301 - Madde 10 -

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Eksiği 

- Kırtasiye 

Lira 

200 000 
504 313 
ı304 313 

1952 malî yılı Bütçesinde kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler adını taşıyan madde Maliye 
Bakanlığınca tetkik sırasında, kırtasiye ile basılı kâğıdın ayrılması, isteği izhar edilmişse de 
1952 yılında bu tefrike imkân hâsıl olamamıştır. Bu lüzum üzerinedir ki 1953 yılında bu madde 
yalnız kırtasiye olaraik bırakılmış ve basılı kâğıtlarla defterler için yeniden açılan 303 ncü bölümde 
ödenek teklif edilmiştir. 

Görülen eksiliş bu ayırmadan ileri gelmiştir. 
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Bölüm 301-Madde 20 -

1953 yılı teklifi 
İ952 yılı ödeneği 
Eksiği 

- Döşeme 

Lira 

26 030 
126 180 
100 150 

1952 Malî yılı Bütçesinde döşeme ve demirbaş adını taşıyan madde Maliye Bakanlığınca tetki
ki sırasında döşeme ile demirbaşın ayrı ayrı maddeler halinde olması istenilmiş ise de 1952 Bütçe
sinde bu ayırma mümkün olamamıştı. 1953 yılı Bütçesinde bu madde yalnız döşeme olarak bıra
kılmış, demirbaş için de 301 nci bölümün 30 ncu maddesine ödenek teklif edilmiştir. 

Görülen eksiliş bu ayırmadan ileri gelmiştir. 

ödeneğin servisler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Dairesi Lira 

Genel Müdürlük 
Yol Dairesi 
Tarım 
Cer Dairesi 
Depolar 
Atelyeler 
Sağlık 
Hareket Dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (Bakımı) 

Bölüm 301-Madde 30 -T-

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

5 480 
4 000 

250 
300 

1 000 
250 
250 

1 000 
12 000 
1 000 

500 

26 030 

Demirbaş 

Lira 

100 000 
— 

100 000 

301 nci bölümün 20 nci maddesinde açıklanan sebeple 1953 malî yılında bu madde ihdas edilmiş 
ve 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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ödeneğin servisler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Dairesi Lira 

Genel Müdürlük 
Yol Dairesi 
Tarım 
Cer Dairesi 
Depolar 
Atelyeler 
Sağlık 
Hareket Dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (Bakım) 

7 500 
14 350 
1 100 

700 
1 000 

250 
1 100 
2 500 

70 000 
900 
600 

100 000 

Bölüm 301-Madde 40 — Öteberi giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 1 250 492 
1952 y i i ödeneği 1 048 585 
Fazlası 201 907 

Bu madde için teklif olunan ödenek, aşağıda hesap şekli gösterildiği veçhile (1 250 492) li
radır. 

1952 yılında bu madde ödeneğine dâhil miktardan hastaneler için 24 660 lira, ilkokul pansi
yonları tertibi için 5 175 lira, kurslar için 3 150 lira, hastaneler taşıt gideri için 18 400, Genel 
Müdürlük taşıt giderleri için de 2 135 lira, 1953 yılı Bütçesinde kendi tertiplerine aktarılmasına 
rağmen trafiğin artışı ve malzeme fiyatlarının da bir miktar artmış olması sebebiyle hakiki ihti
yacın karşılanabilmesi için bizzarure bû maddede 2Ö1 907 liralık bir artış teklif edilmiştir. 

Lira Lira 
Genel Müdürlük : 
Günlük neşriyatı takip için Resmî Gazete abone bedelleri 
Günlük neşriyatı takip için Resmî Gazete abone bedelleri 
Mecmua,,Demiryol Dergisiyle diğer dergilerle ve ansiklopedi abone be
delleri ' 
Tercümeler (tahminen 300 sayfa beher sayfası (6 liradan) 
Merkez dairelerinin öteberi giderleri 
Diğer giderler 
Genel idare binasında bir ayda 2400 metre küb su sarfedilmekte beher 
metre küb 23 kuruştan ayda 552.— liradır. Bir seneliği 
Su saati kira bedeli ayda 2 liradan X 12 = 
Havagazı ayda 4 liradan X 12 = 
Temizlik malzemesi (bez, cila, süpürge, filit ve saire) ayda 150 lira hesa
biyle 
Salon servislerdeki 10 aded radyo ve hoparlerlerinin senelik abone bedeli 

850 
1 200 

4 300 
1 800 

600 
498 

6 624 
24 
48 

1 800 
115 
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Lira Lira 

250 
100 
300 

22 000 
4 320 
700 
280 

650 

. 
27 300 

9 aded su soğutma cihazlarının vantilatör kayışı ve kısa devre zincirleri 
için 120 
Servis vagonlarının çamaşırlarının yıkanması ayda 100 liradan X 12 = 1 200 
Genel idare binasında, garda, servis vagonlarında bulunan 65 aded tül 
perdenin beherinin 4 liradan senede 2 defa yıkanması 4 X 65 X 2 = 520 16 699 
Ticaret ve Hâsılat Dairesi : 
Damga pulu bedeli (tarife kolleksiyonları için) 
Şehir içi otobüs ücreti 
Tercüme ücreti 
Maliye ve Muhasebat Dairesi : 
Damga pulu 
12 veznede ayda 30 liradan şehir içi zaruri masraf, 12 X 30 X 12 = 
70 oda için 10 liradan 
Diğer çeşitli giderler 
Zatişleri Dairesi : 
Temizlik işleri, kıymetli evrakların paketlenmesi için sicim, ambalaj kâğı
dı ve sair giderler karşılığı 80 80 
Caizeme Dairesi : 
9 odanın temizliği için senede her birine 10 liradan, 9 X 10 = 
Şehir içi otobüs ücreti 
Posta çantaları kurşun masrafı 
Hukuk Müşavirliği : 
Merkez ve işletmelerdeki 16 odanın temizliği için senede 10 liradan 
16 X 10 = 
Merkez ve işletme merkezlerinde dâva takibi için şehir içi zaruri nakil 
masrafı 
İşletme Müdürlükleri : 
6 aded işletme müdürlüğünün bir yıllık ihtiyacı 
Yol Dairesi : 
2162 muhtelif oda ve baraka ile işletmeler ve merkez bürolan olarak da 
115 oda ki ceman 2277 oda mevcuttur. Bu odaların temizliğinde kullanılan 
süpürge, üstüpü, arap sabunu, naftalin, haşarat öldürücü mayi, gaz, kavul 
ve saire bedeli olmak üzere senede 10 ar lira hesabiyle 2277 X 10 = 22 770 
Motorlu» otodrezin, drezin, vagonların vakum, benzin, valvalin, gres ve sa
ir giderleri : 
Motorlu drezin, 47 aded X 126 Kg. vakum X 75 kuruştan : 
Motorlu drezin 47 aded 1890 Kg. benzin X 40 kuruştan : 
47 aded motorlu drezin 40 Kg. valvalin yağı X 100 kuruştan : 
47 aded motorlu drezin 70 Kg. gres X 150 kuruştan : 
Otodrezin 103 aded X 78 Kg. vakum X 75 kuruştan : 
103 aded otodrezin X 774 Kg. benzin X40 kuruştan : 
103 aded otodrezin X 40 Kg. valvalin X 100 kuruştan : 
103 aded otodrezin X 7 Kg. gres X 150 kuruştan : 
Eldrezini 285 aded 15 Kg. vakum X 75 kuruştan : 
Vagonet 1065 aded X 10 Kg. yağ X 50 kuruştan : . 
Su bedeli : 
Ayda ortalama 20000 M3 su beher M3 ü 20 buruştan 20 000 X 20 X 12 = 
ölçü aletlerinin ayar ve damgalanması giderleri 

İ S. Sayısı : 77 ) 

90 
100 
85 

160 

572 

7 831 

275 

732 

7 831 

4 442 
35 532 
1 880 
4 935 
6 025 
31 888 
4 120 
1 081 
3 206 
5 325 

48 000 
12 000 
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Tabanca ruhsatlarına yapıştırılacak pul bedelleri ve diğer giderler 12 818 194 022 
Tarım : 
Baraka ve yazıhane temizliğinde kullanılan süpürge, arapsabunu, naftelin, 
üstüpü, haşarat öldürücü mayi, gaz, kaul ve saire bedelleri ve servis va
gonlarının çamaşır temizliği 1 000 1 000 
Cer dairesi : 
Merkezde 21, işletmelerde 40 ki ceman 61 oda için senede 10 nar lira hesa
bı ile temizlik malzemesi 61 X 10 = 
Pens kurşjunu, ambalaj sicimi, kâğıdı ve sair giderleri : 
ölçü ve ayar memurlarının yolluğu —• 
Demirbaş olmıyan teknik dergi ve gazete bedelleri ile cilt masrafları 
Teknik rapor ve talimatnameler için tercüme ücreti 
Cer depolan : 
(Mevcut depolara Yedikule deposunun da ilâvesi ve trafik artışı sebebiyle) 
Atelyeler dairesi : 
Amonyak, ip, kurşun, sicim ve temizlik malzemesi, 
Teknik dergiler (ecnebi dille) abonman ücreti, 
Sağlık dairesi : 
Sıtma savaşında kullanılan haşarat öldürücü maddeler masrafı ve 70 ton 
motorin tonu 300 liradan 
Bir ton D. D. T. kilosu 10 liradan 
işletme sağlık servislerinin çamaşır yıkama ve temizlik malzemesi için 
Hareket : 
Merkezde 19, servis müdürlüklerinde 30, hareket müfettişliklerinde 40 ve 
tevzi kalemlerinde 8 ki ceman 97 oda; beher oda 10 liradan 97 X 10 = 
Kompozisyondan ayrılan vagonların çamaşırlarının yıkanması 
îki radyommn abone ücreti 
Şehir dâhili zaruri nakil masrafları ve Damga Resmi giderleri 
Sicim, ip, ambalaj kâğıdı, kurşun, benzin yağ ve saire 
Personelin yıkanma giderleri : 
80 yatakhanede su parası 
80 yatakhane banyosunda mahrukat gideri 
80 yatakhane banyosunda sabun gideri 
Yatakhaneci bezlerinin yıkanması : 
Beher yataMıane için üç parçanın üç günde bir yıkanması beheri 50, 80 
yatakhane 1170 yatak hesabiyle 1170 X 50 X 121 
300 bornozun .haftada bir defa, beheri 50 kuruştan300 X 50 X 52 
5/)0 havlu haftada bir defa 15 kuruştan 500 X 15 X 52 
Yatakhanelerin «şeker, ıhlamur ihtiyacı 2970 kilo söker X 178 kuruştan 
İhlamur 223 kilo beher kilosu 320 kuruştan 
İstasyonlar için günlük bir gazete abonesi 

0 

Uar, istasyon, ambar ve geçitler : 
Müstehlek malzeme 
1270 işçi tulumunun tebdili, beheri 18 liradan 
2 nci sınıf demirbaşların tebdili, Türk Bayrağı ve çizme gibi 2 nci sınıf 
demirbaşların tebdili 
Gar istasyon ve ambarların su ihtiyacı 

610 
603 

1 500 
1 000 
400 

24 610 

750 
450 

21 000 
10 000 
3 100 

970 
500 
20 
150 

3 244 

5 000 
19 000 
19 000 

70 785 
7 800 
3 900 
5 287' 
714 

3 630 

387 691 
22 860 

27 140 
150 000 

4 113 

24 610 

1 200 

34 100 

140 000 
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ötfü ve ayar memurlarının yollukları, baskül ve kantarların damgalanma 
gideri 
133 tatMratçmın birinin yevmiyesi 350 kuruştan 133 X 350 X 365 
İhtiyarlık sigortası, 169 907 lirasını %4 ü 4772 sayılı Kanuna göre tehli
ke sınıfına göe %4,5 
Hudut iıarid temsil ödeneği, ayda yetmiş liradan 70 X 12 

Limanlar (Merkez) 
50 oda için senede (beher oda için 10 lira temizlik malzemesi 
Altı liman ve iki iskele için, Denizcilik Bayramı kutlanması için 
Limanlar (İşletme) : 
Liman sahalarının temizliği için 
Limanlar (Bakım) : 
Liman atelyelerinin temizliği için süpürge, bez, üstüpü, sabun ve saire 

11 000 
169 907 

7 646 
840 

500* 
1 000 

7 000 

2 500 

783 880 

1 500 

7 000 

2 500 

1 250 492 

Bölüm 301 - Madde 50 -

1953 yılı teklifi 
1952 yllı Ödeneği 
Fazlası 

- Aydınlatma 

Lira 

1 034 486 
7116 243 
318 243 

1952 yılı Bütçesinde 'bu madde ödeneğinde yer alan hastaneler aydınlatma masrafları 420 nci 
bölümün 10 ncu maddesine, ilkokul pansiyonlarına ait aydınlatma masrafı da 416 neı bölümün 
10 ncu maddesine ve kurslar aydınlatma masrafı da 476 neı bölüme aktarılmış, fbuaa rağmen mad
de 318 243 liralık bir artış göstermiştir 

Bu artrş, mahallî belediyeleri de ve diğer teşekküllerden alınan elektrik cereyan 'bedelleri
nin kilovat fiyatlarının geçen seneye nazaran artmasından, kömür fiyatlarının yükselmesinden 
ve ayrıca yeniden 1953 yılında işletmeye açılacak bir garla 12 istasyon aydınlatma masrafının ilâ
ve edilmesinden ileri gelmiştir. 

ödenek servisler itibariyk dağitılışı aşağıda açıklanmıştır 

Lira Lira 

A) Genel müdürlük : 
Genel idare merkezimden sarfedilen ceryah masrafından, yol, cer, ha
reket, sağlık setlilerinin haricinde kalan servisleri aydınlatma ıgideri 13 977 
B)' Ticaret ve hasılat dairesi : 
işletme merkebinde hasılat müfettişlerine ait 5 odanın aydınlatılması 750 750 
C) Maliye ve muhasebat dairesi : 
Vezneler dâhil 70 odanın aydiMıtatoaası 7 000 7 000 
D) Makuk Müşavirliği : 
İşletmeler huJmk servislerinde iâtüılâk edilen elektrik cereyan bedeli 1 000 1 000 

(S.>Stty»i ; 7 7 ) 
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12 060 
16 800 
16 800 

5 400 
5 310 
2 800 1 65 898 

E) 6 İşletme Müdürlüğünün merkez teşkilâtı 15 000 15 000 
Yol dairesi : 
Şebekenin yol faaliyetiyle ilgili muhtelif 2412 yerinde petrol lâmbası ile 
aydınlatma yapılmaktadır. Bu yerlerde yakılan gazyağı miktarı 78428 ki
lo gazyağının kilosu 30 kuruştan 23 528 
2412 lâmbanın şişe, fitil, makine masrafı (bir lâmba için 5 lira hesaplan- * 
mıştır.) 
Elektrik tesisatlarının bakımı (kordon, duy, lâmba, anahtar ayda 200 li
radan 200 X' 7 X 12 = 
Yol servisleri bölge ve atelyelerinin cereyan bedeli : 
(Her işletmede 10 oda vardır. Her odada senede 90 liralık cereyan sarfe-
dilmektedir) 10 X 90 X 6 = 
33 kısım, 20 şube 6 bölgenin cereyan bedeli 59 X 90 = 
Merkezde 35 oda 35 X 80 
Tarım : t 

35 oda ve baraka 13 ser 15 fidanlık ve bahçenin tenviri ve tesisatın ba
kım masrafı 3 000 3 000 
Cer dairesi : 
Genel Müdürlük binasının sarfettiği cereyan bedelinin cer dairesi hissesi 920 
Ampul ve bakım bedeli 350 
İşletmeler : 
Cer merkezleriyle vagon ve lokomotif islimalma şefliklerinde 27 oda 
ayda 90 liradan 27 X 90 = 2 430 
Cer, depo ve elektrik şefliklerinde : 
13 ton petrol tonu 300 liradan 3 900 
252 ton motorin tonu 270 liradan 68 040 
45 ton benzin tonu 560 liradan 2 520 
744 ton Ereğli Kömürü tonu 37,89 liradan 28 190 
Ampul, duy ve sair elektrik malzemesi ile lâmba, fitil ve şişesi 7 350 
Şirket ve belediyelerden alınacak cereyan bedelleri 90 000 200 000 
Atelyeler : 
Genel Müdürlük binasının sarfettiği cereyan bedelinden atelyeler dairesi 
hissesi 1 150 1 150 
Sağlık işleri dairesi : 
Beher oda için s'enede 44 kilovat üzerinden ceman 5280 kilovat beher ki
lovat 40 kuruştan 2 112 
Sağlık dairesi merkez cereyan sarfiyatı 1 353 
Diğer cereyan sarfiyatı ve tesisatı bakımı 1 035 4 500 
Hareket dairesi : 
Genel Merkez Teşkilâtının aydınlanmasından Hareket dairesine isabet 
eden aydınlatma karşılığı 2 800 
6 aded işletme servis müdürlüklerinin aydınlatma ücreti 1 760 
80 aded yatakhanenin aydınlatılması 7 500 
Ampul, duy bedeli ile 40 müfettiş odasının aydınlatılması 600 
Merkez ve işletme merkezlerinde bütün gün aydınlanması gereken yer
lere sarfolunan cereyan bedeli 750 13 410 

( S. Sayısı : 77 ) 
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Gar, istasyon, ambar ve geçitler 

Bir kilovat 
fiyatı 
Kuruş 

Sarf edilen 
kilovat 

1 İşletmede *». . 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 

Kontenjana göre günde 860 kilo gaz 860 X 30 X 365 = 
Ampul, duy ve sair elektrik malzemesi ile lâmba fitili ve şişesi 
Limanlar : 
Haydarpaşa, Derince, Zeytinburnu, Mersin, İskenderun ve Samsun li
man teşkilâtlarının cereyan masraf ve bakimi' 
Liman sahaları : 
Haydarpaşa, Derince, Mersin, Samsun, İskenderun Liman ve iskele saha-
lariyle vasıtalarının tenviri giderleri 
5 aded liman atelyesinin aydınlatma ve bakım masrafı (her atelye için 250 
lira üzerinden hesaplanmıştır.) 

Toplam 

94 170 
20 136 

4 000 

Tutarı 

Lira 

42 
40 
45 
38 
40 
48 

287.128 
250.000 
253.915 
157.894 
50.000 
147.792 

Lira 

120 59? 
100 000 
114 262 
60 000 
20 000 
70 940 

Lira 

600 101 

100 000 

1 000 105 000 

1 034 486 

Bölüm 301 - Madde 60 — İsıtma 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Eksiği 

535 546 
584 039 
48 493 

1952 yılı Bütçesinin bu madde ödeneğinde yer alan hastaneler ısıtma, masrafları ile 420 nci bölü
mün 10 ncu maddesine ilkokul pansiyonlarına ait ısıtma masrafları da 416 ncı bölümün 10 ncu 
maddesine, kurslar ısıtma gideri 476 ncı bölüme aktarılmış ve bu sebeple madde 48- 493 lira eksi
liş göstermiştir. 1952 Bütçesine bu iki müessesenin ısıtma masrafları 66 139 lira olduğuna göre 
eksilişin de bu miktar olması gerkirse de 1953 senesinde yeniden açılacak bir gar ile 12 istasyon 
binasının ısıtılması için ilâve edilen ödenek ile işletme masrafları atelyeler cari hesabından ya
pılmakta olan Yedikule Atelyesinin depo haline gelmesi dolayısiye bu deponun ısıtma masrafı ola
rak ilâve edilen miktarlar ve kömür fiyatlarında geçen seneye nazaran hâsıl olan fiyat artışı sebep
leri ile eksiliş miktarı 48 493 lira kalmıştır. 

( S. Sayısı : 77 ) 
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Ödeneğin servisler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir: 

Lira Lira 

Genel Müdürlük: 
136 ton linyit beher tonu 24 liradan 
Kok kömürü 240 ton, beher tonu 50 liradan 
Tahta parçası 3 ton 20 liradan 
Nakliye 
Cüruf temizliği için amele ve kamyon bedeli 
Kaloriferde çalışan işçilerin ücreti 2 655 30 000 

Masraf 9060 model faturalara nazaran 30 000 

Sağlık Cer Hareket Atelyeler 

10 464 
12 000 

60 
2 028 
2 793 
2 655 

391 1173 1796 1316 
Basımevi Yol 7 799 

4 320 
482 
520 

2 987 

960 
160 
56 

8 309 

1 176 

500 2623 . 22 201 22 201 
Ticaret ve Hasılat Dairesi: 
Hasılat Dairesinin işletmelerdeki teşkilâtının ısıtılması için 500 500 
Maliye ve Muhasebat Dairesi: 
72 soba, beherinin 2,5 ton kömür, beher tonu 24 liradan 
Sobaların bakımı ve kurma masrafları 
Fayraplık odun, tonu 40 liradan, tutuşturma, odunun tonu 40 liradan 137 ton 
Haydarpaşa kalorifer hissesi 
Hukuk Müşavirliği: 
16 soba, beheri 2,5 ton linyit, beher tonu 24 liradan 
Tutuşturma odunu, 4 tonu 40 liradan 
Sobaların kurulması ve bakımı 
İşletme müdürlükleri : 
6 aded işletme müdürlüğü ısıtma giderleri 21 091 21 091 
Yol Dairesi: 
1600 aded solba, ikişer tondan X beher ton 24 liradan 
1600 aded soba X 250 şer kilodan X 40 
3200 ton kömürün yükleme ve boşaltması, tonu 2 liradan 
Yol servisi ve lojmanlardaki soba ve soba borularının kurma, bakım ve ta
miri, 2775 soba beheri 10 liradan 
Şebekedeki soba ve borularla bacalarının temizlettirilmesi 7 450 X 6 = 
Merkez binasındaki kalorifer ısıtmasından yol servisine isabet eden 
Tarım : 
34 soba ikişer ton linyit X 24 
34 soba bakımı 10 ar liradan 
68 ton kömür tahmil ve tahliyesi tonu 2 liradan 
Cer Dairesi : 
Merkez, 33 radyatör X 35,545 ten 
1 nci işletmede cer servisi kalorifer hissesi 
2 nci işletmede cer servisi kalorifer hissesi 
3 ncü isletmede cer servisi kalorifer hissesi 

76 800 
16 000 
6 400 

27 750 
44 700 
2 623 

1 632 
340 
136 

1 173 
550 
216 
76 

174 273 

2 108 
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Diğer işletme ve teslim almalarda 25 soba beher soba 25 X 2 şer tondan 
= 50 X beher tonu 24 liradan 1 200 
25 X 500 şer kilodan X beher tonu 40 liradan 500 
Soba tamir ve kurulması 500 4 215 
Depo ve elektrik işleri şefliklerinin ısıtma giderleri 
Depolarda 392 soba mevcuttu. Yedikule Deposuna da 17 soba ilâvesiyle 
402 soba, her sobada 2,5 ton çeltek kömürü hesabiyle 402 X 2,5 = 1005 
ton çeltek kömürü tonu 11,80 = s 11 859 
Atelye sobası ve mangal mevcudu 418 iken Yedikule Deposuna 9 soba 
ilâvesiyle 427 aded olmuş beherinde 7 ton linyit kömürü tonu 24 liradan 
427 X 7 X 24 =?= 71 736 
140 ton odun tonu 40 liradan 5 600 
Odunların yükleme ve boşaltması 140 
Soba kurulması ve tamiri • 2 000 91 335 
Atelyeler Dairesi : 
Genel Müdürlük merkez binasının ısıtma masrafından atelye dairesi his
sesi 37 radyatör X 35.545 1 316 1 316 
Sağlık dairesi : 
işletme sağlık servis müdürlükleri, kısım hekimlikleri, diş 'klinikleri ve 
sağlık bürolarında mevcut 120 soba için bdherinde iki ton linyit, beher 
tonu 24 liradan 5 760 
30 ton tutuşturma odunu, ıbeher tonu 40 liradan 1 ı200 
Umumi idare binasının mevcut 11 radyatörün ısıtma ıbödeli 391 
Soba kurma ve bakımı 420 7 771 
Hareket dairesi : 
Grenel müdürlük merkez binasının ısıtmasından 49 radyatör X 35,545 ten 1 741 
Birinci ve ikinci işletme kaloriferlerinden hareket servislerine isabet eden 
ısıtma masrafı 1 180 
6. işletmede beşer oda hesabiyle 'beher oda için 2 ton linyit kömürü to
nu 24 liradan 1 440 
40 »kısım hareket müfettişi, 16 tevzi bürosu, 56 oda X 2 şer ton he
sabiyle linyit kömürü tonu 24 liradan 
Sobaların fayraplık odunu 21 ton, bir tonu 40 liradan 
80 yatakhane 3 ton linyit, tonu 24 liradan 80 X 3 X 24 
80 yatakhane için fayraplık odun, 65 ton, tonu 40 liradan 
300 sobanın bakım ve tamiri 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler, Haydarpaşa Garı kaloriferi için 250 
ton kok, tonu 50 liradan 
Ankara Garda 1.000 ton linyit kömürü, tonu 24 liradan 
Afyon Gar kaloriferi için 200 ton kok kömürü tonu 50 liradan 
Kayseri Garı kaloriferi için 70 ton kok kömürü tonu 50 liradan 
Kaloriferlerin fayraplık lodunu 40 ton, tonu 40 liradan 
Yata'khaneler 'hariç şebekede gar, istasyon, ambar ve geçitler bölümün
de 1.738 soba mevcuttur. Her sobada 2,5 ton kömür yanmaktadır. Bu 
sobalardan 1.542 tanesinde linyit kömürü 1.542 X 2,5 X 24, 196 soba
da 'da çeltek kömürü yanmaktadır 92 520 
196 X 2,5 X 11,80 = 5 782 

2 688 
840 

5 760 
2 600 
3 000 

12 500 
24 000 
10 000 
3 500 
1 600 

19 249 
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1.738 soba için beher sobaya 25 kilodan fayraplık odun 1.738 X 25 kilo
dan 435 ton = 40 
1738 sobanın kurulması ve bakımı, beher soba 10 liradan 

Limanlar (Merkez) : 
Haydarpaşa kaloriferi için 35 ton kök kömürü tonu 50 liradan 35 X 50 
5 ton odun, tonu 40 liradan 5 X 40 
Haydarpaşa Limanı için 30 oda, her odaya iki ton kok kömürü 2 X 30 X 50 
15 ton odun, sobalar için tonu 40 liradan 15 X 40 
Mersin Limanı : 
20 oda, her oda için İM ton kok kömürü 20 X 2 X 50 
Odun, 20 oda için 500 er Modan 20 X 500 = 10 ton X 40 liradan 
İskenderun Limanı : 
16 oda, 2 şer ton hesabiyle kok kömürü 2X 16 X 5/) 
Her soba için 500 kilo odun 8 ton X 40 
Samsun Limanı : 
15 oda, her oda için 5 ton kok kömürü 15 X 2 X 50 
7,5 ton odun X 40 liradan 
Sobaların bakımı, 80 soibanın bakımı ve kurulması 10 ar liradan 81 X 10 
Liman atelyelerinde : 
4 liman atelyesi için 125 er liradan ısıtma gideri 

Toplam 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt re defterler 
» 

Lira 

1 74« 
17 380 

1 750 
200 

3 000 
600 

2 000 
400 

1 600 
320 

1 500 
300 
810 

500 

169 022 

12 480 

500 

535 546 

1953 yılı teklifi 500 000 
1952 yılı ödeneği — 
Fazlalsı 500 000 

1952 yılında 301 nci bölümün 10 ncu kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler maddesinde yer alan bu 
ödenek Maliye Bakanlığınca bütçenin teklifi sırasında bütçe tertibi bakımından ayrılması istenilmiş 
olması sebebiyle 1953 yılında 301 nci bölümün 10 ncu maddesi yalnız kırtasiye olarak bırakılmış, 
basılı kâğıt ve defterler için yeniden 303 ncü bölüm ihdas edilmiş ve bu bölüme 500 000 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

500 000 lira olarak görülen artış hakikatta 200 000 liradır. 

1952 yılında 310 ncu bölümün 10 ncu maddesinde kırtasiye basılı kâğıt ve defterler için 500 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 1953 yılı kırtasiye için 200 000 lira teklif edilmiş bulunduğuna göre bu 
bölüm için 300 000 lira kalmış demektir. 300 000 liralık ödenek ise idarenin umumi ihtiyacını kar
şılamaya gayrikâfi bulunduğu ve geçen senelerde birçok ihtiyacın karşılanamamış olması» sebebiyle 
bizzarure 200 000 lira bir artış yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 
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Bölüm 304 - Madde 10 — Posta ve Telgraf ücretleri '•"'•' | 

Lira 

1953 yılı teklifi 22 624 
1952 yılı ödeneği 20 781 
Fazlası 1 843 

1952 yılı Bütçesinin bu madde ödeneğinde yer alan hastaneler posta ve telgraf ücretleri 420 nei 
bölümün 10 ncu ilkokul pansiyonlarının posta ve telgraf ücretleri de 416 ncı bölümün 10 ncu mad
desine ve kurslann telgraf ücretleri de 476 ncı bölüme aktarılmıştır. Aktarılan tertiplerin 1952 yılı 
ödeneği 600 liradır. Bu hale göre bu madde ödeneğinin geçen yıl ödeneğine nazaran 600 lira noksan 
olması lâzımgelirse de; 1952 yılı Bütçesinde bu tertipte tahsisat olmıyan, gar, istasyon, ambarlara 
600 liralık ödenek konulmasından, depolar, liman, işletme ve Genel Müdürlük teşkilâtı için 1952 yı
lında konulan ödeneğin kifayet etmemesinden bu servisler ödeneğinin birer miktar artırılmasına 
zaruret hâsıl olması dolayısiyle 1843 lira bir artışla 22 624 lira olarak teklif edilmiştir. 

ödeneğin servisler itibariyle dağılışf aşağıda gösterilmiştir: 

• - 7 ^ j ! ' £ira 

Genel Müdürlük Merkez teşkilâtı 
Hasılat Dairesinin İşletme teşkilâtı 
Saymanlık » » » 
Hukuk Müşavirliğinin > » 
İşletmeler Merkezi teşkilâtı 
Tarım (Fidanlıklar) teşkilâtı 
Depolar -
Sağlık dairesi işletmeler teşkilatı 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 

13 455 
450 

3 500 
575 

2 976 
50 

200 
218 
600 
500 
100 

Toplam 22 624 

Bölüm 304 - Madde 20 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Lira 
• • ! — • mu M I • • • ı ı » 

1953 yılı teklifi 68 639 
1952 yılı ödeneği 73 092 
Eksiği 4 453 

Bu madde ödeneği 1952 malî yılma nazaran 4 453 lira noksanı ile 68 639 lira teklif edilmiştir. 
Eksiliş sebebi, 1952 malî yılında bu maddede yer alan hastaneler telefon ve başka haberleşme gi
derlerinin 420 nci bölümün 10 ncu ve yine bu maddede yer alan ilkokul pansiyonları telefon ve başka 
haberleşme giderlerinin de 216 ncı bölümün 10 ncu maddesine ve kurslara ait telefon ve başka ha
berleşme giderlerinin de 476 ncı bölüme aktarılmasından ileri gelmiştir. 
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Ödeneğin servisler itibariyle dâğlh§ı aşağıda gösterilmişti*. 

Lira 

Genel müNlilrliîk 
Ticaret ve Hâsılat dairesi 
Maliye ve Muhasebat dairesi 
Malzeme dairesi 
Hukuk müşavirliiğı 
6 aded işletme müdürlüğü 
Yol dairesi 
Tarım 
Cer dairdi 
Atelyeler daire» 
Sağifcdaire* 
Hareket dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Limanlar, (Merkez) 

Toplam 

13 255 
1 050 
1 500 
1 836 
228 

10-804-
4 620 
'275 
2437 
ı m 1 282 
11 785 
16 00Ö 
2 030 

68 639 

Bölüm 305 - Madde 10 —. Gayrim«nfcü3f*kirato 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödemeği 
Fazlası 

14 300 

4:800 

1952 malî yılında 9 500 olan bu madde ödeneği 1953 malî yplıigin 4 800 lira fazlası ile 14 300 
lira olarak teklif edilmiştir. Hâsıl olan bu fark yol serrisince kiralanması zaruri oîan binalar 
için 3 000 ve A&k&ra'da UIUSMMeydanında açılan istihbarat ve satış bürosunun kira bedeli olan 
I 800 liranın ilâvesinle hâsıl olmuştur. 

9 500 liralık ödenek ise geçen yıl olduğu gibi Mersin'deki liman binası ile yine Mersin'de 
2, Samsun'da 2, Sirkeci' de 1 ambarın kira bedeli karşılığıdır. 

Bölüm 305 - Madde 20 — Hollerit makineleri kira bedeli ve başka her çeşit giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952' yılı ödeneği 
Eksiği 

96N60 
90 500 

40 

Madde ödeneği 'geçen yıla nazaran 40 lira noksaniyle 90 460 lira teklif edilmiştir'. 
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- 2 ? 
ödeneğin müfredatı aşağıda ^ş*ej%ı»ştir 

Lira 

Mafefae kirası : * 
Ayda 4 6«^ liradan <X İS a^da =* -tfSflflBO 
3 milyon »de*Ntart bedeli ve Gümrük Resmi ile nak
liyesi dâMlrbeâıeri 1,065 santimden 31 950 
Adi kâğıt 25 top, beher topu 30,70 likadan MS 
Kopye kâğtâ ı 3 top, & ı « r topu 12,50 l i radan >38 
TabulâtisOferidi 36 adşd X beheri 4,20 liradım••«= >1'52 
Atlama deftıiri 30 aded beheri 3,5 l iradan =» 105 
Elektr ik «erytmı • ' 
6.120 ki'toiifö -'X 1 kilovat 14 kuruştan 857 
Cer ve hareket işleri için formüller 18.000 X : fc#hseri 
320 kuruştşan 
İp, sünger; *re sair m&steMek malzeme 

Toplam 

Giyecekler 

tara 

1 245.443 
1 107 521 

137 $22 

§75 
95 

90 460 

hmm 306 - Madde 

19ü& yılı tekliti 
19£2> yılı ödeneği 
Fazlası 

Yönetmeliğine göre . personele verilmekte olan elbise karşılığı olarak jkadföstma göre bilhesap 
tesbjt edilerek 1 245 443 Mva, olarak teklif edilmiştir. 

Artış; 1952 yılında 422 nci bölümden ödenen yükleme ve boşaltma kadrosu personelinin elbise 
bedellerinin- bu tertibe alınmasından j 1952 senedinde faunaya mal olan eifeise ve kasket 1953 
te 75 liraya, yine 1952 senesinde 42;ö0 liraya mal olan elbise ve kasketin1063 te 44 liraya, 1952 de 
36,Ş@ liraya mal olan elbisenin 1953 te 3?;50 liraya, 1952 de 58 liraya mal «lan paltonun 1953 te 
68 liraya mal olabilmesi gibi malzeme fiyatlarının artıyndan ileri-gelmiaMr : 

Genel (M^ürlük : 
Şoför elhimi 
Şoför kafjjtfti 
Kondoktörj-ıflfeisesi 
Kondoktör kasketi 
Bekçi ve,4M*dfin0 elbisesi (*r-
kek) 
Bekçi ve-Jj^deme kaj&eti 
Hademe elbisesi (kadın) 
Hademe bas örtüsü 

©ehie^iıı 
fiyatı 

Aded ;J#ira 

1 X 70 
1 X 5 

12 X 70 
12 X 5 

57 X 37,50 
57 X 4 
24 X ,35 
24 X 4 

Tutarı 
j^ira jjim 

70 
5 

§40 
00 

2 138 
228 
840 
96 
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26 

Paltolar 

Beherim» 
fiyatı Tutan 

Arîed Lirft Lira 

22 X 1 496 

Lira 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 
Vezne bekçisi elbisesi 
Vezne bekçisi paltosu 
Vezne bekçisi kasketi 

5 773 

21 X 37,50 788 
7 X 68 476 

21 X 4 80 

İmletme Müdürlükleri : 
Hademe elbisesi 

» paltosu 
» kasketi 

'i •• • 

İlkokul pansiyonları: 
Hademe elbisesi 
Hademe paltosu 
Hademe kasketi 
Kurslar: 
Hademe elbisesi 
Hademe paltosu 
Hademe kasketi 
Sağlık İşleri Dairesi: 
Şoför elbisesi 
Şoför kasketi 
Hademe, bekçi elbi'besesi 
(hastaneler dâhil) 
Hademe, bekçi kasketi 
Hademe elbisesi (Kadın) 
Hademe baş örtüsü (Kadm) 
Müstahdemin pantolları 
Yol Dairesi: 
Tekniker kısım şefi elbisesi 
Tekniker kısım şefi kasketi 
Tekniker kısım şefi paltosu 
Kısım şefi elbisesi 
Kısım şefi kasketi 
Kısım şefi paltosu 
Yol sürveyyanları muhtelif: 
Elbise 
Kasket 
Palto 
Sürveyyan (üst yapıda) 
Elbise 

148 X 
8 X 

148 X 

17 X 
10 X 
17 X 

24 X 
24 X 
24 X 

4 X 
4 X 

150 X 
150 X 
57 X 
57 X 
63 X 

23 X 
23 X 
21 X 

200 X 
200 X 

37,50 
68 
4 

37,60 
68 
4 

37,60 
68-' 
4 

70 
5 

37,50 
4 

35 
4 

68 

70 
5 

68 
70 
5 

87 X 1 8 

24 X 
24 X 
12 X 

47 X 

70 
5 

68 

70 

1 348 

5 550 
544 
592 

6 686 

638 
680 
68 

900 
1 632 

96 

280 
20 

5 625 
600 

1 995 
228 

4 284 

1 610 
115 

1 428 
14 000 
1 000 
5 916 

1 680 
120 
816 

3 290 

1 386 

2 628 

13 032 
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Kasket 
Palto 
T$l çavuşu: 
Elbise 
Palto 
Kasket 
Yol çavuşu : 
Elbise 
Palto 
Kasket 
Yol bekçisi : 
Elbise 
pffco 
Kasket 
Şoför elbisesi 

» Kasketi 
Drezinör : 
Elbise 
Pajto 
Kasket 
Bekçi : 
Elbise 
Palto 
Kasket 
Sürveyytm (Muhabere) : 
Elbise 
Palto 
Kasket 
Tarım işleri : 
Yol çavuşu; v 

Elbise 
Palto 
Kasket 
Bekçi elbisesi 

» Paltosu 
» Kasket 

Cer Dairesi : 
Loko. ve tren kontrolörü : 
Elbise 
Kasket 
Palto 
Depolar : 
Nezaret makinisti : 
Elbise 
Kasket 

Behserkâîi 
fiyatı 

Aded Lira 

47 X 5 
26 X 68 

83 X 40 
42 X 68 
83 X 4 

950 X 40 
381 X 68 
950 X 4 

. 
921 X 37,50 
342 X 68 
921 X 4 

1 X 70 
1 X 5 

194 X 40 
57 X '68 

194 X 4 

55 X 37,50 
17 X 68 
55 X 4' 

48 X 70 
16 X 68 
48 X 5 

34 X 40 • 
33 X 68 
34 X 4 

7 X 37,50 
1 X 68 
7 X 4 

27 X 70 
27' X 5 
10 X 68 

53 X 70 
53 X 5 

Tutan 
Lira 

235 
ı im 

3 3120 
2 856 

332 

38 000 
25 908 
3 800 

34 537 
23 256 
3 684 

70 
5 

7 760 
3 876 

776 

2 062 
1 156 

220 

3 360 : 
1 088 

,.• 240. ; 

1 360 
2 244 

136 
262 
68 
28 

1 S90 
13&: 
680̂ v 

3 710 
265 

Lira 

• * • • ' • • , • • . ' • 

• - • £ .. 

V, l. • 

• > . < * '•' 

'» . i 

s. -•• 

,.. )JX 
.,...., .-.\ 

• • . , f ;'••;•.: 

. . • ; * . ; % ı ? - / . " '"' ' • 

; , • '''•'( lı 
' . î ' V ' ı •• 

. ""•: > ' 
- •- r :.'••',•''' 

• . ':.J> 

• • ' ' • • - ^ ' . . ' : 

; • i ' 
• v ' .. 

• ' ' - " ' • . . 

• r , • • : ( . : : • ; 

... "• f ''i.: 

. . - ; • T> " ' : ' • : ' • • ' • 

! ' ' • • ' ' * . , . . . • 

.188, 284; 

. ' ~f '.;-

- • • • = ' > > . . ' 

,,..••'•,.:;. 

4 09S 
• • ' ^ • . . : . - , : • 

: - Y - ' V . * : . : 

- V . - V - - , . • : . ' ' : • 

: 2 705 
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Bafrrriför-r 
Elbise 
Kasket 
Revteör .-
Elbise 
Kasket 
Motopompça : 
Elbise 
Kasket 
Amele e#*tt$u : 
Elbise 
Kasket 
Bekçi : 
Elbise 
Kasket 
Müstahdemin paltoları 
Trenler : 
Basrevizör : 
Elbise 
Kasket 
Bevizörîer : 
Elbise 
Kasket 
Yağcılar : 
Elbise 
Kasket 
Müstahdemin paltoları 
Manevra : 
Loko ve motörlti tren makinisti 
Elbise 
Kasket 
Lolio ötekisi : 
Kasket 
Elbise 
Müsrtıvhd«ain paltoları 
^ren lokomotifleri : 
Makinistler : 
ftîhise 
Kasket 
Ha-şrevteör • «ifeiscssi 

» .-"kasketi 
Revizör elbisesi 

» kasketi 

B*teir$r> 
i 

Adcd 

4 
4 

18 
18 

3 
3 

25 
25 

148 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
148 X 
74 

23 
23 

312 
312 

655 
655 
351 

307 
30? 

307 
:?07 
110 

92& 
»25 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

. 2* X 
r̂ X 

4 # X 
44 X 

Bystı 
Lira 

70 
5 

70 
5 

40 
4 

40 
4 

37,50 
4 

68 

70 
5 

70 
5 

40 
4 

68 

70 
5 

5 
70 
68 

70 
5 

70 
5 

70 
5 

Tutarı 
Lira Lira 

280 
20 

ı aöo 
90 

120 
12 

1 000 
100 

5 550 
592 

5 032 18 0; 

1 610 
115 

21 840 
1 560 

26 200 
2 620 

23 868 77 8 

21 490 
1 535 

1 535 < 
21,490 
7 480 53 ö> 

64 7I>0 
4 625 

140 
10 

3 080 
220 
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Loko ateşçileri : 
T&lbm 
Kasket 
Tesisat memuru (Filtresi) : 
Elbise 
Kasket 
Aday (Teakugt/memuru),: 
Elbise 
Kasfeet " 
Pompaeıkr : 
Eibise 
Kasket 
MüstaM^min paltoları 
Trafik :. 
Tren muayene memurları : 
Elbise 
Kasket 
Muhabere memurlar* ve muha
bere şefi1 : 
Elbise 
Kae&et 
Müstahdemin paltoları 
Gar, İstasyon,. Ambar ve geçitler 
Gar müdürleri : 
Elbise 
Kasket 
Gar şefleri : 
Ett)is« 
Kasket 
Ambar müdürleri : 
Elbise 
Kasket 
İstasyon şefleri : 
Elbise 
Kasket 
Ambar şefleri : 
Elbise 
Kesket 
Gişe memurları : 
Elbise 
Kasket 
MuMfere memttflan : 
Elbise 
Kasket 

Be&erinan 
fiyatı 

Aded 

981 X 
981 X' 

29 X 
29 X 

5 X 
5, X 

209 .X 
209 >X 
607 X 

41 X 
41 X 

30 X 
30 X 
6 X 

12 X 
12 X 

46 X 
46 X 

8 X 
8 X 

683 X 
683 X 

110 X 
110 X 

374 X 
374 X 

181 X 
181 X 

Lira 

70 
a 

40 
4 

40 
4 

40 
4 

m 

70 
5 

70 
5 

68 
'.-. 

70 
5 

70r 

5 

70 
5 

70 
5 

70 
5 

70 
5 

70 
5 

Tutan 
Lira kira 

68 67ü 
4 Mo 

1 160 
116 

200 
20 

8 360 
836 

4v$w^ imim 

2 870 
205 

2 100 
150 
480 3 7M 

-"-"-••• • • ••r'/mGsfsp*'- • 

60 

3 W* 
W& 

560 
40 

47 810 
3 415 

7 700 
550 

26 180 
1 870 

ır-#m 
'9Q$~* 
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. ., ... .... ^ 

Ambar saymanları : 
Elbise 
Kasket 
Hareket memurları : 
Elbise 
Kasket 
Ambar memurları : 
Elbise 
Kasket •,.•„: 
Puvantörler : 
Elbise 
Kasket 
Hareket memur adayları : 
Elbise 
Kasket 
Makasçılar : 
Elbise 
Kasket 
Amele çavuşu : 
Elbise 
Kasket •;.-.,• •.-,.> 
Bekçiler: 
Elbise 
Kasket 
Geçit bekçileri : 
Elbise 
Kasket 
Müstahdemin paltoları 
Trenler (Hareket): 
Şeftrenler: 
Elbise 
Kasket 
Bagaj kondoktorlar : 
Elbise 
Kasket 
Kondoktûrlar : 
Elbise 
Kasket 
Gardıfrenler : 
Elbise 
Kasket 
Müstahdemin paltoları 
Manevra (Hareket) : 
Başmanevraoı : 
Elbise 

BeherMıı 
fiyatı 

Aded Lira 

131 X 70 
131 X 5 

939 X 70,-; 
939 X 5 

13 X 70 
13 X 5 

87 X 70 
87 X 5 

284 X 70 
284 X 5. 

951 X 37,50 
951 X 4 

'1 X 40 
1 X 4 

191 X 37,50 
.,, 191 X 4 

478 X 37,50 
478 X 4 
963 X 68 

705 X 70 
705 X 5 

• 268 X 70 
268 X 5 

840 X 70 
840 X 5 

900 X 37,50 
900 X 4 
460 X 68 

56 X 40 

Tutan 
Lira Lira 

9 170 
655 

65 730 
4 695 

910 
• ' . 6 5 .;•:.. 

6 090 
435 

1.9 880 
1 420 

35 662 
3 804 

40' ] '";.,-
4 : " i ! . ; . ' - , : ' . ' , i 

7 1 6 3 '•••:^:\.' 

. W •••]'. 

17 925 , 
1 912 ..,-.'.." 

65 484 347 85S 

49 350 
3 525 

18 760 
1 340 

58 800 
4 200 

33 750 ^ 
3 600 

31 280 204 605 

. ' • . . • 

2 $40 
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Kasket 
Manevracı : 
Elbise 
Kasket 
Makasçı : 
Elbise 
Kasket 
Müstahdemin paltoları 
Yükleme, boşaltma : 
Ambar memuru 
Elbise 
Kasket 
Puvantör 
Elbise 
Kasket 
Limanlar (Meıfaez) : 
Liman şefleri 
Elbise 
Kasket 
Hademe : 
Elbise 
Kasket 
Palto 
Limanlar (işletme) : 
Vapur Kaptanı 
Elbise 
Kasket 
Amlbar müdürü : 
Elbise 
Kasket 
Ambar şefi: 
Elbise 
Kasket 
Deniz Baflpuvantörü : 
Eîbise 
Kasket 
Deniz vasıtaları şefi : 
Elbise 
Kasket 
Liman kaptanı •. 
Elbise 
Kasket 
İskele memurları 
Elbise 
Kasket 

Beherinin 
fiyatı 

Aded Lira 

56 X 4 

307 X 40 
307 X 4 

731 X 37,50 
731 X 4 
262 X 68 

78 X 70 
78 X 5 

146 X 70 
146 X 5 

10 X 70 
10 X 5 

8 X 37,60 
8 X 4 
2 X 68 

2 X 70 
2 X 5 

2 X 70 
2 X 5 

10 X 70 
10 X 5 

5 X 70 
5 X 5 

4 4 X 70 
4 X 5 

22 X 70 
22 X 5 

7 X 70 
7 X 5 
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Tutarı 
Lira 

224 

12 280 
1 228 

27 412 
2 924 

17 816 

5 460 
390 

10 220 
730 

700 
50 

300 
32 

136 

140 
10 

140 
10 

700 
50 

m 
25 

280 
20 

1 540 
110 

490 
35 



— 34 
Beherinin 

fiyatı Tutarı 
Aded Lira Lira Lira 

Liman makinistleri 
Elbise 22 X 70, 1 540 
Kasket 22 X 5 110 
Deniz puvantörleri : 
Elbise 100 X 70 7 000 
Kasket 100 X 5 500 
Bekçiler : 
Elbise * . ... 46 X 37,50 l 725 
Kasket 46 X 4 184 
Müstahdemin paltoları 152 X 68 10 336 
Ambar Saymanları : 
Elbise 22 X 70 1 540 
Kasket 22 X 5 110 
Ambar memuru : 
Elbise 18 X 70 1 260 
Kasket 18 X 5 90 
Şoför .-
Elbise : 9 X 70 630 
Kasket 9 X 5 45 
Tayfa : 
Gemici gömleği 25 X 36 900 
Kasket 25 X 4 100 
Lostoromo 8 X 36 288 
Kasket 8 X 4 32 
Mavna kaptanı : 
Elbise 15 X 36 540 
Kasket 15 X 4 60 
Römorkör ateşçisi : 
Elbise 8 X 36 288 
Kasket 8 X 4 32 31 210 
Limanlar (Bakım) : 
Amelle çavuşu * 
Elbise 2 X 40 80 
Kasket 2 X 4 x 
Bekçi ve hademeler. 
Elbise 3 X 37.50 113 
Kasket 3 x 4 12 213 

1245443 
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Bölüm 307 - Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 

• ? • • • • • • - . v Lira, 

1953 yılı teklifi 58 900.-,. - : 
, . v :.,::.-... 1952 yılı ödeneği 47 498 .,,.,- • , : . , • . ; . , 

Fazlası , 11402 

1953 yılında nakilleri yapılması icabeden personelle, emekliye çıkarılacaklarla arzuları ile 
emekliye çıkmak istiyeceklerin ikamet edecekleri yerlere kadar tahakkuk edecek yollufelari "kar
şılığı olarak 58 900 lira teklif edilmiştir. 

1952 yılına nazaran görülen İ l 402 liralık artış; 1953 yılı içinde emekliye çıkarılacakların 
geçen seneye nazaran fazlalığı ve mahrumiyet bölgelerinden nakilleri yapılması icabeden personel 
ile bunların yerlerine gönderileceklerin yolluklarının karşılanması zarureti ile sürekli görev yoJ-
lukları 422 nci yükleme, boşaltma ve 401 nci bilet basımevi tertiplerinden ödenen personelin 1953 
yılında bu maddeye aktarılmasından ileri gelmiştir'. 

ödeneğin servisleri itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 

Dairesi: 
Genel Müdürlük 
Y!öl Dairesi 
Tarım 
Cer Dairesi 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Atelyeler dairesi 
Sağlık dâiresi 
Hastahaneler 
Hareket dairesi 
Çrâr, istasyon, ambar ve geçitler 
Manevra • (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Limanlar (Merkez) 
Limanlar (İşletme) 
Limanlar (Bakım) 
İlkokul pansiyonları ve kurslar 
Tahmil ve tahliye 
Büet basımevi 

5 140 
4 750 

500 
1 500 
3 300 
1100 
2 000 
3 100 

235 
1 400 

500 
5 700 

12 000 
4 000 
9 000 
1 500 
2 000 

475 
150 
500 

50 

58 900 

Lira 

1953 yılı teklifi 270 000 
1952 yılı ödeneği 220 000 
Fazlası 50 000 
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Bölüm 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

Geçici görev veya vekâletle gönderileceklere ödenecek yolluklar için 270 000 lira ödenek tek
lif edilmiştir. 1950 ve 1951 yıllarında kabul edilen ödeneğin kâfi gelmemesi sebebi ile seneleri içeri
rinde münakale yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 1952 senesi ödeneğinin de ilk altı aylık sarfiyat 
yekûnuna nazaran ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır. Fiilî Ödemelerin arzettiği bu zaru
ret göz önünde tutularak 1953 yılı için 50 000 liralık bir artırma yapılmıştır. 

ödeneğin servisler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir : 

Dairesi : 

Genel Müdürlük 
Yol dairesi 
Tarım 
Cer dairesi 
Depolar 
Manevra (Cer) 
Trenler (Cer) 
Tren lokomotifleri 
Atelyeler dairesi 
Sağlık dairesi 
Hastahaneler 
Hareket dairesi 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler 
Manevra (Hareket) 
Trenler (Hareket) 
Tumanlar (Merkez)* 

» (İşletme) 
» (Bakım) 

ilkokul pansiyonları ve kurslar 
Bilet basımevi 

Lire 

3.5 000 
42 500 

300 
22 "500 
5 500 
1 900 

12 000 
15 000 
I 700 
4 500 

700 
7 450 

111 000 
3 700 
2 500 
1 500 
1 000 

600 
400 
250 

270 000 
SE 

Bölüm 307 - Madde 30 - Devir ve teftiş yolluğu 
Lira 

1953 yıh teklifi 267 791 
1952 yıh ödeneği 267 791 

Bu madde ödeneği geçen senenin aynı olarak 267 791 lir» teklif edilmiştir, 

( S.-ft-.m«ı ; -77V) 
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öd«*İU Mrtialtr itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir 

Dairesi : 
Lira 

Genel müdürlük 
Yol dairesi 
Tarım 
Cer dairesi 
Atölyeler dairesi 
Sağlık dairesi 
Hareket dairesi 
Limanlar 
İlkokul pansiyonları ve kurslar 

91 040 
49 500 

4 500 
19 500 

1 228 
27 000 

73 382 
1 425 

216 

267 791 

INttÜm 307 - Madde 40 -•'Yabancı memleketler yolluğu 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Eksiği 

100 000 
102 700 
2 700 

Genel müdürlükçe görülen lüzum ve ihtiyaca binaen teklif edilmiştir. 

(jMNtfcefitt selisler* göre dağılşı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

Yol dairesi 
Cer dairesi 
Atelyeler dairesi 
Ticaret ve hasılat dairesi 
Maliye ve muhasebat dairesi 
Hareket dairesi 
Zaruri masraflar karşılığı 

. 8 
6 
6 
2 
3 
4 

kişi 
» 
•» 

» 
» 
» 

günde 40 liradan 80 gün = 
» 
» 
» 
» 
» 

40 
40 
40 
40 
40 

» 80 » = 
» 80 » = 
» 80 » = 
» 80 » = 
» 80 » aas 

25 600 
19 200 
19 200 

0 400 
9 600 

12 800 
7 2Ö0 

'Toplanı 100 000 
t ; -• tf •" v« 

Bolü» 307 - Madde- 3fc Tabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk v* 
başka giderleri 

1953 yıh teklif 
1952 yılı ödeneği 
"Fatlası 

Lira 

250 000 
223 752 

26 248 

( S. Sayısı : 77 ) 
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ödeneğin hesap şekli aşağıda gösterilmiştir. . . . :'[.• .,;•:, 

1. İstihsal mühendislerine (Amerika ve Türkiye'de) masraflarına karşılık ödene
cek miktar ve yol paraları : 
Amerika'da bir senede iki kişiye ödenecek $ : 33 000,00 X 2,8252 = 93 231,60 
Türkiyede mühendise bir senede ödenecek $ : 3 600, - X 2,8252 = 10 170,72 
Türkiye'de ortak müdüre bir senede ödenecek $ : 1 800, - X 2,8-252 — 5 085,36 
Yol parası $ : 2 344, - 2,8252 == 6 622,27 
2. îş kıymetlendirme mevzuunda çalışacak uzmanlara masraflarına karşılık Türki
ye'de personele iaşe ve ibate masrafı $ : 7 200, - X 2,8252 = 20 341,44 
Yol parası $ : 2 344, - X 2,8252 = 6 622,27 
3. Altı ay için getirtilecek Dispeçin uzmana : Türkiye'de iaşe ve ibate masrafı $ : 
1 800, - X 2,8252 = 5 085,36 
Yol parası $ : 1 172, - X 2,8252 3 311,13 
4. Birleşmiş Milletlerden gelecek bir organizasyon ve bir maliye uzmanı için öde
necek miktar TL = 
5. îki liman uzmanı için Türkiye'de ödenecek miktar TL = 
Yol parası $ : 2 344, - X 2,8252 = 
6. Büro işleri için getirtilecek uzman için Türkiye'de ödenecek miktar TL. 
Yol parası $ : 1 172, - X 2,8.252 = 
Avusturya'dan getirtilecek iki hemşire için TL. . . . . . . . = 

Bölüm 309 - Madde 10 - işletme giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 10 000 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 10 000 

1952 yılı Bütçesinde öteberi giderleri arasında yer alan Genel Müdürlükte ve hastanelerde bulu
nan taşıt vasıtaları giderlerinin, bütçenin Maliye Bakanlığındaki tetkiki sırasında, ayrı bir bölüm 
halinde olması icabedeceği bildirilmişti. Bu lüzuma binaen; 1953 malî yılında taşıt giderleri için 309 
ncu bölüm ihdas edilmiş ve 1952 yılı Bütçesinde 301 nci bölümün 40 ncı maddesinde yer alan Genel 
Müdürlük taşıt vasıtasının işletme gideri ile hastaneler taşıt vasıtalarının işletme gideri için bu mad
deye beher taşıt vasıtası için 2 şer bin liradan 5 taşıt vasıtası için 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 309 - Madde 20 Onanım giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 3 000 
1952 yılı ödeneği — 
Fazlası 3 000 

309 ncu bölümün 10 ncu maddesinde açıklanan sebeplerle bu madde ihdas edilmiş ve 1952 yılın
da 301 nci blümün 40 ncı maddesinde yer alan ödenek 1953 yılında bu,'maddede teklif edilmiştir. 

ödenek hastaneler taşıtlarının onarımına tahsis edilecektir. 

38 884,45 
26 000,— 

6 622,27 
. . == 13 000. -

3 311,13 
t i 712,-

250 000,00 
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Bölüm 311 - Madde 10 -

1953 yıh teklifi 
1952 "yılı ödeneği 
Fazlası 

- İlân ücretleri 

Lira 

6 000 
* 2 000 

4 000 

Hasılat Dairesi tarife değişikliğinin ilân giderleriyle işletmelerin idari ilânları ve Hareket Daire
sinin örer değişikliğinin halka ilânı giderleri için 6 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

1950, 1951 ve 1952 yılları bütçelerine konulan ödenek kâfi gelmemesi sebepleriyle yıllan içinde 
bu maddeye münakaleler yapılmıştır. 

Bu itibarla ödenek ihtiyacı yeter miktarda teklif edilmesi zarureti dolayısiyle 4 000 lira artırıl
mıştı]*. 

Bölüm 311 - Madde 20 Vergi ve resimlerle tapu harçları 

Lira 

1953 yılı teklifi 40 001) 
1952 yıh deneği 36 000 
Fazlası : 4 000 

Gelir getirmiyen idare mülkleri vergi ve resimleri ile tapu harçları ve Kurumlar vergisi karşılı
ğı olarak geçen yıla nazaran 4 000 lira fazlası ile .40 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Bölüm - 311 — Madde 30 — Reklâm ve tanıtma giderleri 

Lira 

1953 yıh teklifi 10 000 
1952 yıh ödeneği 10 000 

Reklâm ve tanıtma ma'ksadiyle gazetelere ve diğer her türlü neşir vasıtalarına verilecek ilân
larla, yazılar ücretleri bu tertipten ödeneceğinden 1952 bütçesindeki bu madde tahsisatı aynı miktar 
olarak te/klif edilmiştir. 

Bölüm 311 - Madde 40 — Pasif korunma giderleri 

Lira 

1953 yıh teklifi 1 
1952 yıh ödeneği 1 

Maddenin muhafazası için geçen yılda olduğu gibi bu maddeye bir liralık ödeneik teklif edilmiştir. 

Bölüm 311 - Madde 50 — İdareye bağlı olmıyanl ardan demiryollar ve limanlar için yararlıkları 
görülenlere verilecek mükâfatlar, danışma ve konferans ücretleri 

bira 

1953 yıh teklifi 19 000 
1952 vıh ödeneği 19 000 
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Bu maddeden yapılacak muhtemel ödemeler karşılığı olarak 1952 yılı âdenagi ay»»». t/Mîî «İİİ-

miştir. 

Bölüm 311 - Madde 60 — Kazalar.' neticesinde yolun açılması gt&KİeH 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 

leden 

1953 
1952 

yılı ödeneği 

yapılacak ödemeler 

Bölüm 311 -

yıh teklifi 
yılı ödeneği 

Fazlası 

için 

Madde 70 

1952 yıh 

100 000 
100 000 

ödeneği ay 

— Tazminler 

Lira 

142 000 
121 864 
20 136 

Bu maddeden yapılmakta olan tediyeler nakil eşyası kayıp ve hasarları ile, kasalar neticesinde 
malûl kalanlara ve ölenlerin vârislerine verilecek tazminat karşılığı iken, tatbikatta idarenin da
imî ve muvakkat olarak çalıştırdığı personelinin idarece sebebiyet verilen maddi aararlariyle yine 
idarece sebebiyet verilen sair zararların da mevcudiyeti görülmüş ve maddeye bu maksatlar için 
tahsisat teklif edilmediği cihetle ödeme yapılamamıştır. 

Bu mahzuru önlemek için yapılan ödenek ilâvesiyle maddeye 1953 yılı için İ4ft 800 lira alarak 
teklif edilmiştir. 

60 000 Kayıp ve hasarlar karşılığı olarak 
57 000 Malûl kalanlara ve ölenlerin vârislerine verilecek tazminat karçılıfc» 
25 000 İdarece sebebiyet verilen sair zararlar 

142 000 

Bölüm 401 - Madde 10 — Ücretler * 

*:> Lira 

1953 yılı teklifi — 
1952 yılı ödeneği 41 256 
Eksiği 41 256 

Madde ödeneğindeki eksiklik, bilet basımevi ücretlerinin 1953 malî yılı BtitçMİfitU $Wİ *»«$ 
bölümün 10 ncu maddesinde yer almasından ileri gelmiştir. 

Bölüm 401 - Madde 20 — İlk maddeler giderleri 
Lira 

1953 yıh taklifi 114 536 
1952 yıh ödeneği 130 156 
Eksiği 15 620 

1952 Malî Bütçesinin 401 nci bölüm 20 nci maddesini teşkil eden diğer gidaria? *«& 19SS Malî 
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yılı Bütçesinde (ilk maddeler giderleri) olarak adlandırılmak suretiyle 114 536 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. Bu miktar 1952 yılında 401 nçi bölümün 20 nci maddesi müfredatında yer alan 
106 000 liralık karton bilet ile 8 536 liralık mürekkep, sicim ve kurşun bedeli olan tahsisatın toplamın
dan ibarettir. 

Bölüm 401 - Madde 30 — İşletme gideriri 

Lira 

1953 yılı teklifi 8 700 
1952 yılı ödeneği — 
Fazlası 8 700 

1953 yılında İşletme giderleri olarak adlandırılmak suretiyle yeniden ihdas olunan bu madde müf
redatı yalnız işletme gideri olarak, 

Lira 

lira teklif edilmiştir. 

Ilıtma 
Aydınlatma 
öteberi 
Makineler için cereyan bedeli 
Makine ve demirbaş bakımı 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 

500 
500 
200 

7 000 
500 

8 7Ö0 

Lira 

5 000 
5 000. 

İdarenin yerli ve yabancı müessese ve teşekküllerle temas ve münasebetlerinden doğacak temsil 
giderleri ile, temsil mevzuuna giren diğer giderlerin ve resmiküşad giderlerinin karşılanması 
için 1952 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 - Madde 30 — Geri verilecek paralar ve kesenekler 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı Ödeneği 
Fazlası 

Fazla tahsil edilen veya senesi geçtikten sonra reddi geı 
olarak, 

Geri verilmesi icabedenler karşılığı olarak 

Toplam 200 000 

200 000 
180 000 
20 000 

n miktarlar karşılığı 
180 000 
20 000 
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, 1950, 1951 yılları tam ve 1952 altı aylık fiilî ödemeler, nazarı dikkate alınarak 1953 yılı için 
20 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 - Madde 40 -

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

- Mahkeme harçları 

Lira 

20 000 
10 000 
10 000 

1952 yılında kabul edilen 10 000 lira ödenek kâfi gelmediğinden fazla ödemeler nazarı dikka
te alınarak 10 000 lira ilâvesiyle 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 407 - Madde 50 — Gelir getiren mülklerin vergi ve resimleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 50 OOft 
1952 yılı ödeneği 50 000 

Fiilî ödemelere nazaran 1953 yılı ödeneği 1952 yılında olduğu gibi 50 000 lira olarak teklif edil
mişti!. 

Bölüm 416 - Madde 10 — İlkokullar Pansiyonları giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 146 143 
1952 yılı ödeneği 115 853 
Fazlası 30 290 

1952 yılmda; 301 nci bölümün 10, 20, 30, 40, 50, 60 ncı maddeleri ile 304 ncü bölümün 10 ncu 
ve 20 nci maddelerinden ödenen giderler maliyet hesaplan bakımından bu tertibe alınmış olması 
sebebiyle 30 290 lira faalası ile 1953 yılı için 146 143 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Aded 

îaşe : 
öğrenci 250 
Öğretmen 3 
Memur 1 
Hemşire 1 

255 
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Lira Lira 

82 110 

4 200 

11 250 
3 132 
348 

Beherinin günde 115 kuruş hesabiyle senede 
280 günlük iaşesi 255 X 115 X 280 
15 müstahdem günde 100 kuruş hesabiyle 
280 günde 15 X 100 X 280 
Giyim : 
250 öğrenciye beheri 45 er liradan elbise 
250 X 45 
87 öğrenciye beheri 36 liradan palto 87X36 
87 öğrenciye 4 er liradan bere ve kep 87 X 4 
Okul gömleği; ilk yılda ikişer aded diğer 
yıllarda birer aded 
87X2 = 174 
163 X 1 = 163 gömlek 

337 Beher gömlek 7,50 liradan 2 528 
Frenk gömleği: 
Beherinin fiyatı 5 er liradan 500 X 5 2 500 
Yılda ikişer gömleikten 2 X 250 = 500 
Ayakkabı: 
Yılda ikişer çift 
250 öğrenci 250 X 2 = 500 beheri 15 er li
radan 500 X 15 ( 7 500 
Ayakkabı tamiri 250 X 3 750 
İlân ücreti 900 
Ders levazımı: 
250 öğrenci beheri 9 ar liradan 250 X 9 2 250 
öğrenci tedavi giderleri (âcil vakalarda) 
250 öğrencinin traş gideri ayda beheri 15 er 
kuruştan 9 ayda 250 X 15 X 9 338 
Döşeme ihtiyacı için 350 
Demirbaş ihtiyacı için 660 
Çamaşır yıkanması: 
500 yatak çarşafı 
500 yastık kılıfı 

1000 
Beher parça 20 kuruş hesabiyle ayda 
1000 X 20 kuruş == 200 lira 
200 X 9 1 800 

Temizlik malzemesi: 
Süpürge, sabun, bez, soda ve saire ayda orta
lama 167 liradan X 12 2 000 
Su gideri 5000 m3 X 25 kuruştan 1 250 
Kalay 421 
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Lira Lira 

Aydınlatma: 
Cer atölyesinden gelen faturalara nazaran 5 664 
Isıtma: 
Tonu 40 liradan 6 ton odun 40 X 6 240 
Linyit tonu 24 liradan 24 X 638 15 312 
Posta ve telgraf ücretleri 200 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 100 146 143 

Bölüm 416 - Madde 20 — Yatılı resmî ortaokullarda okutulan öğrencilerin tahsil ve giyim eşyası 
giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 89 897 
1952 yılı ödeneği 87 518 
Fazlası 2 379 

Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarında yatılı olarak okutulan öğrencilerin tahsil ve giyim eşyası 
giderleri için, 2 379 lira fazlasiyle 1953 yılı için 89 897 lira ödenek teklif edilmiştir. Artış sebebi, 

1953 yılında öğrencilere, harçlık (hamam, traş ve sair masrafları için) 20 şer lira verilmek istenil
mesinden ileri gelmiştir. 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira Lira 

Pansiyon ücreti : 
15 öğrenci X 397 = 5 940 
160 öğrenci X 363 = 58 080 
Elbise : 
175 öğrenciye yılda bir kat elbise beheri 
50 şer liradan 17 X 50 = 8 750 
Yeni 53 öğrenciye kasket X 3 liradan 159 
Ayakkabı : 
Yeni öğrencilere 2 şer çift diğerlerine birer 
çift olmak üzere beheri 20 şer liradan 
53 X 2 + 122 X 20 = 4 560 
Frenk gömleği yılda 2 şer eded 5 er liradan 
350 X 5 = 1 750 
Palto : 
Yeni 53 öğrenciye 36 şar liradan 53 X 36 = 1 908 
öğrenci kırtasiyesi (kitap, defter, kalem, ders 
levazımı ve saire 30 zar liradan) 175 X 30 = 5 250 
Harçlık, (hamam, traş ve sair ihtiyaçları için) 
20 şer liradan 175 X 20 = 3 500 89 897 
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Bölüm 416 - Madde 30 — Tahsil için yabancı memleketlere gönderilenlerin giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 50 500 
1952 yılı ödeneği 331 500 
Eksiği 281 000 

Amerika'da 5, İsviçre'de 2 öğrenci ki, ceman 7 öğrenci giderlerine karşılık 1953 yılmda 50 500 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Bütçe Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığına devri gereken öğrenci giderleri için, Amerika'da 
bulunanlara aylık ödenek, her türlü öğretim ve tedavi giderleriyle tez, basım ücreti ve tetkik ge
zisi masrafları dâhil senede ortalama 7 500 lira X 5 = 37 500 

îsviçredekilere 6 500 lira X 2 = 1Q 000 

50 500 

Bölüm 416 - Madde 40 — Muhtelif üniversiteler ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda 
ve Kızılay Hemşire Okulunda okutulan idare öğrencilerine verilecek burs ve sair giderler 

Lira 

195£ yılı teMifi 22 325 
1952 yılı ödeneği 10 900 
Fazlası 11 425 

1953 yılı teklifindeki 11 425 lira fark Eczacı Okulunda 5 burslu eczacı okutulması istenilmesin-
den ve Kızılay Hemşire Okulunda okutulan hemşire adedinin 10 a çıkanlnıasmdan ileri gelmiştir. 

ödeneğin hesap şekli aşağıda gösterilmiştir. 

Teklik Üniversitedeki bir öğrencinin burs ücreti 1 200 
Kızılay Hemşire Okulunda okutulacak 10, hemşirenin tahsil ücreti olarak Kı-

zılaya ödenecek olan beher talebe 1 500 liradan 10 X 1 500 = 15 000 
Eczacı Okulunda okutulacak 5 öğrencinin bursücreti bir talebe için 1 125 lira

dan 1 125 X 5 = ' 6 125 22 325 

Bölüm 418 — Faiz, acyo ve akçe farkları 

Lira 

"© Ü * t * ' 

1953 yılı teklifi 1 137 300 
1952 yılı ödeneği 1 900 000 
Eksiği 762 700 

Tedavüldeki bonolar ile açılacak borçlu, hesap faizlerini ve akçej farklarını, acyoları karşılamak 
üzere 1952 yılı Bütçesine konulan tahsisatın 762 700 lira noksaniyle 1 137 300 lira teklif (edilmiştir. 

\ 
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Bölüm. 419 - Madde 10 — Serbest avukat ücretleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 

5 000 
5 000 

Bu madde ödeneği geçeri senenin aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

•Bölüm 419 - Madde 20 — Diğer mahkeme giderleri 

Lira 

.1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği. 
Fazlası 

70 000 
40 000 
30 000 

1950, 1951, 1952 seneleri bütçesine konulan ödenek kifayet etmemesi ve kesinleşmiş olduğu 
halde ödenemiyen mahkeme masrafları karşılığı olarak 30 000 lira fazlasiyle 700 000 lira olarak 
teklif ediftniştir. 

Bölüm 420 - Madde 10 — İdare hastahaneleri giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

961 428 
755 641 
205 787 

Ankara hastanesi 
Eskişehir hastanesi 
İzmir hastanesi 
Sivas hastanesi 

Yekûn 

îaşe edilen personel adedi 

Nöbetçi doktor (Şef) 
Nöbetçi doktor asistan 
Nöbetçi eczacı 
Nöbetçi memur 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Lâboratuvar kalfası 
Müteferrik müstahdemler 

Yatak 
adedi 

185 
300 

50 
50 

585 

Aded 

4 
10 
3 
4 

38 
57 
9 

191 

Yekûn 316 
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Lira Toplam 

585 hasta yatağı, 316 personel olmak üzere 
ceman 901 kişi iaşe edilmekte, bir günlük 
ortalama iaşe masrafı 175 kuruştan 175 X 
901 X 365 *=* 575 514 
Ankara hastanesinde yemeklerin pişirilme
sinde kullanılan havagazı, ayda ortalama 
1 500 liradan 12 ayda = 18 000 593 514 
Diğer giderler : 
öteberi giderleri : 
Sabun, boya ve müstehlek malzeme ve tamir 
masrafı (Ankara Hastanesi ayda ortalama 
850 liradan, Eskişehir 1 000, izmir 200, Si
vas 200 liradan 12 X 2 250 = 27 000 27 000 
Su giderleri : 
Ankara Hastanesi ayda 3683 M3 su sarf et
mekte 12 X 3683 = 44.196 M3 ü 23 ku
ruştan = 10 165 
Eskişehir Hastanesinde maktuan 360 lira 360 
izmir Hastanesinde ayda maktuan 100 lira
dan 12 ayda = 1 200 
Sivas Hastanesinde ayda maktuan 100 lira
dan 12 ayda = 
İkinci sınıf demirbaşların tebdili giderleri 
Döşeme 
Demirbaş 
Aydınlatma : 
Ankara Hastanesi ayda ortalama 1750 lira
dan 12 ayda = 21 000 
Eskişehir Hastanesi ayda ortalama 873 lira
dan 12 ayda = 10 476 
izmir Hastanesi ayda ortalama 250 lira
dan 12 ayda = 3 000 
Sivas Hastanesi ayda ortalama 250 liradan 
12 ayda = 3 000 37 476 

1 200 
8 994 
2 000 
6 500 

21 919 
2 000 
6 500 

Isıtma: 
Kok Linyit 

Ankara Hastanesi 
Eskişehir » 
izmir » 
Sivas » 

Linyit 2108 X 24 liradan = 
Kok 50 X 50 liradan = 

( S . 

— 
50 

50 

Sayısı 

800 
808 
200 
300 

2108 

: 77) 

50 592 
2 500 

688 409 



- 48 -
Lira Toplm 

Fayraplık odun 40 liradan X 31 ton 
Kömür yükleme, boşaltma masrafı 
Haberleşme 
Telefon ve başka haberleşme giderleri 
Teçhiz, tekfin ve tedfin giderleri 
Kalay giderleri 
İlân ücretleri 
Hariçten alman ilâç bedelleri: 
Ankara Hastanesi ayda 1000 
Eskişehir » » 1000 
İzmir » » 2 0 0 
Sivas » » 200 

1 240 
1 000 
250 

2 400 
4 737 
2 000 
3 500 

55 332 
250 

2 400 
4 737 
2 000 
3 500 

2400 X 12 = 
2.400 

Ecza mağazasından alınacak ilâçlar: 
Ankara Hastanesi 
Eskişehir » 
İzmir » 
Sivaa » 

28 800 

60 000 
76 000 
20 000 
20 000 

28 800 

176 000 

961 428 
Not : Sağlık ve Maliye Bakanlıklarınca tesbit edilen nispete göre 

Ankara Hastanesi 185 yatak X 5,00 liradan X 365 
günî= 337 625 
Diğer hastaneler 400 yatak X 2,80 liradan X 365 
gün = 408 800 
316 per. X 2,15 liradan X 365 gün = 247 981 
Müteferrik masraflar 3 022 

Toplam 

1953 yılı Bütçesinde hastan'eler genel giderleri olarak 
teklif olunan 
Servet artışları (Bölüm 782) 
Yenilemeler (Bölüm 762) 

Toplam 

997 428 

961 428 
24 000 
12 000 

997 428 
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Bölüm 420 - Madde 20 — İdare sağlık teşkilâtı dışında yaptırılacak muayene ve tedavilerle sıhhi 

tedbirler giderleri 

Lira 

1 398 000 
1 198 000 
200 000 

Lira Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

Sanatoryumlar : 
Erenköy ıSanatoyumunda : 
24 yatak , beher yatak 11 X 24 X 365 = 96 360 
Yakacık Sanatoryumunda : 
10 yatak beher yatak 10 liradan 10 X 10 X 365 = 36 500 132 £60 
Hariç hastanelerde ve hariç mütehassıslarda tedavi ücretleri, lâboratuvar 
tahlil ücretleri dış tedavi ücretleri, hasta nakil giderleri 74 000 74 000 
İdare eczaneleri ve katarlar sıhhi imdat sandıklan için mubayaa olunacak 
ilâçjiar, diğer sıhhi tedbirler giderleri : 
Prodüvişjhnik ilâçlar (iptidai maddeler) 
Pansuman malzemesi 
Sıtma ilaçlan 
Uyuşturucu maddeler 
Röntgen filimleri 
Dişçi müstehlek malzemesi 
Lâboratuvar ve eczaneler müstehlek malzemesi 
Yerli ilâç ve ampuller 
Alkol ve şeker 
Müstahzar ilâçlar 
SaİT giderler 

300 000 
120 000 
80 000 
80 000 
10 000 
5 000 
20 000 
80 000 
30 000 
435 000 
31 140 1 191 140 

1-39S©60 

Bölüm 421 - Madde 11 — Lokomotifler ve motorlu vasıtalar giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 36 716 805 
1952 yılı ödeneği 29 065 018 
Fazlası 7 651 787 

istenilen 36 716 805 liranın hesap şekli aşağıda açıklanmıştı!. 
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— 50 

Ton 

795.090 !X 
71.700 X 
61.000 X 
1.225 X 
— 

Fiyatı Tutan 
Lira Lira 

37,89 = 30 125 960 
24,— = 1 720 800 
11,80 — 719< 800 
40 — =3 49 000 

980 

32 616 540 

1953 yılı 12,8 milyar ham ton kilometre yapacağı ve beher ham ton kilometre için 68,3 kilo
gram kömür sarfedeceğine göre 795.090 ton Ereğli kömürü, 71.700 ton linyit, 61.000 ton Çel-
tek kömürü, 1.225 ton oduna ihtiyaç vardır. 

Ereğli kömürü 
Linyit kömürü 
Çeltek kömürü 
Odun 
Odunun tahmil ve tahliyesi 

Akar yakıtlar : 
Ham petrolle çalışan 5 nci işletmedeki lokomotif
ler için : 
Ham petrol 
Tahmil ve tahliyesi 

Yağlar : 
Rezidü yağı 
Sürşof yağı 
Vakum yağı 
lahmil ve tahliyesi 

Su giderleri : 
7.280.000 metre küb X 21,8 den = 

Diğer müstehlek malzeme : 
Ampul, meşale, 3caul, üstüpü, kontrol saat bandı, 
fenerler için lâmba fitili, şişesi ve sair malzeme 
ile patinaj kumu bedeli 

Motorlu trenler alkar yakıtları : 
Motorin 
Benzin 
Tahmil ve (tahliyesi 

Motorlu trenlerin diğer müstehlek malzeme bedeli 

8.000 X 

2.049 X 
490 X 
10 X 

50,-

220,— 
770,— 
500,— II 

II 
II 

li 400 000 
8 000 

408 000 

450 780 
343 000 
5 000 
2 549 

801 329 

1 587 000 

210 000 

3.192 X 
64 X 

270,— = 
560,— = 

861 840 
35 840 
3 256 

900 936 

6 000 
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Yeni motorlu tren yağları : 
Muhtelif cinsten yağ 
3 ncü işletme motorlu vagonları için 

Ton 

150 X 
37 X 

Fiyatı 
Lira 

i 000,— 
1 000,— 

Tutarı 
Lira 

= 150 000 
= 37 000 

187 000 

36 716 805 

Bölüm 421 - Madde 12 — Tren giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

Tren giderlerini teşkili eden müfredat aşağıda açıklanmıştır : 

Vagon yağları : 
Rezidil yağı 
Tahmil ve tahliyesi 
Yakıtlar : 
Ereğli kömürü 
Linyit kömürü 
Çeltek kömürü 
Odun 
Diğer malzeme 
Su 117.877 metre küb 14,60 
Revizörlük geçici amelesi : 
409 amele X 3,50 liradan ,«X 313_ iş günü = 
409 amele X 3,50 liradan X 26 gün hafta tatili = 
142 tatftıirat amelesi X 3,5 liradan X 313 iş günü = 
142 tatıhirat amelesi X 3,5 liradan X 26 gün hafta tatili = 
ihtiyarlık sigortası 653 761 X % 4 = 
iş kazaları = 653 761 X % 3 = 

986 412 
874 994 
111 418 

niştir : 
Miktarı 
Ton 

375 

700 
150 
100 
30 

Fiyatı 
Lira 

220 

37,89 
24,00 
11,80 
50,00 

Tutarı 
Lira 

82 500 
375 

26 523 
3 600 
1 180 
1 500 

448 059 
37 219 
155 561 
12 922 

Lira 

82 875 

32 803 
154 000 
17 210 

653 761 
26 150 
19 613 

986 412 
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Bölüm 421 - Madde 13 — Manevra giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

Manevra lokomotifleri yakıtları 

Ereğli kömürü 
Linyit » 
Çeltek » 
Odun 
Odunların tahmil ve tahliyesi 

Yağlar : 
Rezidü yağı 
Sürşof > 
Diğer yağlar 
Tahmil ve tahliye 

Sular 
Diğer müstehlek malzeme 

Toplam 

2 547 400 
2 283 125 

264 275 

t aşağıda gösterilmiştir : 

Miktarı 
Ton 

50,000 
15.000 

7.000 
125 

150 
50 

Fiyatı 
Lira 

37,89 
24,00 
11,80 
40,00 

220 
700 

Tutarı 
Lira 

1 894 500 
360 000 

82 600 
5 000 

100 

2 342 200 

33 000 
35 000 
7 000 

200 

75 200 
110 000 

20 000 

2 547 400 

Bölüm 421 - Madde 14 — Muharrik ve müteharrik edevatın depolarda bakımı ve servise hazırlan
ması giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

Muharrik, ve müteharrik edevatın depolarda, bakımı ve servise hazırlanma .giderlerini teşkil 
eden müfredat aşağıda gösterilmiştir : 

Bu maddedeki artış sebebi 1952 Bütçesinde tahsis edilen ödeneğin kâfi gelmemesi ve artan trafik 
ihtiyacının karşılanması sebebiyle vâki- olmuştur. 

5 053 000 
3 933 848 
1 1 1 9 152 
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Ereğli kömürü, 
Linyit kömürü, 
Çeltek 'kömürü, 
Odun, 

- 5 3 

Birinci sınıf demirbaşlarla motörlerin tamiri : 
Motor tamiri 
Demirbag X<tepöİArdaki tezgâh, alât ve edevat) 
Muharrik ve müteharrik edevatm servise hazırlanma 
giderleri : 
Mağazalardan f̂eoiBcak -malzeme bedeli 
Atelyelerden alınacak sabo, ıskara ve bare gibi döküm 
malzemesi 
A telvelerden-alınacak diğer malzeme 
İkinci sınıf demirbaş tebdili 
Yataklı vagonların hususi malzemesi 
Yük vagonlarının temizliği için D. D. T. 
Su bedeli-

1938 ton X 37,89 = 
773 » X 24,— = 
228 » X 11,80 = 
25 » X 40,— = 

Depolarm kuvvei muharrike cereyan bedeli (geçen sene
nin aynı olarak teklif edilmiştir.) 
Geçici işçi ve-amele ücretleri ile sigorta kurumlarına 
yapılacak ödemeler 
Loko Deposu : 
Geçici 4§çj >: 
Ücret 86 X 7,00 X 313 gün = 
Hafta tatili « 6 ^ 7,00 X 26 = 
Motor Deposu : 
Ücret : 15TX 7#0 X 313 = 
Hafta tatili 159 <̂ 7,00 X 26 = 
Geçici Amele t 
Loko Deposu.: 
Ücret : 405 X 3,50 X 313 = 
Hafta-tatüiJOö X $50 X 26 = 
Motor Deposu : 
Ücret : 81 X 3,50 X 313 = 
Hafta tatili/ 81 X ~3,50 X 26 = 
Elektrik İşleri Şefliği : 
Ücret :13 X 3,50 X 313 = 
Haft tatili, 13 X 3,50 X 26 — 
Ücretler toplamı : (1 173 44Mira) 
İhtiyarlık sigortası : 1 173 449 X 4 = ^ 
İşçi sigortalan : 1 ¥73 449 X 3 = 

Lira 

60 000 
77 410 

1 S&4S27 

1 100 000 
334 500 
140 000 
15 000 
80 000 
110 000 
73 431 
18 552 
2 690 
1 000 

160 000 

188 426 
15 652 

348 369 
28 938 

443 678 
36 855 

88 736 
7 371 

14 241 
1 1«3 

46 938 
35 208 

-5 053^06 
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Bolüm 421 - Madde 15 — Limanlar işletme giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 470 000 
1952 yılı ödeneği 314 278 
Fazlası 155 722 

Liman İşletmesini teşkil eden giderlerin müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Yakıtlar 
Akar yakıtlar 
Yağlar 
Sular 
Müstehlek malzeme 
Liman vasıtaları vergi ve resimleri 
Eaza giderleri 
Deniz araçları giderleri 
Liman taraması 
Suristarya 

50 000 
110 000 
15 000 
19 000 
66 370 
14 630 
10 000 
25 000 

150 000 
10 000 

470 000 

Bölüm 422 <• Madde — Yükleme ve boşaltma giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 3 900 798 
1952 yılı ödeneği 3 225 000 
Fazlası 675 798 

1952 yılı Bütçesinde bu tertipte yer alan C ve D cetveli kadrolarına dâhil personel ücretleriyle 
C cetveline dâhil personelin çeşitli hakedişleri bu tertipten çıkarılmış ve kendi tertiplerine aktarıl
mıştır. Buna rağmen maddedeki artış fiilî tediyelerin icabettirdiği zaruretten ileri gelmektedir. 

Lira Lira 

Limanlarda : 
1400 geçici amele 350 kuruştan senede 
330 gün hesabiyle 350 X 330 X 1400 = 
Geçici tayfa ücreti 450 aded 4 der lira
dan senede 330 gün hesabiyle 4,50 X 4 
X 330 
% 4 ihtiyarlık sigortası 
Fazla mesai 
Elektrik : 
Limanda tahmil, tahliye sahalarının ay
dınlanması gideri 

1 617 000 

594 000 
88 440 
40 283 

100 000 2 439 728 
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Lira Lira 

Hareket -
1265, senede 330 gün hesabiyle, günde 
350 kuruş 1265 X 330 X 350 1 461 075 

1 

3 900 798 

Bölüm 423 - Madde 11 — Üst yapının bakımı 

Lira 

1953 yılı teklifi 11 430 737 
1952 yılı ödemeği 18 510 880 
Eksiği 7 080 143 

Bu tertipten ödenen daimî kadroya dâhil personel ücretleri 202 ncd bölümün 10 ncu maddesine 
aktarılmıştır. Eksiliş sebebi budur. 

Lira Lira 

Raylar, makaslar : 
Kırılan ve bozulan rayların yerlerine yenilerininkonulmaJsı suretiyle ik
mali, bu güne kadar yapılan tecrübelerde % 25 nispetinde ray değişti
rilmektedir. Buna nazaran münferit tebdiller için 1500 ton raya ihtiyaç 
vardır. 
800 X 0,002,5 X 76 = 1500 ton 
15/)0 X 430 liradan 645 000 
Yeni makaslarda tebdil edilen makasların dil ve göbek ve diğer parça-
larrnm tamiri ve yenilenmesi 100 aded dil ve göbek X £000 liradan 200 000 845 000 
Bu tertipteki artış ray fiyatlarının yükselmesind endir. 
Traversler : 
Kayın normal traves 
150 bin aded beheri 16,5 liradan 2 475 000 
1952 yılında kreozot temin edilememesi sebebiyle 1953 yılında enjekte 
edilecek 75.000 aded 4 liradan 300 000 
Devlet tipi makas travers 5000 X 27,10 lira 135 500 
Şebekede demir traverslerin çatlaklarla çürüyenlerinin tebdili 
20000 X65 kilogram 1300 ton X 434,25 liradan 564 500 3 475 000 
Diğer yol malzemesi : 
Devlet tipi demir traversli raylara mahsus cebire 100 ton 435 liradan 
Devlet t;ipi cebire bulonu 30 ton, tonu 1 100 liradan 
Devlet tipi travers bulonu 
15 ton 1 100 liradan 
Tirfon 100 ton X 1 100 liradan 
46 tipi numara 2 (Erga) 1 300 ton X 3 liradan 
46 tipi rondela 5 ton X 2 000 liradan 
38 tipi rondela 2,5 X 2 000 liradan 
39 tipi selet 100 ton X 1 000 liradan 
Bağdat A. B. tipi cebire bulonu 20 ton X 1 100 liradan 

43 500 
33 000 

16 500 
110 000 
3 900 
10 000 
5 000 

100 000 
22 000 
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Lira Lira 

Ankara tipi rondela 9 ton X 2 000 
46 tipi selet 50 ton X 1 000 liradan 
Grampon 40 ton X 800! liradan 
Aydın K. L. M. tipi cebire buLonları 32 ton X 1 100 liradan 
Ş. D. tipi 131 milimetrelik cebire büDonu 10 ton X 1 100 liradan 
Ş. D. tipi 125 milimetrelik cebire bulonu 2 ton 1 100 liradan 
Ş. D. tipi 125 milimetrelik travers bulonu 2 ton X 1 100 liradan 
D. Ş. tipi 131 milimetrelik travers bulonu 5 ton X 1 100 liradan 
Balast : 
Şebekede (% 3 nispetinde) balast zayiatı mevcut olup zayiatı karşıla
mak üzere 300 000 M3 balasta ihtiyaç vardır. Behfcr M3 5 liradan 5 X 
300 000 
300 000 M3 balastın tahmil ve tahliyesi beher metre küb 
300 000 X 140 
1 ve 2 nci işletme mıntakasmda süflâj usulü ile yapılan 
bakımı için micir ihzarı ile tahmil ve tahliyesi 10 000 M3 

Ray, makas, travers ve diğer yol malzemesinin yerlerine konulması ve ta
mirleri 
Şebekede eğrilen ray ve traverslerin doğrultulması ile makas ve diğer 
yol malzemesinin yerlerine konulmasa ve tamiri 
1953 yılında alınacak traverslerin bedeli 150 000 X 80 kuruştan 

Yarma, imlâ, debuşe, derivasyon, tanzim ve tathiri, teybis ve tefcir işle
riyle yarmalardan çıkan toprakların tevsiat işlerinde kullanılması 
Kar ve buz temizliği 
Geçici amele: 
1 086 248 geçici amele günde beherinin 2 X 290 kuruştan hesaibiyle 
Cüruf temizliği 
Geçici amelelere ödenecek ücretler dolayısiyle sigorta kurumlarına ya
pılacak ödemeler 

140 kuruştan 

kısımların yol 
X 12 liradan 

18 000 
50 000 
32000 
35 200 
11 000 
2 200 
2 200 
5 500 

1 500 000 

420 000 

500 000 

120 000 2 040 000 

180 000 
120 000 

300 000 

570 000 
206 500 

3 150 120 
180 000 

164 117 

3 330 120 

164 117 

11 430 737 

Bölüm 423 - Madde 12 -

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Eksiği 

- Yol tesislerinin bakımı 

Lira 

1 409 008 
2 066 490 

657 482 
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Ücretlerini bu tertipten alan daimî personelin ücretlerinin 202 nci bölümün 10 ncu maddesine ak-

tarıflması dolayısiyle madde ödeneği 657 482 lira eksiği ile 1 409 008 lira olarak teklif edilmiştir. 

Lira Lira 

Tüneller: 
Yarma ve imlâ tahkimatı, kar siperleri, kar tünelleri 350 000 350 000 
Köprüler! 
Viyadükler ve dere tahkimatı 
Demir köprülerin bakımı ve revizyonu 
Köprü travers 3.000 aded X 30 liradan 
Kazıkhk köprü kerestesi ile azman 357 M3 X 140 (20 dira ilâvesiyle) 
Kagir köprülerin tecrit tabakalarının demlerinin tamiri için 
Mecra ve der tahkimatı işleri için 
Şebekede mevcut işaret levMarı, sinyaller ve emniyet tesislerinin bakı
mı, tamir ve ıslahı 
Telgraf, telefon hatları ve cihazlarının bakım, tamir ve ıslahı 
Geçici amele ücretleri dolayısiyle tşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak 
ödemeler 

Bölüm 423 - Madde 13 — Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı 

Lira 

303 775 
37 978 
90 000 
50 000 
63 188 
179 535 

87 163 
230 302 

17 073 

724 470 

87 163 
230 302 

17 073 

1 409 008 

1953 yılı teklifi 2 028 249 
1952 yılı ödeneği 2 681 154 
Eksiliş 652 905 

Bu, maddeden ödenen daimî persionel ücretlerinin 202 nci bölümün 10 ncu maddesine aktarıl
ması sebebiyle madde ödeneği 652 905 lira noksaniyle 2 028 249 lira teklif edilmiştir. 

•-** Lira Lira 

Binaların ve sabit tesislerin bakımı (toina dâhili elektrik tesislerinin ba
kımı ve 399 aded elektrik sayacının temin ve montajı dâhil) 1 34Ö 000 1 340 000 
Bina dışı tesislerin balkımı (rampalar, .peronlar, meydanlar, parke ve 
karolâjların bakım ve tamirleri) 73 600 
Vagon kantarları bakımı (177 aded) (yerleri değiştirilecek 5 vagon kan
tarının montaj ve kurulması dâhil) ^ 100 000 
Gabariler (122 aded) 4 000 
Döner köprüler bakım ve tamirleri 79 aded X 600 liradan 47 400 
Haricî elektrik tesislerinin bakımı, tamir ve ıslahı 30 000 
Şebekedeki kanalizasyonların bakım ve ıslahı 30 000 285 000 
Su işleri : 
Şebekedeki su tesislerinin bakım, tamir ve ıslahı 125 000 
Su tesisatında ham su ile tasfiye edilmiş suyun ayrılması, 
Grü ve rezervarların yükseltilmesi 130 000 
Şebekedeki yangın tesislerinin ıslahı 25 000 

( S. Sayısı : 77 ) 
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Lira Lira 

Şebekedeki su tesislerinin önee 12 çift ve imkân nispetinde 24 çift aske
rî tren su ihtiyacını karşılıyaçak şekilde esaslı revizyonu ve ıslahı için 
yapılacak fazla işler karşılığı 99 369 379 369 
Geçici personele ödenen ücretler dolayısiyle Sigorta Kanunlarına ödenecek 
primler 23 880 23 880 

2 028 249 

Bölüm 423 '- Madde 14 — Yola ait makinelerle yol alât ve edevatının bakmıı 

Lira 

1953 yılı teklifi 386 271 
1952 yılı ödeneği 471 570 
Eksiği 85 299 

Ücretlerini bu tertipten alan daimi kadroya dâhil pesonelin ücretlerinin 202 nci bölümün 10 ncu 
maddesine, aktarılmasından dolayı madde ödeneği 85 299 lira noksanı ile 386 271 lira teklif edil
miştir. 

Lira Lira 

Yol alât ve edevatının bakımı ile ikinci sınıf yol demirbaşlarının yenilen 
mesi -* 275 000 
Drezinler, vagonetler, motorlu pompalar, betoniyerler, buraj makineleri, 
kongasörlerin tamir ve revizyon ile işletme yol atölyelerindeki tezgâh ve 
makinelerin bakım ve tamirleri 108 295 
Geçici personele ödenecek ücreler dolayısiyl Sigorta Kurumlarına ödene
cek primler 2 976 386 271 

Bölüm 423 - Madde 15 — Fidan yetiştirme ve ekim giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 152 520 
1952 yılı ödeneği 152 920 
Eksiği 400 

Madde ödeneği 400 lira eksiği ile 152 520 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fidan yetiştirme ekim, bakım giderleri : 
Lira Lira 

Geçici amele ücretleri 118 923 
Diğer müstehlek malzeme giderleri 16 000 
Serlerin ısıtılması giderleri 2 597 
Su paraları giderleri 15 000 152 520 
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Bölüm 423 - Madde 16 — Liman, bina ve tesislerinin bakimi 

Lira. 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

450 000 
433 800 
16 200 

* Madde ödeneği 1952 yılında kabul edilen ödeneğin 16 200 lira fazlasiyle 450 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

ödeneğin hikmete tahsis şekli aşağıda gösterilmiştir : 

Haydarpaşa iskele, rıhtım ve dalgakıran ta
miri 
Sirkeci rıhtım ve iskele tamiri 
Maltepe usturmaçalarının tamiri 
Derince'de rıhtım bakımı 
îzmit iskelesinin bakımı 
Alsancak iskelesinin tamir ve bakımı 
Samsun iskelesinin tamir ve bakımı 
Mersin iskele ve rıhtımlarının bakımı 
Mersin Umumi Mağazalar İskelesinin tamiri 
İskenderun İskelesinin bakımı 
Binaların bakımı 
Limanlardaki vinçlerin kurulması ve atelyeye 
gönderilen vinç parçalarının tamiri ile silo ta
mirleri için 

Lira Lira 

80 000 
40 000 
7 000 
10 000 
15 000 
40 000 
50 000 
50 000 
40 000 
33 000 
35 000 

50 000 450 000 

Bölüm 423 - Madde 17 — Muharrik ve müteharrik edevat ile demirbaşlarının bakımı 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

19 704 590 
18 607 048 
1 097 542 

1953 yılında, 1952 yılında yapılmış olan lokomotif tamiratından! fazla olarak 30 aded lokomotifin 
arka kazanı tamamen değiştirilecektir. Bundan başka malzeme fiyatlarmda bir miktar artış bulun-
maktadır. 

1952 yılı Bütçesinde tahmin edilen 10,5 milyar ham ton kilometreye mukabil 1953 yılında 12,8 
milyar ham ton kilometre yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeplerin, maddeye yapacağı ilâve 
bu nispetler dâhilinde artması icabederken, yeni tatbik edilmekte olan tasfiye metodu ve dolayı-
siyle kazan tamiratında elde edilecek tasarruflar dolayısiyle madde ödeneği 1 097 542 lira fazlasiyle 
19 204 590 lira olarak teklif edilmiştir. 

:fH 



Lira Lira 

İ 953 yılında 650 lokomotif tamir edileceği ve beher lokomotifin tamiri
nin vasati olarak 17 300 liraya mal qlacaği esasına göre 650 X 17 300 = 
Yeni büyük motorlu trenlerin 1953 yılında yapılacak tamirleri için be
herine takriben 10 000 lira hesabiyle 16 X 10 000 = 
Motorlu vagonların tamiri 
1480 yolcu vagonunun tamiri beheri 2 100 X 1 480 = 
Yük vagonlarının tamiri : 
İ l 480 aded beherinin tamiri 423 liradan 11 480 X 423 = 
23 aded vincin tamiri beheri 4 550 liradan 4 550 X 23 = 
2 kamyonun tamiri beheri 3 000 liradan X 2 = 
Ptlâka resimleri 200 zer liradan 200 X 2 = 

11 245 000 

160 000 
224 500 

3 108 000 

4 856 040 
104 650 

6000 
400 

11 245 000 

384 500 
3 108 000 

4 856 040 
104 650 

6 400 

Toplam 19 704 590 

Bölüm 423 - Madde 18 — Liman araçlarının bakımı 

Lira 

1953 yılı teklifi 216 000 
1952 yılı ödeneği 179 555 
Fazlası 36 445 

Limanlarda trafik artışı ve bu nispette de vasıtaların artmış olması sebebiyle 1952 Bütçesine 
nazaran 36 445 lira fazlasiyle 216 000 lira teklif edilmiştir. 

Lira Lira, 

Bakım malzemesi bedeli 
İkinci sınıf demirbaş yeni
lenmesi 
Geçici amele ve işçi yevmiyesi 
Sigorta primi 

Bölüm 424 - Madde 10 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Eksiği 

153 200 

20 000 
40 000 
2 800 216 000 

— Ücretler 

Lira 

— 
24 341 
24 341 

Trabzon - İran transit yolunda çalışıp da ücretlerini 1952 mali yılı Bütçesinin 423 neü bölümünün 
10 ncu maddesinden alanlar 1953 malî yılı Bütçesinde 202 nci bölümde yeniden ihdas edilen 30 ncu 
maddeye ithal edildiğinden bu madde için ödenek teklif edilmemiştir. 

( & Sayısı : fi) 
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Bölüm 424 — İşletme giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 36 478 
1952 yılı ödeneği — 
Fazlası 36 478 

1952 malî yılı Bütçesinin 423 ncü bölümün 20 nci diğer giderler maddesi 1953 malî yılı Bütçesin
de yeniden ihdas edilen 4§4 ncü bölüme aktarıldığından, bölüm ödeneği personelin diğer hak edişle-
riyle yönetim giderleri ve vasıtalarda kullanılacak yakıtlarla tamir ve bakım giderleri karşüığî tek
lif edilmiştir. 

Bu itibarla hakikatta bir ödenek artışı mevzuubahis değildir. 

Bölüm 453 - Madde 10 — Demiryollar Birlikleri Takas Büroları ve Mümessil İdarelere 
katılma payı 

Lira 

1953 yılı teklifi 85 500 
1952 yıh ödeneği 18 000 
Fazlası 10 500 

1952 yılı ödeneğinin ihtiyaca kâfi gelmemesi vo fiilî Memelerin zaruri kıldığı sebepler' dolayısiy-
le madde ödeneği 10 500 lira fazlasiyle 28 500 lira olarak teklif edilmiştir 

Lira Lira 

Toros Ekespresi trafiğinden mümessil idare masrafı olarak I). H. P. İdaresine 
ödenmek üzere 4 000 
Semplon trafiğinden mümessil idare masrafı olarak S. N. C. F. Demiryolla
rına ödenmek üzere 
Beynelmilel yolcu ve bagaj tarifelerinin basın masrafına mukabil 
Ü. î. C ye ödenmek üzere 
Takas bürolarına katılma payı 
Demiryolları birlikleri takas büroları ve mümesisil idarelere katılma payı 19 000 28 500 

Bölüm 453 - Madde 80 — Komşu demiryollarına verilen rödövanslar 

Lira 

1 000 
1 000 
1 000 
2 500 

19 000 

1953 yılı teklifi 11 000 , 
1952 yılı ödeneği 12 0ÛC 
Eksiği 1 000 

1952 yılındaki tahsisatın 1 000 iira noksaııiyle 11 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bödövanslar 11 000 

{ S. Sayısı : Tt ) 



Mİüm 463 - Madde 30 — Transit vagonlarının-, tatil ve tazmini ücretİerri 

Lora 

.1958 yılı teMif i 820 000 
1952 yılı ödeneği 154 600 
Fazlası 665 400 

Transit vagonlarmın tatil ve tazmin ücreti ile Yugoslav 'lordan kiralanan 1000 vagonun Gevgir-
li-Pityon arası boş geliş ve dönüş ücreti ile memleketimizde kaldığı müddetçe ödenecek kira kar
şılığı: 

Lira 

Cer Dairesi 35 000 
Hareket Dairesi 754 600 

820 000 

1952 senesi Bütçesi madde ödeneğine nazaran görülen 665 400 liralık artıştan; 

65 400 liranın R, î. V. ile yapılan yeni anlaşmaya katılma payı, 
200 000 liranın Yusgöslavlardan kiralanan 1000 vagonun Ggvtgirli - Pityon arası boş geliş ve dönüş 

üerti, 
400 000 liranın, bu vagonların memleketimizde kaMığı müddetçe ödenecek kira karşılığını teşkil 

etmektedir. 

Bölüm 453 - Madde 40 — Demiryol kongre ve konferanslarına katılacakların yolluklariyle diğer 
giderleri 

Lira 

3953 yılı teklifi 15 000 
1952 yılı ödeneği " 14 250 
Fazlası 750 

Madde ödeneği geçen yıla nazaran 750 lira fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 453 - Madde 50 —- R. 1. C. hükümleri gereğince ödenecek yabancı yolcu arabaları ücreti 

Lira 

1953 yılı teklifi 12 760 
1952 yılı ödeneği — 
Fazlası 12 750 

1953 senesi içm yeniden ihdas edilen maddeye aşağıdaki maksat için 12 750 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

a 

R. t. C. hükümleri gereğince İdaremize gelip, giden yabancı yolcu arabaları Ess/Km. 
ücreti 12 780 

[ S. Sayısı : 77 J 
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Bölöm 454 — Sigorta sermayesi karşılığı 

Lira 

1953 yılı teklifi 240 000 
1952 yı!k ödeneği 2SS 000 
Eksiği 45 000 

195$ yılı için kâfî geleceği anlaşıldığından 45 000 lira noksaniyle 240 000 lira teklif edilmiştiı 
Bölüm 456 — Düşûnülmiyen giderler 

Lira 

1953 yılı teklifi — 
1952 yıft ödemeği 3 000 
Eksiği 3 000 

1953 yıiı Bütçesinde ötefberi giderleri içerisinde mütalâa edildiğinden ödenek teklif edilmemiş
tir. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri 

Lira 

1953 iyili teklifi 190 800 
1952 yılı ödeneği 169 801 
Fazlası 20 999 

1952 yılında 301 nci bölümün 20, 30, 40, 50, 60 ve 304 ncü bolümün 10 ve 20 nci maddelerin
deki ödeneklerin bu tertibe alınmasından bölümde 20 999 liralık bir fazlalık ıhfisıl olmuş ve bö
lüm 190 800 lira olarak teklif edilmiştir . 

Ödeneğin müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira Lira 

Yol dairesi : 
Yol çavuş ve bekçi kursu, 60 kişi iştirak ede
cek, 60 X 2025 X 92 12 420 
Makinist kursu : 
Senede dört defa kurs açılacak, her kursa 45 
kişi iştirak edecek, 45 X 4 = 180 kişi, 45 X 
2.25 X 366 = 37 058 
Revizör kursu : 
Her kurs üç ay olmak üzere iki kurs, her 
kurs mevcudu 40 kişi olacaktır. 40 X 2,25 
X 183 = 16 470 
Yağcı kursu : 
Her kurs üç ay olmak üzere 2 kurs açılacak, 
kurs mevcudu 40 kişi olacak 40 X 2,25 
X 183 = 16 470 
Kurslara gerekli malzeme bedeli Eleme
ğinin % 40 ı 3 686 
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^ Lira. Lira 

Hareket kursu : 
Beş ay süreli olmak üzere iki kurs açılacak 
bu kurslara 80 er kişi iştirak edecektir. 
2,25 X 80 X 3 0 5 = 54 900 
Tren şefi kursu : 
Dört ay süreli iki kurs açılacak v§ bu kurs
lara 50 şer kişi iştirak edecektir. 225 X 
50 243 = 27 338 
Kurs kalay giderleri : 
Demirbaşta kayıtlı 296 parça kabın kalay 
ve tamiri için 600 
Döşeme ihtiyacı için 350 
Demirbaş ihtiyacı için (550 
Öteberi : 
Temizlik malzemesi ile 40 telgraf makine
sinde kullanılan mürekkep ve bant için 1 500 
3 000 çarşaf beheri 20 kuruştan 600 
Nevresim 3 000 aded 25 kuruştan 750 
Y. Yüzü 3 OÖO aded 10 kuruştan 300 
Aydınlatma : 
Cer atelyesinden gelen faturalara göre 5 410 
Isıtma : 
417 ton beher tonu 24 liradan (linyit) 10 008 
9 ton beher tonu 40 liradan (odun) 360 
Nakliyesi 42 
Posta telgraf ücreti 150 
Telefon ve başka haberleşme giderleri 1 738 190 800 

Bolüm 502 - Madde — Eski yıllar borçları 

Lira 

* 1953 yılı teklifi 537 438 
1952 yılı ödeneği 205 286 
Fazlası 332 152 

1952 yılında teklif edilen ödenek kâfi gelmemesi sebebiyle ilâma müsteniden kesinleşmiş alacak
lar kairşıhğı olarak 332 152 lira fazlasiyle 537 438 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 601. — Demirspor kurumlarına yardım 

Lira 

1953 yılı teklifi 13 000 
1952 yılı ödeneği 13 000 

1952 yılı Bütçesinin aynı olarak 13 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Bölüm 602. - Demiryol Dergisine yardım 

Lira 

1953 yılı tekli* 
1952 yıh ödeneği 3 000 
Eksiği 3 000 

1953 Malî yılı için ödenecek teklif edilmemiştir 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1968 yılı Yatırımlar Bütçesi gerekçesi 

Yenilemeler, servet artışları ve malî mükellefiyetler kısımlarından terekküp eden yatırımlar 
bütçesi ile geçen şene 54 692 585 lira ödenek kabul edilmişti. Bu yıl 15 307 415 lira fazlasiyle 
70 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. Bu meblâğ umumi bütçemizin % 28.31 ni teşkil etmekte
dir. 

Malûm bulunduğu üzere İdare, kalkınması ve memlekette görülen süratli iktisadi inkişafa ce
vap verebilmesi için büyük yatırımlar yapmak zorunda bulunmaktadır. Bu itibarla, bu yılki enves-
tisman bütçesi de, yatırımlara tahsisi mümkün en ufak meblâğlar dâhil hesaplanarak ihtiyaçların en 
mübremleri göz önünde tutularak hazırlanmış bulunmaktadır. .; : 

Teklif olunan 70 000 000 liralık ödenekten : 

16 564 611 lirası 5073 sayılı Kanuna göre geçen ve daha evvelki yıllarda yapılan yatırımlar, 

10 713 977 lirası satınalman demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka 
giderleri ile 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan 10 000 000 sterlinlik krediden tdareee kullanılan 
kısmın itfa ve faiz karşılığını, 

Teşkil etmekte olup bu suretle bu yıl yeniden 42 716 412 liralık envestisman yapmak imkânı 
elde edilmiş bulunmaktadır. Filhakika bu ödenek : 

1. Ü^ilizasyon artırıcı tesislere, 

2. Seyrüsefer emniyeti ile ilgili tesis ve vasıtalara, 

3. Gerek demiryollarında ve gerekse limanlarda artan iş 'hacminin karşılanabilmesi için mu
harrik v* müteharrik edevat ile mekanik vasıta ve tesislere, 

Tadısis edilmiş bulunmaktadır. 

1952 yılında, 5073 sayılı Kanunla verilen gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi
ne istinaden mecmu tutarı 48 000 000 lirayı aşan aşağıda yazılı vasıta ve tesislerin yapılmasına ve 
mubayaasına tevessül olunmuş ve bu maksatla 1953 yılı. yatırım 'bütçemizin alâkalı bölümüne 
hizalarında da görüleceği veçhile <bu yıl taksitlerini 'karşılamak üzere ceman 13 430 205 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 
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Lira 

5 900 205 
800 000 
200 000 

= 1 500 000 
260 000 
770' 000 

4 000 000 

13 430 205 

1. 1.150 aded yük vagonu mubayaası 
2. 11 mlotörlü vagon ve römork 
3 Liman ve deniz vasıta ve tesisleri 
4. Ankara'da motor ate'lyesi tesisi 
5. Eskişehir deposu 
6. Çankırı ve Sivas demiryolları ikmal inşaat i 
7. Sirkeci banliyösünün elektrifikasyonu 

Toplanı 

Bundan 'başka 1953 yılında yapılacak 29 286 207 liralık yatırımların mahiyetleri ve müfredatı 
bölümler gerekçesinde gösterilmiş bulunmakla beraber umumi olarak seyrüsefer emniyetini sağ
lamak ve ütilizasyonü artırmak maksadiyle yolun takviyesi, köprülerin yenilenmesi, emniyet te
sisleri yapılması, tahmil ve tahliyeyi çabuklaştırmak ve kolaylaştırmak için istasyon ve ambar 
tesislerinin ıslah ve takviyesi, deniz ve liman vasrta ve itesisleri tedariki, ıslah ve takviyesinden 
artacak olan muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tamirleri için 'tesisine lüzum görülen 
depo ve bakım yerlerinden mübrem ve âcil olanlar tesbit edilerek ona göre ödenek tahsisleri ya
pılmıştır. 

1: ~ Yenilemeler 

Bölüm 761 — Tertibi : 5073 sayılı Kanuna »öre yapılacak yenilemeler 

* • * - ' • ' L i r a 

1953 yılı teklifi 3 529 484 
1952 yılı ödeneği 9 598 654 
Eksiği 6 069 170 

ödenek aşağıdaki maksatlar için teklif olunmuştur. 

a) Üst yapıda ve demirbaşlarda yenilemeler : 
Lira 

Basra'da Amerikalılardan alman yol malzemesi bede
linin itfa taksiti ve faizi 44 441 
Basra'da Amerikalılardan alman tirfon bedelinin 
itfa taksiti ve faizi 7 673 
Ameriklılardan ajlman rayların gümrük resmi taksiti 231 371 
Amerikalılardan alman traverslerin gümrük resmi * 
taksiti 526 864 
Exim Bank'tan alınan 3 750 000 dolarlık kredinin 
itfa taksiti ve faizi , 2 319 119 
Almanya'dan alınan ray ve traverslerin Gümrük Res
mi taksiti 399 566 
Vida çözme makinesi Gümrük Resmi taksiti 450 

Toplam 3 529 484 
L,.... ' % = = = = = 
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Bölüm 762 — Tertibi : 5073 sayılı Kanun dışında yapılacak yenilemeler 

Lira 

1953 yılı teklifi 10 992 378 
1952 yılı ödeneği 10 688 5Ö4 
Fazlası 303 794 

ödenek bu yıl yeniden yapılacak aşağıda yazılı yenilemeler için teklif olunmaktadır. 

Lira Lira Lira 

A) Üst yapıda ; ' 
1. izmir'de Kim. 215 ve Afyon - Konya arası po
zunun tamamlanması için 200 Kim. lik el emeği 
200 X 4 000 liradan = 800 000 800 000 
2. Poz bulaştı 85 000 M3 X 7,05 liradan «balast 
tahmil, tahliyesi dâhil» 600 000 
3. Poz için 130 aded Komple makas imali 130 X 
10 000 liradan «travers, ray ve küçük yol malze
mesi dâhil» 
4. Şebekede nivelet terfii el emeği 

B) Yol tesislerinde : 
1. Tahkimat 
2. Gebze Varyantı 
3. Karabük - Zonguldak arası telgraf hatlarının 
yenilenmesi 
4. Alsaneak - Dinar telefon hattının yenilenmesi 
5. Maden civarında fabrikaların bacalarından çı
kan gazlar tesiri ile çürüyen tellerin yenilenmesi 
6. Köprülerin yenilenmesi 

G) Binaların ve sabit tesislerinin yenilenmesi .: 
1. Muhtelif su tesislerinin yemlenmesi 
2. Ankara'da otomatik telefon tesislerinin yeni
lenmesi 

Ç) Birinci smıf demirbaşlarla makina ve tezgâh, 
a'lât ve edevat ve motörlerin yenilenmesi : 
1. Yol Dairesi : 
1. Yola ait olanların yenilenmesi 90 000 
2. Çadırların yenilenmesi 35 000 125 000 

1 300 000 
100 000 

200 000 
50 000 

14 000 
35 000 

4 000 
1 750 000 

75 000 

25 000 

2 800 000 

1 

2 053 000 

100 000 

2. Cer Dairesi : 
1. Cerre ait olanların yenilenmesi 35 000 35 000 

3. Atelyeler Dairesi : 
1. Tezgâh, takım ve motörlerle demirbaşların 
yenilenmesi " 90 000 90 000 
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4. Hareket Dairesi : 
1. î®tasyom ve amlbarların ve hareket servisleri -
nin demirbaşlarının yenilenmesi 
2. 500 aded sıhhi imdat sandığının değiştirilmesi 
3. Limanlardaki muhtelif demirbaş makina, alât 
ve edevatın yeri ilenmesi 
5. Sağlık işleri : 
1. Sağlık teşkilâtı ile hastanelerin demirbaşları
nın yenilenmesi 

150 000 
50 000 

50 000 

24 000 

250 000 

24 000 

6. Genel Müdürlük : 
1. Vagon servislerimde yatak ve yongan çarşaf 
yüzleriyle sair demirbaşların yenilenmesi 
2. İşletme merkezlerinin demirbaşlarının yeni
lenmesi 
3. Maliye ve Muhasebat Dairesi daktilo ve hesap 
makinaları ile diğer demirbaşlarının yenilenmesi 
4. Hasılat Dairşşjb daktilo ve hesap makineleri ile 
diğer demirbaşlarının yenilenmesi 
D) Yük vç hizmet vagonlarında ve demirbaşla
rında : 
Teknik ömrünü doldurmuş yük vagonlarından bir 
kısmı yerine kaim olmak üzere imâl edilecek 500 

ük vagonunun malzemesi 500 X 11 000 liradan 

Toplam 

750 

4 628 

2 500 

7 500 15 378 539 378 

5 500 000 

10 992 378 

Yolda poz işine ve köprü yenilemelerine programına göre devam edilmektedir. Bu yıl ayrıca. 
teknik ömürlerini doldurmuş bulunan yük vagonlarından bir kısmı yerine kaim olmak üzere vagon 
atelyemizde imali kararlaştırılan 500 aded yük vagonunun malzemesi için 5 500 000 lira ödenek is
temişt ir . Buna rağmen bu bölüırv ödeneğinde ancak 303 794 liralık bir artırma yapılmıştır. 

\ t . . • • fi Servet arhşfarı 

Bölüm 781 — Tertibi : 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak servet artışları 

Lira 

1953 yıh teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fazlası 

26 465 332 
20 383 873 
6 081 459 

ı S: Sayısı ; 77 ) 
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Ödenek aşağıdaki maksatlar için teklif olunmaktadır. 

A) «İtinalarda ve sabit tesislerde sermaye artışları.-

Lokomotif kantarı gümrük resmi taksiti 
Siras lokomotif deposu tevsiatı 

_. Aakara motor atelyesi inşaatı için 
4. Çankırı ve Sivas depoları ikmal inşaatı 
5. Eskişehir deposu inşaatı 

B) Liman ve deniz vasıta ve tesislerinde sermaye artışları : 
1. Liman ve deniz vasıta ve tesisleri için 

» 
C) Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, alât ve edevat ve 
motörlerde sermaye artışları : 
1. Santral Gümrük Resmi taksiti 
2. Motorlu tren depoları tezgâhlarına ait resülmal ve* faiz itfası için 
3. 4 aded vincin Gümrük Resmi taksiti 
4. Kereste kurutma tesisatı Gümrük Resmi taksiti 
5. Matkap tezgâhı, hadde tezgâhı ve talaş emme tesisatı Gümrük Resmi 
taksiti 

Lira Lira 

149 
862 427 

1 500 000 
770 000 
260 000 

200 000 

2 055 
255 871 

902 
2 024 

3 392 576 

200 000 

34 260 886 

Ç) Lokomotiflerde, trenlerde ,ve demirbaşlarında sermaye artışları : 
1. Orta Avrupa'da Amerikalılardan alman 50 lokomotif bedelinin re-
sülmal taksiti ve faizi 
2. Orta Şarktan alman mikado tipi 24 lokomotif bedelinin resülmal tak
siti ve faizi 
3. Amerika'dan alınan 62 lokomotife ait bonoların resülmal taksiti ve fa
izi ile Gümrük Resmi taksiti 
4. Amerika'dan alınan 26 lokomotife ait bonölartn resülmal taksiti ve fa
izi 
5. Amerika'dan alınan 88 lokomotif nakliyesine ait bonoların resülmal 
taksiti ve faizi 

151 325 

110 770 

2 517 997 

1 182 329 

658 462 4 620 883 

D) Mlotörlü vagonlarda ve demirbaşlarında sermaye artışları : 
1. 16 motorlu trenin resülmal taksiti ile faiz ve Gümrük Resmi taksiti 3 853 954 ' 
2. Yeniden alınacak motorlu vagon ve römorklar için 800 000 4 653 954 
E) Yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları : 
1. Avusturyalılardan alman gö yolcu vagonunun Gümrük Resmi taksiti 114 848 
2. Almanlardan alman 120 yolcu vagonunun resülmal taksiti ile faiz ve 
Gümrük Re*nu taksiti 2 608 424 2 723 272 

F) Yük ve hizmet vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları: 
1. Orta - Avrupa'da Amerikalılardan alınan 271 yük vagonunun resül
mal taksiti ile faizli 
2. Ticaret Ofisi eliyle ÇeitoMo<vakya 'dan alınan 1.209 yük vagonuna ait 
bonoların bu yıl faizi 
3. 100 eift ce'̂  "vagonunun Gümrük Resmi taksiti 

52 234 

524 949 
59 47# 

( S. Sayım : 77-) 
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Lira Lira 

4. Kömür vinçleri, kavramasının Gümrük Resmi taksiti 50 
5. 135 yük vagonunun Gümrük Resmi taksiti 76 851 

.6. Yeniden alınacak 1.150 yük vagonu için bu yılda tediyesi derpiş editlen 9 900 205 6 €13 761 
G) Elektrikli 'trenler vasıta ve tesisleri : 
Sirkeci banliyösü elektrifikasyonu için bu yrl tediyesi derpiş olunan — 4 000 000 

Toplam — 26 465 332 

5073 sayılı Kanun gereğince hazırlanan programın tahakkukuna çalışılmaktadır. Nitekim bu 
programda ön plâna alınan ve tutarları takriben 48 000 000 lirayı aşan 1 150 yük vagonu ile, 11 
motorlu vagon ve römorku, liman ve deniz vasıta ve tesisleri satmalınması için ve ayrıca An
kara 'da bir motor atelyesi tesisi, Çankırı ve Sivas depolarının ikmal n'evakısı ve Eskişehir de
posu tevsii, Sirkeci banliyösü elektrifikasyonu için tediye programlarına göre 1953 yılında öden
mek üzere ceman 13 430 205 lira ödenek istenilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 782 — Tertibi : 5073 sayılı Kanun dışında yapılacak servet artışları 

Lira 

1953 yılı teklifi 18 293 829 
1952 yılı ödeneği 3 339 050 
Fazlası 14 954 779 

ödenek, aşağıda yazılı yatırımların yapılması için teklif olunmaktadır. 

Lira Lira Lira 

a) Üst yapıda servet artışları : 
1. Irmak kuşak hattı 500 000 
2. 30 istasyonun hat nafi tullerinin 120 dingile göre uza-

3. 

b) 
l. 
2. 
0 
0 . 

4. 

c) 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 

tılması 
Diğer muhtelif tevsiler 

Yol tesislerinde sermaye artışları : 
Tahkimat işleri 
Emniyet tesisleri 
Çankırı döner köprüsü 
Diğer işler 

Binalarda ve sabit tesislerinde ve diğer sabit tesislerde 
ve diğer gayrimenkullerde servet artışları . 
Kamulaştırma 
Vagon kantarları 
Durak ve istasyon binaları .; 
Eskişehir Gar binası 
Diğer istasyon ve duraklar 
istasyon hudutlarının kapatılması 
Hangarlar 
Ambarlar 

120 000 
138 400 

150 000 
4 000 000 

300 000 
241 000 

600 000 
600 000 

500 000 
81 600 

758 400 

4 691 000 

581 600 
100 000 
110 000 
35 000 

( S. Sajruu : 77 ) 
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1 600 000 
240 000 
600 000 
442 000 

2 882 000 

302 459 
20 000 
7 000 

350 000 
470 000 
128 500 
65 000 
93 525 

2 882 000 
80 000 

7. Rampa, peron, meydan ve karolaj 
8. Banliyö istasyonları helaları 
9. Eskişehir ilkokul pansiyonu kalorifer tesisatı 

10. Su tesisleri 
11. Tank tesisleri 
12. Atelye binaları 
13. Elektrik tesisatı 
14. Baraka, yatakhane, lojman 
15. Depo binaları : 
1. Birinci sınıf revizorlük binaları 
2. Eskişehir deposu 
3. Motorlu tren depoları 
4. Diğer depolar tevsiat ve inşaatı 

16. Kontrol ve proje masrafları 80 000 6 425 084 
ç) Liman tesis ve vasıtalarında sermaye artışları : 
Muhtelif liman ve deniz vasıta ve tesisleri 3 425 000 
d) Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, alât, edevat
la motörlerde servet artışları : 
1. Yol dairesi : 
Merkez ve işletmeler teşkilâtı için 150 000 
2. Cer dairesi : 
Cer servisi, lokomotifler ve depoların ihtiyacı 100 000 
Motorlu depolarının ihtiyacı 30 000 
Teknik kitap ve ansiklopedilerle din normları 3 000 
İzmir - Haydarpaşa ve Sirkeci revizörlükleri için 
vagon tathiratmda kullanılmak üzere toz alma 
süpürme, püskürtme tertibatı olan fennî temizlik 
cihazı 6 X 500 lira =* 3 000 
Soğuk mmtakalarda ve yağmurlu yerlerde çalışan 
personele verilecek muşamba, gocuk, eldiven, çiz
me ve benzeri levazım bedeli 31 900 
93114 - 202, 203 ve 213 sayılı mukavelelerle sipariş 
edilen 12 aded zımpara taşı tezgâhı ile 12 aded 
metal eritme ocağının ve üç aded atelye vincinin 
bedeli 60 411 
93113 - 80 sayılı mukavele ile siparişef bağlanan 
tazyikli hava aletleri bedeli 19 031 
Torna tezgâhlarının Gümrük Resmi ve sair mas
rafları 8 000 
Haydarpaşa ve An^atra'depoları imdat vagonları 
için 2 aded hidrolik drayman cihazı 60 000 
Muhtelif ebat ve takatta dişli kriko 20 000 
Lokomotif ve imdat vagonları için drayman pabucu 25 000 
Drayman vinçlerini örtmek için branda bezinden " 
yapılacak hususi örtü 5 000 

; "!,' : ". (S. Sayısı : 77 ) 
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Yeni inşa edilecek revizörlük binaları için lüzumlu 
demirbaş, alât, edevat, tezgâh ve motiörler 
Nalko kazan suyu tasfiye sistemi için lüzumlu 
naikometre ve lâiboratuvarın diğer demirbaşları 
3. Atelyeler dairesi : 
Muhit elif atelyelerin ihtiyaçları 
4. Hareket dairesi : 
üar, istasyon w ambarların demirbaş ibtiyaelaı-t 
16 aded bagaj arabası 700 X 16 = 
Bir aded beş tonluk vinç 
100 aded vagon muşambası 615 X 100 = 
İşletme merkezleri için çamaşır makinesi 
Limanlar ihtiyacı için 
İskenderun ve Mersin limanları için 2 aded jip 

5. Genel Müdürlük : 
25 aded demir dolap 
Büyük şaryolu bir aded daktilo makinesi 
Bir aded Facit marka hesap makinesi 
Bir aded para kasası 
Muhtelif kitap ve ansiklopediler 
İşletme müdürlükleri ihtiyacı 

Hasılat dairesi için kitap ve ansiklopedi 
Muhasebat dairesi için geniş şaryolu daktilo tnn-
kinesi ve sair demirbaşlar 
Zatişlerinin muhtelif demirbaşları 
Hukuk müşavirliğinin kitap ve sair demirbaşları 
6. Okul pansiyonları ve kursları : 
Filimle eğitim için Adapazarı, Eskişehir, Ankara 
ve Sivas atelyelerine birer sinema makinesi alın
ması için 4 X 4 200 = 
Kurslar ihtiyacı için yatak takımları 
7. Sağlık İşleri : 
Hastahaneler ve işletme sağlık teşkilâtı için 

e) Motorlu trenlerde servet artışları : 
16 motorlu trenin malzeme ve işçilik ücretlerinin 
yükselmesinden dolayı fiyat farkı 
f) Yolcu vagonlarında servet artışları : 
Üerdingen Firmasından alman 120 vagonun fiyat 
farkı 
93102-32 sayılı mukavele muhteviyatı yolcu va
gonlarının rıhtım ücreti 

400 000 

15 00ü 780 342 

200 000 

200 000 
112 000 
25 000 
61 Ö00 
10 000 
185 258 
14 742 

12 600 
1 000 
1 800 
1 000 
2000 
ıa ooo 

im 5oo 

29 700 

250 

1 200 
868 

1 000 

16 800 
3 200 20,000 

92 000 1 883 860 

317 000 

835 981 

58 769 394 749 
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g) Yük vagonlarında servet artışları : 
93102.1, 93103 - 11 ve 93102-37 sayılı mukave
lelerle satmalınan yük vagonları ve yedekleri rıh
tım üereti 
Çeklerden alman 6 aded buharlı kömür vinci be
delinin % 75 i ile Gümrük Resmi ve diğer giderleri 

-/ • Toplanı 

80 273 

318 463 398 736 

18 293 829 

Bölüm 783 - Madde 10 Tertibi : Satmalınan demiryollar ve limanların faiz ve itfa karşıhklan 
ve başka giderleri 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Noksanı 

Teklif olıman ödenek aşağıdaki hesaba istinat e 

Anadolu Demiryolu 
Mersin - Tarsus - Adana Demiryolu 
Haydarpaşa Limanı 
Şark Demiryolu 

Aydın Demiryolu 
Anadolu Demiryolu enıarjman masrafları 
Aydın Demiryolu emarjman masrafları 
Başka giderlerle muhtemel kur farkları 

Toplam 

8 320 000 
8 521 000 

221 100 

tmektedir. Noksanlık kur 

Ecnebi 
cinsi 

Fs 
Pn 
Fs 
Fs 

* 

parasıüfiî' 
miktarı 

8 676 959 04 
65 592 4CT 

647 115 65 
1 669 000 00 

11 058 667 09 
146 440 -/-

• - • • ' " . y i - i O K . r * » . • • • - , * * » ••• • •••• 

fârkmdari nM&evellittir. 

'» 
Kuru 

64,67 
64,67 
64,67 
64,03 

7,91 

Lira 

•5 611 389 
4£4a« 

418 489 
1 068 660 

7 140 .958 
1 158 340 

10 000 
5^000 
5 701 

8 32Ö 000 
:, ,ı"ı», v ı a a s t 

K. 

41 
61 
96 
70 

41 
00 
00 
00 
59 

00 

Bölüm 783 - Madde 20 — Tertibi : 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan krediden idarece kulla
nılan kısmın itfa ve faiz karşılığı 

Lira 

1953 yılı teklifi 
1952 yılı ödeneği 
Fatflası 

2 39$ ,977 
2 161 324 

237 653 

( S. Sayısı : 77 ) 
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ödenek, İngiliz kredisinden idarece kullanılan kısmın senelik faiz ve itfa kargılığı olarak tek 

lif olunmuştur. 

Lira .', • ; ! , y . . ...'.'" 

Resülmal taksiti : 
£' : 246 240 X 7,91 liradan = 
Faiz 
£ : 57 043 19/2 X 7,91 liradan 

Toplam 2 398 977 

1953 Malî yılı Gelir Bütçesi gerekçesi 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvel, İdare Bütçesinin gelir kısmım ihtiva etmektedir. 

Bütçenin gelir kısmı; işletme ile ilgili olan gelirlerle, işletme ile ilgili olmıyan gelirler ve resmî 
dairelerden nakliyeden mütevellit idare alacakları olmak üzere üç grupta toplanmıştır :. .* 

I - İşletme ile ilgili olan gelirler; 

1. Demiryolu işletme gelirleri: (Yolcu, bagaj, yük taşımaları ve demiryolu taşımalariyle ilgili 
diğer gelirler) 

2. Limanlar ve iskeleler gelirleri: (Limanlar ve rıhtımlar gelirleriyle iskeleler gelirleri), 

3. Karayolları işletme gelirleri: (Trabzon - İran transit yolu geliri) 

II - İşletme ile ilgili olmıyan gelirler; 

1. Satışlar, 

, 2. Çeşitli gelirler. 

III - Resmî dairelerden nakliyeden mütevellit idare alacakları. 

1953 Gelir Bütçesinin tanziminde 1952 Bütçesi için yapıldığı gibi bilhassa nakliyat previzyonlan 
esas tutulınuşt^r. Bunun için de son senelerde nakliyattaki inkişaflar, 1953 yılının hususiyetleri 
zirai istihşaİinrnakliyat üzerindeki tesirleri, otobüs ve kamyon rekabeti gibi faktörler göz önünde tu
tularak elde edilen rakamlar ortalama tarife vâhitleriyle kiymetlendirilmiştir. 

/ - İşletme ile ilgili olan gelirlerin tahmini 

1. Yolcu geliri : 

Son beş senenin yolcu nakliyatı mukayese edilirse, bu nakiyatın her sene (1948 senesi hariç) bir 
evvelki seneye nazaran % 3 - 6 arasında bir artış kaydettiği görülür. 

1 947 759 

451 218 

( S. Sayısı : 77 ) 
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Yolcu adedi (Bütün şebeke) : 

Seneler 

1947 . 
1948 
1949 
1950 
1951 

...v 

Aded 

49.661.950 
49.182.051 
50.715.055 
53.130.112 
56.351.738 

1939 a< 
nazaran 
artış % 

93.7-
91.8 
97.8 

107.2 
119.8 

Bir evvelki se
neye nazaran 

artış veya 
eksiliş % ;• 

;' _, 
' ' —1 

3.11 
4 ^ 6 
6.06 

f: Banliyö ve diğer hatlar ayrı ayrı mütalâa edilirse, bu aartışm bilhassa son senelerde banliyölerde 
daha fazla olduğu göze çarpar. 

Yolcu adedi (Banliyöler) : 

Seneler 

L947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Aded 

28.267.459 
29.085.379 
30.564.170 
32.234.543 
34.618.9S1 

1939 a 
nazaran 
artış % 

89.4 
94.8 

104.7 
115.9 
131.9 

Bir evvelki se
neye nazaran 

artış veya 
eksiliş % 

2.89 
5.08 
5.46 
7.39 

Yolcu adedi (Banliyöler hariç) 
1947 21.394.491 99.8 
1948 20.096.672 87.6 
1949 20.150.885 - 88.1 
1950 20.895.569 : 95.1 
1951 21.732.757 102.9 

-6,67 
0.27 
3.69 
4.00 

• Son beş senenin yolcu kilometresinde de banliyö, ve ana hat ayrı ayrı olmak üzere, yolcu 
adedinde muvazi olarak hemen hemen aynı artış göze çarpmaktadır. ., 

Yolcu gelirine gölince; yolcu tarifelerinde son senelerde esaslı İbir değişiklik yapılmadığı 
cihetle, gelir de yolcu kikmıetresiyle mütenasip olarak artmıştır. 

Yolcu kilometreleri ve gelir (Banliyö) 

Seneler 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Yolcu (Em. 

290.172.300 
2991375.347 
314:834.930 
333.289.402 
361.612.829 

Gelir 
Lira 

2 957 741 
3 201 318 
3" 409 246 
3 62? 858 
3 794i784 

Ortalama 
mesafe 

Km. 

10.2 
10,3 
10.3 
10.3 
10.4 

1 yolcu 
gelir 

Kuruş 

10.46 
11İÖ0 
11J15 
11J25 
10.96 

1 yolcu 
Km. gelir 

Kuruş 

1.02 
1.07 
1.08 
1.09 
1.05 
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Yolcu Km. leri ve gelirleri (Banliyö hariç diğer hatlar) : 

Ortalama 1 yolcu 1 yolcu 

Seneler 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Yolcu Km. 
(1000) 

2.389.789 
2.246.452 
2.175.080 
2.182.222 
2.306.409 

Gelir 
Lira 

43 680 069 
41 586 136 
41 439 974 
42 536 447 
45 222 527 

mesafe 
Km. 

112 
112 
108 
104 
106 

Gelir 
Lira 

20.4 
20,7 
20.6 
20.3 
20.8 

K m . gelir 
Lira 

1.82 
1.85 
1.90 
1.95 
1.96 

Yolcu nakliyatının yukarda izah edilen seyrine göre 1953 yılında 37 milyonu banliyölerde, 23 
milyonu diğer hatlarda olmak üzere 60 milyon yolcu taşınacağı tahmin edilmektedir. Bunun Bağ
lıyacağı gelir : 

Km. Kuruş 
Banliyölerde 37.000.000 X 10.4 X 1.05 = 4.040.400 dür. 

Diğer hatlarda ise, ana hat yolcu trenlerinde yapılacak indirmeler dolayısiyle ortalama yolcu Km. 
geliri 190 kuruş düşeceğinden, 23.000.000 X 105 X 190 = 45 885 000 lira tutacaktır. 

Bu suretle yolcu geliri yuvarlatılmış olarak 50 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bagaj geliri : 

Bagaj nakliyatı ve geliri son beş yıl içinde aşağıdaki seyri takip etmiştir : 

Ücretli Ücretsiz Bir ton bagaj 
Sene
ler 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

bagaj 
Ton 

28.307 
26.714 
29.251 
28.615 
30.336 

bagaj 
Ton 

11.940 
11.595 
11.050 
11.199 
10.419 

Toplam 
Ton 

40.247 
38.309 
40.301 
39.814 
40.755 

Gelir 
Lira 

964 105 
1 005 001 
1 101 598 
1 071 719 
1 154 289 

geliri 
Lira 

34.1 
37.6 
37.6 
37.4 
38.05 

Nakliyat seyrine göre 1953 yılında taşınacağı tahmin edilen 31 500 ton bagajın sağlıyacağı gelir 
(31 500 X 38), yuvarlak olarak 1 200 000 lira. olacaktır. 

Mesajeri : 

Son beş yıl içinde mesajeri nakliyatı ve geliri aşağıdaki seyri takip etmiştir : 

Bir ton mesajeri 
Gelir ortalama gelir 

Seneler Ton Lira Lira 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

9360 
6016 
6872 
6587 
6115 

794 063 
569 948 
563 997 
458 286 
404 220 

84,8 
94,7 
82,1 
69,5 
66,1 

Yurt dışı mesajeri nakliyatının da başlaması dolayısiyle 1953 yılında taşınacağı tahmili edil^u 
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7 000 ton mesajerinin idareye sağhyacağı gelir (7 000 X 66) yuvarlatılmış olarak 500 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

Seyriseri : 
S3fe*beş senenin seyriseri nakliyat ve gelir seyri aşağıda gösterilmiştir : 

• • ' • ' • , 

Sene 

1947 
1948 
1949 
1Ş50 
1951 

Ton 

352.460 
327.699 
335.871 
318.881 
332.421 

Ton/Kim. 

133.529.820 
135.301.026 
145.039.138 
134.824.793 
155.234.122 

Gelir 
Lira 

8 891 082 
9 586 871 
9 903 282 
9 526 038 

11 735 075 

Bir ton 
geliri 
Lira 

25,22 
29,25 
29,48 
29,87 
35,30 

Bir ton Km. 
geliri 
Kuruş 

6,65 
7,08 
&,82 
7,06 
7,56 

1953 seyriseri eşya nakliyatının cins itibariyle müfredatı ve tarife ücreti vahitlerine göre het 
cins eşyanın sağhyacağı gelir aşağıda gösterilmiştir : 
Canlı hayvanlar : 

Baş 

Ortalama 
nakil Baş. Kim. 

mesafesi ücreti 
Kim. Kuruş 

Yuvarlatılmış olarak 
gelir 

Lira Lira 

Davar 
Sığır 
Başka 
hayvanlar 
Askerî 
hayvanlar 

Diğer maddeler : 

Deniz mahsulleri 
Kümes hayvanları 
Kavun, karpuz 
Portakal ve benzerleri 
Diğer yaş meyva 
Yaş sebzeler 
Başka maddeler 
Patates 
Umumi tarife 
Askerî •» 

2.440.000 
200.000 

25.000 

18.000 

Diğer S. S. gelirleri (össel katarlar, salon
lar V. S. 
F. T. T. nakliyatı 

620 ı 
585 

455 

515 

To» 

3 000 
2 000 

83 500 
45 000 
56 000 

105 000 
22 000 
22 000 

5 200 
3 800 

0,274 
1,485 

2,235 

1,90 

4 150 000 
1 740 000 

255 000 

175 000 6 320 000 

Ortalama 
nakil 

mesafesi 
Kim. 

, 

565 
160 
300 
800 
385 
555 
170 
315 
415 
500 

Ton/kim. 
ücreti 
ücreti 

4 50 
6 60 
4 20 
4 15 
4 70 
4 70 
o 40 
4 70 

16 00 
8 35 

Yuvarlatılmış olarak 
gelir 

Lira 

75 000 
20 000 

1 050 000 
1 500 000 
1 015 000 
2 740 000 

200 000 
£25 000 
845 000 
160 000 

500000 
750 000 

Lira 

75 000 
20 000 

3 565 000 
2 740 000 

200 000 
325 000 
345 000 
160 000 

500 000 
750 000 

15 000 000 15 000 000 
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Seyrihafif : • : 

Son beş yılın seyrihafif nakliyat ve gelir seyri aşağıda gösterilmiştir : 

Sene 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Ton 

6.651.505 
6.202.265 
6.858.888 
7.011.932 
7.811.141 

Ton/Kim; 

2.206.829.207 
2.103.650.664 
2.380.364.454 
2.417.771.303 
2.574.462.566 

Gelir 
Lira 

85 983 962 
83 079 100 
95 301443 
95 637105 

105 438 798 

Bir ton 
gelir 
Lira 

12 92 
13 39 
13 90 
13 64 
13 49 

Bir ton 
Kim. 
gelir 
Kuruş 

3 89 
3 94 
4 00 
3 95 
4 09 

1953 seyı-ihafif nakliyatının eşya cinsi itibariyle müfredatı ve tarife ücreti vahitlerine.göre her 
cins eşyanın saglıyacagı gelir aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : 

Maddeler 

Hububat ve unları ; 

Çeltik 
Pirinç 
Yağlı daneler 
Küspeler 
Ot 
Saman 
Tütün (İşlenmemiş) 
Tütün (İşlenmiş) 
Pamuk (Temiz) 
Pamuk (Çiğitli) 
İncir (Hurda) 
İncir (Kuru) 
Üzüm (Kuru) 
Başka kuru meyvalar 
Zeytin 
Kuru sepzeler 
Şeker pancarı 
Meyan kökü 
Yumurta 
Hayvani yağlar 
Tiftik 
Yün,yapağı 
Deriler (İşlenmemiş) 
Deriler (İşlenmiş) 
Kütükler 
Keresteler 
Odun kömürü 

Ortalama 
nakil 

mesafesi 

4Q5 
440 
615 
220 

55 
210 
190 
400 
410 
265 
130 
185 

• 280 
230 
485 
365 
390 
105 
105 
305 
910 
410 
700 V! 
485 '*' 
440 -Î3 
650 
340 
185 

Ton/Kim. 

Ton 

1.855.000 
6.400 
5.400 

29.600 
200.000 

10.000 
26.000 

{, 26.000 
; 18.200 

28.000 
25.000 

1.000 
20.000 
20.000 
10.000 
2.300 

32.000 
İ.400.000 

7.700 
•r" 2.800 

3.700 
500 

• 2.900 
1 3.000 
> 1.000 

1.000 
122.500 
17.500 

ücreti 
Kuruş 

4.90 
6.00 
6.50 
6.00 
2.00 
5.00 
5.00 
6.00 
8.00 
8.00 
5.00 
5.60 
6.00 
5.74 
7.14 
6 00 
6.00 
4.60 
6.00 
8.60 
8.60 
6.00 
6.00 
6.00 
7.35 
7,50 
6.00 
4.00 

Yuvarlatıl-
miş gelir 

Lira 

36 815 000 
170 000 
215 000 
390 000 
220 000 
105 000 
240 000 
625 000 
595 000 
595 000 
165 000 
10 000 

335 000 
265 000 
345 000 

50 000 
750 000 

6 760 000 
50 000 
75 000 

290 000 
10 000 

120 000 
90 000 
35 000 
50 000 

2 500 000 
130 000 
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Haddeler 

Ortalama 
nakil 

mesafesi Ton 

Ton/Kim. yuvarlatıl -
ücreti miş gelir 
Kuruş ı Lira 

Odun ve çıra 175 
Çam kabuğu, mazı palamut 180 
Linyît 
Tas kömürü 
Kok 
Krom 
Demir cevheri 
Manyezit, borasit 
Başka maden filizleri 
Tarım ilâçları 
Kıl 
Kum 

Toprak 
Tuz 
Tarım aletleri 
Taşıtlar 
Bakır 
Demir 
Demir boru 
Demir hurda 
Kireç 
Çimento 
Kiremit, tuğla^eınesi 
Başka yan* 
^uenî yağlar 

Bira 
İspirtolu içkiler 
tçme suyu 
Maden suyu 
Şeker 
Melas 
Sabun 
Zeytinyağı 
Diğer nebatî yağlar 
Dokumalar 

Adı geçmiyen I-
n. 
m. 

Askerî mazbatah nakli
yat 
Suriye -
nakliyatı 

325 
240 
500 
390 
965 
80 

385 
520 
235 
40 
70 

270 
420 
575 
260 
545 
275 
360 
215 

420 
360 
435 
375 
450 
540 
400 
130 
410 
350 
820 
615 
-350 
475 
640 
810 
490 
310 
355 

89.40ÇL, 
28.7(Xf 
900.000, 

1.250.000, 
220.000 
340.000 
300.000 
15.000 
80.000 
50.000 
5.700 
72;000 
138i000 
8.000 
71.800 
50.000 
5.000 
12.000 

150.0O' 
o.OOO 
6.800 

250.000 
117.000 
14.000 
250.000 

6.500 
16.000 
19.000 
5.000 
3,200; 

120.000 
11.200 
4.300 
3.500 
1.800 
17.500 
4İ50O-

; 3Ö24300 
54İ000 
26.000 

6.00 
•iv3.00 
s 8;15, 

3.50 
6.00 
3.00 
4.00 
4.00 
5.00 
4.00 
4,00 
4.00 
4XK) 
5,00 
5.50 
6.00 
rO 

6.00 
4.20 
5.00 
5.00 
4.00 
4.40 
7.50 
8.00 
5.75 
8.00 
4.00 
3;50 
5.83 
5;00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
8.00 
6.00 
3.80 

r£25 000 

8 775 000 
S A5Q 000 

7 955 000 
8 685 000 

50 000 
1 235 000 
1 300 000 

55 000 
115 000 
385 000 
85 000 

1 510 OO** 

Irak transit 

İ90 000 
785 000 
390 000 
55 000 
35 000 

i 250 000 
L 685 000 
270 000 

7 030 000 
235 000 
495 000 
610 000 
25 000 
45 000 

2 450 000 
460 000 
160 000 
75 000 
50 000 
670 000 
220 000 

11 840 000 
1 005 000 

350 000 

7 670000 

3000000 
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Ortalama 
nakil 

Maddeler mesafesi 

Demiryol inşaat malze
meli 
Edevatı müteharrike, 
sarnıçlar, hususi vagon-

Ton/Kim. 
ücreti 

Ton Kuruş 

Yuvarlatıl-
miş gelir 

Lira 

1200000 

3 500 $00 

mmm 
Seyrihafif geliri yuvarlatılmış olarak 150 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

£erek seyriseri ve gerekse, seyrihafitf nakliyat konusunu teşkil eden maddelerin tonajlarının 
v o n ^ eldeki nakil vasıtaların m nakil kapasiteleri ve önümüzdeki yıl iemde de, yükleme ve 
birİPH»\« tesrii istasyonlarda hamuleli vagonların bekletilmemesi, nakliyatın tesrii gibi rotas-

*U ' a t a c a k Ve vagon ütiliaasyonunu artıracak tedbirlere devam edilee^inden, bu ted-
Yükleme. boşalt/nMiyat artışı da go>> önünde tutulmuştur. 

Oemiryol taşımalarî ile %gelirler : 

«»n bu gelirlerin beş yıllık seyri aşağıda gösterilmiştir : 

3 959 643 Lira 
3 518 820 » 
4 659 938 » 
";>364 037 » 

Ge r e k yükleme - boşatma ve gerekse vezin; tatili edevat a r d ^ * 
n a k h y a t hacmi_ ile birlikte gelişmekte olduğundan 1953 yıh 'iein m ü f r e d ^ 1 ^ ^ İ l g Ü İ g e l İ r l e r 

yon Ura olarak tahmin edilmiştir : . V ' " r , e i " - a k üzere 8,5 mil-

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Lira 

Yükleme - Boşaltma 
Vagon bekleme, t r tn bekleme, hat 
Açık araai, haagar,- ardiye, emanet 
Vagon temizleme 
Lotarat t f kirast 
Vezin 
Kıymet primi 
Şube hatları geliri 
Btftet satış komisyonları 
Adı geçmiyen gslirler 

* * ^ ^ & & i * & * ; . 

1 600 000 
600 000 
900 000 
300 000 
70 00O 

1 300 000 
20 000 

300 000 
10.000 

1 500 000 

6 500 000 
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Limanlar ve nhtımlar gelirleri: 

Haydarpaşa, Derince, Mersin, İskenderun ve Samsun limanlarının son beş senelik gelir durumu: 

Haydarpaşa Derince Mersin İskenderun Samsun 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

nenin 

2 950 486 226 104 
2 639 808 362 365 
2 067 119 435 177 
2 189 941 355 512 
2 262 906 713 443 

ve içinde bulunduğumuz yılın 
»a tahmin edilmiştir. 

Haydarpaşa Limanı 
Derince Limanı 
Mersin Limanı 
İskenderun Limanı 
Samsun Limanı 

359 807 
273 501 
442 810 
763 663 

1 104 797 

ilk ayları 

Toplam 

1 492 500 
1 799 469 
2 208 537 
1 793 279 
2 725 289 

gelir seyrine 

Lira 

3 000 000 
800 000 

1 400 000 
3 300 000 
1 000 000 

9 500 000 

846 916 
687 324 
763 235 
787 102 
951 732 

göre limanlar 

r 

gelirleri 
: ÎTf? 

İskele gelirleri : 

îdare tarafından işletilen iskelelerin son beş senelik gelir durumu şöyledir : 

Alsancak Bandırma Sirkeci tzmit Akçay Dil Sapanca Maltepe 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

157 321 
134 453 
308 766 
235 549 
310 908 

82 574 
90 821 

109 911 
107 661 
112 157 

28 788 
68.361 
87 708 
98 567 

311 061 

26 670 
13 479 
15 505 
16 389 
27 427 

8 636 
4 723 
5 151 
2 840 
3 043 

38 
103 
345 
220 
163 

10 
21 
24 

153 
28 

— 
10 134 
66 169 
23 019 
25 857 

İskeleler geliri son beş senelik seyrine göre ve Akçay ve Bandırma iskelelerinin mahallî belediye
lere devri de göz önünde tutularak 739 300 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Trabzon - İran transit yolu «ejiri : Tf •#»%'•*•*•*"• * ~ ~ V " " ~ 

Bu servisin son beş senelik gelir seyri aşağıda gösterilmiştir : 
Lira 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

131 090 
154 670 
130 071 
125 070 
95 374 

Seferlerin 1/2 nispetinde azaltılması dolayısiyle 1953 geliri 1952 nin aynı olmak üzere 50 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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H - tfletme ile ügüi olmıyan gelirlerin tahmini 

Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretti cetvelin 4 ncü kısmını teşkil eden işletme ile ilgili olmıyan 
gelirlerle, çeşitli gelirlerden terekküp eder. 

Bu gelirler mahiyetleri icabı muhtelif yıllara göre devamlı bir artış veya eksilişten ziyade, aşağı 
ler. Ancak, personel mevcudunda vukua gelecek değişikliklerle o malî yıl içersinde yapılacak fazla 
tarının değişmesini mucip olabilir. 

Bütçe kayıtlarımıza göre 1947 yılından 1951 yılma kadar bu kısımdan elde olunan gelirler aşağ 

İŞLETME ÎLE ÎLGlLl OLMIYAN GELİRLER 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

7 N C t BÖLÜM 
S A T I Ş L A R 

Madde:! 

Se
nn

ay
ey

i 
ilg

ile
nd

ire
n 

sa
tış

la
r 

Lira 

— 
44 862 
11 371 

380 991 

Madde: 2 

Se
rm

ay
e 

ile
 

ilg
ili

 o
lm

ıy
aı

 
sa

tış
la

r 

Lira 

— 
142 428 
126 320 
272 474 

Bolüm 
toplamı 
Lira 

— 
187 290 
137 691 
653 465 

Madde:! 

Sa
ğl

ık
 

ke
se

ne
kl

er
i 
Lira 

1 062 668 
1 298 050 
1 507 662 
1 383 119 
1 417 556 

8 N C t B Ö L Ü M 
Ç E Ş İ T L İ 

Madde: 2 

Pa
ns

iy
on

 
ge

lir
le

ri 

Lira 

— 
46 603 
36 692 
42 977 

Madde: 3 

Em
lâ

k 
ki

ra
la

n 

Lira 

— 
375 002 
391 795 
389 045 

G E L İ R L E R 
Madde: 4 

Fa
iz

 v
e 

ak


çe
 f

ar
kl

ar
ı 

Lira 

__ 
— 

289 329 
237 352 
191 652 

M 

3 
2 
2 
2 
2 
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1952 Malî yılı basından itibaren 4 ay içinde tahsil olunan meblâğlar ise : 

1952 Malî yılı 4 aylık geliri 

B. M. Gelirin cinsi Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 

7 İşletme ile ilgili olmıyan ge
lirler : 

1 Sermayeyi ilgilendiren sa
tışlar 34 958 ~ — — 34 958 

2 Sermaye ile ilgili olmıyan 
satışlar 15 158 404 453 376 16 391 

8 Geçici gelirler : 
1 Personelden alınacak sağlık 

kesenekleri 80 130 122 154 124 065 124 655 451 004 
2 Okullar ve pansiyonlar ge- T >,' 

lirleri 6 048 5 456 4 652 4 574 20 730 
3 Emlâk kiraları (hizmet ev

lerinden alınan paralar, bü, 
fe, binalar, büvet ve emsali 
gelirleri) 

4 Faiz ve akçe farkları 
5 Diğer gelirler 

Toplam 263 »26 192 421 305 168 211 165 972 671 
Liradan ibaret bulunmaktadır. 

Senesi içinde yapılan külli miktardaki satışlara ait formalitelerin ikmali ve emlâk kiraları ile 
diğer gelirlerden mühim bir kısmının cari hesaplardan bütçeye intikali zamana mütevakkıf bulun
duğundan 7 ve 8 nci bölümler geliri malî yılın ilk aylarına nispetle son aylara doğru gittikçe te-
zayüt eder. 

Bu itibarla, 1952 malî yılının yalnızca 4 aylık hakiki gelirini ölçü olarak ele alıp 1953 malî yı-
iı gelirini hesabetmek tahminde hatalı neticeler tevlit edebileceğinden, daha evvelki yılların fiilî ge
lir miktarı ile 1953 malî yılında gelirin artış veya eksilişine müessir olacak sebep ve âmilleri de 
tetkik etmek faydalı olacaktır. 

I - Satışlardan mütevellit gelirler : 

A) Sermayeyi ilgilendiren satışlar : 

1953 malî yılında Afyon - Konya ve İzmir - Balıkesir arasında yapılması kararlaştırılan poz
lardan çıkacak ray ve küçük yol malzemesinden İdare ihtiyacı çıkarıldıktan sonra artan malze
me, 4.000 aded 9,55 mm. lik ray üe, çerçevesi 11 traversli 70 Km. lik yol karşılığı 7.330 çerçevede 

18 242 
2 228 

107 162 

10 216 
18 

54 173 

9 949 
2 986 

163 063 

10 580 
50 

70 921 

48 987 
5 282 

395 319 

4.200 
4.031 
196 
34 
171 
155 
6 

Ton ray 
Ton travers 
Ton cebire 
Ton bulon 
Ton travers bulonu 
Ton ergo ve 
Ton rondelâ 

Olacaktır. 
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Bu miktar malzeme aşağıdaki fiyatlarla satıldığı takdirde İdareye : 

Vahit 
Miktarı fiyatı 

Malzemenin cinsi Ton Lira 

4.000 aded 9,55 mm. lik ray ile 
çerçevesi 11 traversli 70 Km. lik 
yol karşılığı 7.330 çerçevede ray 
Küçük yol malzemesi 

Toplam 

3.200 
4.593 

200 
100 

Tutarı 
Lira 

640 000 
459 300 

1 099 300 

Ortalama olarak 1 000 000 liralık bir gelir sağlıyabilecektir. 

Diğer taraftan depolarla atelyelerimizde halen 15.000 ton civarında hurda demir bulunmakta
dır* Bu demirlerin 1953 malî yılında 10.000 tonunun Makine ve Kimya Endüstrisi Kırıkkale Fab
rikası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikasına veya harice satılacağı tahmin edilmektedir. Hurda 
demirin beher tonunun 100 liraya satılabileceği tahmin edildiğine göre 10.000 ton hurda demirin 
1953 malî yılmda satılması halinde İdareye ayrıca 10 000 X 100 = 1 000 000 liralık bir gelir te
min edecektir. 

Netice itibariyle, gerek 1953 malî yılında yapılacak pozlardan çakacak ray ve küçük yol mal
zemesi, gerekse depolarla atelyelerde halen mevcut hurda demirlerin satışı halinde idareye or
talama 2 000 000 liralık bir gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

B) Sermayeyi ilgilendiren satışlardan elde olunacak gelir miktarı 1952 yılı gelir tahmininden 
20 000 lira noksaniyle 200 000 lira tahmin olunmuştur. 

İl - Çeşitli gelirlerin müfredatına gelince : 
A) 1953 malî yılı memur kadrosunda yapılan bir miktar artış ile 1952 yılmda 8 nci bölümün 

1 nci maddesinden yapılan fiilî tahsilat göz önünde bulundurularak 1953 malî yılı sağlık kesenek
leri tutarı 1952 malî yılına nazaran 200 000 lira fazlası ile 1 500 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B) Diğer maddelere ait gelirler, 1931 malî yılı ile 1952 malî yılının ilk dört ayına ait fiilî 
gelir miktarları ve 1952 tahminleri nazarı itibara alınarak hesap edilmiştir. 

1953 malî 
yılı tahmini 

B. M. Gelirin cinsi Lira 

İşletme ile ilgili olmıyan gelirler : 
1 Sermayeyi ilgilendiren satişlar 
2 Sermaye ile ilgili olmıyan satışlar 

Çeşitli gelirler : 
1 Personelden alınacak sağlık kesenekleri 
2 Okullar ve pansiyonlar gelirleri 
3 Emlâk kiraları (Hizmet evlerinden alınan kiralarla büfe, büvet ve emsali 

binalar gelirleri) 
4 Fai|z ve akçe farkları 
5 Diğer gelirler 

'"''' Toplam 

2 000 000 
200 000 

1500 000 
100 000 

500 000 
300 000 

3 400 000 

8 000 000 

. ( S. Sayısı • 77 ) 



_ Ö 6 -
/ / / - Resmî dairelerden nakliyeden mütevellit İdare alacaktan 

Millî Savunma Bakanlığından nakliyeden mütevellit idare alacağı olup 1953 malî yılında tahsil 
edilmesi gereken ceman 6 180 370 lira için B cetvelinde ayrı bir bölüm açılmıştır. 

'-* ""*' 1953 Malî yılı 
Tahmini 

Bölüm Madde Gelirin cinsi Lira 

Millî Savunma Bakanlığından nakliyeden mütevellit idare 
alacağı 6 180 370 

Yukarda da mufassalan arzolunduğu üzere, yapılan hesap ve tahminler sonunda, işletme ile ilgili 
olan gelirler tutarı (233 589 300) lira, işletme ile ilgili olmıyan gelirler tutarı (8 000 000) lira ve 
resmî dairelerden nakliyeden mütevellit îdare alacakları da (6 180 370) lira olmak üzere 1953 malî 
yılı bütçe tasarısı (B) cetveli ceman (247 769 670) lira üzerinden hazırlanmıştır. 
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Rapor 

21 . 1 . 1953 

Bütçe Komisyonu Yüksek Riyasetine 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 malî yılına ait bütçe ta
sarısını tetkik ettik alınan neticeleri sırasiyle aşağıda arzediyoruz. 

1 Sermaye ve bütçe : 

1951 malî yılına ait bilançoya nazaran Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlü
ğünün sermayesi 888 269 681,60 liradır. Ancak bu rakam defter kıymetine göre sermaye hesabın m 
matlup bakiyesini ifade etmektedir. Bugünkü deperi ile 2 milyar Türk lirasını aşan bir envantere 
sahip bulunan bu işletmenin 1953 malî yılı Bütçesi 247 769 669 liradır. 

i Teşkilât : 

Devlet; Demiryolları ve Limanları İşletme Cîenel Müdürlüğünün Teşkilât Kanunu bu Genel Mü
dürlüğü iki ana vazife ile mükellef kılmıştır. 

1. Devlete ait Demiryollarını işletmek. 

2. Demiryollarının müntehi bulunduğu Devlete ait limanlan ve iskeleleri işletmek 

Teşkilâtımız sırasmda demiryol ulaştırma şebekesi 7598 kilometreye baliğ olmuştur. İşletmenin 
bünyesinde, gördüğü ulaştırma hizmetinin icabı olarak, mühim birer imalât kapasitesi olmakla be
raber halen yalnız tamir işlerinde uğraşan Sivas, Eskişehir ve Adapazarmda üç aded cer atelyesi, 
lokomotif ve vagonları servise hazırlamakla mükellef olup ayrıca orta ve küçük tamir işlerini yapacak 
şekilde teşkilâtlandırılmış ve teçhiz edilmiş 41 aded lokomotif deposu, yeni servise başlıyan motorlu 
trenler için Ankara'da bir motor atelyesi, köprülerin ve binaların tamiratı mütemadiyesi ve bakımı 
ile vazifeli 11 aded yol atelyesi mevcut bulunmaktadn. 

Devlet Demiryolları Şebekesi : İşletme umurunun tedviri bakımından 6 işletme bölgesine ay
rılmış olup bu işletmelerin merkezleri Haydarpaşa, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Adana'dadır. 

İdari teşkilât itibariyle bu işletmelere bağlı olmakla beraber mahiyeten ayrı bir hizmet gören 
Alsancak, Sirkeci, İzmit, Dil İskelesi, Sapanca ve Maltepe'de 6 iskele ile Haydarpaşa, İskenderun 
Mersin, Samsun ve Derince de 5 liman mevcuttur. 

Bu limanlardaki tahmil ve tahliye hizmetlerinin ifası, bu hizmetlerde kullanılan vasıta ve tesis
lerin bakım ve tamiri işi ile de bu umum müdürlük vazifeli kılınmıştır. Tamir ve bakım işleri Jıer 
limanda mevcut atelyeler tarafından yapılmaktadır. 

3. Pesonel mevcudu ve tahsisatı : 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünde çalışan personel, 

a) Daimi memurlar, 

b) Daimî işçiler, 

c) Muvakkat hizmetliler, 

d) Yevmiyeli işçiler, 

Şeklinde tasnif edilebilir. 
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Bu tasnife göre nmnmi tevzi durumu aşağıda gösterilmiştir. 

tdare iş
lerinde ve 
yardımcı 
işçilikte 

Aded 

Daimî memur 4476 
Daimî işçiler 368 
Muvakkat hizmetliler 1119 
Yevmiyeler 557 

Yekûn (1) 6520 

Limanlarda : 
Daimi memur 
Daimî işçiler 
Muvakkat hizmetliler 
Muvakkat yevmiyeliler 

Ulaştırma 
işlerinde 

Aded 

17941 
2517 
323 

11335 

32116 

140 207 
— — 
76 — 
— 665 

Atel-
yelerde 

Aded 

1602 
4993 
113 

2099 

8807 

22 369 
143 143 

3 79 
131 796 

Yekûn 
Aded 

24019 
7878 
1555 

13991 

47443 

Yekûn 216 
(1953 nazari kadrosudur.) 

872 299 1387 

Yeniden 13 istasyon ile Gazianteb Garının işletmeye açılmasına ve trafiğin % 20 artmış olma
sına mukabil kadro tezayüdü bu nispetin çok dununda kalmıştır. Memurda 1169 artışa mukabil 
işçi mevcudunda 467 azalma görülmüştür. 1169 artan miktardan eksilen 467 nin tenzilinden son
ra daimî kadroda 1952 senesine nazaran 702 aded kadro artmış bulunmaktadır. Bu artış trafik ile 
ilgili servislerde husule gelmiştir ve zaruridir. 

Personelin ücret bölümünde görülen tahsisat artışı yukarda arzolunan sebepten ve daha ziya
de, komisyonumuzn bu teşekkülün 1952 yılı bütçesini tetkik ederken ücretlerin hepsinin bir ara
da toplanması hakkındaki isteğin yerine getirilmesi için işletme ve bakım giderlerindeki perso
nel ücretlerinin ücret bölümünde toplanmasından ileri gelmiştir. 

4. Başka haklar : 

Çeşitli kanunlarına göre personele verilmesi icabeden başka haklar kadrolarda 
adedlere göre bilhesap konulmuştur. 

tesibit edilen 

Ancak tetkikatımız sırasında, bütçenin Umum Müdürlükçe hazırlanmasından sonra bir memu
run lisan imtihanı vermiş bulunduğu görülmüştür. Bu memura 'kanunen verilmesi gereken 1500 
lira ile sene içinde imtihan verecek bulunabileceği cihetle 1953 yılında (1) lira ile bölümü mu
hafaza edilmiş bulunan 207 nci bölüme 3 000 liralık bir tahsisatın ilâvesi uygun görülmektedir. 

5. Yönetim giderleri : 

Yönetim giderlerindeki artışlar hakkında Bütçe esbalbı mucibesinde bölüm ve maddelerinde ge
rekli izahat verilmiştir. 

(1) Bu rakama, merkezdeki ve işletmelerdeki servis müdürlükleri, müfettişlere kadar murakabe 
elemanları ve mağazalm', satmalma komisyonları, lâboratuvarlar, dikimevi, basımevi, Çeltek Kömür 
Madeni gibi müesseselerin idare, teftiş ve murakabe elemanları dahüdir. (1953 nazari kadrosudur.) 
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1952 Bütçesinde bu kısma konulan tahsisatın kifayet etmemesi sebdbiyle 318 bin liralık mun

zam tahsisat istenilmiştir. Bu sebeple bu kısım tahsisatı muvafık görülmekte ise de senede 250 mil
yon liralık bir varidat temin eden bu iktisadi varlığın tanıtma gideri olarak konulmuş olan 10 bin 
liralık tahsisat yeter derecede görülmemiştir. Nitekim geçen yılda da aynı miktarda konulan tah
sisat ile ancak motorlu trenlerin el broşürleri bastırılabilmiştir. Bu seibeple 311 nci bölümün 30 
ucu maddesine bu iktisadi varlığı tanıtmak maiksadiyle bizce daha 20 bin lira ilâvemi muvafık gö
rülmüştür. , 

1953 malî yılında Devlet Demiryolları Umumi İdaresinin, ikisi Birleşmiş Milletlerden, dördü de 
M. S. A. dan olmak üzere yeniden altı aded yabancı mütehassısı hizmete alacağı tetkîkatımız sı
rasında öğrenilmiştir. Bütçenin hazırlanması sırasında derpiş edilmiyen bu hizmeti karşılamak' 
üzere bütçenin 307 nci bölümünün 50 nci maddesine daha 100 000 lira ilâvesiyle madde tahsisatı
nın 250 000 + 100 000 = 350 000 lira olması icabetmektedir. 

6. işletme ve bakım: 

Bu kısmın 401 - 421. bölümleri daire hizmetlerine ait bulunmaktadır. Ve üzerlerinde durula
cak şayanı dikkat bir husus görülmemiştir. 

7. Bu kısmın 421 nci işletme bölümünde görülen artış % 20 nispetinde artmış bulunan nakliyatı 
karşılamak maksadiyle yapılmıştır. Normaldir. 

8. 422 nci bölüm, tahmil ve tahliye tahsisatı olup artan hizmete göre tesbit edilmiştir. Esa
sen 5054 sayılı Kanuna göre tahsisatı artırılması mümkün olan bu tertibe yapılmış olan artış fiilî 
ödemelere uygun görülmüştür. 

9. Demiryol ve limanlar bakım giderleri. 

Bu kısmın 422 nci bölümünün 11 nci maddesinde 1952 Bütçesine nazaran görülen 7 080 143 lira
lık azalma, ücretlerini bu tertipten alan daimî kadroya dâhil personelin ücretlerinin komisyonumu
zun isteğine uyularak 202 nci ücret bölümüne aktarılmış olmasından ileri gelmiştir. Ve madde öde
neği 11 430 737 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu bölümün 12 nci maddesinde görülen 657 482 lira
lık azalma da senelerdir bu idare bünyesinde muvakkat olarak çalışanların kadroya alınması sebe-
'biyle elemeğinden yapılan indirmeden ileri gelmiştir. 

Bu bölümün 11 nci maddesine ait ödeneğin sureti sarfını tesibit eden R formülündeki (proje, 
keşif, kontrol ve mütehassıs ücreti ile fazla mesai ücretleri) tâbirlerinin bölümün 12, 13 ve 14 ncü 
maddelerini R formüllerine de aynen ilâvesini bu işletmenin normal faaliyeti bakımından zaruri 
görmekteyiz. 

10. Devletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler meyanında 453 ncü bölümün 30 ncu 
(trahsit vagonlarının tadil ve tazmin ücretleri maddesine) 820 bin liralık tahsisat konulmuş ise de, 
bütçenin ihzarından sonra Yugoslavya'dan kiralanan vegonların kullanılmasına 1953 yılında da de
vam edileceğine göre bu maddeye dalha 500 000 liralık bir tahsisatın ilâvesinin zaruri bulunduğu 
tetkikatımız sırasında ilgililer tarafından açıklanmış bulunduğu cihetle madde tahsisatının 1320 000 
liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

11. 5 ve 6 nci kısımlar borçlara ve yardımlara ait olup 5 nci kısımda görülen artış zaruri 
mahiyette görülmüştür. 

12. Yatırımlar : 

Umum Müdürlüğün yatırımları iki şekil arzetmektedir. Bunlardan bir kısmı 5073 sayılı Kanuna 
göre evvelce mukaveleye bağlanmış ölüp 1953 malî yılında ödenecek masraflardır. 
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Bi|er kısmı ise 5073 saydı Eaımn haricinde ve 1953 malî yılında yapılacak yatırımlar karşılığını 

teşkil etmektedir. Bunlara ait tahsisat yekûnu aşağıda gösterilmiştir. 

761. 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak yenilemeler 3 529 484 
762. 5073 sayılı Kanun dışmda yapılacak yenilemeler 10 992 378 
781. 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak servet artışları 26 465 332 
782. 5073 sayılı Kanun dışında yapılacak servet artışları 18 293 829 

Ayrıca yatırım bütçesinde malî mükellefiyetlere aît 10 718 977 liralık bir tahsisat mevcut olup bu 
tahsisat mubayaa edilen hatların senelik taksitlerini ve muhtelif kredilerin faiz ve itfa masrafları 
karşılığını teşkil etmektedir. 

Bütçenin ihzarından sonra bu idarenin liman işleri üzerinde ecnebi mütehassıslara yaptırmış ol
duğu tetkikat neticesinde verilen raporlar üzerine liman hizmetlerine ait bâzı kadrolarda değişiklik 
yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu zarurete uyularak Teftiş ve Tetkik Kurulu kadrosunda halen mevcut bulunan 3 ncü derece
den 4 aded birinci sınıf İşletme Müdürlüğünün bir ilâve yapılarak (5) e iblâğına, limanların merkez 
kısmına 6 ncı dereceden bir müfettiş ilâvesine, limanların işletme kısmında mevcut 11 nci dereceden 
7 aded iskele memuruna iki aded daha ilâvesiyle 9 a iblâğına, yine limanların işletme kısmında 
mevcut 10 neu dereceden 5 aded deniz başpuvanLörüne 11 aded daha ilâvesiyle 16 ya iblâğına ve 
Hareket Dairesi kısmından 14 ncü dereceden 30 aded memur namzedi kadrosunun tenziline lüzum 
hâsıl olacaktır. ' 

Bu görüşümüz komisyonca tasvip edildiği takdirde ilişik listeye göre masraf kısmına 624 776 
liranın ilâvesiyle umumi masraf yekûnunun 248 394 445 liraya iblâğı icabetmektedir. 

&eMr Bütçesine geUnce : 

Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Genel Müdürlüğünün 1953 yılı geliri trafiğin artması 
göz önünde bulundurularak 247 769 670 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu tahminler isabetli 
ise de, yalnız yolcu nafcliyatmdaki tahminde isabetsizlik görmekteyiz. Zira artan trafiğin bu kı
sımda tesiri görülmemiştir. Halbuki, trafik artışnvn bu kısımda da gelir fazlası sağlıyacağı muhak
kak olduğundan gelir tahminine masraf kısımlarına ilâve edilen 624 776 liranın ilâvesiyle İdarenin 
gelir yekûnunun 248 394 446 liraya iblâğı icabetmektedir. 

Bu suretle hâsıl olacak artıŞ masraf kısmına yapılan ilâveleri karşılamış bulunacaktır. 

Netice olarak; varlığın bünyesinde Sivas ve Adapazarı gibi büyük fabrikaları bulunduğu ve 
Sivas'ta vagon imali kabil iken hariçten sipariş cihetine gidildiği görülmüştür. Bugün Sivas#fabri-
kasmda yapılan tesisler 32 milyon lirayı bulmaktadır. Bu itibarla bu fbrikalarm kapasiteleri dâ
hilinde çalıştırılmasını ve randımanlı bir hale getirilmesini zaruri bulmaktayız. 

Devlet Demiryollarının kendi fabrikalarında yapamıyacağı malzemenin hariçten siparişi cihe
tine gidilmesi perensip olrak kaul edilmelidir. Bu suretle Devlet büyük tasarruflar yapmış olacak 
ve harice döviz gitmesine mâni olacaktır. 

Teşekkül büyük fabrikaları ile daima çalışan ve malzeme sarfeden bir kuruluş olduğuna göre 
stok mevcutlarında hassas bulunması lâzımdır. Bu itibarla evvelki senelerde olduğu gibi Umum 
Müdürlüğe stok yapmak salâhiyetini temin eden kayıtların ve tahsisatların bu seneki bütçeye de 
konulmasını lüzumlu bulmaktayız. , 

Bu işletmenin bugünkü statü ile idaresinde randımanlİ bir şekilde sevk ve idaresi mümkün ola-
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mıyacagı cihetle mâruz bulunduğu bâzı malî mevzuların çerçevesinden alınarak daha müstakil bir 
hüviyet verilmesinin iyi neticeler vereceği mütalaasmdayız. 

Snrd Mebusu 
BakiJZrden 

JErzincan Mebusu 
Nahid Pekcan 

Tasarıya eklenmesi ve çıkarılması icap eden kadrolar 

T ve T. Kuruluna 

Limanlar 

a) Eklenen 
Ücret 

Derece Aded Lira 

3 1 751 
[ 6 1 475 

10 11 260 
11 2 238 

Aylığı 
Lira 

751 
475 

2 860 
476 

Yıllığı 
Lira 

9 012 
5 700 

34 320 
5 712 

54 744 

b) Çıkarılan 
14 30 157 4 710 56 520 

Çıkar .lan kadrolar karşılığının tenzilinden sonra tahsiat eklenmesi lâzımgelen bolüm ve maddeler. 

Bölüm Madde Lira 

202 
207 
307 
311 . 
453 

50 
30 
30 

1 776 
3 000 

100 "000 
20 000 

500 000 

Limanlar için 

624 776 
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Bütoa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 5.ÎI.1953 
Esas No. 1/476 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 28.XI. 1952 tarihli ve 
71-2489 sayılı tezkeresiyle sunulan Devlet De
miryolları ve Ldmanları İşletme Umum Müdür
lüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası komisyo
numuza havale olunmakla, Ulaştırma Vekili, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Ma
lî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesini komisyo
numuz adına inceliyen raportörün,, raporu tet
kik edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyeti
ne mütaallik hususlar hakkında vâki sualler 
Ulaştırma Vekili ve umum müdürler tarafın
dan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve 
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1953 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasına ilişik ve normal masraf tertiplerini 
İhtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 1952 
yılma nispetle (17 911 906) lira fazlâsiyle 
(177 769 669) lira ve (A/2) işaretli cetvelde 
gösterilen yatırımlar ise yine (15 307 415) lira 
fazlâsiyle (70 000 000) lira olarak Hükümetçe 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

(A/l) ve (A/2) işaretli masraf tertiplerini 
ihtiva eden cetvellerdeki görülen artışların, ge
rek trafiğin artmış bulunmasından dolayı art
mış olan hizmetlerin karşılığını temin için alâ
kalı fasıllara yapılan zamlardan ve gerek yeni 
tesislerin vücuda getirilmesi için lüzumlu tah
sisatın konulmuş bulunmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan incele
melerde; bâzı kadroların (L) cetveline alınma
sı ve bâzı kadroların da serbest bırakılması ne
ticesi olarak tahassul eden (1 776) lira farkın 
202 nci faslın 10 ncu (daimî memur ve işçiler 

ücreti) maddesine ilâvesi, 207 nci (yabancı dil 
bilenlere 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
gereğince ödenecek para mükâfatı) faslına 
(3 000) lira konulması, yeniden getirtilmesi 
lüzumu ifade olunan yabancı mütehassıslar için 
307 nci faslın 50 nci maddesine (100 000) lira 
ilâvesi, şimendiferlerin hareket ve muvasalat 
zamanlarını bildirecek ve Devlet Demiryolları
na ait malûmatı ihtiva etmelk ve aynı zamanda 
reklâm mahiyetini de haiz olmak ve bedeli mu
kabilinde halka da satılmak üzere tabettirilecek 
tarifeler için 311 nci faslın 30 ncu (reklâm ve 
tanıtma giderleri) maddesine (20 000) liranın 
zammı ile 453 ncü (Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler) faslındaki 20, 30 ve 
50 nci maddelerin bu fasıl ile münasebeti görül
mediğinden dolayı bu maddeler 421 nci fasla 
aktarılmış ve 30 ncu (transit vagonlarının ta
dil ve tazmin ücretleri) maddesine, halen kira
lanmış bulunan vagonların Eylül ayına kadar 
idare elinde kalmasını teminen, (500 000) lira 
ilâvesi komisyonumuzca kabul edilmiş ve yukar
da arzolunan artışlarla (A/l) işaretli cetvel 
yekûnu (178 394 444) lira olarak tesbit edil
miştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelde 782 nci (5073 sayılı Kanun dışında ya
pılacak servet artışları) faslına, Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve işçileri için prevantoryum tesisi için 
(1 000 000) lira tahsisat ilâvesi hakkındaki tek- • 
lif kabul olunmuş ve bu suretle (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu da (71 000 000) lira olarak ko
misyonumuzca tesbit edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1953 yılı varidatı; ka
nun lâyihasına ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1952 yılı varidatına nispetle 
(42 869 670) lira fazlâsiyle (247 769 670) lira 
olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiştir. 

Komisyonumuz tarafından (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetveldeki fasıl ve maddelere yapılan 
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zamların yekûnu olan (1 624 775) liranın 
(1 000 000) lirasının (B) işaretli cetvelin, va
ridat fazlası tahakkuk edeceği anlaşılan, 1 nci 
fasimin 1 nci (yolcu) maddesine, (200 000ı) li
rasının 4 ncü faslın 3 ncü (Mersin liman ve 
rıhtım geliri) maddesine, (224 775) lirasının 
aynı faslın 4 ncü (iskenderun liman ve rıhtım 
geliri) maddesine ve (200 000) lirasının ise ay
nı faslın 5 nci (Samsun liman ve rıhtım geliri 
maddesine ilâvesi komisyonumuzca kabul edil
miş ve bu suretle Umum Müdürlüğün varidatı
nı gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da ko
misyonumuzca (249 394 445) lira olarak komis
yonumuzca tesbit ve kabul edilmiştir. 

1 ve 2 nci maddelerine komisyonumuzca ka
bul ve tesbit edilen rakamlar yazılmak ve mü-
taakıp maddelerinde kelime değişiklikleri ya
pılmak ve yürürlük maddeleri de şeklen değiş
tirilmek suretiyle komisyonumuzca kabul olu
nan Devlet Demiryolları ve Limanları tşıletme 
Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası, ekleri cetveller ile birlikte. Umumi Heye

tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Beisliğe 
sunulur. 
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K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

//. tmre i 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 
M. Sarol 

Kırşehir 
R. özdeş 

Sifrd 
B. Erden 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Beis V. 
Giresun 
M. Şener 

Ankara 
\L. Bayramoğl 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Giresun 
H. Erkmen 

İzmir 
B. Bilgin 

8. 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 

Çanakkale 
u K. Akmanlar 

Erzincan 
N. Pekcan 
İstanbul 
S.. Oran 

Krrklareli 
Ş. Bakay 

Mardin 
Muhalifim 
R. Erten 
Trabzon 

F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 

H. Bahk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu tasamı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 Bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği veçhi
le 177 769 669 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 70 000 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 Büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
247 769 670 lira tahmil! edilmiştir. 

MADDE 3. — 24 . I . 1944 tarihli ve 4516 
sayılı Kanuna istinaden halen çıkarılmış olan 
bonolardan 1953 Bütçe yılı zarfında vâdeleri 
gelenler yenilenebilir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî me
mur ve işçileri, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 17 . VII . 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince barem dışı görevlerde çalıştıra
cağı daimî hizmetlilerin kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dola-
yısiyle geçen yıla nazaran almakta bulundukla
rı ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine devam edilir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1953 Büt
çe yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

93 — 
| BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞÎ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile 178 394 444 lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 71 000 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 1953 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
249 394 445 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün daimî 
memur ve işçileri, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 17 . VII. 
1944 tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince barem dışı görevlerde çalıştıra
cağı daimî hizmetlilerin kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayı-
• siyle geçen yıla nazaran almakta bulundukları 

ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların 
ödenmesine devam edilir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünce 1953 Büt
çe yılı içinde elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 
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MADDE 8. — Gider bölümlerinden ve cari 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
işletmenin bütçe ödenekleri ile yaptığı normal 
stoklar dışında lüzum görüldüğü takdirde ayrı
ca (5 000 000) liralık kömür stoku yapılması 
için Genel Müdürlük (8 000 000) liraya kadar 
kısa süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda 
hesaplar açtırmaya yetkilidir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Bakanlığı, 
Toprak Mahsulleri ve Petrol Ofisleri gibi Dev
let daire ve müesseseleri tarafından iltisak hat
ları, yükleme ve boşaltma yolları, rampalar ve 
benzeri işlerle demiryol bina ve tesisleri yaptı
rılması maksadı ile Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme idaresine yatırılacak paralar, 
bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer taraftan 
(A/l) veya (A/2) işaretli cetvellerde açılacak 
özel bölümlere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. 

MADDE 11. — Katarlar üzerinde fiilen gö
revli memur ve işçilerle atelyeler, lokomotif 
depoları, gar ve istasyon kadrolarına dâhil olup 
fiilen buralarda çalışmakta bulunan memur ve 
işçilere, yol tamiratında fiilen çalışanlara ehli
yet ve gayret derecelerine ve tesbit edilecek di
ğer esaslara göre bir sene zarfında iki aylık üc
retleri tutarını geçmemek üzere ikramiye ve
rilebilir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T.tleri 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakam 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

B. K. 

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

MADDE 9. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
işletmenin bütçe tahsisatları ile yaptığı normal 
stoklar dışında lüzum gördüğü takdirde ayrıca 
(5 000 000) liralık kömür stoku yapılması için 
Umum Müdürlük (8 000 000) liraya kadar kısa 
süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda hesap
lar açtırmaya yetkilidir. 

MADDE 10. — Millî Savunma Vekâleti, Top
rak Mahsulleri ve Petrol ofisleri gibi Devlet dai
re ve müesseseleri tarafımdan iltisak hatları, 
yükleme ve boşaltma yolları, rampalar ve benze
ri işlerle demirydl bina ve tesisleri yaptırılması 
maksadı ile Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme idaresine yatırılacak paralar, bağlı (B) 
işaretli cetvele varidat, diğer taraftan (A/l) 
veya (A/2) işaretli cetvellerde açılacak özel 
fasıllara Maliye Vekâletince tahsisat kaydolu
nur. 

MADDE 11. —• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1933 ta
rihinden itibaren mer 'idir. 

MADDE 13. — Bu kaunnun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 
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Hü. 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tanm Bakanı 

N. ökmen 
Çalışma Bakanı 

S. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı 

ve Güm. T. B. V. 
8. Ytrcalt 



F. M. 

- 9 6 -
A/ l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

202 
10 
20 
30 

203 

204 

206 

10 
20 
30 
40 

207 

209 

10 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Ücretler 
Daimî memur ve işçiler ücreti 
Dimî hizmetliler ücreti 
Trabzon - îran transit yolu 
daimî memur ve işçileri ücreti 

45 951 614 
2 246 580 

0 

58 374 380 
2 526 300 

23 296 

58 376 156 
2 526 300 

23 296 

Fasıl yekûnu 48 198 194 60 923 976 60 925 752 

Geçici memur, işçi ve hizmetli
ler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

II - Başka haklar 
4620 ve 5080 sayılı kanunlar ge. 
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

348 389 301 890 

5434 sayılı Kanun gereğince 
muhtelif sandıklara yapılacak 
ödemeler 
T. G. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

301 890 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 5616 sa
yılı kanunun 6 ncı maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

6 013 440 
650 000 

99 659 
109 440 

6 872 539 

1 500 

6 267 920 
725 200 

70 000 
85 050 

7 148 170 

1 

6 267 920 
725 200 

70 000 
85 050 

7 148 170 

3 000 

4 513 307 4 978 994 4 978 994 
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M. 

20 

10 

20 

Tahsisatın nev'i 

İşçiler Emekli Sandığına ya-? 

pılacak ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Fazla mesai ve sair munzam 
ücretlerle tazminat, tahsisat 
ve ikramiyeler 
Tahsisatlar tüzüğüne göre veri
lecek tahsisatlar, 'tazminatlar, 
fazla mesai ve nöbet ücretleri 
İkramiyeler 

1962 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

329 059 

4 842 366 

2 100 

5 135 609 
413 750 

1953 jn 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

753 713 

5 732 707 

2 100 

5 194 943 
450 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

753 713 

5 732 707 

2 100 

5 194 943 
450 000 

Fasıl yekûnu 

tşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

5 549 359 

10 000 
3 114 

65 827 562 

5 644 943 

12 470 
3 114 

79 769 372 

5 644 943 

12 470 
3 114 

79 774 147 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf ücretleri 

504 313 
126 180 

0 
1 048 585 

716 243 
584 039 

2 979 360 

0 

20 781 

200 000 
26 030 

100 000 
1 250 492 
1 034 486 

535 546 

3 146 554 

500 000 

22 624 

• 

200 000 
26 030 

100 000 
1 250 492 
1 034 486 

535 546 

3 146 554 

500 000 

22 624 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve masrafları 73 092 68 639 68 639 

305 

306 
307 

309 

10 
20 

10 
20 
30 
40 
50 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Gayrimenkul kiraları 
Holerit makinaları kira bedeli 
ve başka her çeşit masrafları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
İşletme masrafları 
Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

93 873 

9 500 

90 500 

100 000 

1 107 921 

47 498 
220 000 
267 791 
102 700 

223 752 

861 741 

0 
0 

0 

91 263 

14 300 

90 460 

104 760 

1 245 443 

58 900 
270 000 
267 791 
100 000 

250 000 

946 691 

ıo ooa 
3 000 

13 000 

91 263 

14 300 

90 460 

104 760 

1 245 443 

58 900 
270 000 
267 791 
100 000 

350 000 

1 046 691 

10 000 
3 000 

13 000 

311 Diğer yönetim masrafları 
10 îlân ücretleri 2 000 6 000 6 000 
20 Vergi ve resimlerle tapu harç

ları 
30 Reklâm ve tanıtma masrafları 
40 Pasif korunma masrafları 
50 İdareye bağlı olmıyanlardan 

demiryollar ve limanlar için 
yararlıkları görülenlere veri
lecek mükâfatlar, danışma ve 
konferans ücretleri 19 000 19 000 19 000 

36 000 
10 000 

1 

40 000 
10 000 

1 

40 000 
30 000 

1 
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JV_ M. 

60 

70 

Tahsisatın nev'i 

Kazalar neticesinde yolun açıl
ması masrafları 
Tazminler 

Fasıl, yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 
121 864 

288 865 

5 431 760 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Liıa 

100 000 100 000 
142 000 142 000 

317 001 337 001 

6 364 712 6 484 712 

Dördüncü kısım - îşletme, 
bakım ve daire hizmetleri 

401 Bilet Basımevi masrafları 
O Ücretler 41 256 0 0 

20 îlk maddeler bedelleri . 130 156 114 536 114 536 
30 îşletme masrafları 0 8 700 8 700 

Fasıl yekûnu 171 412 123 236 123 236 

403 Temsil masraflan 5 000 5 000 5 000 
407 5054 sajfllı Kanunun 1 nci mad

desinin B, C ve D fıkralarını 
ilgilendiren masraflar 

30 Geri verilecek paralar ve kese
nekler . 180 000 200 000 200 000 

40 Mahkeme harçları 10 000 20 000 20 000 
50 Varidat getiren mülklerin ver

gi ve resimleri 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 240 000 270 000 270 000 

416 Okul ve öğretim masrafları 
10 İlkokullar pansiyanları mas

rafları 115 853 146 143 146 143 
20 Yatılı resmî orta okullarda 

okutulan öğrencilerin tahsil ve 
giyim eşyası masrafları 87 518 89 897 89 897 

30 Tahsil için ecnebi memleket
lere gönderilenlerin masraf
ları .331 500 50 500 50 500 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Muhtelif üniversite ile teknik 
eleman yetiştiren başka okul
larda ve Kızılay Hemşire Oku
lunda okutulan İdare öğrenci
lerine verilecek burslar ve sair 
masraflar 10 900 22 325 22 325 

Fasıl yekûnu 545 771 308 865 308 865 

418 Faiz, acyo ve akça farkları 1 900 000 1 137 300 1 137 300 
419 Mahkeme masrafları 

10 Serbest avukat ücretleri 5 000 5 000 5 000 
20 Diğer mahkeme masrafları 40 000 70 000 70 000 

Fasıl yekûnu .45 000 75 000 75 000 

420 Hastane, revir ve tedavi mas
rafları 

10 idare hastaneleri masrafları 755 641 961 428 961 428 
20 îdare sağlık teşkilâtı dışmda 

yaptırılacak muayene ve teda
vilerle sıhhi tedbirler masraf
ları 1198 000 1398 000 1398 000 

Fasıl yekûnu 1 953 641 2 359 428 2 359 428 

421 Demiryol ve limanlar işletme 
masrafları 

11 Lokomotifler ve motorlu vası
talar masrafları 29 065 018 36 716 805 36 716 805 

12 Tren masrafları 874 994 986 412 986 412 
13 Manevra masrafları 2 283 125 2 547 400 2 547 400 
14 Muharrik ve müteharrik ede

vatın depolarda bakımı ve ser
vise hazırlanması masrafları 3 933 848 5 053 000 5 053 000 

15 Limanlar işletme masrafları 314 278 470 000 470 000 
16 Komşu demiryollarına verilen 

rödavanslar ' 0 0 11 000 
17 Transit vagonlarının tatil ve 

tazmin ücretleri 0 0 1 320 000 
• 
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Ftf M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

422 

423 

424 

453 

18 R. î . C. hükümleri gereğince 
ödenecek ecnebi yolcu arabala
rı ücreti 0 O 12 750 

Fasıl yekûnu 36 471 263 45 773 617 47 117 367 

Yükleme ve boşaltma masraf
ları 
Demiryol ve limanlar bakım 
masrafları 

11 Üst yapının bakımı 
12 Yol tesislerinin bakımı 
13 HBinalar}a sabit tesislerinin ve 

diğer sabit tesislerin bakımı 
14 Yola ait makinalarla yol alât 

ve edevatının bakımı 
15 Fidan yetiştirme ve ekim mas

rafları 
16 Liman, bina ve tesislerinin ba

kımı 
17 Muharrik ve müteharrik ede

vat ile demirbaşlarının bakunı 
18 Liman araçlarının bakımı 

3 €25 000 3 900 798 3 900 798 

18 510 880 
2 066 490 

2 681 154 

471 570 

152 920 

433 800 

18 607 048 
179 555 

11 430 737 
1 409 008 

2 028 249 

386 271 

152 520 

450 000 
19 704 590 

216 000 

11 430 737 
1 409 008 

2 028 249 

386 271 

152 520 

450 000 
19 704 590 

216 000 

Pasü yekûnu 43 103 417 35 777 375 35 777 375 

Trabzon - tran transit yolu işet
me masrafları 

0 Ücretler 
0 Diğer masraflar 
0 İşletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Demiryollar birlikleri takas 
büroları ve mümessil idarelere 
katılma payı 

0 Komşu demiryollarına verilen 
rödavanslar 

0 Transit vagonlarının tatil ve 
tazmin ücretleri 

0 
24 341 
35 659 

O 

0 
0 
o 

36 478 

36 478 
0 
0 
0 

60 000 36 478 0 

18 000 

12 000 

154 600 
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28 500 

11 000 

820 000 

28 500 

0 

0 
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F. 

454 
0 

476 

M. 

20 

0 

Tahsisatın nev'i 

Demiryol kongre ve konferans
larına katılacakların yollukları 
ile diğer masrafları 
R. I. C. hükümleri gereğince 
ödenecek ecnebi yolcu araba
ları ücretleri 

Fasıl ygkûnu 

Sigorta sermayesi karşılığı 
Düşünülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısmı yekûnu 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

14 250 

0 

198 850 

285 000 
3 000 

169 801 

88 377 155 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 

12 750 

887 250 

240 000 
0 

190 800 

91 085 147 

15 000 

0 

43 500 

240 000 
0 

190 800 

91 585 147 

502 

601 
0 

Beşinci kısım - Borçlar 
Eski yıllar borçları 205 286 537 438 537 438 

" Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Demirspor kurumlarına yardım 
Demiryol dergesine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
İkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

(S . Ssyısî 

205 286 

13 000 
3 000 

16 000 

65 827 562 
5 431 760 

88 377 155 
205 286 

16 000 

159 857 763 

: 77) 

537 438 

13 000 
0 

13 000 

79 769 372 
6 364 712 

91 085 147 
537 438 

13 000 

177 769 669 

537 438 

13 000 
0 

13 000 

79 774 147 
6 484 712 

91 585 147 
537 438 

13 000 

178 394 444 
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&/2 - CETVELİ 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira . Lira Lira 

Yatırımlar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak yenilemeler 
5073 sayılı Kanun dışında ya
pılacak yenilemeler 
5073 sayılı Kanuna göre yapı
lacak servet artışları 
5073 sayılı Kanun dışında yapı
lacak «ervet artışları 
Malî mükellefiyetler 
Satma İman demiryollar ve li
manların senelik faiz ve itfa 
karşılıkları ve başka masraf lan 8 521 100 8 320 000 8 320 000 
3525 sayılı Kanunla tasdik olu
nan krediden idarece kullanı
lan kısmın itfa ve faiz masraf
ları 2 161 324 2 398 977 2 398 977 

9 598 654 

10 688 584 

20 383 873 

3 339 050 

3 529 484 

10 992 378 

26 465 332 

18 293 829 

3 529 484 

10 992 378 

26 465 332 

19 293 829 

Fasıl yekûnu 10 682 424 10 718 977 10 718 977 

Yatıranlar yekûnu 54 692 585 70 000 000 71 000 000 

( S. Sayısı : 77 ) 
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F. M. 

-

1 
1 
2 

B -

Varidatın nev'i 

Birinci kısım 

CETVELİ 

Demiryolları işletme varidatı 
Yolcu ve bagaj taşımaları 
Yolcu 
Bagaj 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

47 500 000 
1 000 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilan tahmin hâilen 
Lira Lira 

50 000 000 51 000 000 
1 200 000 1 200 000 

Fasıl yekûnu 48 500 000 51 200 000 52 200 000 

Yük taşımaları 
1 Mesajeri 500 000 500 000 500 000 
2 Seyriseri 13 000 000 15 000 000 15 000 000 
3 Seyrihafif 119 200 000 150 100 000 150 100 000 

Pasü yekûnu 132 700 000 165 600 000 165 600 000 

Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer varidatlar 

1 Yükleme - boşaltma 1 350 000 1 500 000 1 500 000 
2 Diğer gelirler 4 650 000 5 000 000 5 000 000 

Fasıl yekûnu 6 000 000 6500000 6500000 

Birinci kısım yekûnu 187 200 000 223 300 000 224 300 000 

İkinci kısım 

Limanlar ve iskeleler işletme 
varidatları 

1 

2 

3 

Limanlar ve rıhtımlar varidat
ları 
Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
varidatı 
Derince liman ve rıhtım vari
datı 
Mersin liman ve rıhtım vari
datı 

(S. Sayısı 

2 500 000 

300 000 

900 000 
: 77) 

3 000 000 

800 000 

1 400 000 

3 000 000 

800 000 

1 600 000 
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M. Varidatın nev'i 

4 İskenderun liman ve rıhtım 
varidatı 

5 Samsun liman ve rıhtım vari
datı 

Fasıl yekûnu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

iskeleler varidatı 
Alsancak iskelesi varidatı 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
îzmit 
Dil 
Sapanca 
Maltepe 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım 

Karayolları işletme varidatları 
Trabzon - tran transit yolu va
ridatları 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım 

İşletme ile ilgili olmıyan 
varidatlar 

Satışlar 
1 Sermayeyi ilgilendiren satışlar 
2 Sermaye ile ilgili olmıyan sa

tışlar 

Fasıl yekûnu 

( S. Sayısı 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilon 
Lira Lira Lira 

1 900 000 3 300 000 3 524 775 

900 000 1 000 000 1 200 000 

6 500 000 9 500 000 10 124 775 

300 000 
140 000 

3 000 
75 900 
15 000 
1 000 

100 
15 000 

550 000 

7 050 000 

380 000 
0 
0 

300 000 
32 000 
1200 

100 
26 000 

739 300 

10 239 300 

380 000 
0 
0 

300 000 
32 000 
1 200 

100 
26 000 

739 300 

10 864 075 

50 000 50 000 50 000 

50 000 50 000 50 000 

5 050 000 2 000 000 2 000 000 

220 000 200 000 200 000 

5 270 000 2 200 000 2 200 000 
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Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Çeşitli varidatlar 
Personelden alınacak sağlık ke 
senekleri 1 300 000 
Okullar ve pansiyonlar vari
datları 100 000 
Emlâk kiraları (hizmet evlerin- .' ' - *' * * '-• *"' 
den alınan kiralarla büfe, bü- ^ • * " * 
vet ve emsali binaların vari- * 
datları) 458 000 
Faiz ve akça farkları 300 000 
Diğer varidatlar 3 172 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 500 000 1 500 000 

100 000 100 000 

500 000 
300 000 

3 400 000 

500 000 
300 000 

3 400 000 

Fasıl yekûnu 5 330 000 5 800 000 5 800 000 

Dördüncü kısım yekûnu 10 600 000 8 000 000 8 000 000 

Beşinci kısım 

Resmî dairelerden nakliyeden 
mütevellit îdare alacakları 

Millî Savunma Bakanlığından 
nakliyeden mtitevillit idare 
alacağı 

Beşinci kısım yekûnu 

6 180 370 6 180 370 
0 6 180 370 6 180 370 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

187 200 000 223 300 000 224 300 000 
7 050 000 10 239 300 10 864 075 

50 000 • 50 000 50 000 
10 600 000 8 000 000 8 000 000 

0 6 180 370 6 180 370 
j - 4.?f S 

UMUMÎ YEKUN 204 900 000 247 769 670 249 394 445 
. • • - • * - * a • ; . 

( S. Sayısı : 77 ) 



— 107 — 
C CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Bölüm : 202 - Madde : 10 

Umum Müdürlük 

Umum Müdür 
» yardımcısı 
» kâtip 

Şube müdürü 

» » yardımcısı 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Daire Müdürü 
Büro §efi 
Memur 

Şoför 
Memur 
Eondoktor [1] 
Memur 
Aday 

Yekûn 

Teksir Atelyesi 

İşçiler 

Sınıf 1 usta 
> 2 » 
» 1 işçi 

Yekûn 

Teftiş ve Tetkik Kurulu 

Reis 
Birinci sınıf işletme müdürü 
ikinci > » » 
Başmüfettiş 
Müfettiş 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 

1 
3 
1 
4 
3 
4 
3 
1 
7 
9 
8 
3 
1 

14 
12 
14 
5 

93 

1 
4 
2 
2 
8 

12 

Memuriyetin nev'i 

Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

Derece Aded 

9 
10 
11 
12 
14 

1 
3 
2 
1 
1 

Yekûn 

Ticaret ve Hasüat Dairesi 

Reis 
» yardımcısı 

Şube müdürü 
» » 

Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Denetçi 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

Aday 

Yekûn 

Maliye ve Muhasebat Dairesi 

Reis 
» yardımcısı 

Şube müdürü 
Birinci sınıf sorumlu sayman 
İkinci > » » 
Şube müdürü 
Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 

37 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
1 
3 
7 
13 
13 
1 
28 
11 
5 
26 
31 
45 
40 
55 
3 

285 

3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 

1 
2 
3 
6 
5 
2 
6 
10 
1 
5 

fi] Servis vagonlarında çahşUrüan kondoktörlerdir. 

( S. Sayısı : 77 ) 
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Derece Aded [ 

Evrak dosya ve arşiv şefi 
Denetçi 
Büro şefi 
Müfettiş yardımcısı 
Memur 

» (sayman) 

Vezne şefi 
Başveznedar 
Veznedar 

8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
8 
9 

10 
12 

Yekûn 

Zatisleri ve Muamelât Dairesi 

Reis yardımcısı (reislik görevini 
yapacaktır) 4 
Şube müdürü 5 

» » yardımcısı 
Raportör 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Yekûn 

Malzeme Dairesi 

Reis 
» yardımcısı 

Şube müdürü 

Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Ismarlama şefi 
Müfettiş 
Yüksek mühendis 

2 
12 
46 
3 

25 
24 
58 
55 
58 
23 
1 

10 
20 
19 

397 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
7 
6 

14 
12 
11 
7 

68 

Memuriyetin nev'i 

Mühendis 
Müfettiş 
Büro şefi 
Ismarlama memuru 
Memur 

» 
» 

Aday 

Derece AdeU 

8 
8 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 r-i 

3 
13 
8 
12 
7 
11 
3 
2 

Yekûn 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
» » yardımcısı 

Müşavir avukat 
Birinci sınıf avukat 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Büro şefi 
Memur 

- • - * 

» 
Aday 

Yekûn 

İsletme Müdürlükleri 

Birinci sınıf işletme müdürü 
İkinci » » » 
Birinci » » » yardımcısı 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Memur 

» 

Aday 

Yekûn 

3 
4 
5 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

75 

3 
4 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
3 
12 
6 
8 
2 
2 
5 
3 
2 
4 
1 

50 

1 
5 
2 
6 

19 
37 
52 
66 
85 
67 
5 

345 

( S. Sayısı 77) 



Memuriyetin nev'i 

Eskişehir İlkokul ve 

İlkokul pansiyon müdürü 
öğretmen 
Memur 
Hemşire 
Ambar memuru 

Derece 

Pansiyonu 

9 
10 
11 
12 
13 

Yekûn 

— 109 -r-
Aded 

1 
2 
2 
1 
1 

—— 
7 

ı Memuriyetin nev'i 

Memur 
Ebe 
Sağlık memuru 
Memur 

| Ebe 
Eczacı kalfası 
Lâboratuvar kalfası 
Memur 
Hastabakıcı 

» 

Derece Aded 

12 5 
12 4 
13 10 
13 6 
13 3 
13 27 
13 2 
14 2 
14 5 
15 24 

Kurslar 

Kurs müdürü 
» » 

Büro şefi 
Öğretmen 
Memur 

"» 
1 » 

yardımcısı 

Ambar memuru 
Memur 

•• . » 

Hastabakıcı 

5 
7 
9 

10 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

Yekûn 18 

Sağltk İsleri Dairesi 

Reis. 3 1 
» yardımcısı 4 1 

Uzman tabip 5 5 
İşletmeler sağlık servis müdürleri 5 6 
Şube müdürü 5 1 
Müfettiş (Eczacı) 6 2 
Birinci sınıf tabip 6 34 
ikinci » » 7 17 
Şube müdür yardımcısı 7 1 
Üçüncü sınıf tabip 8 17 
Diş tabibi 8 13 
Evrak, dosya ve arşiv şefi •••••.-8 1 
Eczacı 8 23 
Büro şefi 9 2 
Memur 10 2 
•\ > 11 4 
Sağlık memuru 12 21 

Yekûn 

Hastaneler 

Hastaneler baştabipleri 
Uzman tabip 
Birinci sınıf tabip 
Başkimyager 
İkinci sınıf tabip 
Başeczacı 
Üçüncü sınıf tabip 
Diş tabibi 
Eczacı 
Hastaneler yönetim şefi 

» başhemşireleri 
Asistan tabîp 
îljlemur \ . 
Hemşire 

» 
Ebe 
Ambar memuru 
Memur 
Hemşire 
Memur 
Eczacı kalfası 
Lâboratuvar kalfası 
Şoför 
3be 
Hastabakıcı 
Memur 
Aday 
Hastabakıcı 

239 

5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 

1 
30 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
4 

10 
4 
5 
7 
1 
2 
3 

20 
7 
8 
9 
4 
1 
8 
7 
4 

50 

Yekûn 208 
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Memuriyetin nev'i 

Çamaşırhane 

İşliler : 
Sınıf 1 usta 
» 2 » 

- 110 -
Derece Aded 

1 
2 

Yekûn 

Yol Dairesi 

Reis 
> yardımcısı 

Teknik müdür 
İşletme yol servis müdürü 
Başmühendis 
Şube müdürü 
Müfettiş (merkez ve işletme mer
kezleri) 
Şube müdürü 
Mühendis 
Birinei sınıf yol bölge mühendisi 
Emniyet tesisleri şefi 
Şube müdür yardımcısı 
Baştopoğraf 
Birinci smıf yol şube şefi 
Mühendis 
İkinci sınıf yol bölge mühendisi 
Mimar 
Müfettiş 
Topoğraf 
Telgraf şef î 
Mühendis 
İkinci sınıf yol şube şefi 
Tekniker 
Atelye şube âmiri 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Emlâk işleri memuru 
Büro şefi 
Denetçi 
Atelye şube âmiri 
Birinci sınıf ustabaşı 
Tekniker yol kısım şefi 
Desinatör 
Memur 
Tekniker 
Birinci sınıf yol kısım şefi 
İkinci smıf ustabaşı 

8 
4 
4 

. 5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

.7 
8 
8 
8 00 

00 

8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 

(S 

1 
1 

2 

1 
2 
3 
6 

10 
2 

17 
6 
6 
5 
1 

12 
3 

21 
12 
4 
4 
7 
1 
5 

70 
26 
5 
6 
1 
8 
5 
1 
8 
3 

23 
2 
6 

23 
62 
2 

Sayı 

1 Memuriyetin nev'i D 

Topoğraf 
Desinatör 
Memur 
İkinci sınıf yol kısım şefi 
Desînotör 
Memur 

» 
Şoför 
Memur 
Aday 
Drezinör 

Yekûn 

Tarım İsteri 

Müfettiş (tarım şube müdürü) 
Müfettiş 
Tarım bölge şefi 
Müfettiş 
Tarım fen memuru 

» » » 
Birinci sınıf yol çavuşu 
Memur 
İkinci smıf yol çavuşu 
Aday 
Yetişkini amele 
Daimî amele 

Yekûn 

Cer Dairesi 

Reis 
» yardımcısı 

Teknik müdür 
Başmühendis 
İşletme servis müdürü 
Şube müdürü 
Mühendis 
Şube müdürü 
Merkez ve işletme merkez müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
Teslimalma şefi 
Müfettiş 

» 
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erece 

10 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
16 

* 

6 
7 
7 
9 

11 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
17 

3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 

Aded 

1 
9 

14 
138 
11 
17 
49 
1 

27 
11 

194 
. 

851 
3SSBS 

1 
1 
4 
1 
5 

10 
9 
2 

25 
1 

22 
8 

89 
ssae 

1 
2 
1 
3 
6 
2 
4 
1 

11 
2 
2 
8 
8 



Memuriyetin nev'i 

; 
Mühendis 
Tekniker 
Kimyager 
Teslimalma şefi 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Muayene ve teslimalma memuru 
Loko ve fren kontrolörü 

» » » (motorlu) 
Memur 
Tekniker 
Muayene ve teslimalma memuru 
Desinatör 
Memur 
Sürveyyan 
Memur 
Desinatör 
Memur 

» 
Aday 

Yek 

Atelyeler Dairesi 

Beis 
» yaprdımcısı 

Başmühendis 
Mühendis 
Şube müdürü 

» » yardımcısı 
Mühendis 
Tekniker 
Başdesinatör 
Büro şefi 
Memur 
Tekniker 
Memur 
Desinatör 
Memur 
Desinatör. 
Memur 

» 

- 111 -
Derece Aded 

8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

ân 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 

30 
3 
1 
1 
2 
9 
8 

24 
3 
8 
7 
6 
6 

17 
2 

14 
4 
9 

34 
9 

243 
• 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
7 
3 
1 

Memuriyetin nev'i D 

Aday 

Yekûn 

Trafik 

Hareket Dairesi 

Reis 
* yardımcısı 

İşletme servis müdürü 
Reparüsyon şube müdürü 
Şube müdürü 

» > 
Merkez müfettişi 
Başrepartitör 
Şube müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Repartitör 

» 
Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Birinci smıf tren muayene memuru 
Repartitör 
Desinatör 
Denetçi 
repartitör 
Memur 
Müfettiş yardımcısı 
İkinci smıf tren muayene memuru 
Memur 
Desinatör 
Merkez telgrafhanesi muhabere şefi 
Memur 
Merkez telgrafhanesi muhabere me
muru 
Memur 
Muhabere memuru 

» » 
Memur 

Yekûn 

erece 

15 

3 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7... 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 

12 
13 
13 
14 
ıi 

Aded 

1 

39 
SSSB5 

1 
2 
6 
1 
1 
3 

21 
1 
3 

21 
3 
3 

16 
14 
7 

20 
3 
1 

15 
3 

27 
7 

21 
28 
1 
1 

32 

15 
14 
7 
7 

21 
, 

326 
« = 

(S . i*fW : 7İ) 



Memuriyetin nev'i 
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Derece Aded Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Gar İstasyon, Ambar 

Gar müdürü 
» şefi 

Ambar müdürü 
Büro şefi 
Birnici sınıf istasyon şefi 

» » ambar şefi 
İkinci » istasyon şefi 

» » ambar şefi 
Memur 
Üçüneü sınıf istasyon şefi 

» » ambar şefi 
Memur 
Gişe memuru 
Birinci sınıf ambar saymanı 
Memur 
Gişe .memuru 
Harejket memuru 
tkinci sınıf ambar saymanı 
Memur 
Mûhjabere memuru 
Gişe memuru 
Ambar memuru 
Puv^ntör 
Hareket memuru adayı 
Puv^ntör 
Memur 
Gişe memuru 
Muhabere memuru 
Birftıci sınıf lâmbacı 
tkinci » » 
Birinci sınıf makasçı 

ve Geçitler 

[1] 
[2] 
[6] 

[3] 
[7] 
[4] 
[8] 

[5] 
[9] 

7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 

12 
46 
8 
6 

122 
18 

136 
47 
20 

425 
45 
7 

35 
73 
20 
66 

939 
58 
11 
78 
79 
13 
9 

284 
78 
36 

194 
103 
14 
24 

251 

Amele çavuşu 
tkinci sınıf makasçı 
Daimî amele 

Geçit bekçisi 

Kimyager 

Yol (Trafik) 

Tren Lokomotifleri 

Müfettiş yardımcısı 
Birinci sınıf loko makinisti 

» •» 

Başrevizör 
motorlu tren makinisti 

tkinci sınıf loko makinisti 
» » 

Birinci sınıf 
» » 

motorlu* tren makinisti 
revizor (pompa) 
revîzör (filitre) 

Üçüncü sınıf loko makinisti 
» » motorlu tren makinisti 

tkinci sınıf revizor (pompa) 
» » 

Loko ateşçisi 
» » 

Üçüncü sınıf 

revizor (filitre) 

revizor (pompa) 
Tesisat memuru (filitre tesisleri) 
Loko ateşçisi 
Pompacı 
Aday (filitre tesisleri) 
Yetişkin amele 

16 
16 
17 

16 

8 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 

1 
700 
10 

3968 
= = 

478 

3 
15 

126 
30 
2 

292 
30 
9 

11 
432 
15 
9 

10 
50 

330 
5 

29 
601 
209 

5 
37 

[1] 12 aded gar müdürlüğü vardır. 
[2] 35 aded gar şefliği vardır, 8 adedi muavin, 3 adedi kurs öğretmenidir. 
[3] 89 aded birinci sınıf istasyon şefliği vardır, 22 adedi garlarda muavin, 11 adedi yedektir. 
[4] 120 aded ikinci sınıf istasyon şefliği vardır, 16 adedi garlarda muavindir. 
[5] 350 aded üçüncü sınıf istasyon şefliği vardır, 32 adedi garda ve istasyonlarda muavin, 43 

adedi yedektir. 
[6] 8 aded ambar müdürlüğü vardır. 
[7] İ0 aded birinci sınıf ambar şefliği vardır, 8 adedi müdürlüklerde muavindir. 
[8] 13 aded ikinci sınıf ambar şefliği »ardır, 24 adedi büyük ambarlarda muavin, 6 adedi mer

kez ambarında, 2 adedi sınıf üç ambarlarda, 2 adedi saymanlı ambarlarda şeftir. 
[9] 9 aded üçüncü sınıf ambar şefliği "ardır, 21 adedi saymanlı ambarlarda şef, 9 adedi yedek, 

6 adedi ambarlarda muavindir. 
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Memuriyetin nev'i 

— 1 1 3 -
Derece Aded 

Daimî amele 

Yekûn 

Trenler 

Birinci sınıf şeftren 
Başrevizör (vagon) 
Birinci sınıf revizör (vagon) 
îkinci sınıf şeftren 
Bagaj kondoktörü 
îkinci sınıf revizör (vagon) 
Üçüncü » » » 
Kondoktör 
Gardıfren 
Yağcı 
Yetişkin amele 
Daimî amele 

îşçiler 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 
» 2 » 

îşçi yardımcısı 

Yekun 

MoDnevra 

17 20 

2270 

208 
23 
51 

497 
274 
129 

14 132 
14 840 

11 
11 
12 
12 
13 
13 

15 
15 
16 
17 

Yekûn* 

830 
655 
20 
75 

3734 

1 
2 
3 
4 
5 

19 
37 
43 
52 
53 

204 

Birinci sınıf loko makinisti 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 
Başmanevracı 
Manevracı 
Loko ateşçisi 

» » 
Birinci sınıf makasçı 
îkinci » » 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
14 

274 
56 

307 
50 

257 
505 
226 

t 
1 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 
» 2 » 

îşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
îkinci » » 

Yekûn 1708 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Depolar 

Depo müdürü 
Mühendis 
Birinci sınıf depo şefi 
îkinci » » » 
Birinci sınıf ustabaşı 
Depo şef yardımcısı 
îkinci sınıf ustabaşı 
Memur 
Tekniker 
Memur 
Şefmontör 
Memur 
Sabit makina makinisti 
Nezaret makinisti 
Memur 
Nezaret makinisti 
Tesisat memuru (vinçlerde) 

» » » 
Puvantör 
Motopompçu 
Memur 
Aday (vinçlerde) 

» 
Mağazacı 
Sabit makina ateşçisi 
Depo ateşçisi 
Lâvajcı 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 
Daimî » 

Yekûn 

îşçiler 

Yekûn 

7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 

16 
16 
17 

12 
1 

20 
22 
13 
47 
11 

8 
11 
4 

34 
22 
19 
18 
34 
35 
10 
20 
21 
3 

21 
39 
4 

55 
20 

16 250 
16 100 

24 
223 
316 

1417 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

184 
302 
542 
585 
144 

4 
10 

1771 
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Memuriyetin nev'i 

— 114 
Derece Aded 

Elektrik İşleri Şeflikleri 

Elektrik işleri şefi 7 

Mühendis 
Birinci sınıf ustabaşı 
îkinci » » 
Şefmontör 
Başrevizör 
Memur 
Birinci smıf revizör 
îkintei sınıf revizör 
Memur 
Puvantör 
Üçüncü smıf revizör 
Mağazacı 
Yetişkin amele 
Amele çavuşu 
Daimî amele 

Yekûn 

İşçiler 

Sınıf 1 usta 
» 2- » 
» 1 işçi 
» 2 » 

işçi yardımcısı 

Yekûn 

Limanlar 

îkinjci sınıf işletme müdürü 
Birinci sınıf liman müdürü (Hay
darpaşa ve iskenderun) 
îkinci sınıf liman müdürü 
Şube müdürü 
Liman şefi 

Müfettiş 
Evrak, dosya ve arşiv şefi 
Büro şefi 
Liman > 
Mühendis 

9 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
17 

3 
2 
1 
2 
1 
6 
4 
1 

10 
6 
3 
3 
2 
1 
8 
1 

12 

66 

1 
2 
3 
4 
5 

25 
26 
39 
30 
29 

149 

5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
10 

2 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
5 
3 
2 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Memur 

Yekûn 

Limanlar 

Vapur kaptanı 
Ambar müdürü 
Birinci sınıf ambar şefi 
Deniz başpuvantörü 
Deni/i vasıtaları şefi 
îkinci sınıf ambar şefi 
Liman kaptanı 
îskele memuru 
Üçüncü smıf ambar şefi 
Liman makinisti 
Deniz puvantörü 
Liman kaptanı 

» makinisti 
Birinci smıf ambar saymanı 
Ambar memuru 
îkinci smıf ambar saymanı 
Puvantör 
Liman kaptanı 

» makinisti 
Şoför 
Ambar memuru 
Puvantör 
Memur 
Liman kaptanı 
Şoför 
Liman makinisti 
Lostromo 
Mavna kaptanı 
Mağazacı 
Römorkör ateşçisi 

Yekûn 

Liman Atelyeleri 

Atelye şube âmiri 

10 
11 
12 
13 
14 

6 
10 
10 
9 
15 

77 

8 
8 • 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 

2 
2 
2 
5 
4 
2 
6 
7 
6 
3 
16 
4 
10 
12 
9 
10 
30 
10 
5 
7 
9 
54 
9 
2 
2 
4 
8 
15 
7 
8 

270 
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Memuriyetin nev'i 
— 115 

Derece Aded 

Birinci smıf ustabaşı 
Memur 
Şefmontör 
Montör 
Memur 
Amele çavuşu 

Yekûn 

İşçiler 

Smıf 1 usta 
» 2 > 
» 1 işçi 
» 2 » 

îşçi yardımcısı 

Yekûn 

Üst Yapının Bakımı 

Sürveyyan 

Birinci smıf yol çavuşu 
İkinci » » » 
Yol bekçisi 
Yetişkin amele 
Daimî » 

Yekûn 

Yekûn 

İşçiler 

Smıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 

Yekûn 

9 
10 
11 
12 
14 
16 

12 
13 
13 
14 
15 

Emniyet tesisleri 

Birinci sınıf ustabaşı 
Şefmontör 

9 
11 

4 
1 
1 
1 
9 
2 

22 

29 
26 
51 
28 
9 

143 

2 
45 

425 
425 
921 

16 2000 
17 642 

4460 

33 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Muhabere işleri 

Telgraf kontrolörü 

Sürveyyan 
Şefmontör 
Sürveyyan 

» 
Tesisat memuru 

» » 
Telgraf çavuşu 
Aday (tesisat memuru) 
Yetişkin amele 

Yekûn 

İşçi! er 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 

Yekûn 

Yol Muhtelif 

Şefmontör 
Sürveyyan 

Yekûn 

İşçiler 

1 
2 
3 
4 

12 

9 
12 
8 
4 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 
» 2 » 

İşçi yardımcısı 

Yekûn 

Bilet Basımevi 

Bilet matbaası müdürü 

9 
10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16 

1 
6 
8 
2 
27 
13 
4 
3 
82 
1 
12 

159 

11 
12 
13 

16 
6 

18 

40 

1 93 
2 110 
3 204 
4 80 
5 12 

499 
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Memuriyetin nev'i 
— 116 — 

Derece Aded 

Memur 10 
14 

Yekûn 

işçiler 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 
» 2 » 

Yekûn 11 

Yükleme ve Boşaltma 

(Trafik) 

Ambar memuru 

Puvantör 

12 
13 
13 
14 

28 
50 
50 
96 

Yekûn 224 

Bölüm : 202 - Madde : 30 

Trabzon - îran Transit Yolu İsletmesi 

Hareket memuru 
Şoför 

12 
13 

Yekûn 

İşçiler 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 

Yekûn 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Mahrukat cari hesabından ücret alanlar 

Kömür Teslimalma Şefliği 

Teslimalma şefi 
» » 

Memur 

Aday 

7 
8 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
2 
6 
6 
4 

Yekûn 

Çeltek cari hesabından ücret alanlar 

Çeltek kömürü işletme müdürü 
Mühendis 
Büro şefi 
Tekniker 
Memur 

» 
İkinci sınıf loko makinisti 
Sürveyyan 
Sabit makina makinisti 
Atelye başpuvantörü 
Memur 
Puvantör 
Memur 
Smıf iki yol çavuşu 
Yetişkin amele 

Yekûn 

îşçil er 
Sınıf 1 usta 

» 2 » 
» 1 işçi 

Yekûn 

21 

4 
6 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
16 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

19 

5 
6 
1 

12 

* 



— 117 — 
Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Malzeme kâr ve zarar hesabından ücret alanlar 

Haydarpaşa Saünalma Komisyonu 

Komisyon reisi 
Üye 

» 
Ismarlama şefi 
Büro şefi 
Memur 

» 
» 
» 

4 
6 
7 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

Yekûn 17 

Malzeme Lâboratuvar Müdürlüğü 

Lâboratuvar müdürü 
Başkimyager 
Mühendis (metatorojist) 
Kimyager 

» 
Mühendis 
Kimyager 
Memur 
Memur 

s4 
6 
6 
8 
9 
9 

10 
11 
12 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Yekûn 13 

Malzeme tesUmalma ve Yollama 

Teslimalma ve yollama müdürü 
Mühendis 
Teslimalma şefi 
Gümrük işleri şefi 
Büro şefi 
Muayene ve teslimalma memuru 
Muayene ve teslimalma memuru 
Memur 
Tekniker 
Memur 

» 
» 
» 

Müdürlüğü 

6 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 

1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
9 
6 

11 
2 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Şoför 14 1 
Amele çavuşu 16 1 
Yetişkin amele \Q 6 

Yekûn 55 

işçiler 

Sınıf 1 usta 1 1 

Mağazalar 

Birinci sınıf mağaza müdürü 
îkinci » » » 
Eczacı 
Büro şefi 
Ismarlama memuru 
Muayene ve teslimalma memuru 
Reyyon şefi 
Muayene ve teslimalma memuru 
Memur 
Reyyon şefi 
Memur 

» 
» 

Şoför 
Memur 
Şoför 
Mağazacı 
Aday 
Amele çavuşu 
Yetişkin amele 
Daimî » 

6 
7 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 

7 
1 
1 
7 
3 
4 

15 
11 

7 
22 
20 
18 
38 
5 

11 
4 

31 
1 

10 
81 
48 

Yekûn 345 

İşçiler 

Sınıf 1 işçi 3 1 

Dikimevi cari hesabından ücret alanlar 

Dikimevi 

Müdür 6 1 
Ismarlama memuru 9 1 
Büro şefi 9 1 
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Memuriyetin nev'i 

— 118 
Derece Aded 

Reyyon şefi 
Memur 
Reyyon şefi 
Memur 

Mağazacı 
Daimî amele 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

Yekûn 

İşçiler 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 
» 2 » 

İşçi yardımcısı 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 

18 

1 
5 

22 
28 
13 

69 

Basımevi cari hesabından ücret alanlar 

İzmir Basımevi ve Kırtasiye Müdürlüğü 

Matbaa ve kırtasiye mağazası müdürü 6 1 
Atelye şube âmiri 8 1 
Ismarlama memuru 9 1 
Büro şefi 9 2 
Birimci sınıf ustabaşı 9 2 
Muayene ve teslimalma memuru 10 1 
İkinci sınıf ustabaşı 10 1 
Memur 10 1 
Reyyon şefi 10 1 
Şef montör 11 1 
Reyyon şefi 11 2 
Memur 11 2 

» 12 3 
» 13 8 
» 14 4 

Mağazacı 15 2 
Yetişkin amele 16 3 
Daimî » 17 7 

Yekûn 43 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

İşçiler 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 i§Çİ 
» 2 » 

İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 

Yekûn 

Atelyeler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

11 
20 
18 
21 
14 
6 

90 

Birinci sınıf atelye müdürü 
İkinci » » » 
Başmühendis 
Birinci sınıf atelyeler grup âmiri 
Mühendis 

» 
İkinci sınıf atelye grup âmiri 
Mühendis 
Atelye şube âmiri 
Evrak, dosya ve 'arşiv şefi 
Büro şefi 
Atelye şube âmiri 
Daire müdürü 
Kimyager 
Birinci sınıf ustabaşı 
Mühendis 
Memur 
Birinci sınıf loko makinisti 
İkinci sınıf ustabaşı 
Tekniker 
Desinatör 

» 
Memur 
Şef montör 
Montör 
Memur 
Desinatör 
Üçüncü sınıf loko makinisti 
Başnuvantör 
Şoför 
Sabit makina makinisti 
Motorlu tren » 
Memur 
Şoför 

3 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11' 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 

2 
2 
5 

14 
2 
6 
8 

27 
39 

1 
5 

20 
2 
1 

77 
12 

5 
6 

55 
10 
10 
4 

15 
47 
29 
33 

6 
5 
4 
4 

26 
2 

44 
3 
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Memuriyetin nev'i 

Tesisat memuru (Vinççi) 
Sağlık memuru 
Puvantör 
Memur 
Puvantör 
Şoför 
Manevracı 
Motopompcu 
Tesisat memuru (vinççi) 
İkinci sınıf yol çavuşu 
Loko ateşçisi 
Aday 

» (vinççi) 
» (elektrokarcı) 

Hastabakıcı 
Mağazacı 
Sabit makina ateşçisi 
Yetişkin amele 

Derece 

13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 

- iid -
Aded 

5 
5 
3 

29 
42 

5 
15 

9 
25 

1 
13 
15 
14 
13 
4 
1 

10 
20 

Memuriyetin 

Daimî amele 

Sınıf 1 usta 
» 2 » 
» 1 işçi 
» 2 » 

İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene 
Üçüncü » 
İkinci » 
Birinci » 

çırağ 
» 
» 
» 

nev'i 

İşçiler 

1 

D( 

Yekûn 

Yekûn 

îrece 

17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Aded 

842 

1602 
===== 

525 
675 

1477 
1431 

535 
57 
53 
70 

170 

4993 
===: 

5616 sayılı Kanunun 12 vci maddesi hükmü dışında bâzı servislere ait hizmetlerin muvakkat 
olarak ifası için diğer servisler elemanların;n çalıştırılması ve ücretlerinin hizmetin taallûk ettiği 
fasıl ve maddeye fatura edilmesi suretiyle ihtiyacı karşılamaya ve gereken hallerde tahsisattan, 
aynı tertibe dâhil bulunan kadrolar arasında münakale icrasına, kadrolarda daha aşağı dereceli ve 
diğer unvanlı personel çalıştırmaya Umum Müdürlük yetkilidir. 

Ek görev tazminatı 

Hastaneler Baştabip ücretleri [1] 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ankara Hastanesi Baştabibi 
Eskişehir » » 
İzmir » » 
Siavs » » 

1 
1 
1 
1 

250 
250 
150 
150 

Yekûn 

[1] Baştabiplik kadrosuna tâyin edilenlere bu 
tazminat verilmez. 
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G. Memuriyetin nev'i 

- iâö... 
D - CETVELİ 

Aded Ücret I G. 

Fasıl : 202 - Madde : 20 

Umum Müdürlük 

4 Mütercim daktilo 
Yabancı dil daktilosu 

» » » 
Mekanoğraf 

5 » şefi 
6 Kâğıt dağıtıcısı 

Bekçi 

Odacı 

2 
1 
1 
6 
8 
3 
1 
i 
1 
2 
6 
1 
3 
12 
31 
20 
5 

625 
400 
250 
250 
200 
175 
625 
150 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
100 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yekûn 104 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 

4 Daktilo 1 200 

Yekûn 29 

Zatisleri ve Muamelât Dairesi 

4 Daktilo 1 

4 

6 

Maliye ve 

Daktilo 
» 
» 

Kâğıt dağıtıcısı 
Bekçi 

» 
Bekçi , 

Muhasebat Dairesi 

1 
2 
4 
1 
6 
9 
3 
3 

250 
225 
200 
125 
175 
150 
125 
100 

2 
3 

6 

Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Bekçi 
Odacı 

» 
» 

250 

4 Daktilo 

4 Daktilo 

Malzeme Dairesi 

Hukuk Müşavirliği 

İşletme Müdürlükleri 

2 

3 
4 
6 

Telefoncu 
» 
» 
» 

Aşçıbaşı 
Daktilo 
Bekçi 

Odacı 
» 

Odacı 

Kurslar 

Yekûn 

Eskişehir İlkokulu Pansiyonu 

3 Aşçıbaşı 
Aşçı 

1 200 

225 

4 
16 
21 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
1 

23 
53 
47 
9 

Yekûn 207 

225 
200 
175 
150 
125 
200 
200 
225 
175 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
100 

1 
1 
2 
2 
5 

13 
4 

28 

150 
200 
175 
175 
150 
125 
100 

200 
175 
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£. 'Memuriyetin nev 'i 

6 Bekçi 

Odacı 

» 
» 

Yekûn 

Sağlık tşleri 

1 Etüv makûuftti 

6 Odacı 

Yekûn 

Hastaneler 

1 Su. tesisatçısı 

2 Boyacı 

Marangoz 

Teoçi 

» ve ütücü 
Elektrikçi 
Berber 

Telefoncu 
Etüv makinisti 

Kaloriferci 
3 : Aşgı 

» 
Laborant 
tiHonir^e gassal 

— 121 -
Aded Ücret I G. 

1 
1 
1 
8 
4 
2 

20 

200 
150 
175 
150 
125 
100 

2 
4 
2 
1 
14 
27 
17 
11 

78 

225 
200 
175 
200 
175 
150 
125 
100 

Memuriyetinde*5! 

6 Aşçı yamağı 

Ütrasü 
Çamaşırcı 
Bekçi 

» 
» 

Odacı 
» 
•» 

Aded 
% 
4 
2 
5 
10 
1 
3 
1 
1 
7 
24 
42 
58 

Ücuet 
" 
150 
100 
150 
150 
175 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
100 

Yekûn 198 

Yol ve Yapının bakımı 

6 Bekçi 

» 

2 
8 
19 
8 
18 

200 
175 
150 
125 
100 

Yekûn 55 

1 175 
1 150 
1 300 
1* 175 
1 300 
1 175 
1 250 
1 175 
2 150 
1 150 
1 200 
2 175 
2 150 
2 150 
2 225 
2 175 
1 150 
4 200 
6 175 
3 150 1 
4 150 ! 
(S. Sa^ 

6 Bahçıvan 
» 
» 
» 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 

• 
* 

Tarım .işlevi 

Ye 

Trafik 

6 Odacı (yatakhanelerde) 
» 
» 
» -

m :my,: 

» 
.;.•$•.. 

» 
.** 

2 
7 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

2Û0 
175 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
100 

,•28 

4 225 
10 200 
23 175 
27 150 



G. Memuriyetin nev'i 
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£ded Ücret G. 

Ocîacı (yatakhanelerde) 33 
24 

Yekûn 121 

Gar, İstasyon, Ambar ve Geçitler 

6 Bekçi 

» 

» 

Yekûn 191 

Depolar 

6 Bekçi 

Yekûn 143 

6 Bekçi 

Elektrik İşleri Şeflikleri 

Yekûn 

Limanlar 

2 Telefoncu 

3 Dalgıç 
6 Odacı 

> 

"l'.*#**. ̂ . 
Yekûn 

1 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
1 

15 

125 
100 

Memuriyetin nev'i 

1 
5 
36 
57 
39 
5 

225 
200 
175 
150 
125 
100 

6 Bekçi 
Odacı 

200 
150 
125 
200 
200 
175 
150 
125 

Limanlar (İşletme) 

3 Tayfa 

6 
34 
71 
67 
13 

200 
175 
150 
125 
100 

6 Bekçi 
» 

«' » 
» 
» 

Aded 

1 
1 
8 
3 
12 
2 
12 
19 
11 
2 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
100 

Yekûn 

Limanlar (Atelyeler) 

Yekûn 

Yükleme ve Boşaltma 

71 

Mahrukat Cari Hesabı 

(Kömür Teslimalma Şefliği) 

5 Nümuneei 
6 Odacı 

Yekûn 

125 
100 

____ 

4 
1 

5 

125 
100 

6 Hamalbaşı 
» 
» 
» 

- » 
Hamal 
» 
•» 

» 

Yekûn 

1 
5 
3 
,1 
2 
19 
44 
29 
28 

132 

200 
175 
150 
125 
100 
175 
150, 
125 
100 

7" 150 
2 125 
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G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Malzeme Kâr ve Zarar Hesabı 

(Ltboratuvar Müdürlüğü) 

3 Laborant 
» yardımcısı 

6 Odacı 
Bekçi 

Yekûn 

* T&limalma ve Yollama Müdürlüğü 

2 Marangoz 
6 Odacı 

Bekçi 
» 

Yekûn 

Mağazalar 

2 Marangoz 

6 Odacı 

» 
Bekçi 

Yekûn 

llilk. 
66 

3 200 
1 100 
1 125 
2 100 

1 
1 
2 
1 

200 
150 
175 
150 

G. Memuriyetin nerç'i Aded Ücret 

Dikimevi Cari Hesabı 

2 Başterzi 
Makastar terzi 

6 Bekçi 
Odacı 

* Yekûn 

Basımevi Cari Hesabı 

6 Bekçi 
» 

Odacı 

Yekûn 

Yekûn 113 

350 
350 
150 
125 

1 
1 
1 
2 

175 
125 
175 
150 

l 
2 
2 
4 
4 
3 
4 
9 
12 
12 
13 

250 
200 
200 
175 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
100 

2 
3 
6 

Cer Atelyeleri 

Telefoncu 
Aşçıbaşı 
Bekçi 
» 
» 
» 
» 

Odacı 
» 
» 
» 
» 

1 
3 
3 
18 
21 
28 
25 
1 
2 
2 
6 
3 

125 
200 
200 
175 
150 
125 
100 

, 200 
175 
150 
125 
100 

ir 

(8, Sayan-;: 7?) 



Çeşidi 
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E - CETVELİ 

Gelirlerin dayandığı kanun, karar ve tüzükler 

Talihi Numarası Ö Z E T 

Kânun 
> 

» 

» 

» 

> 

17. 4 .1338 
4.2.1340 

24=. 5 .1340 
• 
8.2.1341 

5.4.1341 

27 . 6 .1926 

222 
406 

506 

551 

601 

904 

31. 5 .1927 1042 

18. 

30. 

2. 

24. 

31. 

31. 

30. 

6 

1 

6 

4 

5 

5 

3 

. 1927 

. 1929 

.1929 

.1930 

. 1930 

.1930 

.1931 

1147 

1483 

1524 

1593 

1667 

1673 

1791 

30 . 5 .1931 
28.12.1935 

31. 5 .1934 

18.15 
2376 

2488 

Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
Telgraf ve Telefon Kanununun telefon ve telgraf 
müvezzilerinin vazife esnasmda Demiryollarından 
parasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 
Bağdat hattının Konya'dan başlıyan kısmının iş* 
letilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî Malûllerin Terfihi hakkındaki Kanunun 8 
nci maddesi. 
Şeker Fabrikalarına Bahşolunan îmtiyazat ve Mu
af iyat hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi. *, 
Islahı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (Ser
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen) ve damız
lık için celbolunan hayvanat ıslah ve teksiri hay
vanat komisyonlarının ita eyliyecekleri vesika
larla Hükümete ait berrî ve bahrî bilcümle vesa
iti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur). 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresi
nin Teşkili hakkındaki Kanunun, tarifelere dair 
18, 19, 20, 21, 22 nci maddeleriyle idari nakliyata 
dair 23 ncü ve muvakkat 4 ncü maddeleri. 
Şimendiferlerde İşletme Nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenin nakline 
müsaade edilmiştir. 
AMûmum tarifeler hakkında idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 nci maddesi. 
Samsun - Sahil Hattının îşletilmesine dair olan 
Kanunun 3 ncü maddesi. 
Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nci 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkında). 
Cibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa iblâğ edileceğine dair 2 nci maddesi. 
Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukaveleleri
ne (C. t. V. ve C. 1. M.) e iltihakımıza dair. 
Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan Muka
velenin tasdikma dairdir. (Mukavelenin 38 nci 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya para
sız taşınır.) 

"Mlfdânya - Bursa Demiryolunun satmalmması. 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı Kanu
nunun birinci maddesi. (Maden sularına ve şişe
lerine tenzilât.), 
tzmir - Kasaba ve Temdidi hatlarının işletilmesi. 

(8) SffyiM-: 77) 



— 120 — 
Ttorihi Numarası Ö Z E T 

4, 6... 1884 2495 Yunan Parlâmento Âzaanın» parasız seyahatlanna 
dair . •( 

14,.- 6 .1934 2510 İskân Kanununun 5.1.1935 tarihli Nizamnamesi-
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 

22.12.193*- 2641ı Demiryollarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliya
tına, dair Mukavelenin tasdiki hakkında. 

12. 6 ,195S 2784 Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
8'. 6 . 193$ 3004 Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi

len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5.) 

8. 6 .19â6 3008 «Resmî îş ve îşçi Bulma Teşkilâtının tavassutu ile 
iş bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmele
rinde: l)u teşkilât tarafından verilen vesikalar üze
rine Devlet vesaiti nakliye ücretlerinden % 50 
tenzilât yapılır» ı şetkljnde olan 71 nci maddesi. 

8; 2 .1937 3116 Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangın sön
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle
dileceklerine dair.) 

28 .4 .1937 3159 Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
5 . 5 .1937 3163 Trabzon - İran transit yolunda otobüs ve kamyon 

işletilmesi hakkında, 
7 .6 .1937 3217 Türkiye Cumhuriyetiyle îran Devleti Şehinşahisi 

arasmda imza •; edilmiş, olan Transit Anlaşmasının 
tasdiki hakkmda. 

MU 6 .1937 3259 îşletae Nizamnamesinin birinci bapta 29, 37, 42 
ve 2 nci bapta: 20 nci maddelerindeki tazminat 
miktarlarının 10 misline çıkarılması. (Bu hadler 
222ınumaralı Kanunla .daha evvel 5 misline çıka
rılmıştır.) 

15.12.19&7 3282 Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair . 

17.12-1937 3284 Bâzı Maden Hurdalarının* Dışarı Çıkarılmasının 
Yasak Edilmesi ve Satmalmması Kanununun 6 
nci maddesi. (D. Demiryolları İdaresince, Askerî 
Fabrikalar İdaresinin naklettireceği hurdaların 
her tonundan kilometre başına bir kuruşu geçme
mek üzere ücret alınrr.)ı 

10* 6 .193& 3487 Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 115 nci mad
desi. (Hazine, belediye ve hususi idarelere ait is
kelelerde mürttriye s ücreti almmıyacağma ve «tüc
car tarafından bu iskelelerden geçirilecek tütün
lerden de ton basma 50 kuruş mühuriye alınaca
ğına dair.) 

22. 6.. 1938 3473 Mahrukat Kanununun 5 nci maddesi. (Vekiirer 
Heyeti kararlyle %ft50^e kadar tenzilât yapılaca-, 
gına dair.) 

(S^Sa^t».:7T) 
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Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun « 24. 6 .1938 3487 Nafia Bakanlığı İnşaat Dairesi tarafından naklet
tirilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birinci 
maddesi. 

» 28 . 6 .1938 3522 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Kanununun 
birinci maddesi. 

» 29. 6 .1938 3530 Beden Terbiyesi Kanununun 23 ncü maddesi. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 

* 9 . 1 . 1 9 3 9 3554 Kırşehir ve Yozgad vilayetleriyle Keskin Kazasm-
daki yer sarsıntısı dolayısiyle yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedilecek in
şaat malzemesinden nakil ücreti alınmıyacağı-
na dair. 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len kanun. 
Ecnebi Devletlerden Temin Edilen Malzemenin 
Rıhtım Ücretleriyle Ardiye Resminden Muafiyeti 
hakkında Kanun. 
Askerî Nakliyattan Alınacak Ücretlere dair Ka
nunun birinci maddesi. (Esas tarife ücretinin 
1/3 ü alınacağına dair.) 
Nakil ücret ve masraflariyle vergi tahsilatında 25 
kuruştan az eksiklerin takip edilmiyeceğine dair. 

» 22 . 9 .1941 4128 Ilıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında. 
» 14. 8 .1942 4303 İskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
» 14. 8 .1942 4301 Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
> 25.12.1942 4341 Değer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin 

on binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma 
Kanununun 13 ncü maddesi. (Sevkedileceklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair.), 
Bu kanunla otel, büfe, büvet ve gazino işletmesi
ne, şehir ve kasabalarla istasyonlar arasında oto
büs ve kamyon işletmeye, emanet odaları açma
ğa, demiryolu, liman ve iskelelerde, tarife tatbika
tına esas olan eşya tasnifini değiştirmeye, kulla-
nılmıyan bilet bedellerinin iadesine ve demiryo
lu n inzibat ve muhafazası ile ilgili olanlara ida
re binalarından yer vermeye salâhiyet verilmek
tedir. 

22 . 7 .1944 4623 Zelzele telgraflarının hatlarımızda parasız çekile
ceğine dair. 

24 . 5 .1948 5210 Köy Okulları ile öğretmen, Sağlık Memuru ve Ebe 
Evlerinin ve Köy Enstitülerinin! İnşaatına ait Ka
nunun 9 ncu maddesi. 

28 . 6 .1948 5228 Bina Yapımının Teşviki Kanununun 9 ncu mad
desi. 

7. 

9. 

21. 

4. 

22. 
14. 
14. 
25. 

14 

31 

6 

10 

4 

7 

9 
8 
8 
12 

1 

5 

.1939 

. 1939 

.1941 

1941 

.1941 

. 1942 

.1942 

.1942 

.1943 

.1944 

3633 

3729 

4004 

4090 

4128 
4303 
4301 
4341 

4373 

4572 
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Kanun 

Nizamname 
» 

' • ' • ' » ' • ' " ' • • ' 

Karar 

Karar 

Tarihi 
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Numarası Ö Z E T 

2 . 6 . 1 9 5 0 

8. 8 .1951 

18. 5 .1872 
30. 5 .1283 
20.12,1934 
4 . 6 .1941 

22. 6 .1943 

6 .1 .1944 

29 . 1 .1944 

8. 6 .1944 

17, 6 .1948 

5584 

5836 

2/15910 

2/20162 

233 

358 

3/1003 

7640 

Posta nakliyatına ait ücretlerin miktarı ile taşı
ma, ödeme tarz ve şekilleri ve diğer hususlar 
Posta idaresi ile ilgili idareler arasında anlaşma-

f larla tesbit edilir. ' 
Demiryollarla Beynelmilel Eşya Nakliyatına dair 
Mukavelenin tasdiki hakkında. 
işletme Nizamnamesi. 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - Iranı Transit Yolu işletme Nizamnamesi. 
Hava Kurumunun Havacılık Dairesi mensupları
nın, 4004 sayılı Kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 
Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı
ğına dair. 
Samsun limanındaki hususi idare ve belediyeye 
ait iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hak
kındaki K/497 sayılı Kararın yürürlüğe konulma-
sı. (232 sayılı Karar ile ilgilidir.) 
Samsun limanının Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul
ması hakkında. 
1483 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre Devlet 
Demiryolları şebekesi üzerinde ücretsiz seyahat 
edecekler ve seyahat esasları. 
Emsale ait. 

a - CETVELİ 

Kanun N. 

2847 

4577 

5073 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemlerinin 
Ücretlerine dair Kanunun ecnebi mütehassıs istihdamı hakkındaki 4 ncü maddesi. 
Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumiyesinin Teşkilât ve Vezaifine dair olan 
1042 sayılı Kanunla bu kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bâzı hükümler eklenmesine dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmet
ler. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için Gelecek Yılla
ra Geçici Yüklenmelere .Girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunun birinci maddesinin ta
diline dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmetler. 
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R CETVELİ 

PERSONEL MASRAFLARI . - . . - . -

Fasıl 202 - Madde 10 — Daimî memurlar ve işçiler ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen daimî kadrolara dâhil olarak çalışan memurların ve işçilerin aylık 

ücretleriyle kademe zamları ve bunlardan işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete^ ait 
istihkakları ile İş.Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek^.işçilerin ihbar müddetlerine ait 
yevmiyeleri ile,tazminatları, .©kul ve kurslarda saat hesabı ile ders verenlerin ücretleri ve fevka
lâde zamları, i&şe.masriiilari-bu .tertiptenödenir. (Cari hesaplırseorvisler kadrolarında çalışanların 
ücretleri kendi tertiplerinden, ödenir.) 

Madde 20—Daimî hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın istihdam edi

len ve (D) cetvelinde hizmet nevileri ile ücretleri gösterilen daimî hizmetlilerin istihkakları bu ter
tipten ödenir. (Cari hesaplı servislerde çalışanlar hariç). 

Madde 30—Trabzon - İran transit yolu daimî memur ve işçileri ücreti 
1. (C) cetvelinde gösterilen Trabzon - İran transit yolu teşkilâtı kadrolarına dâhil daimî 

memurlar ve işçilerin ücretleri ile kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları mİM-
dete ait istihkakları, fese masrafları. 

2. 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince bareme tâbi olmaksızın çalıştırılacak olan ve 
(D) cetveündeJbâzmetî nevileri ile maaşlarıgösterilen daimî hizmetlilerin ücretleri, bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici memur, işçi ve hizmetliler ücreti 
Lüzum ve ihtiyaca binaen muvakkaten çalıştırılanlarla demiryol tesislerinde bu tesislerin ik

mal veya ıslahına kadar çalıştırılacak »geçici memur, işçi ve hizmetliler ücretleri ile İş Kanunu
nun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçiler ihbar müddetlerine ait yevmiye ve lazminatları 
bu tertipten ödenir. (Yol bakımr, fidan yetiştirme ve ekimi, muharrik ve müteharrik edevatın 
tamir ve servise hazırlanması ve liman işletme ve bakımı hizmetlerinde yükleme ve boşaltma 
işlerinde çalıştırılan geçici işçi ve amele ücretleri hariç). 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Sözleşmeleri gereğince verilecek gündelik veyta aylık ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 206 — 4620 ve 5080 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde 10—Çocuk zammı 

Ücretlerini 202 nci faslın 10 ncu maddesi ödeneğinden alanlara, 4620 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi üe 508.0 sayılı .Kanundaki «saslar dairesinde çocuk.başma maktuan verileeek olan opar 
lira bu tertipten ödenir. (Ücretlerini cari hesaplardan: alanlarla Trabzon - Iran,^masit yolu iş
letmesi tertiplerinden alanların çûûuk mmları kendi cari haasap< ve tertipAejfindeıt ödenir.) 

» 
Madde 20 — Jîoğum yardımı 

206 nci faslın 10 ncu maddesi formülünde yazılı olanlardan çocuğu dünyaya gelenlere özel ka
nunu gereğince maktuan yapılacak doğum yardımları bu tertipten ödenir. 
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Madde 30 — ölüm yardımı 

206 ncı faslın 10 nocu maddesi formülünde yazılı olanların veya eşlerinin ölümü halinde 4620 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin B ve C fıkraları gereğine^ 1 veya 2 aylık ücret tutarı üzerin
den yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Yakacak zammı 
206 ncı faslın 10 ncu maddesi formülünde yazılı olan daimî memurlardan 1500 ve daha yük

sek rakımlı yerlerde daimî olarak vezife görenlere 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince öde
necek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 

Devlet Demiryolları memurluğuna geçtikten sonra ecnebi dil öğrendikleri imtihanla sabit olan
lara 5616 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince verilecek ecnebi dil para mükâfatı bu tertipten 
ödeniî. 

Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince muhtelif sandıklara yapılacak ödemeler 
Madde 10 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Ücretlerini 202 nci faslın 10 ve 20 nci maddelerinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına dâhil bulunan 5616 sayılı Kanuna bağlı III sayılı cetvelde Unvanı memuriyetleri yazılı 
olanlarla 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesine istinaden ve bütçelere bağlı (D) cetvelinde görev 
adları yazılan daimî hizmetlilere (5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli bendinin (c) 
fıkrasında işçi vasfını haiz oldukları yazılı amele, yol çavuşu, mütahassıs amele, hamal, hamalbaşı, 
tayfa, gemici, bahçıvan, lâvajcı, lâmbacı, drezinörler hariç) mahsus olmak üzere; 

1. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin 
B bendi mucibince : 

a) Keseneğe esas olan tam maaş veya ücret tutarı üzerinden her ay kesilecek % 5 emeklilik 
kesenekleri muadili olarak İdarece sandığa ödenecek paralar, 

b) Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta olduğu vazifesi emekliliğe tâbi hale getirilenlerin (bu 
vazifelerde çalışmakta olanlarla keseneklerini geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler 
dâhil) emekliliğe esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri muadili 
olarak idarece sandığa ödenecek paralar, 

c) Emekliliğe esas maaş veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış fark
ları muadili olarak idarece sandığa ödenecek mebaliğ, 

2. F bendi mucibince : 
Her yıl bütçesinin maaş veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nispetinde sandığa veri

lecek ek karşılıklar. 
3. Aynı kanunun 28 nci maddesi gereğince Emekli Sandığının her yıl katî mizanına göre ta

hakkuk edecek yönetim giderlerinden idare tarafından ödenen karşılıklar nispetinde sandıkça 
demiryolları namına borç kaydedilen miktar, 

4. Aynı kanunun 34 ncü maddesi mucibince fülî hizmet müddeti zammı yapılmasını gerekti
ren vazifelerde çalışanların yıllık çalışma müddetlerine göre yapılacak zamlar karşılığı olmak üze
re bu gibilerin o yıldaki son maaş veya ücretleri üzerinden eklenecek müddete ait istihkaklar top
lamının % 10 u olarak sandığa gönderilecek miktarlar, 

5. Aynı kanunun 38 nci maddesi gereğince 36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine tevfikan ek
lenecek itibari hizmet müddetleri zamları karşılığı olmak üzere bu gibilerin istihkakları topla
mının % 10 u olarak sandığa gönderilecek miktarlar, 
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6. Aynı kanunun 39 ncu maddesinin B bendi mucibince yaşları 55 i bulmadığı halde hizmet 

müddetleri 30 seneyi doldurmuş bulunmaları sebebi ile kurumlarca re'sen emekliye sevkedilecekler-
le yine aynı maddenin F bendi gereğ;j»ce ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tüzüğüne göre 
sicilleri üzerine yine kurumlarınca re'sen emeklice ayrılacakların 55 ten eksik olan her yaş yılı için 
ilgilinin emekli keseneğine esas maaş veya ücreti tutarının yıllık toplamının % 10 u olarak san
dığa ödenecek paralar, 

7. Aynı kanunun 89 ncu maddesi mucibince ilgililere sandıkça ödenecek emekli ikramiyeleri, 
8. Aynı kanunun geçici 27 nci maddesi gereğince 2454 sayılı Kanunla kurulan Devlet Demir

yolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüt Sandığı ile ilgili bulunanların 
bu sandıkla ilgilenmelerinden önce maaşlı vazifelerde iken kazanmış oldukları harb, esaret, Millî 
Mücadele ve mıntaka zamları gibi itibari müddet zamları toplamının her ay için Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kseneğe esas 
maaş veya ücretleri tutarının % 15 i olarak bir defaya mahsus olmak üzere EmeMi Sandığına 
ödenecek paralar, bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — tşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
2454 sayılı Kanunla kurulup ismi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sa

yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğü İşçileri Emekli'Sandığına çevrilen ve aynı madde hükmünce geçici olarak çalışmasına de
vam edecek olan sandığa 2454 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ödenmesi icabeden % 5 emekli 
keseenği ve % 1/2 maluliyet karşılığı bu tertipten ödenir. İşçiler Emekli Sandığına ödenecek 
keseneklerle maluliyet karşılıkları, 202 nci bölümde işaret edilen dairelerle hizmetlerde çalı
şan ve 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin II nci fıkrasının (C) bendi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiyecek olan müseccel işçilerle yine müseccelen çalı
şan amele (daimî amele), yol çavuşu, mütehassıs amele (yetişkin amele), hamal, hamalbaşı, tay
fa, gemici, bahçıvan, lâmbacı, lâvajcı ve drezinörlerin maaşlarından yapılan % 5 emekli 
tevkifatı muadili ile % 1/2 maluliyet karşılığından ibarettir. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı 
5027 sayılı Kanun gereğince ittihaz olunan 3 . I I I . 1947 tarih ve 3/5532 sayılı îcre Vekilleri 

Heyeti kararı ile aynı kanun hükmüne tevfikan Umum Müdürlük makamında bulunan zata ayda 
maktuan verilecek 175 lira bu tertipten ödenir. 

i 

Fasıl 211 — Fazla mesai ve sair munzam ücretlerle tazminat ve ikramiyeler 
Madde 10 — Tahsisatlar tüzüğüne göre verilecek tahsisatlar, tazminatlar, fazla mesai ve nöbet 

ücretleri 
ücretlerini 202 nci bölümün 10 ve 20 nci maddeleri ödeneğinden alan personele tüzüğüne göre 

ödenmesi gereken çeşitli tahsisat ve tazminatlar ve munzam tahsisatlar ile fazla mesai ve nöbet 
ücretleri bu tertipten ödenir. Ücretlerini cari hesaplardan alanlara yapılacak bu ödemeler kendi 
cari hesap ve tertiplerinden yapılır. Yükleme ve boşaltma hizmetleri ile ilgili fazla mesai üc
retleri 422 nci bölümden ve yatırım hizmetlerinde çalışanların fazla mesai ücretleri de kendi ter
tiplerinden ödenir. Ancak ücretlerini 202 nci fasıldan alan ve üst, yapı, yol tesisleri ile diğer te
sislerin bakımı ile bina ve tesislerin bakımı ve yola ait alât ve edevat bakımı hizmetlerinde çalı
şanlara Tahsisatlar Nizamnamesine göre yapılacak ödemeler ve fazla mesai ücretleri 423 ncü bö
lümün 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerinden ödenir. 

Fasıl 20 — İkramiyeler 
Katar üzerinde fiilen görevli memur ve işçilerle atelyeler, lokomotif depoları, gar ve istas

yon kadrolarına dâhil olup fiilen buralarda çalışmakta bulunan memur ve işçiler ve bilfiil yol 
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tamiratında çalışanlara ehliyet ve gayret derecelerin? ve tesbit edilecek diğer esaslara göre bir 
sene zarfında iki aylık ücret tutarını geçmemek üzere verilecek ikramiye bu tertipten ödenir. Üc
retlerini cari hesaptan alanların ikramiyeleri kendi tertiplerinden ödenir. 

Fasıl 214 — tşçi sigortaları kurumlarına yapılacak ödemeler 
İşçi Sigortalan Kurumuna ödenecek olan iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık ve 

ihtiyarlık sigortajarı karşılıkları. 
işçi sigortaları: 
Ücretlerini 202 nci bölümden alanlardan gayrimüseccel olanlarla ücretleri 203 ncü bölüm ödene

ğinden verilip, idare, i§ yerlerinde çalışan ve îş Kanununa göre sigortalı sayılanların iş kazaları 
ile meslek hastalıkları, hastalık, analık ve ihtiyaılık sigortaları için kanunlarındaki esas ve nispet
ler dairesinde işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek paralar bu tertipten verilir. 

Fasıl 221 — Emekli, dul ve yetim maaşları 
9.1.1933 tarihli ve 743 sayılı Büyük Millet Meclisi kararı mucibince Samsun - Sivas hattı ta

bipliğinde bulunan Vassaf inanlı ile Ankara - Sivas mühendisliğinde bulunan Zihni'ye ve Erzurum 
hattında çalışan hareket memuru Hafız Hasan Zeki 'ye veya bunların dul, yetimlerine verilen aylıklar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Genel Müdürlük, sağlık (hastaneler hariç) yol, tarım, cer, atelyeler, hareket dairesi ve servisleri; 
gar, istasyon, ambar ve geçitler, depolar ve limanlar ve teşkilâtında kullanılan kalem sapı, kalem 
ucu, mürekkep, kurşunkalemi, çizgi kalemi, imza kalemi (masa ve cep için her nevi dolmakalemler 
hariç) müsveddelik, tezkerelik, tahriratlık ve telgraflık kâğıt, çeşitli boy ve evsafta çizgili ve çizgi-
siz kâğıtlar, zarflar, mürekkep kurutma kâğıtları, mektupluk kâğıt ve zarflar, blok, el defterleri, mü
hür mumu, teksir mürekkebi, teksir kâğıtları, mumlu kâğıtlar, karbon kâğıtları, harita muşambası 
şapoğraf muşambası, tarama kâğıdı ve kalemi, toplu iğne, her türlü raptiyeler, kurdelâ, şerit, 
sünger, ofort, etiket, antet tab'iyesi, yazı makinesi şeritleri ile defter kâğıdı tab'ı ve teolidi, diğer 
her türlü kırtasiye giderleri bu tertipten ödenir. Cari hesapla idare olunan servislerin kırtasiye 
giderleri1 de kendi cari hesaplarından ödenir. 

Madde 20. — Döşeme 
301 nci faslın 10 ncu maddesi formülünde yazılı daire ve teşkilâtta kullanılan ve idare demirbaş 

talimatnamesi hükümlerine tâbi tutulan her türlü mefruşatın bakımı masrafları. 

Madde 30. — Demirbaş 
301 nci faslın 10 ncu maddesi formülünde yazılı daire ve teşkilâtta kullanılan ve idare Demir* 

baş Talimatnamesi hükümlerine tâbi tutulan her türlü büro makine ve aletleri ile demirbaş eşya 
bakım ve tamir masrafları bu tertipten ödenir. 

Demiryol muhafaza taburlarına verilecek işaret feneri, düdük ve diğer demirbaşların masraf
ları da bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Öteberi masrafları 
301 nci faslın 10 ncu maddesi formülünde yazılı daire ve teşekküllerin öteberi masrafları bu 

tertipten ödenir. 
öteberi masrafları süpürge, toz alma için bez, sabun ve buna mümasil temizlik levazımı 

bedeli ile iğne, iplik, sicim, pens, kurşunları, istihlâk edilen su bedelleri, testi, küp ve kapağı, 
su tenekeleri, teneke maşrabaları, teneke honileri, ambalaj kâğıdı ve sair malzeme ile ikinci sınıf 
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demirbaşların tebdili masrafları (demirbaş kaydına girmiyen mecmualarla demiryol dergisi ile 
diğer dergiler ansiklopedi abone bedelleri ile günlük gazete mubayaa ve abonman bedelleri) 
şehir dahilindeki muayyen tarifeli nakil vasıtaları masrafları, yol bekçilerine verilen tabancaların 
ruhsat harcı masrafları, Damga Resmi masrafları, her nevi ölçü ve, tartı aletlerinin ayarlanması için 
gidecek ölçü ayar müfettişlerinin ve idare memurlarının yollukları ile vagon daralarının alın
ması masrafları, hudut geçit komiserliği masrafları, bir daireden diğer bir daireye nakilde def
ter, evrak ve sair eşyanın taşıma masrafları, Cumhur Riyaseti kompozisyonu ve bilûmum servis va
gonları çamaşırlarının yıkanması ve radyo abonman masrafları, ulusal ve dinî bayramlarla sair 
resmî günlerde tören icrası, yurt içinde ve dışında açılacak fuar ve sergilere iştirak (gidecek
lerin yolluk ve gündelikleri hariç) gibi masraflar. 

Garlar, istasyonlar, ambarlar, tren lokomotifleri ve trenler ve depolarla limanlarda çalışanların 
yıkanması için gerekli bilûmum masraflar, servisten çıkan personele yatakhanelerde verilen çay, 
ıhlamur ve bunlar için şeker masrafları, yatakhaneler ve pansiyonların demirbaş ve talebe çama
şırlarının yıkanması, etüvden geçirilmesi ve sair masrafları, işaret bayrakları giderleri ve temiz
lik personeline verilen tulumların tebdili masrafları, hizmet vagonları çamaşırlarının yıkatılması 
masrafları ile kullanılacak tathirat ameleleri yevmiyeleri ve iş Kanununun 13 ncü maddesi gere
ğince verilecek işçiler ihbar müddetlerine ait yevmiye ve tazminatları ile işçi Sigortaları Kurum
larına yapılacak ödemeler, yol bakım hizmetinde kullanılan muharrik vesaitin akar yakıt ve yağ
ları ile bütçede özel bir tertibi bulunmıyan diğer masraflardan ibarettir. 

Madde 50 — Aydınlatma 
301 nci faslın 10 ncu maddesi formülünde yazılı teşkilâtın gerek mesai icabı, gerekse Ulusal ve 

Dinî Bayramlarda ve tenvirat icrasını gerektiren sair günlerde aydınlatma masrafları bu tertip
ten ödenir. Aydınlatma giderleri, elektrik cereyan ücreti, petrol bedeli, ampul, petrol lâmbası şişesi, 
lüks lâmbaları amyantı gibi aydınlatma için kullanılacak mevad bedellerinden ve asansörlerle da
irelerde kullanılan elektrikli makinelerde (Hollerit makineleri hariç) istihlâk edilen elektrik ce
reyanı ücretlerinden ve duy, anahtar, priz değiştirme ve kordon tamiri gibi giderlerden ibarettir. 

Madde 60 — Isıtma 
301 nci bolümün 10 ncu maddesi formülünde yazılı teşkilâtın ısıtılması giderleri bu tertipten 

ödenir. Isıtma giderleri, kalorifer ve sobalarda yakılan maden ve kok kömürleri ile linyit, odun 
ve çıra, havagazı veya petrol ile ısıtma halinde havagazı, petrol bedelleri ile soba kurma gider
leri, soba boruları mubayaası ve soba ve teferruatının tamiri bedellerinden ibarettir. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
301 nci bölümün 10 ncu maddesi formülünde sayılan daire ve teşekküllerin basılı kâğıt ve def

terleri giderleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 304 — Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve masrafları 
Madde 10 — Posta ve Telgraf ücretleri 

301 nci bölümün 10 ncu maddesi formülünde sayılan daireler ve teşekküllerin idare vasıtaları 
dışında ihtiyar edecekleri Posta, Telgraf (telli ve telsiz) giderleri, bankalar vasıtasiyle yaptırılacak 
havalelerle getirilen ve gönderilen paraların banka masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve masrafları 
301 nci faslın 10 ncu maddesi formülünde sayılan daire ve teşekküllerin telefon kurma, konuş

ma ve her türlü giderleri ve başka haberleşme giderleri ile para mürselâtı ve havaleler için banka
lara verilen telefon ücretleri bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 305 — Kira bedeli 

Madde 10 — Gayrimenkul kiralan 
301 nci faslın 10 ncu maddesi formülüne dâhil daireler ihtiyacı ile işletme icabı olarak kiralana

cak hizmet binaları, hangarlar, barakalar ve emvali gayrimenkule ve binalarla hangar kira bedelleri 
ve kiraya müteallik olmak üzere mukavele masrafları ve diğer giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Hollerit Makineleri kira bedeli ve başka her çeşit masrafları 
Hollerit Makinelerinin kira bedelleri, tesis ve montaj masrafları, nakliye, sigorta giderleri, 

Gümrük Resmi ve Muamele Vergisi ile istihlâk edilen elektrik cereyanı, kart, kâğıt ve sair her türlü 
müstehlek mevad bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Ücretlerini 202 nci faslın 10 ve 20 nci maddeleri ödeneğinden alan daimî memur ve hizmetlilere 

(demirbaş olarak verilenler hariç olmak üzere) yönetmeliği gereğince verilmesi lâzımgelen giyim 
eşyası bedelleri bu tertipten karşılanır. Ücretlerini cari hesaplardan; alanlarla Trabzon - îran transit 
yolu tertibinden alanların giyim eşyası kendi cari hesap ve tertiplerinden karşılanır. 

Fasıl 307 — Yolluklar 
Madde 10 — Sürekli görev yolluğu 

1. Daimî memuriyetle bir yerden diğer bir yere nakledilen veya yeniden tâyin olunan asil, staj
yer memur ve daimî hizmetlilerin ve kadrosu münhal daimî bir memuriyete vekâlet etmek üzere izam 
kılman vekil memurların yollukları, 

2. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan veya sıhhi sebeplerle hizmetlerine nihayet 
verilen veya emekliye ayrılanların ve vazifede iken ölenlerin yetim ve dul maaşlarına müstahak aile
lerinin ihtiyari ikamet edecekleri yerlere kadar tahsisatlar nizamnamesi gereğince tahakkuk edecek 
yolluklar ile zamları bu tertipten ödenir. Ücretlerini cari hesaplardan, Trabzon - Iran transit yolu 
ve yükleme, boşaltma masrafları tertiplerinden alanlara yapılacak bu nevi ödemeler kendi cari he
sap ve tertibinden ödenir. 

Madde 20 — Muvakkat görev yolluğu 
1. Muvakkat bir vazifenin ifası için memleket içinde başka yerlere gönderilenlerle mezun veya 

hasta olanlara vekâlet etmek üzere izam kılınacaklara ve idare tarafından tedavi edilmek üzere baş
ka yerlere gönderileceklere verilecek yolluklar ve zamlar bu tertipten ödenir. 

2. İdareye ait işlerin ifası için serbest olarak ve başka resmî ve hususi dairelerde çalışan
lardan memleket içinde bir yere gönderilecek veya getirileceklere ödenmesi gereken yolluklar 
ve gündelikler de bu tertipten ödenir. 

Tahsisatlar nizamnamesinin 21 nci maddesi şümulüne giren personele bu tertipten muvak
kat görev yolluğu ödenmez. 

Ücretlerini cari hesaplardan, Trabzon - îran transit yolu ve yükleme, boşaltma hizmeti ter
tiplerinden alanlara yapılacak ödemeler kendi cari hesap ve tertiplerinden yapılır. 

Madde 30 — Devir ve teftiş yolluğu 
Umum müdür ve yardımcıları ile merkez daireleri reis ve yardımcıları ve şube müdür ve 

yardımcılarının şebeke üzerinde işletme müdürlerinin ve servis müdür ve âmirleri ile yol dairesi
nin işletme bölgelerine dâhil devir ve teftiş vazifesi ile görevli faal personelinin mıntakaları 
dâhilinde yapacakları devir ve teftişlerde ve idarenin teftiş kariyerine dâhil müfettişlerinin tef
tiş maksadiyle vâki olacak seyahatlerinde tahakkuk edecek yollukları ve zamları bu tertipten 
ödenir. 
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Madde 40 — Yabancı memleketler yolluğu 

1. Demiryolları kongre ve konferanslarına iştirak masrafları dışında bilvasıta idareyi ilgi
lendiren işler için ecnebi memleketleri gönderileceklerle bunların vagon servisle seyahatleri 
halinde vagon personeline verilecek yolluklar, pasaport, vize masrafları. 

2. Gerek etüd ve staj maksadiyle ve gerek 4489 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin yollukları, pasaport, vize masrafları, 

3. Türkiye'yi ziyaret eden ecnebi misafirlerin servin vagonu veya hususi katarla Türkiye 
hudutları dışına izamları halinde bunlara refakat edeceklerle hususi katar ve servisi vagonu per
soneline verilecek yolluklar bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek geliş ve gidiş yollukları ile sözleşmelerinde yazılı iaşe veya 

mukabili nakden verilecek miktarlarla sair bilûmum masraflar ve mukavele masrafları ile bun-* 
ların yanında çalıştırılacak mütercim ve sair yardımcı personelin ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 10 — İşletme masrafları 

Madde 20 — Onarım masrafları 
Umum Müdürlük teşkilâtı hizmet arabasının ve hastahanelere ait motorlu taşıt vasıtalarnıın 

işletme ve bakım masrafları ve bu taşıtların sigorta primleri, bu terti ten ödenir. 

Fasıl 311 — Diğer yönetim masrafları 
Madde 10 — ilân ücretleri 

Bütçede hususi tertipleri bulunan artırma, eksiltme ve pazarlığa mütaallik ilânlar hariç olmak 
üzere yapılacak bilcümle ilânlar masrafları bu tertipten ödenir. (Mubayaa, satışa veya yaptırıla
cak işlere mütaallik ilânlar bunların bedellerinin ödendiği tertipten veya cari hesaplardan ödenir.) 

Madde 20 — Vergi ve resimlerle tapu harçları 
1. Kurumlar Vergisi ile gelir getirmiyen idare emlâki için ödenmesi gereken her türlü vergi, 

resimler ve paylarla bunların vaktinde ödenmemesi yüzünden tahakkuk ettirilecek cezalar (Var
sa bilâhara müsebbiplerine rücu şartiyle) 

2. Yeni yaptırılan veya yeniden iktisap olunan gayrimenkuller hariç olmak üzere mevcut 
gayrimenkullerin idare namına tescili için gerekli harçlar ve diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Reklâm ve tanıtma masrafları 
İdarece basılacak matbualarla reklâm ve tanıtma maksadı ile gazetelere ve diğer her türlü 

neşir vasıtalarına verilecek ilân ve yazılacak yazılar ücretleri bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — 'Pasif Korunma masrafları 
Demirbaş olanlar hariç olmak üzere pasif korunmaya mütaallik her türlü masraflar bu tertip

ten ödenir. 

Madde 50 — îdareye bağlı olmıyanlardan demiryollar ve limanlar için yararlıkları görüleceklere 
verilecek mükâfatlar, danışma, konferans ücretleri 

Demiryollar ve limanlar için muhtemel bir zarar veya kazanın önlenmesine yarıyacak hareket
te bulunanlara, yangın ve kaza sırasında hayatını tehlikeye sokmak suretiyle yardıma koşan
lara ve idareye maddi ve mânevi faydalar sağlıyacak olanlara lüzum ve miktarı idare encüme
ni kararma iktiran etmek şartiyle verilecek mükâfat, idarece her hangi bir mevzuda danışılacak, 

( S. Sayısı : 77) 



— 135 — 
bir inceleme yaptırılacak veya personele fayda sağlanmak üzere konferans verdirilecek uzman
ların ücreti ve her nevi masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 60 — Kazalar neticesinde yolun açılması masrafları 
Drayman, karambol veya yol kapanması ve benzeri hâdiselerde bunların bertaraf edilmesi 

için sarfolunacak malzeme masrafları ile tahrik edilecek hususi katar masrafları ve kullanıla
cak geçici amele ücretleri, bu hâdiselerde çalışanlara lüzumunda verilecek yiyecek ve içecek 
maddeleri masrafları, imdat vagonlarında bulundurulması lâzımgelen müstehlek mevat masraf
ları bu tertipten ödenir. 

Parçalanan, kırılan edevatın tamir veya yenilenmesi masrafları ilgili gider gruplarından ya
pılır. 

Madde 70 — Tazminler 
Nakil eşyası kayıp ve hasarları (canlı hayvanlar dâhil) bagaj eşyası kayıp ve hasarları, ema

net odalarına verilen eşyanın tazminleri ve kazalar neticesinde üçüncü şahısların her türlü mal
larına iras olunan zararlar (canlı hayvan kayıpları da dâhil) ile bu şahıslardan ölenlerin vâris
lerine ve malul kalanlarla yaralananlara verilecek tazminat, yol kapanması dolayısiyle yolcu ve yolcu 
eşyalarının diğer vasıtalarla taşınması masrafları, keza kazalar neticesinden idare persanelinden ölen
lerin vârislerine ve malûl kalanlara nizamnamesine göre verilecek tazminatla idarenin daimî ve muvak
kat olarak çalıştırdığı personelin uğradığı maddî zararlar ve idarece sebebiyet verilen sair zarar
lar bu tertipten ödenir. Yangından mütevellit olarak nakil eşyası, bagaj, emanet odalarına ve
rilen eşyanın kayıp ve basarları dolayısiyle verilecek tazminat sigorta sermayesi hesabından 
karşılanır. 

Fasıl 401 — Bilet Basımevi masrafları 
Madde 20 — tik maddeler masrafları 

Madde 30 — îşletme ve masrafları 
A) Karton, mürekkep gibi müstehlek malzeme masrafları 
B) Geçici işçi ve amele ücretleri ve iş Kanununun 13 ncü maddesi geeğince verilecek ihbar 

müddeti yevmiye ve tazminatları ve İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler. 
C) Bütçenin 301 nci faslından 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 303 ve 304 ncü fasılları ile 10 ve 20 nci 

maddelerine ait formüller dairesinde kırtasiye, döşeme ve demirbaş masrafları, öteberi masraf
ları, aydınlatma ve ısıtma masrafları], haberleşme ve Basımevi makine alât ve edevatının bakı
mı masrafları ve basılı kâğıtlar ve defterler masrafları, 

D) Yangın önlenmesine ve söndürülmesine ait her türlü masraflar, personelin temizlenme
sine ait sabun, kurulama bezleri gibi yıkanma masrafları, 

Bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
İdarenin yerli ve yabancı diğer müessese, teşekkül ve şahıslarla olan temas ve münasebet

lerinden doğacak temsil masrafları ile temsil mevzuuna giren diğer sarfiyatı, ziyafet, barındır
ma, gezdirme gibi misafir kabul masrafları ile resmi kuşat masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 407 — 5054 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin b, c ve d fıkralarım ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar ve kesenekler 

Muhtelif seyahat acenta ve büroları vasıtasiyle sattırılan biletlerin bedelleri üzerinden 
mukaveleleri mucibince tediyesi meşrut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yaptıranlara tenzüli 
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tarifelerin koymuş olduğu -esaslar dairesinde verilecek primler alâkalılardan fazla tahsil edil
miş olup senesi içinde iade edilmiyen bileti bedelleri ve nakliye ücretleri ile sair reddiyat ve 
aidat ve bunlar için mahkemelerce hükmolunan faizler, 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahkemeler ve icra dairelerince Harç Tarifesi Kanununa göre alman harçlar, vekâlet ücreti 

olarak tahsil edilip 5616 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi delaletiyle 1389 sayılı Kanuna göre idare 
hukuk müşaviri ve kadroya dâhil avukatları ile hukuk müşavirliği memurlarına verilecek vekâlet 
ücretleri bu tertipten Ödenir. 

Madde 50 — Gelir getiren mülklerin vergi ve resimleri 
Gelir getiren idare mülkleri için idarece ödenmesi gereken her türiü vergi ve resimlerle bunla

rın vaktinde ödenmemesi yüzünden tahakkuk ettirilecek cezalar (varsa bilâhara müsebbiplerine rü-
cu şartı ile) bu tertipten ödenir. 

Fasıl 416 — Okul ve öğretim masrafları 
Madde 10 — İlkokullar pansiyonları masrafları 

Okul bulunmıyan yerlerde daimî personelin ve bunlardan vazife başında kazaya üğrıyarak ölen
lerin iaşeleri ile ödevli oldukları çocuklarının tahsillerini temin için açılan ilkokul pansiyonları ta
lebesi ile daimî hizmetlilerin, nöbetçi memur ve öğrencilerin iaşeleri 301 nci faslın 10. 20, 30, 40, 
50, 60 nci ve 303 ncü fasılla 304 ncü faslın 10 ve 20 nci maddeleri formülleri esaslarına göre yapı
lacak masraflar, öğrenci melbusatı (elbise, çamaşır, pijamaj çorap, kasket, ayakkabı, talebeye ve
rilen havlular, terlik gibi) mubayaa ve tamiri, kalay masrafları, traş, hamam masrafları, talebeye 
harçlık ve ders levazımatı, artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları, öğrencilerin tedavisi, hasta ve 
malûl olanların aileleri yanma geri gönderilmesi ve icabında bunlara refakat edeceklerin gidiş ve 
dönüş yollukları, öğrencilerden ölenlerin cenaze masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Yatılı, resmî ortaokullarda okutulan öğrencilerin tahsil ve giyim eşyası masrafları 
416 nci faslın 10 ncu maddesinde yazılı olanların resmî ortaokullarda okutulan çocukları için 

mektep idarelerine Ödenecek ücretlerle yönetmeliği gereğince talebelere verilecek giyim eşyası bedel
leri bu tertipten karşılanır. 

Madde 30 — Tahsil için yabancı memleketlere gönderilenlerin masrafları 
İdareye karşı mecburi hizmet taahhüt etmek suretiyle ve öğrenci olarak tahsil için ecnebi mem

leketlere gönderileceklerin yollukları, ecnebi memleketlerde Saldıkları müddete ait olmak üzere 1416 
sayılı Kanuna göre İcra Vekilleri Heyeti kararlarına müsteniden verilecek aylık ödenekler, pasa
port, vize ve sair masrafları, tahsil, lâboratuvar ve tedavi (diş imali hariç, tedavisi dâhil) masraf
ları bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Muhtelif üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda ve Kızılay Hemşireı 
Okulunda okutulan idare öğrencilerine verilecek burslar ve sair masraflar 

İdareye karşı mecburi hizmet yüklenmek şartiyle muhtelif üniversitelerde ve teknik tahsil ve
ren diğer okullarda idare hesabına okutulan talebe masrafları ile burs ücretleri ve Kızılay Hem
şire Okulunda okutulacak talebeler için Kızılaya ödenecek mektep ücretleri ile Kızılay tarafın
dan okutulup mecburi hizmeti idareye devredilenlerin okul masrafları olarak Kızılaya ödenecek 
paralar bu tertipten ödenir. Yatılı olarak okutulan teknik öğrencilerin masrafları taallûkuna 
göre ve ihtiyaç nispetinde umumi bütçe ile üniversite bütçesine bağlı cetvelle varidat kaydedil
mek suretiyle idarece toptan ödenir. 
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Piasıl 418 — Faiz, acyo ve akçe farkları 

1. Artırma, eksiltme ve pazarlıkla yaptırılan işlere ait bonolardan mütevellit faizler hariç 
olmak üzere para işlerinin yürütülmesi için hususi kanunları gereğince çıkarılacak bonoların 
ve yapılacak kısa süreli istikrazların, bakanlar nezdinde açtırılacak hesapların faiz ve acyoları, 
Bankalar vasıtasiyle yaptırılan tediyelerin havale masrafları, para durumu sebebiyle vaktinde 
yapılmıyan tediyeler için sözleşmeleri veya siparişnameleri gereğince tahakkuk ettirilecek faizler. 

2. Döviz tediyelerinde ve mahsup muamelelerinde idare aleyhine tahakkuk eden kur 
farkları. 

Bu tertipten ödenir. 
(Diğer fasıl ve maddelerden mahkeme kararlariyle ödenmesi gereken faizler, kendi tertiple

rinden ödenir.) 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Madde 10 — Serbest avukat ücretleri 

Kadrolarında tecviz edilenlerden maada mukavele ile istihdam , edilecek avukatların ücretleri 
ve mukavele masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Diğer mahkeme masrafları 
Mahkeme ve protesto masrafları, sair bilûmum adlî masraflar bu tertipten ödenir. Yangın si

gortası mevzuuna giren mahkeme masrafları sigorta sermayesi hesabından karşılanır. 

Fasıl 420 — Hastane, revir ve tedavi masrafları 
Madde 10 — İdare hastaneleri masrafları 

Talimatnamesi gereğince idare tarafından tedavi ettirilmeleri icap edenlerin tedavileri için 
açılan hastanelerde hastaların ve personel ile nöbetçi tabip, eczacı ve memurların iaşe giderle
ri ile 301 nci faslın 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 303 ncü fasılla 304 ncü faslın 10 ve 20 nci madde
leri ve 306 nci faslın formüllerindeki esaslara göre yapılacak masraflar, ikinci sınıf demirbaşların 
tebdili masraf lan, ilâç ve sair her türlü tıbbi müstehlek malzeme masrafları, ambalaj kâğıtları ve 
tıbbi kâğıtlarla ilâç kutu ve şişeleri, artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları, kalay masrafları, has
tane kaloriferlerinde çalıştırılacak personel ücretleri, hasta nakil masrafları, etüv masrafları, 
teçhiz, tekfin ve tedfin masrafları bu tertipten ödenir. ! 

Madd*20 — İdare sağlık teşkilâta dışında yaptırılacak muayene ve tedaviler ile sıhhi tedbirler 
masrafları 

İdare hastanelerinde yatırılmaları .imkânı olmıyan ve talimatnamesi gereğince İdare tarafından 
tedavi ettirilmeleri icabeden hastaların resmi ve resmi hastanelerde yer bulunmadığı bu hastaneler 

tarafından tahriren bildirilmesi halinde, hususi hastanelerde, Sağlık müesseselerinde yaptırılan te
davileri masrafları, diş lâboratuvarlarda yaptırılan muayene ve tahliller, hariç sağlık müesseslerinde 
tedavi altında iken vefat edenlerle vazife başında kazaya uğramak suretiyle ölenlerin cenaze mas
rafları, dışarda tedavi edilecekler için uzman doktorlara ve İdarenin doktor ve diş tabibi buluiımı-
yan yerlerdeki doktor ve diş tabiplerine verilecek tedavi ücretleri, evlerinde muayene edilecekler 
için verilecek taşıt araçları paraları, hasta nakil massrafları, 

Revirlerde, kısım hekimliklerinde, işletmelerde ve şebeke üzerindeki İdare eczaneleri ile atelyeler 
eczane ve dispanserlerinden hastalara verilen her türlü ilâçlar ve bu ilâçların ihzarında kullanılan 
petrol ve havagazı bedelleri, sağlık, imdat kutuları, sandıkları ve her türlü tıbbî müstehlek mal
zeme masrafları, evlerinde muayene ve tedavisi icabedenlere gidecek sağlık servisi mensuplarına 
verilecek taşıt araçları paraları, sair sıhhi tedbirler masrafları, etüv masrafları, vazife malûlleri
ne yaptırılacak suni âza bedelleri (vazifeden doğan kazalarda dişleri kırılanlara suni diş imâli 
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dahil) münhasıran diş çekmeky doldurma ve tedavisi masrafları, revirlerde hastaların iaşe masraf
ları, 

Bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Demiryol ve Limanlar İşletme masrafları 
Madde 11 — Lokomotifler ve motorlu vasıtalar masrafları 

Yakıtlar, (kömür, f ayraplık bedelleri, depolardaki yükleme ve boşaltma masrafları) nakliye 
akar yakıt (yükleme ve boşaltma ve tankların temizlik masrafları) yağlar, sular, su tasfiye tesis
leri, alimantasyonlarm her türlü masrafları, ampuller, karbonat,, tuz ruhu, meşale gibi diğer müs-
tehlek malzeme masrafları ile kömür< sarfiyatından tasarruf sağlıyacak su tasfiye cihazları ve alât 
ve edevatın bedelleri bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Tren masrafları 
Trenleri terkip eden vagonların yağlanması ile vagonlarda ampul, temizlik malzemesi ve 

emsali istihlâk edilecek mevat masrafları, geçici amele ve işçi ücretleri, bu ücretlere müteferri 
iş kazalariyle meslek hastalıkları, hasstalık ve analık, ihtiyarlık sigortaları karşılıkları DU tertipten 
ödenir. 

Madde 13 — Manevra masrafları 
Manevra makinelerinde sarf ve istihlâk olunacak kömür, fayraplık. odun gibi yakıtlarla bun

ların yükleme ve boşaltma masrafları, yağ, su ve diğer müstehlek mevat masrafları bu tertipten 
ödenir. 
W**-:^ -•-- • 
Madde 14 — Muharrik ve müteharrik edevatın depolarda bakımı ve servise hazırlama masrafları 

Depolarca muharrik ve müteharrik edevatın servise hazırlanması için yapılacak çeşitli malzeme 
ve müstehlek m»3vat masrafları, muharrik ve müteharrik edevatın bakımı, servise hazırlanması 
işlerinde kullanılan depoların her türlü makine ve aletleri ile tezgâhlarının bakım ve tamirleri, 
muharrik kuvvet cereyan bedeli, su masrafları, küfeler, su hortumları, vagonların tathirinde 
kullanılan haşarat öldürücü her türlü mevat bedelleri, depo personelinin yıkanmasına gerekli 
temizik malzemesi (sabun dâhil) ile ikinci sınıf demirbaşların tebdili masrafları, bu işlerde kul
lanılacak geçici personel ücretleri, îş Kanununa göre yaptırılacak fazla mesai ücretleriyle yrae îş 
Kanununun muaddel 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetine ait yevmiyeleri 
ile tazminatları, geçici amele ve işçilerin iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analsibMh-
tiyarlık sigortaları karşılığı olarak îşçi Sigortaları Kurumuna yatırılacak paralar, muiharrik ve 
müteharrik edevatın bakımına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 15 — Limanlar tşletme masrafları 
1. Beniz araçlarında kullanılacak yakıtlar, kömür ve fayraplık odun, akar yakıtlar, ,y«ğkkr, 

»ular ve diğer müstehlek malzeme ile cereyan bedelleri, kazalar masrafları, 
2. Geçici işçi ve amele ücretleri ve îş Kanununun muaddel 13 ncü maddesi ge-reğince \*«ri-

leeels işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri ile tazminatları ve îşçi Sigortaları Kuruma
na yapılacak ödemeler, 

3. idarece nakledilen veya edilecek olan gümrüklü eşyanın 5383 sayılı Kanunm 57 nei maddesi 
gereğince muhafazası için konulacağı sundurma, hangar ve depo gibi antrepo hizmetlerindi; mımfe* 
kat olarak çalıştırılacak personelin ücretleri ile bu maddenin 1, 2, 3 ncü fıkralarında yazık geeiei 
personelin fazla mesai ücretleri ve îş Kanununa göre verilecek ihbar müddetlerine ait yevmiye ve 
tazminatları, îşçi Sigortalan Kurumuna yapılacak ödemeleı, 

4. Yangın önlenmesine ve söndürülmesine ait her türlü masraflar, deniz araçlarına ait-her türlü 
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ve&gi ve ^resimlede indelhace kiralanacak deniz araçlarının kiraları ve umanlarım taranması masraf-
lan teü tertipten Ödenir. 

Madde 20 — Komşu demiryollarına verilen rödövanslar 
Yapılan anlaşmaları gereğince komşu demiryollarına verilmesi icabed'en ve muhtelif hizmet

ler karşılığı olan rödövanslar bu tertipten ödenir, Bu hizmetler, bina kirası, kör hat bakımı, loko
motiflerin depolarda kalma ve muhafaza karşılığı ile turnaj, tercüman ücreti, trenlerin cerri, is
tasyonların müşterek kullanılması, katar teşkili, lokomotiflerin değiştirilmesi, makinelere verile
cek su bedelleri, yatakhane, müşterek trenlerin cerri gibi hizmetlerdir. 

Madde 30 — Transit vagonlarının tatil ve tazmin ücreti 
Devlet Demiryolları şebekesinde seyrüsefer eden ecnebi memleketler vagonlarına ve teçhiza

tına anlaşmalarına göre verilmesi icabeden bekleme ücretleri ile bunlardan hasara uğrayanların 
tam veya kısmi tazminleri bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — R. t C. hükümleri gereğince ödenecek yabancı arabalar ücreti 
G. î . V. hükümlerine göre beynelmilel yolcu arabaları mübadelesinden doğan borçlar bu tertip

ten ödenir, 

r ' ' ' ' Fasıl 422 — Yükleme ve boşaltma masrafları 
A) Gar, istasyon ve ambarlarla (limanlarda deniz üzerinde ve denizden karaya, karadan denize 

yapılan yükleme ve boşaltma dâhil) yükleme, boşaltma işleri ile ilgili görevlerde çalıştırılacak geçici 
hamallar, işçi ve amelenin ücretleri ile fazla mesai ücretleri ve îş Kanununun 13 ncü maddesi ge
reğince verilecek işçilerin ihbar müddetleri yevmiyeleri ve tazminatları, 

B) Bütçenin 307 nci faslının 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller dairesinde sürekli ve geçici 
görev yollukları, 

C) Bütçenin 211 nci faslının 10 ncu maddesine ait formül dairesinde ödenecek yâlnız faala mesai 
ücretleri, 

Ç) Bütçenin 306 nci faslına ait formül dairesinde verilecek giyim eşyası bedeli, 
D) Yükleme ve boşaltma işlerinin taahhüde raptı halinde buna müteferri masraflarla müta-

ahhitlere ödenecek paralar, 
E) Takozlama masrafları, 
P) Karada işliyen limanlar yükleme ve boşaltma tesis ve vasıtalarının işletme masrafları, 
G) Yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan diğer malzeme masrafları ve verilmesi icabeden sü-

ristarya ücretleri, 
Bu tertipten ödenir. 

Fasıl 423 — Demiryol ve limanlar bakım masrafları 
Madde 11 — Üst yapının bakımı 

Raylar ve makaslar, travesler, diğer yol malzemesi bedelleri ile bu malzemenin ve balastın yerleri
ne konulması, yolun tanzimi, hattın terfii, tanzim işleri, buraj, ot, cüruf ve istasyon hatlarının te-
raialikleri ile plâtform tanzimi, yeni balastın hattın altına alınması masrafları, yarma, imlâ, debuşe, 
derivaısyon tanzim ve tathiri, teybis ve tefcir işleri, kar ve buz temizlikleri gibi üst yapının bakımı 
işine ait her türlü malzeme ve geçici olarak çalıştırılan şoför ve amele ve işçilerin bu işlerde çalıştık
ları müddete ait ücretleri ile bunlardan İş Kanunu şümulüne girenlere aynı kanunun 13 ncü mad
desi gereğince verilecek ihbar müddeti gündelikleri ile tazminatlar, tşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler, artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları, hattın tabii âfetler yüzünden kapanması ha
linde açma iğlerinde çalışacakların ücretleri ile bunlara parasız verilecek yiyecek ve içecek maddeler 
bedelleri ve üst yapının bakımı ile ilgili olarak bu nevi masraflarda tasarruf sağlıyacak mekanik 
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vasıta, alât ve edevat bedelleriyle proje, keşif, kontrol ve mütehassıs işçi ücreti ile fazla mesai ücret
leri», işçi Sigortaları Kurumlarıma yatırılacak paralar, bütçenin 307 nci faslın 10 ve 20 nci maddelteriaıe 
ait formüller dairesinde çeşitli yolluklarla 211 nci faslın 10 ncu maddesine ait formüller dairesinde 
yapılacak ödemeler ve ücretlerini 202 nci bölümün 10 ncu maddesinden alan personelin namzetlik 
devresinde ödenecek işçi sigortaları primleri bu tertipten karşılanır. 

Madde 12 — Yol tesislerinin bakımı 
Tüneller, yarma ve imlâ, kar siperleri, kar tünelleri, köprüler, viyadükler ve dere tahkimatı, işa

ret levhaları, sinyaller ve emniyet tesisatı, kilometre, meyil, hudut, gçit ve saire levhaları ile bar-
yerler ve diğer işaretler, telgraf ve telefon hatları ve cihazları bakımı masrafları, bu işlerde mu
vakkaten çalıştırılan işçi ve amele ücretleri ile artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları, hattın tabii 
âfetler yüzünden kapanması veya uğrıyacağı arızaların giderilmesi halinde çalştırılanlara parasız 
verilecek yiyecek ve içecek maddeleri bedelleri, yol tesislerinin bakımına ait sair malzeme masrafları ile 
mekanik vasıta alât ve edevat bedeli, proje, keşif, kontrol ve mütehassıs işçi ücretleri' ile fazla me
sai ücretleri, 423 ncü faslan lıl nci maddesine alt formülde yazılı olduğu veçhile bu tertipten ödenir. 

Bütçenin 307 nci faslının 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller dairesinde çeşitli yolluklarla 
211 nci faslın 10 ncu maddesine ait formüller dairesinde yapılacak ödemeler' ve ücretlerini 202 
nci fasılın 10 ncu maddesinden alan personelim namzetlik devresinde ödenecek İşçi Sigortaları 
primleri bu tertipten karşılanır. 

Madde 13 — Binalarla sabit tesislerin ve diğer sabit tesislerin bakımı 
Liman ve Trabzon - İran transit yolu binalariyle tesisleri hariç olmak üzere idarenin diğer 

her türlü binalarının ve tesislerinin bakımı (makine ve tezgâhlar hariç),. 
Lojmarilar, hizmet binaları, istasyon, atelye, depo ve diğer binalar, bu bianlann sabit tesis

leri, bina dışı tesislerin bakımı (rampalar, peronlar, meydanlar, vagon kantarları, gabariler, plâk-
turnanlar, karo^âj, parke ve saire)), 

Su işlerine ait (alimantasyonlar, bina harici su boruları, vanalar, su kuyuları, yangın musluk
ları, grüler, pompalar, makine ve tezgâhların bakımı ile pompacı ücretleri hariç) her türlü mal
zeme ve geçici amele ve işçinin elemeği masrafları, bütçenin 423 ncü faslının 11 nci maddesine ait 
formülde tasrih edilen diğer masraflar ile keşif, kontrol ve mütehassıs işçi ücreti ile fazla me
sai ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bütçenin 307 nci faslının 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller dairesinde çeşitli yolluklarla 
211 nci faslın 10 ncu maddesine ait formüller dairesinde yapılacak ödemeler ve ücretlerini 202 
nci faslın 10 ncu maddesinden alan personelin namzetlik devresinde ödenecek işçi Sigortaları 
primleri bu tertipten karşılanır. 

• . - , - . . „ ,t % ^ 

Madde 14 — Yola ait makinelerle yol alât ve edevatının bakımı 
Yol alât ve edevatının bakımı (ikinci sınıf yol demirbaşlarının yenilenmesi dâhil) tezgâh 

ve makinelerin, sulbe ve bölge atelyelerinin birinci sınıf demirbaşlarının bakımı ve tamiri (motor
suz, motorlu drezinler, vagonetler, motopomplar, bdtoniyerler, buraj makienleri, konkasörler ve 
sair maıkineler), kazma, kürek ve saire sapları, bakıma ait malzeme ve geçici amele ve işçinin 
elemeği masrafları ve bütçenin 423 ncü faslının 11 nci maddesine ait formülde mahiyetleri tasrih 
edilen diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Bütçenin 307 nci faslının 10 ve 20 nci maddelerine ait formüller dairesinde çeşitli yolluklarla 
211 nci faslın 10 ncu maddesine ait formüller dairesinde yapılacak ödemeler ve ücretlerini 202 
nci- faslın 10 ncu maddesinden alan personelin namzetlik devresinde ödenecek işçi Sigortaları 
primleri ile keşif, kontrol ve mütehassıs işçi ücreti ile fazla mesai ücretleri bu tertipten ödenir, 
$ Î«P j C M* , -£ . . ' " ' , , . . 
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Madde 15 — Fidan yetiştirme ve ekim masrafları 

idarenin bilûmum bahçeleri ile fidanlıkları için tohum, fidan toprak saksı, gübre satmalına, ye
tiştirme, serlerin ısıtılması ve fidanlıklarda istihlâk edilecek sair mevat ve su masrafları, ziraat 
aletlerinin saplarının ve ikinci sınıf demirbaşlarının değiştirilmesi masrafları, bu uğurda çalışa
cak geçici amele ve bahçıvan ücretleri ile fazla mesaileri, bunlara iş Kanununun 13 ncü maddesi 
gereğince verilecek işçilerin ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları ve işçi Sigortaları Kuru
muna verilecek paralar bu tertipten ödenir. 

Madde 16 — Liman bina ve tesislerinin bakımı 
Limanların her türlü ıbinıalariyle sabit tesisler ve diğer sabit tesisler (Vinçler dâhil) iskelelerin 

bakımı için ihtiyarı gereken malzeme masraflariyle geçici amele ve işçi ücretleri ve bunların faz
la mesai tutarları ve iş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müddet
lerine ait yevmiyeleri, tazminatları ve işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler bu tertip
ten karşılanır. 

Madde 17 — Muharrik ve müfeharrik edevat ile demirbaşlarının bakmü 
Lokomotiflerin, tenderlerin ve demirbaşlarının motorlu vagon ve motorlu trenlerin ve demir

başlarının, yolcu vagonlarının, yük vagonlarının her türlü hizmet vagonlarının Ve yükleme, bo
şaltma işlerinde kullanılan müteharrik vinçlerin, ticari eşya naklinde çalıştırılan kamyonların ba
kım ye tamirleri masrafları ve ikinci sınıf demirbaşlarının tebdili masrafları ile muharrik ve mü
teharrik edevat tamiri ile ilgili olarak bu nevi masraflarda tasarruf sağlıyacak olan takım ve 
tezgâhların bedelleri ile takım ve tezgâhlarda ve sabit tesislerde yapılacak tadilât bedelleri bu ter
tipten ödenir. 

Tamir maliyetini teşkil eden unsurlar ayrıca atelyeler cari hesabı formülünde gösterilmiştir. 

Madde 18 — Liman araçlarının bakım masrafları 
Deniz araçları ile limanların karada işliyen vinçleri, motorlu vasıtaları ile liman atelye ve şan-

tiyelerdndeki alât ve edevatın (makinalar, tezgâhlar, birinci sınıf demirbaşlar ve ikinci sınıf demir
başlarının yenilenmesi dâhil) ba/krm işlerine ait her türlü malzeme ve geçici işçi ve amele ücretleri ile 
fazla mesai ücretleri iş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müd
detlerine ait yevmiyeleri ile tazminatları ve işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak tediyeler bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 424 — Trabzon - İran Transit yolu masrafları 
1. Ücretlerini 202 nci faslm 30 ncu maddesinden alanlar için çeşitli sandık .ve kurumlara 

yapılacak ödemeler, 
2. Sürekli görev yolluğu, geçici görev yolluğu ve devir ve teftiş yollukları. 
3. Çocuk zamları, yapılacak doğum yardımı, ölüm yardımı, verilecek yakacak zammı, giyim 

eşyası ve tahsisatlar nizamnamesine göre ödenecek paralar ve ikramiyeler, 
4. Bu teşkilâtın ısıtma, aydınlatma, öteberi masrafları, makine ve aletlerle döşeme ve demir

baş bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler masrafları, 
5. Yakıtlar, akar yakıtlar, yağlar, sular, diğer müstehlek malzeme bedelleri, kaza masrafları 

ve tazminatı ile hasar ve ziyan tazminatı, 
6. Trabzon - Iran transit yolu işletmesinde kullanılan bilûmum taşıt araçlarının bakımı için 

gerekli malzeme ve mevat bedelleri ile geçici işçi ve amele ücretleri ve iş Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri ve tazminatları, 

' 7 . Keza bu işletme işlerinde kullanılan binalarla sabit tesislerinin ve diğer tesisatın bakımı 
için gerekli malzeme masrafları ile geçici amele ve işçi ücretleri, iş Kanununun 13 ncü maddesi 
gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetlerine ait yevmiyeleri, tazminatları, Demiryol Bütçesinin 
alâkalı tertiplerine ait formüller dairesinde bu tertipten verilir. 
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Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar: 

Madde 10 — Demiryollar Birlikleri Takas Büroları ve mümessil idarelere katılma payı 
Anlaşmalarına istinaden Demiryollar Birlikleri, Takas Büroları ve müntessil idarel'er masrafla

rından Türkiye Devlet Demiryolları ve Limanları hissesine düşen miktarlar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Demiryolları kongre ve konferanslarına katılacakların yollukları ile diğer masrafları 
Beynelmilel demiryolları münasebatı icapları olarak ecnebi memleketlerde toplanacak demir

yolları kongre ve konferanslarına katılmak üzere gönderileceklerin yollukları, pasaport, vize mas
rafları ile bu kongre ve konferansların memleketimizde toplanmaları halinde buna mütaallik h'ev 
türlü masraflar, ziyafet, gezinti tertibi masrafları ve idareyi temsilen toplantıya iştirak edecek
lerin gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 454 — Sigorta sermayesi karşılığı 
Bütçe yılı başında idare sigorta sermayesine eklenmek üzere sigorta sermayesi hesabına geçiri

lecek paralar bit tertipten karşılanır. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
İdare tarafından açılan muhtelif kurslara getirilenlerin yollukları ve gündelikleri iaşe masraf

ları, kalay masrafları, kiralar, artırma, eksiltme ve pazarlık ilân ücretleri ile 301 nci faslın 10, 20, 
30, 40, 50, 60 ve 303 ncü fasılla 304 ncü faslın 10 ve 20 nci maddeleri formüllerin deki esaslara 
göre yapılacak masraflar bu tertipten ödenir. 

i 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları 
1042 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi dışında kalan ve Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 

maddesi muuibince zaman aşımına uğramamış bulunan bütçeden mütevellit eski yıllar borçları bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 601 — Demirspor kurumlarına yardım 
Beden Terbiyesi Kanunu gereğince kurulan Demirspor kulüplerinin türlü ihtiyaçlarını karşıla

mak üzere idarece yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir. 
Bu yardım ödeneği defaten Beden Terbiyesi Müdürlüğü namına bankaya yatırılır. 

Yatırımlar ' 

Fasıl 761. — 5073 sayılı Kanuna göre yapılacak yenilemeler 
Ö073 sayılı Kanunla verilen salâhiyete istinaden ve programına göre hattın tamamen değiştiri

lip yeniden yapılması (poz), kullanılmayacak hale gelen veyahut teknik ve ekonomik şartlara uy-
mıyan 1 nci sınıf demirbaşlarla makina ve alâtın yerine yenilerinin alınması, yıkılan binaların ye
rine yenisinin yapılması, 

Tesisleri kullanılmaz hale gelmesinden veyahut kullanılmalarının ekonomik ve teknik şartlara uy
mamasından dolayı değiştirilmesi, parktan ihraç, edilen her türlü muharrik ve müteharrik edevat 
ile kayıtlardan iskat olunan diğer taşıt araçlarının bagaj ve el arabalan, vinçlerin yerlerine ye
nilerinin alınması masrafları ve bu işlerin yapılmasına müteferri eksiltme ve pazarlık ilânlariyle mu
bayaa, muayene ve tesellüme mütaallik diğer masraflar, mukavele giderleri, bonolara yapıştırılacak 
pullar, bonolar, faizleri, nakliye ve sigorta ve dizbarko, rıhtım ücretleri ve Gümrük Resmiyle Mua
mele Vergisi, proje ihzarı, keşif ve kontrol ve montaj ma rafları ve bu işlerde geçici olarak çalıgtın-
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lacak mütehassıs igçi ve işçi gündelikleri ve yollukları ilgili personelin İgçi Sigortaları Kurumuna 
yapılacak ödemeleri bu tertipten kar§üanu\ 

YejuUaen veya. değiştirilenin kıymeti, mukayyet kıymetinden, fanla olsa dahi bu tertipten mah
sup .olunuz. 

.WmâtNMt'.**- 507fts*yıh Kanun dışında yapılacak yi»ilemeldr 
5073 sayılı Kanun haricinde yapılacak yenilemeler masrafları 761 nci faslın formülü dairesinde 

bu tartipterv öiwtwf 

FİMÖ781-— 5073 sayın Kanuna göre yapılacak servet a r t ı ş t a 
507 3 sayılı Kanunla verilen salâhiyete ve programa müsteniden, üst yapıda, yol tesislerinde, bina

larda ve diğer gayrimenkullerde, liman tesislerinde birinci sınıf demirbaşlarla makJBCi, tezgâh ve 
alât ve edevat ve motörlerde, lokomotiflerde ve tenderlerde ve demirbaşlarında, motorlu tren ve 
motorlu'vagonlarda ve demirbaşlarında, yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında, yük ve hizmet va
gonları ve demirbaşlarında,. deniz araçlarında yeni ilâve ve tadillerle husule gelen artışlar ve mev
cuda katılmak suretiyle yeniden mubayaalar, yçni gayrimenkul iktisabında tapuya tescil harç ve 
masrafları ve mubayaa, muayene ve tesellüme ve montaja müteferri masrafları, artırma, eksiltme, 
ve pazarlık ilânları, mukavele masrafları, bonolara yapıştırılacak pullar ve faizleriyle buna ait di
ğer masraflar, Nakliye, Sigorta, Gümrük resimleriyle Muamele Vergisi, rıhtım dizbarko ücretleri, 
proje, keşifnameler masrafları ve kontrol ve montaj masrafları ve kontrol mühendislerinin fazla 
mesai ve sair masraflariyle sürveyanlık vazifesi görenlerin ücret, fazla mesai ve sair masrafları, 
proje ihzarı, etüd, keşif, kontrol ve montaj işlerinde geçici olarak çalıştırılacak mütahassıs işçi ve 
işçi gündelikleri ve yollukları, ilgili personelin İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeleri bu 
tertipten karşılanır. 

Fasıl 782 — 5073 sayılı Kanun dışında, yapılacak servet artışları 
5073 sayılı Kanun dışında yapılacak servet artışları masrafları, 781 nci fasıl formülü dairelin* 

de bu terJapte», ödenir. 

CARİ HESAPLI SERVİSLER MASRAFLARI 

öneedffiû tertibiain . veya- aidiyetinin tâyini mümkün olmıyan hakedişterle gerek hariçten muba
yaa edilecek ve gerek mağazalardan alınacak her türlü malzeme bedelleri aşa^ack gösterilen ca
ri h^aplaxu^biciödeftr ödemi" veya mahsup edilir. Bu suretle elde edilen malzemeni» kullanılacağı 
yere veriilnuesinderbunlar içü* yapılan masrafın (elemeği ve malzeme) tutan maliyet esaslarına 
gpre tâyük edilerekait. olduğu tertiplere mal edilmek suretiyle önceden kaydedildiği cari hesaptan 
düşülür ve bütçeye intikal ettirilir : 

Demiryollarında bu maksatla..açılan oari .hesaplar şunlardır : 
Atelyeler cari hesabı (Ger atölyeleriyle motor atelyesi, vagon atelyesi, Derince Travers Fabri

kası) 
Basua**d.JîA*i besabv 
Dikimevi cari hesabı, 
Çeltek madeni cari hesabı, 
MAhrwkatc«ari,lıe8aJ», 
Malzeme cari hesabı, 
îaşe cari hesabı, 
Malzeme kâr ve zau&E^rirhöja^ı, 
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I - Atelyeler cari hesabı, 
Bu hesaptan ödenecek veya mahsup edilecek masraflar : 
1. Bütçenin 202 nci faslına ait formül dairesinde (C) ve (D) cetvellerine dâhil daimî memur 

ve işçilerle hizmetlilerin ücretleriyle geçici işçi ve amele ücretleri ve tş Kanununun 13 ncü madde
sine göre verilecek işçilerin ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, 

2. Bütçenin 206 ncı fa^bnın 10, 20, 30 ncu maddelerine ait formül dairesin verilecek çocuk zam
ları, doğum ve ölüm yardımları, 

3. Bütçenin 209 ncu faslı ile 214 ncü faslına ait formül dairesinde çeşitli sandıklar ve İşçi Sigor
taları Kurumuna yatırılacak paralar, 

4. Bütçenin 211 nci faslın 10 ncu maddesine ait formül dairesinde yapılacak ödemeler, 
5. Bütçenin 211 nci faslının 20 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek ikramiyeler, 
6. Bütçenin 307 nci faslının 10, 20 nci maddelerine ait formül dairesinde verilecek sürekli ve ge

çici görev yollukları, 
7. Bütçenin 301 nci faslmm 10, 20, 30, 40,50,ve 60 ncı maddelerine ait formüller dairesinde 

kırtasiye, döşeme ve demirbaş masrafları, öteberi, aydınlatma, ısıtma giderleri, 
303 ncü fasıl formülü dâhilinde basılı kâğıtlarla defterler ve 304 ncü fasla ait formül dairesin

de haberleşme giderleri, 305 nci faslın 10 ncu maddesi formülü dairesinde kira giderleri ve 306 ncı 
fasla ait formüle göre verilecek giyim eşyası giderleri, 

8. Atelyeler alât ve edevatı (makineler ve tezgâhlar dâhil) ile birinci sınıf demirbaşların ba
kımı ve tamiri ve ikinci sınıf demirbaşların tebdili masraflan ile malzeme naklinde kullanılan hiz
met kamyon ve kamyonetlerinin işletme, bakım ve tamiri, 

9. Her türlü malzeme, iaşe ve iaşeye müteferri bütün masraflar, yangın önlenmesine ve söndü-
rülmesine ait her türlü masraflar, personel temizlenmesine ait sabun, kurunma bezleri gibi yıkan
ma masrafları, vergi ve resimler, 

Bu hesaptan ödenir veya mahsup edilir. 
II - Basımevi, Dikimevi, Çeltek Madeni, mahrukat cari hesapları, 
Bu hesaplardan yapılacak masraflar, atelyeler cari hesabına ait formülde sayılanlardan iba

rettir. 
İÜ - (Memleket içinden alman raylarla balast masrafları ve memleket dışından tedarik edil

mekte olan muharrik ve müteharrik edevat ile ray, travers, inşaat ve demir konstrüksiyonlar 
gibi yol malzemesi hariç olmak üzere) İdarenin muhtelif servislerinin ihtiyacını karşılamak üze
re satın alman bilûmum malzeme ve ilâçlar, bidayette malzeme cari hesabından ödenir. 

IV - îaşe merkezlerince iaşeye lüzumlu olan maddelerin bedelleri, iaşe merkezlerinde çalışan 
aşçı, yardımcıların hakedişleri ve bunlara müteferri tediyeler atelyeler cari hesabına ait formül 
dairesinde, bilâhara bütçeye intikal ettirilmek üzere bidayeten iaşe cari hesabından ödenir. 

V) Malzeme* kâr ve zarar h'esabı, 
A) Mağazalar, malzeme lâboratuvarı, teslim alma ve yollama müdürlüğü, Haydarpaşa Satırı 

alma Komisyonu Başkanlığı, Dikim ve Basımevi müdürlüklerinin mağaza kısımlarının, atelyeler 
cari hesabına ait formüle dâhil bilûmum masrafları ile (ikramiye hariç) yakacak zammı ve aşa
ğıda yazılı diğer masrafları, 

B) Malzeme mubayaa ve satış ve nakillerine mütaallik ilân ücretleri, 
C) Satın almalarda, deniz aşırı yollamalarda verilen sigorta primleri, 
D) Fennî muayene ve haricî lâboratuvarlara yaptırılan tahlil ücretleri, 
E) Bilûmum yükleme, boşaltma ve liman ücretleri ile dizbarkolar ve gümrük hamaliyeleri, 
F) Taşıma ve navlun, 
G) Şartname, mukavelename ve bilûmum tercüme masrafları, 
H) Malzemede (stokta ve sevkiyatta) tesbit edilen'eksiklik, hasar, zayiat bedelleri (mesulleri 

yok ise), 
î ) Bilûmum fiyat farkları, 
J) Vapur, tramvay, otobüs ücretleri gibi muayyen tarifeli taşıt ücretleri; 
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K) Malzeme dairesi ve bu daireye bağlı teşkillerce tanzim ve imza edilen belgelere yapıştırı

lacak pul bedelleri, 
L) Matlûba alman paraların ret ve iadesi, 
M) Numune olarak veya bilâbedel gelen her türlü malzemenin gümrük resmi ve Muamele Ver

gisi ile buna müteferri diğer masrafları, 
N) Malzeme dairesi teşkillerinde beslenen kedi ve köpeklerin iaşe ücretleri, 
O) Ambalaj sandıklarının raf ve etejerlerin tamiri, bunlara mahsus tahtalann biçilmesi, mayi-

at kaplarının tamir masrafları, 
P) Satışlardan hasıl olan zararlar, 
E) Stok malzemenin sigorta prim ve masrafları, 
S) Istarya ve cer ücretleri, 
Ş) Supalan, şomaj, acyo ve kambiyo farkları, 
U) Ardiye, antrepo ve rıhtım ücretleri, 
Ü) Beyanname ve müdafaa pulu ücretleri, 
V) Mubayaa ve tesellüme mütaallik diğer her türlü masraflar, 
Y) 25 lirayı geçmemek üzere gündelikle istihdam edilecek mütercim daktilo. 

...>.. • a ^ o ^ c * ••<"•• 
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S. SAYISI : 9 9 

1953 Yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme U. M. Bütçesi 



Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü Bütçe kanu
nu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /483) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . XI . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2488 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28 . XI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulmsı karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Posta, Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu, süresi içinde tan
zim olunarak Büyük Millet Meclisinin yüksek tetkik ve tasvibine arzolunmuştur. 

1. Bütçe Kanununa bağlı gider cetveli geçen ve evvelki senelerde olduğu gibi, birisi âdi gi
derlere, diğeri yatırımlara ait olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 

Âdi giderleri teşkil eden (A - I) işaretli cetvelin toplamı 53 629 361 lira, yatırımlara ait (A - 2) 
işaretli cetvel toplamı da 19 680 470 lirayı bulmaktadır. 

Bu suretle P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 yılı umumi giderleri için teklif edilen 
ödenek miktarı, toplu olarak 73 309 831 liradan ibarettir ki, geçen seneden 13 199 919 lira fazladır. 

Bu fazlalığın 3 534 849 lirası âdi giderlere 9 665 070 lirası da yatırımlara tahsis edilmiştir. 

Âdi gider bütçesindeki 3 534 849 lira fazlalığın : 

A) 2 487 774 lirası personel masraflarını teşkil eden ikinci kısım bölümlerindedir. Bu da işlet
me sahalarının gittikçe genişlemekte ve yeni merkez ve şubeler açılmakta olması itibariyle (L) cet
velinden 101 memur kadrosunun fiilî kadroya alınması ve aynı zaruretle dağıtıcı kadrosuna 57 da
ğıtıcının ilâvesiyle senelerden beri terf> ettirilememiş ve çok yorucu ve yıpratıcı işlerde çalışmakta 
olan ve esasen az maaşlı bulunan bakıcı ve dağıtıcılardan 1050 kişinin birer derece terfilerinin 
sağlanabilmesi, Bakanlar Kurulunca alınmış olan karara tebaan guruplara ayrılarak bareme bağ
lanmış olan hizmetli kadrosunun icabettirdiği Ödenek farkının karşılanabilmesi, her yıl çocuk ade
dinde hâsıl olan artış dolayısiyle çocuk zammına ait tertibe de bu artış nispetinde ilâve yapılması 
ve bu zamların Emekli Sandığı Kanunu gereğince Emekli Sandığına verilecek emekli aidatı, giriş 
ve artış farkları, yönetim giderleri ve sair karşılıkların temin edilebilmesi gibi işletme icapları
nın ve kanuni hükümlerin yerine getirilebilmesi zaruretlerinden doğmuş bulunmaktadır. 
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B) 494 000 lirası üçüncü kısmı teşkil eden yönetim giderlerindedir. Bu artışta da açılacak ye

ni merkez ve şubeler, benzin ve saire gibi bâzı maddelerin fiyatlarında ve kira bedellerinde hâsıl 
olan yükselmeler başlıca âmiller arasındadır. 

C) 698 075 lirası yeni hesap sisteminin tatbikına başlanması dolayısiyle vücuduna şiddetle ih
tiyaç duyulan elektrikle müteharrik hesap makinaları satın alınabilmesi, beynelmilel münasebet
lerin genişlemesi dolayısiyle ecnebi idarelere ödenecek hisselerin, fabrika işçilerinin aded ve sigor
ta primlerinin artması ve bir kısım bendiye malzemesi fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle bütçe
nin 4 ncü idare hizmetleri kısmına ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

D) Beşinci idare borçları kısmı geçen yıla nazaran 145 000 lira eksiğiyle 195 000 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

2. Yatırım bütçesindeki 9 665 070 lira fazlalık, telgraf ve bilhassa telefon şebekelerinin tevzi 
ve takviyesi, mevcut telefon santrallerinin tevsii ile beraber Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde 
yeni santraller tesisi ve bunların muhtaç olduğu santral ve repetör binalarının inşası gibi müs
mir ve kıymet tezayüdünü intaç edecek işlere tahsis edilmiştir. 

3. 1953 yılında tahsili tahmin edilen idare geliri 73 309 831 lirayı bulmaktadır. 

Bu miktar geçen seneye nazaran 13 199 919 lira fazladır. Bu fazlalık, hususi gerekçelerinde 
izah edildiği gibi servislerin ıslah, tevsi ve takviyesi neticesinde trafiğin artışı ile temin edil
miştir. 

4. Bu suretle idarenin 1953 yılı Bütçesi mütevazin olduğu gibi gelirin % 26,84 gibi 1/4 ten 
fazlasının yatırımlara tahsisine imkân hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

5. 1953 yılı Bütçe Kanununda her hangi bir değişiklik yapılmasına mahal görülmemiştir. 

6. 1952 yılına nazaran (R) cetvelinde genel muvazeneye dâhil dairelerin (R) cetvelindeki hü
kümler haricinde kalan ve hususiyet arzeden kısmı göz önüne alınmak suretiyle değişiklik ya
pılmış ve bu suretle cetvelin daha basit bir hale getirilmesi temin olunmuştur. 

'" • " v Gider öBütçesi Gerekçesi 

Bölüm 201 - Madde 11 — Merkez memurları aylığı (1 676 400) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 1 676 400 lira ödenek alınmıştı. 

4454 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadro cetveline göre merkez memurları aylığının yıllık 
tutarı 1 906 500 liradan ibaret bulunmuş ve ancak bunlardan bir yıllık maaş tutarı 230 100 lira
yı bulan 88 memur kadrosu tasarruf edilerek (L) cetveline alınmıştır. Her ne kadar münhaller 
dolayısiyle bir miktar ödenek tasarrufu vuku bulmakta ise de bu tasarrrufla üst derece fark
ları karşılanmakta ve bu sebeple fiilî kadro karşılığının teklifi uygun görülmüş bulunmaktadır. 

Madde 12 — tiler memurları aylığı (25 730 100) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 24 850 000 lira ödenek alınmıştı. 

Servisteki inkişaf dolayısiyle bâzı merkezlerin takviyesi ve yeni açılacak servis ve şubeler kad
ro ihtiyacının karşılanması için (L) cetvelinden çıkarılan 20 şer lira aylıklı 101 memur kadrosu 
tu tan olmak üzere 212 100, tevziat sahaları genişliyen merkezlerin dağıtıcı ihtiyacını karşılaya
bilmek için alınması gereken 15 şer lira aylıklı 57 dağıtıcı kadrosu tutarı olan 102 600 ve terfi 
sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilememiş olan 1050 bakı
cı ve dağıtıcı aylıklarının birer derece artırılması için 315 000 ve 1953 yılında terfi süreleri do-
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lacak olanlardan bir veya iki üst dereceye terfi ettirileceklerin üst derece karşılıkları olarak da 
250 400 lira ki, ceman (880 100) liranın ilâvesiyle 25 730 100 liraya çıkarılması zaruri görülmüş
tür. 

Madde 21 — Merkez memurları açık aylığı (1) 

Hâdiselere bağlı olan bu tertip için tertibin muhafazası maksadiyle ve geçen yıl olduğu gibi 1 
lira ödenek konulmuştur. 

Madde 22 — İller memurları açık aylığı (500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 500 lira ödenek alınmıştı. 

Haziran 1952 sonuna kadar hiç bir sarfiyat yapılmamış ve esasen sarfı hâdiselere bağlı bulun
muş olan bu tertibe geçen yıl olduğu gibi 500 lira ödenek konulması muvafık görülmüştür. 

Bölüm 202 - Madde 11 — Merkez memurlar] ücreti (103 200) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 103 200 lira ödenek alınmıştı. 

4454 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı ücretli memur kadrosu tutarı 139 200 liradan ibaret 
bulunmuş ise de bunlardan yıllık ücret tutarı 36 000 lirayı bulan 8 memur kadrosunun (L) cetve
line alınmış olması ve 1953 yılında da mevcut fiilî kadro ile idare edilebileceğinin anlaşılmış olması 
dolayısiyle 1953 yılı içinde geçen yıl olduğu gibi 103 200 liranın teklifi uygun görülmüştür. 

Madde 12 — İller memurları ücreti (332 100) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 344 700 lira ödenek' alınmıştı. 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü kadrosundan tasarrufu mümkün görülen 300 lira aylıklı 1 ve 
250 şer lira aylıklı 3 şef ki ceman 4 kadronun (L) cetveline alınmasından 12 600 lira bir tasarruf 
sağlanmıa bulunmaktadır. 

Her ne kadar yılın ilk altı ayında üst derece aylık farkları tutarı 31 200 liraya baliğ olmuş 
ise de bu kısmın tasarruflarla karşılanmasına çalışılacağından, 1953 yılı için fiilî kadro tutarı olan 
332 100 liranın teklifi uygun görülmüştür. 

Madde 21 — Merkez hizmetliler ücreti (249 600) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 241 800 lira ödenek alınmıştı. 

Hizmetli kadrolarının gruplara ayrılması suretiyle esaslı bir bareme bağlanması hakkında Ba
kanlar Kurulunca ittihaz edilen karara tebaan Merkez hizmetlileri kadrosunda 1953 yılı ihtiyacı da 
göz önüne alınmak suretiyle yapılan gruplama ve bareme intibak neticesinde 29 kadro tutanı olarak 
41 160 lira indirilmiş ve buna karşılık yeniden ilâve edilen 6 kadro tutarı 15 600 lira zammedil-
miştiî. 

Bareme intibak ettirilen 126 hizmetli kadrosunun derece yükseltilmesi için de 34 000 lira ilâ
vesi icap etmiş olduğundan 1953 yılı Merkez hizmetlileri ücreti tertibi geçen seneye nazaran 
13 500 lira fazlasiyle 249 600 liraya yükselmiştir. 

Madde 22 — İller hizmetlileri ücreti (4 017 600) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 3 597 480 lira ödenek alınmıştı. 

Yukarıki maddede izah edilen sebepler dolay-siyle İller hizmetlileri kadrosunda 1953 yılı ihti
yacı da göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılan gruplama ve bareme intibak neticesi 96 kadro 
tutarı olarak 144 480 lira indirilmiş bunların yerine istihdamı lüzumlu görülen 113 kadro tutarı 
212 100 lira bareme intibak ettirilen 1376 hizmetli kadrosunun derece yükseltilmesi için de 352 500 
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lira ilâvesi icabetmüj ve bu suretle 1953 yılı îller hizmetlileri ücretleri tertioi geçen seneden 420 12C 
lira fazlasiyle 4 017 600 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 203 - Madde 11 — Merkez geçici hizmetliler ücreti (148 500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 149 120 lira ödenek alınmıştı. 

1952 yılında faaliyete başlıyan istanbul Sanatoryumu için vücuduna ihtiyaç duyulan bir bak
teriyolog kadrosu karşılığı olarak 1953 yılı için geçen seneden 620 lira eksiğiyle 148 500 lira tek
lif edilmiştir. * 

Madde 12 — îller geçici hizmetliler ücreti (241 200) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 44 520 lira ödenek alınmıştı. * ' 

1953 yılında iki inşaat teknisiyeni ile 7 beynelmilel radyo telefon muhaberesini yapacak opera-
trisi ve faaliyete getirilecek telefon santrallerinde çalıştırılacak ve ikişer ay fasıla ile hizmete 
alınacak 150 operatris ücretleri karşılığı olarak geçen seneden 196 680 lira fazlasiyle 241 200 
lira teklif olunmuştur. 

Bölüm 204 - Madde 11 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri (116 040) 

1952 yılı Bütçesinde 204 ncü müstakil bir bölümü teşkil eden bu tertip için 222 500 lira ödenek 
alınmıştı. 

Amerika Yardım Heyeti vasıtasiyle Amerika'dan celbedilecek uzmanlar için bu heyete veril
mesi kararlaştırılan maktu ücretin ödenebilmesi için bu bölümün iki maddeye ayrılması icabetmiş 
ve bu maksatla 11 nci madde numarası verilen bu tertibe geçen sene istihdam edilen Amerika'lı 
uzmanlardan üçünün bu bölümün 12 nci maddesinde izah edilen uzmanlar aranma ithali karar
laştırılmış olduğundan yalnız mevcut diğer uzmanlar ile tercümanları ve yeniden alınacak tercü
manlar ücreti karşılığı olmak üzere geçen seneden 106 460 lira eksiğiyle 116 040 lira ödenek 
konulmuştur. 

Madde 12 — Amerikan Yardım Heyeti uzmanları için maktuan ödenecek para (200 000) 

Yukarda işaret edildiği üzere 1953 yılı için yeniden açılmış olan bu tertibe hâsıl olan mutabakat 
gereğince 200 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bu para telekomünikasyon sistemimizin tevsi ve kalkındırılması ve NATO tarafından kurulmakta olan 
beynelmilel şebekelerle irtibatın tesisi için M. S. A. yardımından celbedilmesi kararlaştırılan ve Ameri
ka'lı Müşavirin seyahat ve diğer masrafları karşılığı olmak üzere M. S. A. ya maktuan ödenecektir. 

Bölüm 206 - Madde 11 — Merkez memurları çocuk zammı (48 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesine 45 000 lira ödenek konulmuştu. 

Haziran 1952 sonuna kadar yapılan sarfiyat 14 322 lira olduğuna göre yılın diğer 6 ayında 
28 644 lira sarfedilmesi ve bu hesaba göre 45 000 lira ödeneğin kâfi gelmesi icabederse de Haziran 
sonunda zamma müstahak 375 çocuğun mevcut bulunması ve her yıl çocuk adedinin artışiyle bera
ber bunun çocuk zammı üzerindeki tesiri göz önüne alınarak 1953 yılı için geçen seneden 3 000 lira 
fazlasiyle 48 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — îller memurları çocuk zammı (2 691 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesine 2 475 000 lira ödenek konulmuştu. 

Haziran 1952 sonuna kadar fiilen yapılan sarfiyat 843 512 lirayı bulmuş ve bu duruma göre, 
yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyatın 2 530 536 lirayı bulacağı anlaşılmıştır. 
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Esasen illerde Eylû] 1952 ayındaki zamma müstahak çocuk adedi 21 396 dan ibaret olup, bunların 

zam tutarı 2 567 520 liraya baliğ olmaktadır., 

Gerek 4 aylık fiilî sarfiyat, gerek çocuk adedi ve bunun her yıl muayyen bir nispette artmakta 
olması göz önüne alınarak 1953 yılı için 216 000 lira fazlasiyle 2 691 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 21 — Merkez memurları doğum yardımı (5 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenöjk alınmıştır. 

Haziran 1952 sonuna kaâar bu tertipten yapılan fiilî sarfiyat 1 000 liradan ibaret bulunmakta 
ise de, hâdiselere bağlı olması göz önüne alınarak geçen yıl olduğu gibi, 5 000 lira teklifi uygun gö
rülmüştür. 

Madde 22 — iller memurları doğum yardımı (350 000) 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 350 000 liradır. 

Her ne kadar Haziran 1952 sonuna kadar fiilen yapılan sarfiyat 106 800 liradan ibaret ise de, 
hâdiselere bağlı ve derhal ödenmesi lâzımgelen bu yardımın tediyesinde gecikmeye mahal kalmamak 
için geçen yıl olduğu gibi, 350 000 lira teklifi uygun görülmüştür. 

Madde 31 — Merkez memurları ölüm yardımı (3 000) 

1952 yılı Bütçesiyle bu tertipten 1 000 lira ödenek alınmış ve yalnız bir memurun ölüm yar
dımı 1 100 lirayı 'bulmuştur. 

1951 yılında aynı tertipten 4 500 lira masraf yapılmış olması ve yardımın mukannen olmayıp, 
hâdiselere bağlı bulunması göz önüne alınarak 1953 yılı için '3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 32 — İller memurları ölüm yardımı (25 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 25 000 lira ödenek alınmıştı. 

Her ne kadar Haziran sonuna kadar fiilen yapılan sarfiyet 7 400 lirayı bulmakta ise de, bu 
suretle yıl sonuna kadar 22 200 liranın ihtiyacı karşılamaya kâfi geleceği Ihesap edilmekte ise de, 
hâdiselere bağlı ve derhal ödemeyi icabettiren bu tertibe geçen sene olduğu gibi, 25 000 lira öde
nek konulması uygun 'görülmüştür. 

Madde 40 — Yakacak zammı (70 000) • - - . . • • -

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 70 000 lira ödenek alınmıştı. 

Ekim, Mart aylarında ödenmekte olan bu yardımın 1952 Bütçe yılı içinde yalnız Mart ayına 
ait istihkak ödenmiş ve bu da, 10 722 liradan ibaret bulunmuştur. 

Bu hesaba göre, altı aylık istihkakın 64 332 liradan ibaret olması lâzımgelirse de, P. T. T. 
Teşkilâtının köylere kadar şâmil olması, yeni merkezler açılması ve merkez teşkilâtı kurulmuş 
olan köylerden bâzılarının 1500 Takımından yüksek olduğunun tesbit edilegelmekte ve buralarda 
çalıştırılan memurların da zamdan istifadelerinin icabetmesi dolayısiyle geçen yıl olduğu gibi, 
70 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

• • ' ' ' ' " "•' " "" "' "" Bölüm 207 — Yabancı dil para mükâfatı (5 000) 

Bu tertipten 1952 Bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmıştı. 

Bu paradan 1952 yılı ilk dört ayı içinde hiçbir masraf yapılmamış ise de, müracaat ve imti
hana bağlı olmasından dolayı geçen sene olduğu gibi 5 000 liranın teklifinde bulunulmuştur, 

( 8. f&jın : 98 ) 
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Bölüm 209 - Madde 11 — % 5 Emekli ve % 25 Giriş keseneğiyle artış farkları karşılığı (1 786 03S) 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince yapılacak bu ödemeler için, aylık ve ücret tertip
leri yekûnunun % 5,5 ğu nispetinde olmak üzere 1 766 023 lira ödenek konulmuştur. 

"'•'.'":' : ' •" : " Madde 12 — % 1 Ek karşılığı (321 095) : : • ; -

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince Emekli Sandığına ödenecek % 1 ek karşılıkları 
için, aylık ve ücret tertiplerindeki ödenek mecmuunun % 1 ri nispetinde bu tertibe konulan 321 095 
lira ödenek, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine müstenit olup, aylık ve ücret tertiplerindeki 
ödenek mecmuunun % 1 ini teşkil etmektedir. 

Madde 13 — Emekli ikramiyesi (800 000) r ' '. '* / " - / :'r -"*B "7*' 

Bu tertip için 1951 ve 1952 yılları bütçeleri ile altışar yüz bin lira ödenek alınmış ise de, 1951 
yılının altıncı ayında tamamen sarf edilmiş ve emekliye sevkını istiyen birçok memurların arzula
rını yerine getirmek mümkün olmadığından, 110 000 liralık aktarma yapılmak mecburiyetinde ka
lınmıştır. 

1952 yılı ilk dört ayında fiilen yapılan sarfiyat 124 500 lira ise de, bu miktar Emekli Sandı
ğınca ödenecek faturaları idareye tevdi ve tediye muamelesi tekemmül eden miktar olup, Emekli 
Sandığınca ödenerek faturası henüz tevdi edilmemiş veya mahsubu cihetine henüz gidilememiş bir 
hayli istihkak mevcut bulunmaktadır. 

Binnetice, 1952 yılı içinde bir evvelki durum aynen mevcut ve emeklilik istekleri devam ede-
gelmekte bulunmuştur. 

1953 yılında da aktarma icrası zaruretinde kahnmaması için geçen seneden 200 000 lira fazla-
siyle 800 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14 — Sandık Yönetim giderleri (102 534) "J 

Bu tertibe 5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesine göre Emekli Sandığına ödenmesi lâzımgelen 
yönetim giderleri karşılığı olarak adı geçen sandik tarafından tesbit ve 7 . X . 1952 tarih ve 40 
sayılı tebliğde bildirildiği üzere, 1952 yılı Bütçesinin 209/11 nci tertibine mebzu 1 694 774 lira 
ödeneğin % 65 i nispetinde olmak üzere 102 534 lira teklif edilmiştir. 

Madde 15 — Diğer ödemeler (1 435 000) 

Bu tertibe 5434 sayılı Kanunun 34 ve 39 ncu maddeleriyle geçici 11, 19, 20, 22, 27, 26 ve 85 nci 
maddelerine göre yapılacak ödemeler karşılığı olup, geçen seneye kıyasen 1 435 000 lira ödenek 
konulmuştuı. 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği (2 100) 

Bu tertibe konulan 2 100 lira 5027 sayılı Kanun gereğince ayda 175 lira üzerinden ödenmesi 
lâzımgelen Genel Müdürlük Makam ödeneğinin bir yıllık tutarı karşılığıdır. 

O I i Ü ^ ^ •*î-'"* Bölüm 214 — î§çi S i g o r t a l a r ı P*™i (30 35°) 
Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 20 000 lira ödenek alınmıştır. 

1953 yılında fabrikadan âzami surette istifade edilebilmek için işçi kadrosunun normal hadde 
çıkarılması icap etmiş, telgraf ve telefon şebekelerinin tevsii dolayısiyle de, işçi adedi artmakta 
bulunmuş olduğundan, îş Kanuniyle İhtiyarlık Hastalık ve İş Kazaları Sigortaları Kanunu hü
kümleri gereğince ödenecek primleri karşılayabilmek için geçen seneden 10 350 lira fazlasiyle 
30 350 lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : M ) 
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Bölüm 218 - Madde 10 — Munzam mesai ücreti (1 000 000) 

Bu tertip için 1952 yık Bütçesiyle 600 000 lira ödenek alınmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerinin hususiyeti dolayısiyle bu servislerde çalışan memur 
ve hizmetlilere kanuni tatil günlerinde izin verilemediğinden bunlara kanuni tatil günlerinde de 
mesai yaptırılmakta ve aynca hastalık ve sair sebeplerle kadrolarda vukubulan noksanlıklar o 
gün izinli bulunan memur ve hizmetlilerin çalıştırılması suretiyle servisin aksaması önlenebil-
mektediı. 

P. T. T. servisleri yorucu ve yıpratıcı olduğu için kanuni tatil günlerinde servis icabı çalıştırı
lan memur ve hizmetlilere verilmekte olan ücret, bunların katlandıkları külfetleri karşılamıyacak ka
dar az bulunmaktadır. 

Böyle olduğu halde, 1952 yılı Bütçesiyle alınan 600 000 lira ödenek sene sonuna nadar tahakkuk 
edecek ihtiyacı karşılamaktan uzak görülmektedir. 

Halen kanuni tatil günlerinde dört saate kadar mesai yapanlara 60, dört saatten yukarı mesai ya
panlara 120 kuruş verilmekte olup bu miktarın hiç olmazsa 1/3 nispetinde artırılmak suretiyle ik-
tiham ettikleri külfetlerin bir dereceye kadar tehvini için 1 000 000 lira ödeneğe ihtiyaç görül
mektedir. 

Madde 20 — Kasa tazminatı (180 000) 

1952 yılı Bütçesiyle bu tertipten alınan ödenek 150 000 liradan ibaretti. 

1951 yılında ise, 300 000 lira ödenek alınmıştı. Ancak, o sene yürürlüğe giren 5584 sayılı Pos
ta Kanunu ile bu tazminat ilk defa olarak tatbika başlandığı ve idarede paraya el süren me
murların miktarında servis ihtiyacına göre daimî bir tebeddül vukuuagelmekte bulunduğu için, 
tahakkukun ne miktara baliğ olacağı katiyetle tahmin edilemediğinden, tasarruf mülâhazaları da 
göz önüne alınarak asgari bir had kabul edilmiş ve bu sebepten 1952 yılında ödenek miktarı 
150 000 liraya düşürülmüştü. Halbuki bu miktar ihtiyacı karşılamaya kâfi gelmediğinden tâyin 
edilen nisbetten daha bir miktar indirilmesi zaruretinde kalınmıştır. 

Binaenaleyh, ödenen tazminat pek cüzi olup, bu nispetler paralı işlerde çalışan memurlarımı
zı tatmin etmemekte ve tazminat ödenmesinden maksut olan gaye de elde edilememektedir. 

Bu sebeple hem nispetin bir miktar artırılabil mesi, hem de işletmeye açılmakta olan yeni mer
kez ve şubelerde çalıştırılacak memurlardan paraya el sürmekle vazife! endirileceklere verilecek taz
minatın karşılanabilmesi için bu tertibe 180 000 lira ödenek konulması lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm 221 — Emekli, dul ve yetim aylıkları (1 950 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 2 021 039 lira ödenek alınmıştı. 

Haziran sonunda fiilen yapılan sarfiyat 970 225 lira olduğuna ve emeklilerin üçer aylık maaş
ları peşinen ödenmekte bulunduğuna göre, yılın ikinci altı aylığında yapılan ödemelerle bu mik
tar 1 940 450 liraya yükselmiş olacaktır. 

Ancak, 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvelki zamanlara ait olmak üzere sene içinde de bâzı 
tahsisler yapılmakta olduğu cihetle 1953 yılı için 1 950 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 301 - Madde 10 — Merkez kırtasiye (7 000) J 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle 7 000 lira ödenek alınmıştı. 

Elde mevcut Haziran sonu fiilî masraf cetvellerine göre, bu müddet içinde ancak 52,25 lira
nın sarfedildiği görülmekte ise de, Maliye kırtasiye deposundan yapılan mubayaalara ait fatıı-

( S. Sayısı : 99 ) 
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ralar idareye geç tevdi edilmekte buhınduğu için, bu rakamın hakiki masrafı ifade edemiyeceği ta
biîdir. 

Bununla beraber, merkez teşkilâtının kırtasiye ihtiyacım yeter derecede temin etmemekle be
raber, âzami tasarrufa riayet etmek suretiyle 1953 yılında da 7 000 lira ödenekle idareye çalışıla
caktır. 

Madde 20 — Merkez döşeme (3 000) 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 3 000 liradır. 

1953 yılı için de bu miktarın teklifi uygun görülmüştür. 
i 

Madde 30 — Merkez demirbaş (6 500) 

1952 yılı Bütçesiyle alman 6 500 lira ödenekten Haziran sonuna kadar 1 655 »lirası sarf edilmiş 
ve bu para ile ancak bir kısmı merkez teşkilâtı demirbaşları tamir ve en mübrem ihtiyaçlar karşı
la nabilmiştir. 

1953 yılı içinde mütebaki kısmın tamiratı yaptırılmak ve zaruri ihtiyaçlar karşılanmak üzere 
geçen senenin aynı olarak 6 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Merkez öteberi giderleri (6 500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmıştı. 

Ancak, Genel Müdürlük binasında her ay en az 92 ve en çok 134 liralık şehir suyu sarfedilmekte 
olup, yıllık vasatisi 1 350 lira içme suyu olarak günde 20 litrelik onar teknenin 30 ar kuruştan 
yılda 1 100 lira Genel Müdürlük binası için 899,72 Kayaş Levazım Deposu binası için de 1 135,65 
lira temizleme ve aydınlatma vergisi ödenmektedir. Bu duruma göre, 1350 + 1100 + 899,72 
1135,65 = 4485,37 lira muayyen ihtiyaçlara gitmekte, diğer müteferrik masraflar için elde pek ax 
ödenek kalmaktadır. 

Bu itibarla öteberi ihtiyacını mümkün mertebe temin edebilmek için 1 500 lira fazlasiyle 6 500 
lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 — Merkez aydınlatma( 6 500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenek alınmıştı. 

Genel Müdürlük ve Kayaş Levazım Deposu binalarında en çok 500, yaz aylarında en az 300 
küsur liralık elektrik cereyanı sarfedilmekte olduğundan, bunlar için senelik vasati 4 800, Fabrika 
Müdürlüğü ihtiyacı da 750 liradan ibaret bulunmakladır ki, yalnız cereyan bedeli olarak 5 500 
lira sarf edilmektedir. 

Bundan başka senede 500 liralık ampul ve saire satınalınmakta olduğundan, aydınlatma ihtiyacı
nın temini için geçen seneye nazaran 1 500 lira fazlasiyle 6 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60 — Merkez ısıtma (12 500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 12 500 lira ödenek alınmıştı. 

Genel müdürlük »binasiyle Kayaş Levazım Deposu, kontrol kalemlerinin bulunduğu kurs bi
nası ve fabrika için alınacak kok ve linyit kömürleriyle odun ve bunların nakliye masrafları ola
rak geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

Bölüm 302 - Madde 100 — tiler kırtasiye (100 000) 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle 70 000 lira Ödenek alınmıştı. 

( S. Sayısı : 99 ) 
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Evvelki yıllarda 100 000 lira olan bu tertibin 1951 yılında 80 000 ve 1952 yılında 70 000 li
raya indirilmesinden birçok ihtiyaçların eldeki stokla idaresine çalışılmıştır. Buna rağmen, kır
tasiye levazımı ve kâğıt fiyatlarının geçen senelere nazaran artması ve 1952 yılında yeniden açılan 
43 ve 1953 yılında açılması kararlaştırılan 50 şubenin kırtasiye ihtiyacı göz önünde bulunduru
larak geçen seneden 30 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — İller döşeme (30 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesinde 20 000 lira Ödeenk alınmıştı. 

Bu ödenekle iller teşkilâtının döşeme ihtiyacı lâyıkiyle temin edilemediği gibi, yeniden a-çılan 
merkez ve şubelerin ihtiyacı da karşılanamamaktadır. 

Bundan başka 1953 yılında 50 merkez ve şube açılması da kararlaştırılmış olduğundan, 1953 
yılı için geçen «eneden 10 000 lira fazlasiyle 30 000 liranın teklifi zaruretinde kalınmıştır. 

Madde 30 - - İller Demirbaş (75 000) 

Bu tertip için 1952 yılında 40 000 lira ödenek alınmıştı. 

Bu ödenekle ancak mevcut demirbaşların idamesi, tamiri ve nakli mümkün olaibilmiş, başmü
dürlüklerin ve yeniden açılan merkez ve şubelerin ihtiyaçları karşılanamamıştır. 

1953 yılında yeniden açılacak olan 50 aded şube ve diğer merkezler için 50 aded küçük, 10 
aded orta ve 5 aded büyük boy kasanın temini, portatif yazı makinesi, saat, sac pul dolabı, eta
jer dolabı, müfettiş, murakıp ve avukat odalarının tefrişi için masa ve koltuk gibi ihtiyaçların da 
temini -için geçen seneye nazaran 35 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — îller öteberi giderleri (130 000) 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 100 000 liradan ibaretti. 

Mevcut ihtiyaç karşısında çok kısıntılı hareket edilmekte olmasına rağmen, bu ödeneğin yıl so
nuna kadar kifayet etmiyeceği anlaşılmakadır. 

Senede vasati 50 şubenin yeniden açılması, eskilerin yenilenmesi dolayısiyle şal bayrağa olan 
ihtiyaçtan başka başmüdürlüklerin para torbası ihtiyacının bile ancak 7 000 lira ile temini mümkün 
olabilecektir. 

Bundan başka Hazine adına müseccel olup, 1726 sayılı .11 . V . 1951 tarihli yorum kararı gere
ğince mülkiyet kayıtları İdaremiz adına tescil ettirilmiş ve ettirilmekte bulunan binaların uzun 
zamandan beri tamir görmemiş olmaları hasebiyle ekserisine yaptırılması zaruri bulunan 250 liraya 
kadar ufak tamirlerin sağlanması, Bina ve Arazlvergilerinin ve 391 aded îdare malı bina ve bir 
ilâ iki bin lira arasında tahakkuk ettirilmekte olan Temizleme ve Aydınlatma vergileri, 5237 sayılı 
Kanuna tevfikan ödenecek bilûmum vergi ve resimlerin ödenebilmesi için bu tertibe 30 000 lira 
fazlasiyle 130 000 lira, ödeneğin teklifi zaruretinde kalınmıştır. 

Madde 50 — İller Aydınlama (190 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesinde 170 000 lira ödenek alınmıştı. 

Gaz fiyatlarının artması, yeniden açılan 43 ve 1953 yılında açılacak olan 50 merkez ve şubenin 
ihtiyaçlarını da karşılamak için geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasiyle 190 00 lira teklifi zaru
retinde kalınmıştır, 

( S. Sayısı : 99 ) 
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Madde 60 — ÎUer ısıtma (275 000) 

Bu tertipten geçen seneden alman ödenek 260 000 liradan ibaretti. 

Geçen sene kömür fiyatlarının artmış olmasına mukabil, 1952 yılı ödeneği 1951 yılı ödeneği
nin aynı olarak bırakılmış ve buna rağmen, 43 yeni merkez açılmıştı. Bu durum iller teşkilâtının ya
kacak ihtiyacını teminde idareyi müşkül, durumlarla karşılaştırmaktadır. 1953 yılında yeniden 50 
merkez ve şubenin açılması mukarrer bulunduğuna göre, ısıtma ihtiyacının lâyıkiyle temin edile
bilmesi için geçen seneden 15 000 lira fazlasiyle 275 000 lira teklifi icabetmiştir. 

Madde 70 — Bakıcı ve atlı dağıtıcılara verilecek silâh bedeli (35 000) 

Görevleri dolayısiyle vahşi hayvanlarla her an karşı karşıya gelmek tehlikesine mâruz ve hayat
larını korumak mecburiyetinde bulunan hat bakıcılariyle atlı dağıtıcılara lüzum görülecek yerler
de verilmek üzere 300 tabanca mubayaası için 5584 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince ve 
yeniden açılan bu tertibe 35 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler (450 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 400 000 lira ödenek alınmıştı. 

Yeni hesap sisteminin tatbiki dolayısiyle ihdas •edilen formüllerden birçoklarının mevcudu 
azalmış ve yeniden bastırılması icalbeden 800 000 aded karton radyo fişi için 28 000 liralık ödene
ğe ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmekle beraber, bu formüllerin zaten yıl içindeki ihtiyacıni karşı
lamaya kâfi gelmiyen 1Ö52 yılı ödeneğinden temini, mümkün görülememiş olduğundan, 1953 yılına 
tehiri zaruri görülmüştür. Bundan başka Kayaş Levazım Deposundan Temmuz ^yında vukubu-
lan sel baskını dolayısiyle basılı kâğıtlardan mühim foir kısmı kullanılmaz bir hale gelmiş olduğun
dan bunlar yerine de yenilerinin 'bastırılması için geçen yıldan 50 000 lira fazlasiyle 450 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Bölüm 304 — Haberleşme ücret ve giderleri (3 500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle alınan ödenek 3 500 liradır, 

İhtiyaca göre tahakkuk eden bu gider için geçen sene olduğu gibi, 3 500 liranın teklifi uygun 
görülmüştür. 

Bölüm 305 — Kira foedeli (300 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 280 000 lira ödenek alınmıştı. 

Birçok binaların kira fiyatları artmış, bâzı bina ve arsaların tahliyesi için sahipleri tarafın
dan tahliye dâvaları açılmış ve ekseri binalar harap bir halde olmasından mecburi olarak tahliye 
edilip daha pahalı binalar kiralanması zaruretinde kalınmış olduğu gibi, yeniden açılan 43 ve 
1953 yılında açılacak olan (50) P. T. T. merkez ve şube binaları için ödenecek kira bedelleri de 
göz önüne alınmak suretiyle 1953 yuh için geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasiyle 300 000 
liranın teklifi icabetmiştir. 

Bölüm 306 - Madde 11 — Bakıcı ve dağıtıcılarla gezici memurlar giyecekleri (650 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 600 000 lira ödenek alınmıştı. 

(& Sayım : W ) 
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Bakıcı ve dağıtıcılarla gezici memurlar için 1953 yılında yaptırılması tasavvur edilen giyecek 
eşyası. 

Aded 

4770 Bakıcı ve dağıtıcı 
220 Gezici memur 

4990 
4990X72 = 359.280 Elbise 
4990 X 27 = 134.730 Ayakkabı 
4990 X 30 = 149.700 Pelerin 
210 X 30 = 6.300 Lâstik çizme 

650.00 

Yukarda cins ve adedi gösterilen giyecekler için yuvarlak olarak 650 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Hizmetliler giyeceği (33 500) ^ < - • ^ * ' ^ 

396 aded müstahdem için geçen sene olduğu gibi 33 500 lira Ödeneğin kâfi geleceği 'anla
şılmıştır. 

Bölüm 307 - Madde 10 — Sürekli görev yolluğu (100 000) 

Bu tertip i #n 1952 yılı Bütçesiyle 80 000 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılında fiilî sarfiyat 104 000 lirayı mütecaviz olmasına rağmen 1951 ve 1952 yıllarında öde
nek azlığı dolayısiyle birçok memurlar yolluksuz nakledilmek mecburiyetinde kalınmış ve bu hal
de geçim darlığı çeken memurlarımızı daha müşkül vaziyetlere düşürmüş bulunmakta olduğun
dan yıl içinde aktarma zaruretinde kalmamak ve servis ihtiyacını zamanında karşılayabilmek 
için geçen seneden 20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira olarak teklif yapılması zaruretinde kalın
mıştır. 

Madde 20 — Geçici görev.yolluğu (260 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 160 000 lira ödenek alınmıştı. 

Bu para telgraf ve telefon hatlarının inşa v-- tamirinde çalıştırılan mühendis, fen müfettişi ve 
teknisiyenlerle tahkikat için merkezlere gönderilen murakıplar, bölgelerini devre çıkan başmüdürler, 
hastalık ve inhilâl gibi sebeplerle işlerinden ayrılan merkez müdür ve şeflerinin yerlerine gönde
rilen yedekler, şefler, kasa sayımı, posta tevziat kontrolü gibi hizmetler için gönderilen memur ve 
kontrol memurları, hasta muayeneleri için evlere giden doktorlar, inşaatın kontrolüne gönderilen 
mimar, mühendis ve inşaat teknisiyenlerinin tahakkuk eden yolluklarını bile karşılamıya kâfi gelme
diği ve halbuki 5006 kilometre tutan şehirlerarası hatlarından birinci kademe olarak 1953 yılında 
2 500 kilometrelik kısmının yapılması, memleketimizde gayet geniş mikyasta tatbik edilmiş bulunan 
kuranportör telgraf ve telefon sistemlerinin normal çalışmasını temin için, sık sık vukua gelen 
arızaların önlenmesi ve hiç olmazsa asgariye indirilmesi maksadiyle havai hatlarda yapılacak ona
rımlar ve Anadolu'nun 36 muhtelif şehrinde yapılacak yeni şebeke ve tevsiat işleriyle İstanbul'a ait 
projelerin tahakkuku ve yeniden mubayaa edilecek kuranportör tesislerinin kendi elemanlarımız 
vasıtasiyle monte edilmesi kararlaştırılmış olduğundan gerek bu hizmetlerde geçici olarak çalıştı
rılacak elemanlarla bir kısım kuranportörlerin nakilleri ve kurulacak manüel santrallerle telsiz işle
rinde çalıştırılacak olanların zaruri masraf ve yevmij^eleri için geçen seneden 100 000 lira fazlasiyle 
260 000 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Madde 30 — Müfettişler yolluğu (210 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 160 000 liradır. 

Ancak, yeniden yapılacak devrelerle onarım işlerine ilâveten muhtelif şehir ve kasabalarda ku
rulu ve kurulacak telefon santral ve şebekesi tesis ve tevsi dolayısiyle fen müfettişlerinin makarları dı
şında ve muhtelif merkezlerde çalıştırılmaları lâzmıgeleceği ve halen çalışmakta olan fen müfettişi adedi 
69 iken bu yıl askerden terhis edilecek 5 ve Amerika'da idare hesabına yapmakta oldukları tahsil
lerini bitirerek önümüzdeki yıl yurda dönecek 17 kişinin ilâvesiyle fen müfettişi kadrosu 91 adede 
yükseleceği, işletme servisleriyle muhasebe ve kasa muamelâtının daha sık ve müstemir bir teftişe. 
tâbi tutulabilmesi teftiş programının hakkiyle tatbik edilebilmesi maksadiyle teftiş heyeti kadrosun
daki bütün münhal!er de kapatılmış olduğundan her iki sahada yapılması düşünülen hizmetlerin 
icabettirdiği giderleri karşılıyabilmek için bu. tertibe geçen seneden 50 000 lira ilâvesiyle 210 000 
liraya çıkarılması icabetmiştir. 

***!>? Madde 40 — Yabancı memleketler yolluğu (50 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 70 000 lira ödenek alınmış ise de 1953 yılında M. S. A. Teknik 
yardım fonundan faydalanarak Amerika'ya gönderilecek 2 nei parti 10 yüksek mühendisin beheri 
için 3 800 liradan 18 000 lira ve Milletlerarası Kongre ve konferanslara iştirak edecek 5 delegenin 
gidiş ve geliş yollukları için 2 400 liradan 12 000 lira ki, ceman 50 000 lira ödeneğin kâfi geleceği 
anlaşılmıştır. 

Madde 50 — Yabancı uzman ve hizmetliler yolluk ve sair ©derleri (25 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 39 000 lira ödenek alınmışsa da mevcut uzman ve hizmetli
lerin Türkiye dâhilinde yapacakları seyahat masraflariyle memleketlerine dönüş yollukları için 
25 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 308 - Madde 11 — Merkez tedavi giderleri (4 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 4 000 lira ödenek atanmıştı. 

1952 yılı ilk dört ay zarfında fiilen yapılan sarfiyat 3 188 lirayı bulmuş ise de 1951 sarfiyatı göz 
önüne alınarak 1953 için de 4 000 lira ödenek konulması uygun görülmüştür. 

Madde 12 — îller Tedavi giderleri (80 000) 

Bu tertipten 1952 yılı içinde alman ödenek miktarı 80 000 liradan ibarettir. 

Yılın ilk dört ayında fiilen yapılan sarfiyat 38 002 lirayı bulmuş ve bu temponun devamı ha
linde yıl sonuna kadar 114 000 lirayı bulacağı hesap edilmiş ise de İstanbul Sanatoryumunun yılın 
3 üncü ayında faaliyete geçmiş bulunması hasebiyle geri kalan ödeneğin diğer hastanelerde veya 
ayakta tedavi gören memurların tedavi ücretlerini karşılamaya kâfi geleceği tahmin edilmekte oldu
ğundan 1953 yılı ihtiyacı için de aynı miktarın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 309 - Madde 31 — îller taşıtları işletme giderleri (215 000) 

Bu tertipten 1952 yılında 177 000 lira ödenek alınmıştır. 

Ancak, 1952 yılı içinde posta servisleri için 6 aded kamyonet, telgraf tevziatında kullanılmak 
üzere 10 aded motosiklet satın alınarak servise konulmuş, bundan başka telgraf şebekesi tevsia-
tiyle telgraf ve telefon hatlarının inşa ve tamirlerinde kullanılmak üzere 10 aded jiple 8 aded kam
yonetin satın alınması kararlaştırılmış olduğu gibi 1953 senesinde de posta servisleri için 4 kamyon, * 
6 kamyonet, 3 sepetli motosiklet, telgraf tevziatı için 8 motosiklet ve teknik inşaat ve tamirat ile 
telefon şebekesi tevsiatı için 3 kamyonet ve 3 jip ki ceman daha 27 aded motorlu vasıtanın hiz
mete alınması icap etmiş olduğundan gerek mevcut, gerek yeniden alınacak vasıtaların bu sene mü-
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him nispette artmış olan benzin fiyatları da göz önüne alınmak suretiyle tahmin edilen işletme 
masrafları için 315 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

Madde 32 — İller taşıtları onarımı (142 000) 

Bu tertipten İ952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 120 000 liradan ibaretti. 

Yılın ilk dört' aymda yapılan fiilî sarfiyat miktarı 30 824 liradan ibaret olduğuna göre bu 
tertipten yıl sonuna kadar yapılacak masrafın 92 472 lirayı bulacağı görülmekte ise de mevcut 
motorlu vasıtaların bir kısmı 1942 - 1944 yıllarında satm alınmış ve devamlı bir surette çalıştı
rılma neticesi eskimiş ve yıpranmış ve hattâ yedek parçaları bile kalmamış olduğundan hemen 
hepsinin sık sık tamir veya revizyonuna zaruret hâsıl olmaktadır. 

Ödenek kifayetsizliği yüzünden senelerden beri toptan kamyon ve bisiklet lâstiği de satm alı
namadığından nakil vasıtalarının lâstikleri de kullanılamaz bir hale gelmiştir. 

3 sene evvel servise konulan posta vagonlarının, tamir masrafları da mühim bir yekûn tutmak
tadır. 

Nitekim 1 Mart 1952 den Haziran 1952 sonuna kadar geçen dört ay zarfında bu vagonların 
tamir ve revizyonları için Devlet Demiryolları İdaresine 25 730 lira masraf tahakkuk etmiştir. 

Bu hesaba göre yalnız posta vagonlarının tamir masrafları senede 85 000 lirayı bulmaktadır. 

Bunlardan başka 1952 yılı içinde satm alınarak servise konulması mutasavver nakil vasıtaları 
da göz önüne alınarak 1953 yılı için 142 000 liranın teklifi zaruri görülmüştür. 

Bölüm 401 — Basımevi ve hesap makineleri giderleri (100 000) 

Yeni hesap sisteminin tatbikına başlanmış olmasından dolayı vücuduna şiddetle ihtiyaç du
yulan ve beherinin 2 000 liraya mubayaa edilebileceği anlaşılan 20 aded elektrikle işler hesap 
makinesiyle Telefon Başmüdür ve müdürlükleri için alınacak kontabl hesap makinelerinin satm 
alınmalarını temin için bu yıl yeniden açılan bu tertibe 100 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri (2 000). 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle 2 000 lira ödenek alınmıştı. 

Yılın ilk dört aymda fiilen yapılan sarfiyat 726 lira olduğuna göre mevcut ödeneğin yıl 
sonuna kadar kifayet etmiyeceği anlaşılmakta ise de muhammen bir masraf olmamassi itibariyle 
1953 yılı için de aynı miktarın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 405 — Atlı dağıtıcılar hayvan yem bedeli 255 000) 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 255 000 liradır. 

Yılın ilk dört aymda fiilen yapılan sarfiyat 79 210 liradan ibaret olduğuna göre yıl sonuna 
kadar yapılacak sarfiyatın 237 630 lirayı bulacağı anlaşılmakta ise de 4333 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğinee yeniden hizmete alman veya hayvanı ölen atlı dağıtıcılara hayvan tedarik 
edebilmeleri için verilen avanslar bu hesabın dışında olduğu cihetle mevcut ödenek ihtiyaca an
cak tekabül edeceği cihetle 1953 yılı için de aynı miktarın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 407 - Madde 11 — Beyiye aidatı (50 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle alman ödenek 50 000 liradan ibaretti. 

Yılın ilk dört aymda fiilen yapılan sarfiyat 10 152 liradan ibaret ise de yeni yeni beyiye şubeleri 
açılmakta olmasmdan dolayı geri kalan ödeneğin yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyacı ancak 
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karşılıyâcağı ve binaenaleyh 1953 yılı için de aynı miktar ödeneğe ihtiyaç bulunacağı anlaşıl
maktadır. 

Madde 12 — Acentalıklar aidatı (10 000) 

Bu tertip için 1952 yılında 10 000 lira ödenek alınmıştı. 

1953 yılında da bu miktar ödeneğe ihtiyaç bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Madde 30 — Geri verilecek paralar (750 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 600 000 lira ödenek alınmışsa da bu miktar yılın ilk altı ayı 
içinde tamamen harcanmış ve Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesine dayanılarak Maliye 
Bakanlığından 900 000 lira mezuniyet ödeneği alınmak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Esasen yabancı memleketler topraklarından geçirilen mektup ve koli postalarından dolayı tran
sit giderleri, Türk ve yabancı gemilerle taşınan postalarımızın taşıma masrafları ve yabancı uçak
larla taşman uçak postalarının hava taşıma giderleri, yabancı posta merkezlerinden pulla veya 
para ile değiştirilen cevap kuponlarımızın bedelleri gibi posta hizmetlerine ait masraflar ile telli, 
telsiz telgraf ve telefon münasebetlerinden doğan masraflar karşılığı olmak üzere 1953 yılı için 
750 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40. — Mahkeme harçları (10 000) •••"•«" 
* 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 10 000 lira ödenek alınmıştı. 

1952 yılma 3 000 e yakın dâva ve icra işleri devredilmiş ve bu miktar sonradan açılan ve icra
ya intikal eden dâvalarla daha da artmış olduğu gibi 5887 sayılı Harçlar Kanunu mahkeme ve ic
ra dairelerince alınmakta olan bütün harç ve masrafları en az bir misli artırmış olduğundan bu 
tertibe mevzu ödeneğin 1953 yılı için de aynen konulmasını icabetmiştir. 

Bölüm 408 — Artırma ve Eksiltme komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur hakkı (500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 500 lira ödenek alınmış ve şimdiye kadar hiçbir masrafta 
ihtiyar edilmemiş ise de muhtemel istekleri karşılıyabilmek için 1953 yılı Bütçesinede aynı miktar 
ödenek konulması uygun görülmüştür. 

Bölüm 412 — Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri (5 000) 

Bu tertibe 1952 yılı Bütçesiyle 5 000 lira ödenek verilmişti. 

Yılın ilk dört ayında fiilen yapılan sarfiyat 1426 lirayı bulduğuna göre mütaakıp aylarda da 
mevcut ödeneğin kamilen sarf edileceği ve bu suretle 1953 yılı için de aynı miktar ödeneğe ihtiyaç; 
duyulacağı anlaşılmıştır. 

Bolüm 414 — Taşıma giderleri (2 750 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 2 453 500 lira ödenek alınmıştı. 

< Yılm ilk dört ayında fiilen yapılan sarfiyat 884 637 lirayı bulduğuna göre yıl sonuna kadar 
bu miktarın 2 653 911 lirayı bulması lâzım gelmektedir. Buna binaen, 

A) 1951 yılında Devlet Demiryolları İdaresine taşıma ücreti olarak maktuan 600 000 lira öden
miş 1952 ve mütebaki seneler için ücret hususunda mezkûr idare ile akdedilecek sözleşmeye esas ol
mak üzere bakanlık müsteşarının başkanlığı altında genel müdürlerin iştirakiyle yapılan toplantı
da tanzim olunan protokola göre demiryolları üzerinde yapılmakta olan posta nakliyatı için sözü 
edilen idareye dingil kilometre esasına göre ücret verilmesi lâzımgeldiğinden demiryolları hatları 
üzerinde yapılacak posta nakliyatının mevcut tren tarifelerine göre baliğ olacağı dingil kilometre 
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19 387 488 ve yalnız cer nakliyatı üzerinden istenen asgari ücret 4 332 kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

Bu hesaba göre 1953 yılında Devlet Demiryolları İdaresine ödenecek taşıma ücretinin % 10 
Nakliye Vergisiyle beraber 923 852,57 lira tutacağı anlaşılmış ve bıı tertibe mevzu ödenekten 
920 000 lirasının Devlet demiryollarına tahsisi lâ'zımgelmiştir. 

B) (Denizcilik Bankası, gemileriyle denizlerde yapılan posta taşıma ücreti de bu banka ile 
yapılan sözleşmeye göre senelik maktuaıı 75 000 liradır. 

C) Devlet Havayolları uçakları ile yapılmakta olan posta nakliyatı mezkûr idare ile akdedil
miş sözleşmeye göre ağırlık esasına göre ücrete tâbi .tutulacaktır. 

Devlet Havayolları İdaresinden her ay fatura edilen nakliye ücretleri tetkik ve tahakkuk etti
rilerek her ay ödenmektedir. 

1952 malî yılının ilk dört ayı içinde bu idare lehine tahakkuk eden ücret 51 201,30 lira ve 1951 
yılı son sekiz ayında tahakkuk eden ücret de 94 337,40 lira olduğuna göre adı geçen idareye 
bir sene içinde iç uçaklar için 145 538,70 ve dış uçak postaları 'için de 2 529,26 lira ki ceman 
148 067,96 lira ödenmesi icabetmiştir. 

Uçak postalarına halkın rağbeti trafiğin artışından âmil olduğu gibi Devlet Havayol'larcnca 
yeni hatlar ihdas ve mevcut hatlarda sefer adedinin çoğaltılması da uçak postaları taşımalarında 
daimî bir inkişafa ve dolayısiyle Devlet Havayollarına ödenen taşıma ücretlerinin artmasına yol 
açmaktadır. 

Nitekim 1951 ilk dört ay zarfında tahakkuk 41 186,40 lira iken 1952 yılının aynı mevsim ve 
aylarmda 51 201,30 liraya yükselmiştir ki 2 yıl arasındaki dört aylık artış farkı % 10,014 lirayı 
bulmaktadır. 

Bu itibarla yalnız uçak postaları taşıma ücretleri için 1953 yılında 180 000 lira ödeneğe ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

D) Karayolları ile iskelelerde mütaahhitler marifetiyle taşınmakta olan postalar için geçen 
sene 1 700 000 lira ancak kâfi gelebilmiştir. Halbuki bir taraftan mütemadiyen merkez ve şube
ler açılmakta ve buralar için yeniden birer posta hattı ihdası lâzımgelmekte olduğu gibi haftada 
iki veya üç seferli posta hatlarının sefer adedlerinin artırılması zaruretinde de kalınmaktadır. 
Hattâ hayvan veya araba ile taşınan postaların imkân ve fırsat bulundukça motorlu vasıtaya 
tahvili suretiyle ihalelerine çalışılmaktadır. 

Bu suretle posta taşıma masrafları keyfiyet itibariyle daima artmakta olduğu gibi benzin 
fiyatlarına bu sene içinde yapılan zamlar dolayısiyle geçen seneye nispetle mütaahhitlerin daha 
pahalı teklifleriyle karşılaşılmaktadır. 

Bu sebep ve âmillerin tesiri altında 1952 yılına nispetle bu nevi posta taşıma masraflarında 
da 100 000 lira bir artış kaydedildiği tahmin olunmaktadır. 

E) Yataklı Vagonlar Şirketine sürat katarlarında taşıttırılan postalar için de bu şirketle 
idare arasında mevcut sözleşme gereğince ödenecek ücret 15 000 lira olarak tahmin edilmektedir. 

Yukarda bahsedilen izahata göre 1953 yılı posta taşıma ücretlerinin 2 995 000 lirayı bulaca
ğı tahmin edilmekte ise de alınacak tasarruf tedbirleri de goz önüne alınarak 2 750 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 416 — Meslek okulu her türlü giderleri (25 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 86 178 lira ödenek alınmışsa da okulun 1953 yılı imtihanla-
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rînı mÜtaakıp kapanması kararlaştırılmış ve bu sebeple öğrenciler için yalnız beş aylık ödenek 
hesap edilmiş olduğundan okulun gerek öğrenci ve gerekse diğer giderleri için 25 000 lira öde
neğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Bölüm 418 — Faiz ve Acyo (850 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 850 000 lira ödenek almmışti. 

1952 yılı zarfında yeniden bono çıkarılmamış ise de mevcut bonoların itfası imkânı da elde edilememiş 
ve 1953' yılında da bunların aynen tecdidi zarureti görülmekte bulunmuş olduğundan gerek bunla-
rm tecdidi, gerekse diğer banka muamelâtı için geçen sene olduğu gibi 850 000 lira ödeneğe ihti
yaç bulunmaktadır. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri (20 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 15 000 lira ödenek alınmıştı. 
Ancak dâvaların artışı ve 5887 sayılı Kanunla harç ve diğer masrafların artırılmış olması dola-

yısiyle 1953 yılı için 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklifi zaruretinde kalınmıştır. 

Bölüm 421 - Madde 10 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalına ve onarma giderleri (180 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 150 000 lira ödenek alınmıştı. 

Bu para ancak kurşun, sicim, etiket, mühür mumu, kapsül ve ambalaj kâğıdı gibi bendiye leva
zımının teminine kâfi gelebilmiş, posta çuvalı, dağıtıcı çantası, atlı dağıtıcı heybesi, posta hurcu, 
emanet çantası gibi lüzumlu posta malzemesi satın alınamadığından eski senelerden kalma depolarda
ki mevcutla ihtiyaç sağlanmış ve depolarda da stok eşya mevcudu bitmiş olduğundan gerek noksanla
rın tamamlanması, gerek sicim, ambalaj kâğıdı, kurşun mühür mumu gibi bendiye levazımı fiyatla
rında müşahede edilen fiyat artışlarını karşılıyabilmek için geçen seneden 30 000 lira fazlasiyle 
180 000 lira teklifi icabetmiştir. 

Madde 20 — Gezici memur ve hamal pirimleri (120 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 90 000 lira ödenek alınmıştı. 

Tren ve vapurlarda posta nakleden gezici memurlara senelerden beri kilometre başına 75 santim 
ve mil başına 1 kuruş pirim verilmekte ve bu nispet dahi aynı katar ve vapurlarda seyahat eden 
Deniz ve Demiryolları personeline verilen pirim miktarının çok dununda bulunmaktadır. Geçen se
ne ödenek azlığı yüzünden trenlerdeki gezicilere verilen pirim miktarının 60 santime indirilmesi 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bununla beraber vapur ve trenlerde yapılmasına başlanan açık muamelenin tatbiki dölayısiyle 
büyük ana hatlarda postaların ikişer gezici memur refakatinde gönderilmesi zaruretine binaen pirim 
sarfiyatı yine de fazlalaşmış ve (bundan başka Alsancak - Afyon seferleri haftada beşten yediye, 
Basmahane - Ankara üçten yediye, Ankara - Erzurum - Horasan ve Kars dörtten beşe, Ankara -
Kurtalan ikiden üçe ve Eskişehir - Balıkesir trenleri de beşten altı sefere çıkarılmış bulunmakta
dır. 

Bu itibarla halihazırda durumun muhafazası imkânını temin edebilmek için dahi 120 000 lira 
ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Madde 30 — Posta tazminatı (15 000) 

Havale, taahhütlü, kıymetli mektup ve paket tazminatı karşılığı olan bu tertibe 1952 yılı Büt
çesinde 15 000 lira ödenek konulmuştu. Ancak, bu ödemeler senesi içerisinde vukuagelecek hâdi
selere ve zayiatın az veya çokluğuna bağlı bulunduğundan 1953 yılı için de 15 000 liranın tek
lifi ile iktifa edilmiştir. 
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Madde 40 — Posta pulu ve kartlariylo tarih damgalan giderleri (250 000) 

1952 yılı Bütçesiyle bu tertip için 250 000 lira ödenek alınmıştı. 

Resmî dairelerin kullanmalarına mahsus özel pullar ile normal ve hâtıra pulları ve kartpos
tallar, ücret ödeme fişleri ve Berne'deki Milletlerarası Posta Birliği kaleminden getirtilecek cevap 
kuponları karşılığı ile topluca tevdi edilen matbuaların ücretlerinin istifasında yol, zaman ve 
emekten tasarruf maksadiyle tstanbul ve diğer büyük merkezlerimizde kullanılmak maksadiyle 
50 aded ücret ödeme makinesi, yol veren makinelerle tarih damgaları ve yedek aksam alınaca
ğından bu tertibe geçen sene olduğu gibi 250 000 liralık ödenek konulması uygun görülmüştür. 

Madde 50 — Cevaplı kuponlar bedeli (3 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 1 500 lira ödenek alınmıştı. 

Bu miktar ihtiyacı karşılayamadığından 1953 yılı için 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60 — Deneme mektup ve koli giderleri (500) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 500 lira ödenek alınmıştı. 

1953 yılı için aynı miktarın teklifi uygun görülmüştür. 

Bölüm 422 — Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesi (400 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 320 000 lira ödenek alınmıştı. 

1952 yılı sonuna kadar kuvvei muharrike İ r deli olarak, faaliyete geçmek üzere olan Ankara 
Telsiz istasyonları hariç 213 000 lirayı bulacağı anlatılmaktadır. 

1952 yılında Ankara İstasyonunun faaliyete geçmiş olaeağı, aboneler ihtiyaeı için yeniden 
rehber bastırılacağı, telsiz muhabereleri için de bant mubayaası lâzımgeleceği cihetle 213 000 li
rası halen faaliyette bu'lunan telsizler için, 75 000 lirası bastırılacak rehberler için, 40 000 lirası 
Ankara Telsiz istasyonları için, 72 000 lirası muhtelif cins bant mubayaası için olmak üzere, ceman 
400 000 liraya ihtiyaç duyulmakta ve bu sebeple geçen »©neden 80 000 lira fazla teklifi zaruri gö
rülmektedir. 

Bölüm 423 — Fabrika her türlü giderleri (242 578V 

1952 yılı Bütçesiyle bu tertip için alman ödenek 160 000 liradan ibaretti. Fabrika işçi mev
cudunun normal kadroya çıkarılması, noksan olan bâzı makine ve tesislerin temini için ç>;eqeT) 
seneden 82 578 lira fazlasiyle 242 578 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 425 -— Sanatoryum her türlü giderleri (185 000) 

1952 yılının ilk dört ayı içinde faaliyete geçebileceği tahmin edilen sanatoryum giderleri için 
175 000 lira ödenek alınmıştı. 

Halbuki, sanatoryum 2 . V . 1952 tarihinde faaliyete geçmiş ve bu sebeple ihtiyaçlarından bir. 
kısmının temini imkân dâhiline girmemişti. 

1953 yılında sanatoryumun tam yıl olarak faaliyette bulunacağı ve ameliyathane aletleriyle 
diğer malzeme noksanlıklarından mümkün olanlarının bir an evvel tamamlanması zaruri oldu
ğundan bu noktalar göz önüne alınarak 1953 yılı irin 185 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 450 - Ma-dde 10 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler giderleri (50 440) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 85 000 lira ödenek alınmıştı. 

Millî Eğitim Bakanlığından alman malûmatta altı talebinin 1953 yılı okul masrafları ile harç
lık ve dönüş yollukları için 50 440 lira teklif edilmiştir. 

( S . Sayısı;: 90) " 
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Madde 20 — Teknik Üniversitede okutulacak öğrenci giderleri 

idare hesabına Teknik Üniversitede okuyan öğrenci kalmadığından bu tertibe ödenek konul
masına mahal görülmemiştir. 

Bölüm 451 - Madde 10.— Satınalma ve abone ücretleri (5 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 4 000 lira ödenek alınmıştı. 

1951 yılında 3 700 lira olan bu tertibe aynı sene 2 300 liralık aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaç 
kısmen temin olunmuştur. 

1952 yılı Bütçesiyle alınan 4 000 lira ödeneğin de ihtiyacı tamamiyle karşılıyabileceği şüpheli 
görülmektedir. 

Zira, yılın ilk dört ayında fiilen yapılan sarfiyat 1 775 lira olduğuna göre bunun yıl sonuna 
kadar 5 325 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple ancak Resmî Gazete ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmaktadır. Halbuki, her 
yıl Posta Birliği Genel Sekreterliğinden gelen dokümanlar bedeli 2 500 lirayı bulmaktadır. 

Bu bakımdan 1953 yılı için geçen seneden 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklifi zaruretinde ka
lınmıştır. 

Madde 20 — Başka her çeşit giderleri (5 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 2 500 lira Ödenek alınmışsa da, bastırılmasına lüzum görülen 
talepirinter kitaplarının basımını temin için 1953 yılı Bütçesine 2 500 lira fazlasiyle 5 000 liralık 
ödenek konulması lâzımgelmektedir. 

Bölüm 453 — Berne Bürosuna katılana payı (51 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştır. 

1952 yılında toplanmış olan Milletlerarası Posta Kongresi dolayısiyle kalem masrafı artmış ve 
bunun hissemize de müessir olacağı tabiî görülmüş olduğundan 20 000 lirası Posta ve 31 000 lira
sı Telekomünikasyon birliklerine ait olmak üzere 1953 yılı için 51 000 lira teklifi zaruretinde ka
lınmıştır. 

Bölüm 454 — Sigorta giderleri (100 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştı. 

1953 yılı sigorta primlerinin tecdidi için aynı miktar teklif edilmiştir. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları (75 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 50 000 lira Ödenek alınmıştı. 

Bu para yılın ilk aylarında tamamen tevzi edilmiş ve halen tahakkuk etmiş borçları ödeyecek 
elde ödenek kalmamış olduğundan 1953 yılında aynı vaziyetle karşılaşılmamak ve istihkak sahip
lerinin sızlanmalarına meydan vermemek için 25 000 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif i icabetmiştir. 

Bölüm 502 - Madde 10 — 1948 - 1951 yılları borçları karşılığı (100 000) 

Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir, 

Madde 20 — 1928 - 1947 yılları borçları karşılığı (10 000) 

Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar (10 000) 

İdare aleyhine hükme bağlanması muhtemel dâvalar için eski yıllarda olduğu gibi 10 000 lira
nın kâfi geleceği görülmüştür. 

Bölüm 701 — Yapı onarımı (260 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 245 000 liralık ödenek alınmıştı. 

1953 yılında onarılmaları icabeden P. T. T. binaları için 260 000 Ura ödeneğe ihtiyaç görül
mektedir. 

Bölüm 711 — Telli, Telsiz Telgraf ve Telefon Makine, Araç ve Tesislerin onarımı (1 110 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 1 240 000 liralık ödenek alınmıştı. 

1953 yılında müfredatı aşağıda gösterilen işler için 1 110 000 lira ödenek kâfi 
görülmüştür. 

Mevcut 32.000 Km. güzergâh uzunluğundaki hatlardan 26.000 Km. sinin onarıl
masına ait işçilik ve bakım yevmiyesi 

Tamiratta kullanılacak 24.000 aded direk bedeli 
Direk ve malzemenin iş yerlerine nakli 
50 aded çadır bedeli 
Hat bakıcılarının kış mevsimleri bataklık arazide kullanılmalarına mahsus su geçmez 

çizme ve muşamba bedeli 
Telefon santral ve makinaları yedekleri ve onarım malzemesi 
Telli, telsiz telgraf cihazları yedekleri 
Pil malzemesi ve nışadır bedeli 

Bölüm 735 — Yapı ve gayrimenkul satmalına giderleri (400 000) 

3 mahalde küçük P. T. T. binası ve 19 mahalde arsa mubayaası için 399 000 lira ve bunların tapu, 
harç ve masrafları için 1 000 lira ki, ceman 400 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bölüm 751 — Satmalınacak veya yaptırılacak Telli, telsiz telgraf ve .telefon makina, araç, gereç 
ve tesisleri (6 674.070) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 680 000 lira ödenek alınmıştı. 

1953 yılında yapılması tasavvur edilen aşağıdaki işler için 6 674 070 lira ödeneğe katî ihtiyaç 
vardır. 

İİ7 posta merkezinin telgraf şebekesine raptı için malzeme ve işçilik bedeli 
Muhtelif merkezlerde naklen kurulacak Kuranportör tesislerine ait nakil ve işçilik 

bedeli m 
istanbul, Ankara, izmir ve diğer Anadolu şehirlerinde kurulacak şehir içi telefon 

şebekelerinin işçilik ve mutasavver malzeme bedeli 
Manüel santrallerin tesis masrafları 
Telefon kabin bedeli 
1.200 Km. uzunluğunda yeniden yapılacak şehirler arası devrelerinin inşaatı için 

lüzumfu direk, bakır tel, takas, fincan, ve saire hat malzemesi ve işçilik bedeli 
Gümrük resmi 

400 000 
310 000 
260 000 
12 000 

13 000 
35 000 
50 000 
30 000 

1 110 000 

230 265 

10 750 

İ 042 500 
67 500 
132 000 

2 191 055 
3 000 000 

W .•>•«• • !«.. « H 

6 674 070 
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Bolüm 752 — Satınahnacak taşıtlar (188 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 159 000 lira ödenek alınmıştı. 

Servis ihtiyaçlarının temini için aşağıda yazılı taşıtların satmalınabilmeei lüzumlu görülmüştür. 

8 Motosiklet için 2 500 liradan 20 000 lira 
4 Kamyon için 11 000 » 44 000 > 
6 Kamyonet için 9 000 » 54 000 » 
3 Sepetli motosiklet için 3 000 » 9 000 » 

100 Bisiklet için 130 » 13 0^0 » 
3 Kamyonet için 9 000 » 27 000 » 
3 Jip için 7 000 » 21 000 » 

188 000 
ki, ceman 188 000 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. % 

Bölüm 753 — 1941 - 1946 yılları Bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkiler 
gereğince yüklenmeler karşılığı (634 000) 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesiyle 600 000 lira ödenek alınmıştı. * — f * , « — 

Hazineden alman malûmata göre, 1953 yılında vâdeleri gelecek İngiliz kredisi taksitleri karşılığı 
olarak 634 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. 

Bölüm 761-Mad«âe 10— İstanbul telefon taksiti bedeli (319 700) 

Kaldırılmış istanbul Telefon Şirketine mukavelesi gereğince ödenecek 19Ş3 yılı taksitleri karşılı
ğıdır. 

Madde 20 — îzmir telefon taksiti 'bedeli (94 700) 

Evvelce satınalınmış olan îzmir telefon tesisatının mukavelesi gereğince ödenecek 1953 yılı tak
siti karşılığıdır. 

Bölüm 762 - Madde 10 — Bina yapımı (1 500 000) 

4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girilmiş olan yüklenmelerden vâdesi 1952 yılında hulul 
edecek inşaat badelleriyle senesi içinde ihale edilecek binaların 1952 yılı taksitlerim ödemek için 
1952 Bütçesine 667 000 lira ödenek konulmuştu. 

1953 jnbnda; taksit vâdeleri gelecek olan Gazianteb P; T. T. ve Telefon santral binası için 
200 000 Kra, Bursa P. T: T. ve Santral binası için 500 000 lira ki, ceman 700 000 lirası evvelki se
nelere ait yüklenmeler karşılığı 800 000 lirası da 1953 yılında inşasına başlanacak 9 telefon san
tral binasının 1953 yılı içinde ödenecek taksit karşılıkları olmak üzere 1 500 000 lira ödeneğe ihti
yaç bulunmaktadır. 

Madde 20 — Satınalmacak veya yaptırılacak makine, gereç ve tesisler (8 500 000) 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 5 885 000 lira ödenek alınmıştı. 

4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince evvelki yıllarda girişilmiş olan yüklenmelerin 1953 yılın
da Ödenecek taksitleriyle 1952 yılında gelecek senelere geçici olarak girişilecek yüklenmelerden 
1953 yılında ödenmesi gereken taksitler karşılığı 8 500 000 lirayı bulmaktadır. 

Müfredatı aşağıda gösterildiği üzere bunlardan eski yıllara ait taksitler karşılığı 7 004 463 ve 
1952 yılında girişilecek yüklenmeler karşılığı 1 495 537 liradan ibarettir. 
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Evvelki yıllarda girişilmiş yüklenmeler bedelinden 1953 yılında ödenecek taksitler. 

3 744 966 Kurşunlu kabloların bakiye bedeli 
731 383 Anadolu'ya nakledilecek İstanbul banliyöleri santral malzemesi bakiye bedeli 
4İ 900 Anadolu'ya nakledilecek İstanbul, banliyöleri santral montaj bakiyesi bedeli 
73 331 Dokuz santralin (Adana, Mersin, Bursa, Zonguldak, izmit, Afyon, Konya, Kayseri ve 

Balıkesir) tevsiatma ait montaj bedeli. 
20 000 Enjekte direklerin bakiye bedeli 

1 822 253 İstanbul santrallerinin tevsii ve tek tele ircama ait malzeme bedelinin 1953 yılı taksiti 
570 630 İstanbul santrallerinin tevsii ve tek tele icrama ait montaj bedeli. 

7 004 463 

1952 yılında girişilecek taahhütlerin 1953 yılında ödenecek taksitleri. 

650 000 Ankara - izmir telefon santrallerinin tevsiat malzemesi ve montajı. 
500 000 15 şehirde kurulacak otomatik telefon santralleri malzemesi. 
345 537 Haricî tesisat tâli bedeli. 

1495 537 

İcmal 
7 004 463 Eski yıllara ait yüklenmeler taksiti 
1 495 537 Yeniden girişilecek yüklenmeler tak* 

siti. 

8 500 000 

Gelir bütçesi gerekçesi 

Bölüm 1 - Madde 1 — Posta 

1952 yılı Bütçesinde, posta geliri 20 000 000 lira tahmin edilmişti. 

Ağustos 1952 sonunda yani bütçe yılının altı ayı zarfında tahakkuk eden posta geliri 8 667 620 
lirayı bulmuştu. 

Daha evvelki senelere ait posta gelirlerinin tetkik ve .mukayesesinde her yılın birinci altı ayın
da trafik durumu itibariyle senenin durgun ayları olduğundan bu aylara ait posta gelirlerinin 
o sene zarfındaki gelir yekûnunun % 45 ini ve mevsim itibariyle trafik adedi fazla olan ikinci al
tı aylık posta gelirlerinin de % 55 ini teşkil ettiği görülmektedir. 

Bu**heşaba göre 1952 yılı birinci altı aylık posta geliri miktarına göre aynı yılın ikinci altı 
aylık gelirinin 10 593 757 lira olması lâzımgelmektedir. Buna nazaran : 

8 667 620 1952 yılı birinci altı aylık tahsilatı 
10 593 757 1952 yılı ikinci altı aylık tahsilatı 

19 261377 

Şu hesaba göre 1952 yılı tahsilatının 19 261 377 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 

Posta gelirlerinin öteden beri % 6 dan bağlıyarak her yıl daimî bir artış kaydettiği ve son 
senede artış nispetinin % 14 e çıktığı görüldüğünden 1952 yılı geliri olarak bulunmuş olaa 
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19 261 377 liraya her yıl devam eden artış, temposuna göre 1953 yılında % 16 yi bulacağı cihetle 
1953 yılı normal posta gelirinin 19 261 377 + 3 081 820 =» 22 343 197 lirayı bulacağı anlaşıl-
makta ve buna 5584 sayılı Posta Kanununun 22 nci maddesine göre binde beş ücrete tâbi kısım
lara ait müraseiâttan elde edileceği tahmin edilen ücretlerin ilâvesi halinde 1953 yılı posta ge
lirinin yuvarlak olarak 22 500 000 liraya yükseleceğitahmin edilmektedir. 

Madde 2 — Telgraf (9 500 000) 

1952 yılı Bütçesinde telgraf gelirleri 7 800 000 lira tahmin edilmişti. 

Ağustos 1952 sonuna kadar altı aylık bir devre içinde yapılan tahsilat 3 922 083 lira oldu
ğundan ikinci altı ayhk devrede de aynı miktar tahsilatın vukuu hesap edildiği takdirde 1952 
yılı tahsilatının 7 844 166 lirayı bulması lâzımgelirse de 1951 yılı ikinei aitı aylık tahsilatı 
4 600 407 lira olduğuna göre : 

3 922 083 1952 yılı ilk altı aylık tahsilatı 
4 60O 407 1951 yılı ikinci altı ayhk tahsilatı 

8 522 490 

1952 yılı bir yıllık tahsilatının 8 522 490 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
1952 yılı birinci altı aylık tahsilâtiyle 1951 yılının aynı devreye ait tahsilatı arasında : 

3 922 083 1952 ilk altı aylığı 
3 520 989 1951 ilk altı aylığı 

401 094 X 100 •=• 11,39 

3 520 989 

% 11,39 nispetinde tahsilat yükselişi mevcut olduğundan ikinci altı aylık tahsilatında da aynı 
nispetin devamı tabiîdir. Aynı zamanda 1950 ve 1951 yılları tahsilatı arasında : 

8 121 396 1951 yılı tahsilatı 
6 148 861 1950 yılı tahsilatı 

l 

1 972 535 

1 972 535 lira fazlalık mevcut olup nispeti % 32,08 i bulmakta ise de, bu nispet normal telâk
ki edilmiyerek hakiki nispetin % 3 ü olarak kabulü icap eder. 

Bu duruma göre : 

3 922 083 t 1952 yılı birinci altı aylık bedeli 
4 600 407 1951 yılı ikinci altı aylık bedeli 

523 986 İkinci altı aylığın % 11,39 artış farkı 

9 046 576 
271 394 Evvelki senelere göre % 3 umumi artış farkı 9 046 576 X 3 

9 317 970 100 

Lirayı bulmaktadır ki, bu rakam 1953 yılında telgraf gelirinden 9 500 000 liranın tahsili müm
kün olduğunu göstermektedir. 
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Madde 3 — Telsiz 

Bu tertipten 1952 yılı Bütçesinde 5 700 000 liranın tahsil edilebileceği tahmin olunmuştu. 

Ağustos 1952 yıh sonujidaki tahsilat 2 451 034 lira olduğundan, ikinci altı aylık devre için
de de aynı nispetin devamı halinde 1952 tahsilatının 4 902 068 lirayı bulması lâzım gelecektir. 
Ancak, 1951 yılı ikinci altı ayında telsiz telgraf ücreti olarak yapılan tahsilat 2 427 307 lira
dan ibaret bulunduğu cihetle : 

2 451 034 1952 birinci altı aylık tahsilatı 
2 106 931 1951 birinci altı aylık tahsilatı 

344 103 X 100 ••=* 16,33 

2 106 931 

1951 ve 1952 yılları birinci altı aylık tahsilat arasında 1952 yılı lehine % 16,33 bir artış nis
peti husule gelmektedir. Bu itibarla : 

2 427 307 X 11,36 = 396 397 

100 

l#50 - 1951 yıllan tahsilatı arasında 

4 534 238 1951 yılı tahsilatı 
3 127 106 1950 yılı tahteilâtı 

1 407 130 X 100 = % 45 

3 127 108 

Bir artış nispeti müşahede edilmektedir ki, bu nispetin normal telâkkisi mümkün olaanıyacağın-
dan umumi artış nispeptinin vasti % 15 olarak kabulü halinde : 

2 451 034 1952 yılı birinci altı aylık tahsilatı 
2 427 307 1981 yılı birinci altı aylık tahsilatı 

396 379 ÎMnci altı aylığın % 16.33 artış farkı 

5 274 720 
791 207 Evvelki senelere göre % 15 umumi artış farkı 5 274 720 X 15 

6 065J927 m 100 

Lirayı bulmaktadır M, bu netice 1953 yılında telsiz ücretlerinden 6 000 000 liranın tahsilini tah
mille imkân vermektedir. 

Madde 4 — Telefon 

Telefon geliri olarak 1952 yılı Bütçesinde tahsili tahmin edilen miktar 20 000 000 İka idi. Se
nenin ilk altı ayında yapıla^ tahsilat 9 703 355 lirayı bulmuştur. Bu duruma göre senenin ikinci 
altı ayında da aynı miktarı^ tahsili kabul edildiği takdirde bile 1952 yılı telefon gelirinin 
19 406 710 lirayı bulması lâzımgelir Halbuki telefon santral ve şebekelerinin tevsi ve takviyesi yo
lunda sarf edilen gayretler dolayısiyle telefon varidatında hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. Bu-
Ha binaen : 
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Aşağıdaıki izahatta görüleceği üzere, bütün Türkiye telefon şebekesine yeniden bağlanacak 

otonafttik ve manüel abone adedleri : 

8 500 
700 

2 300 

Otomatik 
Manüel küçük şehir (*) 
Manüel büyük şehir (*) 

11 500 dür. 

(*) Manüellerde tevsiatın % 50 - 60 inin ilk senede bağlanacağı kabul edilmiştir. 

Bu itibarla : 
9 703 355 1952 yılı ilk altı aylık tahsilatı 
9 634 338 1951 yılı ikinci altı aylık tahsilatı 3 

19 337 692 

1952 yılı iıkinci altı aylık tahsilatı 1951 yılı ikinci altı ayılk tahsilatı miktarında kaıbul edilse 
dahi, varılacak netice 19 337 692 lirayı bulur. Halbuki : 

1951, 1952 yıllarının ilk altı aylık tahsilat miktarı arasında % 9.07 bir azalma müşahede edil
mektedir. 

10 671 525 1951 yılı birinci altı aylık tahsilatı 
9 703 355 1952 yılı birinci altı aylık tahsilatı 

968 170 X 100 = 9,07 

10 675 525 

Ancak, telefon tevsiatma sarf edilmekte olan ihtimama nazaran bu neticenin daha ziyade tahsi
latın gecikmesinden ileri gelmiş olması lâzımgelir. Bu sebeple vâki azalmanın 1952 ikinci altı ayliK 
tahsilat nispetine müessir olacağı kabul edilemez. Binaenaleyh: 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

12 952 977 X 12/4 
13 067 000 
18 011 000 
19 337 692 

9 978 306 
= 11 102 568 

10 366 673 
20 305 863 

1 124 262 
1 964 432 
4 994 000 
1 326 692 

Varidat 
artışı 

% 11,27 
% 17,69 
% 37,84 
% 7,37 

Abone 
artışı 

5383 
8842 
11187 
7000 

1953 Abone artışı 8500 otomatik + 3000 manüel = 11.500 olacak şehirlerarası devreleri artacaktır. 

Diğer bir hesapla : 
1950 de: 
Sene başı mevcut otomatik 36,920 X 60 = 2.215.200 
Sene içinde bağlanan 
otomatik 5.865 X 240 = 1.407.600 
Sene başı mecut manüel 6.428 X 45 •= 289.260 
Sene içinde bağlanan 2.966 X 125 -= 370.750 

4.282.810 
X 3.04 = 13.067.000 
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26 
1951 
Sene başı otomatik 
Sene içinde artan 6907 
otomatik 
Sene başı manüel 
Sene içinde artan 

42.785 X 60 = 2.567.100 
î 2.607 X 150 = 391.050 

\ 5.000 X 240 = 1.200.000 
9.394 X 45 = 422.730 
1.590 X 125 = 198.750 

4.779.630 
X 3.75 = 18.011.000 

52 392X 60 
5400 5 2 400X150. 

| 2 000X240 
10 984X 45 
1 600X125 

57 800 X 60=3 468 000 
ft \ 500X150= 75 000 

) 8 000X240=1 920 000 
12 600 X 45= 567 000 
3 000X125= 375 000 

6 405 000 
X 4.3 = 27 

3 143 520 
360 000 
480 000 
494 280 
200 000 

4 677 800 
X 4.13 = 19 338 000 

541 500 

1952 
Sene başı Otomatik 
Sene içinde artan Otomatik 
Sene başı Manüel 
Sene içinde artan Manüel 

1953 
Sene başı mevcut Otomatik 

Sene içinde artan Otomatik 

Sene başı mevcut Manüel 
Sene içinde artan Manüel 

Bu suretle 1953 yılında telefon gelirinden 27 500 000 lira elde edileceği tahmin edilmektedir. 

Bölüm 2 - Madde 1 — Resmî dairelerin posta ücretleri (4 390 000) 

1952 yılı bütçesinde resmî dairelerden tahsil edilecek posta geliri 3 466 200 lirayı bulacağı tah
min edilmiştir. 

Tam ve peşin ücrete tâbi olan Genel Bütçeye dâhil daireler ve katma ve özel bütçelerle idare 
olunan dairelerden Ağustos 1952 sonuna kadar tahsil edilen posta geliri 2 056 845 lirayı bulmuştur. 
Buna nazaran resmî dairelerin 1952 yılı ikinci altı aylık posta gelirinin de 2 319 421 lira ve sene,. 
sonuna kadar da yekûn olarak 4 376 266 lirayı bulması icap etmektedir. 

Bu suretle 1953 yılında resmî dairelerden elde edilmesi muhtemel posta geliri yuvarlak olarak 
4 390 000 lirayı bulmaktadır. 

Madde 2 — Resmî dairelerin telefon ücretleri (1 500 000) 

Bu tertipten 1952 yılı içinde tahsili tahmin olunan gelir miktarları 1 500 000 liradan ibaretti. 

Ağustos 1952 sonuna kadar olan altı aylık tahsilat 611 740 lirayı «bulduğuna göre^ yıl sonuna 
kadar yapılacak tahsilat mecmuunun 1 223 480 lirayı bulması icap ederse de,1951 yılı ikinci altı 
aylık tahsilatı göz önüne alındığı takdirde: 

( S. Sayısı : 99 ) 



— 27 — 
1952 yılı birinci altı aylık tahsilatı 611 740 
İSİ51 yılı ikinci altı aylık tahsilatı 719 668 

1 331 418 

1952 yılı tahsilatının da 1 331 418 lirayı bulması lâzııngelir. 

- Ancak 1051, 1952 yıllarının ilk altı ayları tahsilat miktarı arasında: 

1951 yılı birinci altı aylık tahsilatı 668 090 
1952 yılı birinci altı aylık tahsilatı 611 740 

56 350 X 100 = 8.43 

611 740 

Bir azalma mevcut olduğundan 1952 yılı ikinci altı aylık tahsilatının 1951 yılı ikinci altı aylık 
tahsilatından % 8,43 eksiğiyle kabulü lâzım geleceğinden: 

1952 yılı birinci altı aylık tahsilatı 611 740 
1951 yılı ikinci altı aylık tahsilatı 719 678 

1 331 418 

1951 yılı ikinci altı aylık tahsilatının 
% 8.43 farkı 60 668 

1 270 750 

Bu suretle 1952 yılı tahsilatı 1 270 750 lirayı bulur. 

Mukayesenin evvelki senelere teşmilinde: 

Birinci ikinci 
altı aylık altı aylık 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

840 493 
624 407 

1 161 901 
668 090 
611 740 

+ + 
+ 
+ 
+ 

869. 238 
1 032 066 
547 648 
719 678 
659 010 

= l 709 731 
= 1 656 473 
= 1 709 549 
= 1 387 768 
= 1 270 749 Tahmin 

Birinci ve ikinci altı aylıklar arasındaki tahsilat nispetinin artış ve eksiliş göstermek sure
tiyle müstakar bir durura arzetmediğd görülmüş olduğundan 1953 yılı için de geçen sene olduğu 
f?ibi 1 500 000 lira gelir tahmin edilmiştir. 

Bölüm 3 - Madde 1 — Resmî dairelerin eski yıllara ait posta gelirleri (58 500) 

Bu tertipten bakayada kalan ve tahsili takip edilmekte olan alacak miktarı 58 500 liradan 
ibaret bulunmaktadır. 

Madde 2 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telgraf ücretleri (40 000) 

Bu tertipten bakayada bulunan ve tahsili takip edilen alacak miktarı 40 000 liradan ibarettir'. 

Madde 3 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telefon ücretleri (401 500) 

Bu tertipten resmî dairelerde tahakkuk eden eski yıllara ait telefon ücretleri bakayası 201 500 

( S. Sayısı : 99 ) 
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liradan ibaret olup 1952 yılı sonunda takriben 200 000 liraya bakaya devredileceği tahmin edil
mektedir ki bu suretle 1.9'5Ö yılında tahsili lâzımıg-elecek resmî daireler teleffon ücretleri bakayası 
401 500 lirayı bulmuş olacaktır. 

'Bölüm 4 — Çeşitli gelir 

Bu tertipten 1952 yılında tahsili tahmin edilen gelir 665 212 liradan ibaretti. """*''* 

Ağustos sonuna kadar altı aylık bir devre içinde 344 968 lira tahsil edilmiş olduğuna göre 
ikinci altı aylık devrede de bu miktarın tahsili halinde yıl sonuna kadarki tahsilatın 689 936 li
rayı bullması icabederse de muhtelif ve bir kısım hâdiselere tâıbi olan bu gelirin sabit bir nispete 
bağlanması mümikün olamıyacağından 1953 yılında ancak 669 831 liranın elde edide'bileceği tahmin 
edilmiştir. 

Bölüm 5 ----- Radyo keseneği (750 000) 

Hazine nam ve hesabına idarece tahsil edilmekte olan radyo ücretlerinin % 10 u olarak alın
makta olan bu kesenekten Hazinece tahsili tahmin edilen 7 500 000 liranın % 10 u olarak 750 000 
liranın tahsil edileceği tahmin edilmektedir. 

(,$.. »Sayısı :. 9&,). 



Satınalınacak veya yaptırılacak telli, telsiz telgraf ve 
telefon makina, araç, gereç ve tesisler 5 874 070 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesiyle 680 000 lira ödenek 
alınmıştı. 
1953 yılında yapılması tasavvur edilen aşağıdaki işler 
için (5 874 070) lira ödeneğe katî ihtiyaç vardır. 
27 Posta merkezinin telgraf şebekesine raptı için malze
me ve işçilik bedeli 230 265 
Muhtelif merkezlerde naklen kurulacak kuranportör te
sislerine ait nakil ve işçilik bedeli 10 750 
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer Anadolu şehirlerinde 
kurulacak şehir içi telefon şebekelerinin işçilik ve mu
tasavver malzeme bedeli 1 042 500 
Manüel santrallerin tesis masrafları 67 500 
Telefon kabin bedeli 132 000 
1200 Km. uzunluğunda yeniden yapılacak şehirlerarası 
devrelerinin inşaatı için lüzumlu direk, bakır, tel, takas, 
fincan ve saire hat malzemesi ve işçilik bedeli 1 891 055 
Gümrük Resmi 2 500 000 

Yekûn 5 874 070 
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Rapor 

| j . 21.1.1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Tetkiki Yüksek Komisypnea tarafımıza havale buyurulan* P. T. T. îşletme Genel Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçesine dair görüş ve mütalâalarımızı arzediyoruz. 

P. T. T. îşletme Genel Müdürlüğü 1952 yılında ilk ve bu yıl ikinci defa olmak üzere denk bütçe 
hazırlamaktadır. Filhakika İdarenin 1953 yılı Bütçe teklifinin A / l cetvelinde 53 629 361 lira ve 
A/2 cetvelinde 19 680 470 lira ödenek teklif edilmiştir ki, ceman 73 309 831 liraya baliğ olmakta
dır. Gelir cetvelinde yine aynı miktar yani 73 309 831 lira gelir tahmin olunmuştur. 

Memlekette posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin müstakar bir şekilde görülmesi ve bunun 
gittikçe mütekâmil sistemlerle mücehhez olarak memleket çapında iktisadi, ticari, sınai ve zirai 
sahalarda inkişafın seri bir şekilde gelişmesi için en mühim şartlardan biridir. Esasen umumi kal
kınmamız ve bıi İdarenin gelişmeleri elele giderler, biri diğerini destekler. Son yıllarda memleketin 
büyük iş merkezlerinden en uzak ve geri kalmış köşelerine kadar, gurur ve zevkle, müşahede et
tiğimiz kalkınma ve uyanma hareketlerimiz P. T. T. ye de inikas etmiş bulunmaktadır. Daha bu
gün P. T. T. İdaresi kendi geliriyle ferah ferah idare edebilmesi ve kısa zaman içinde büyük gelirler 
sağlıyacak tesisleri kurmuş veya kurmakta bulunması yakın istikbalde çok daha muazzam hamle
ler yapabileceğini müjdelemektedir. 

Hiç şüphesiz bu gelişme ye genişleme hareketleri, masrafların kısalmasına imkân verememek
te, bilâkis artırılmalarını zaruri kılmaktadır. 

Hükümetin bütçe teklifinde bu realite kolaylıkla müşahede edilebilir. 

P .T. T. İşletme Genel Müdürlüğü her şeyden önce posta, telgraf ve telefon hizmetlerini bütün 
vilâyet, kaza ve nahiyelerine kadar yayma işini mümkün mertebe ön plânda tutması ve bu umu
mi şebekeler inşa edildikten sonra ehemmiyet derecesine göre takviye, ıslah ve saire işlerini ele al
ması memleketin istikbali bakımından elzemdir kanaatindeyiz. Diğer tâbirle mesai ve hizmetin mü
tecanis, veya buna yakın olması, iktiza eder. 

20 nci asrın 2 nci. nısfında medeni âlemin mühim bir rüknünü teşkil eden bir ülkede bâzı vilâ
yetlerin ana telefon şebekesiyle irtibattan mahrum olmaları pek acıklıdır. Bu mühim ve hayati âmme 
hizmetinden mahrum, beş vilâyetimizin telefon şebekesine bağlanma işi 1953 yılı programına ithal 
edildiğini memnuniyetle kaydetmek isteriz. Temennimiz bu işin evleviyetle 1953 yılında tahakkuk et
mesidir. 

•Birçok idare ve işletmeler aynı yolda müstakil len birer hat döşedikleri ve bu yüzden memleket 
için fazla^ israfa sebebiyet verdikleri sık sık muşa hede edilmektedir. P. T. T. idaresinin bu gibi 
hallerde ilgili işletme daireleriyle teşriki mesai ederek hat döşemesinde tasarruf sağlanması şayanı 
temennidir. 

Memleketin ıımuımi telefon durumu 

Halen-3.16 mahalde 61 000 i otomatik, 16839 u ınaııüel olmak'üzere ceman 77 859 hat tesis 
edilmiş bulunmaktadır. Bunların : 

1953 yılında 
1954 » 
1955 » 
1956 » 

15 700 hat ile 
27 700 » » 
16 200 > » 
19 100 » » 

(S." Sayım: 9») 
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Tevsi edilmeleri düşünülmektedir. Anadolu'da mevcut bulunan 27 şehir ve kasabadaki manü-

el. santraller 1953 ve 1954 yılları içerisinde otomatiğe tahvil edilecektir. 

1956 yılı sonunda otomatik hat adedi J52 400 ü bulacaktır. 

'Manyetolu santraller 
1953 yılında 7 500 
1954 » 3 000 

Hat ile tevsi edilerek 27 359 a çıkarılacaktır. 

1956 yılı sonunda bütün, otomatik ve nlanüel hat adedi 179 159 olaca'ktır. 

Şehir içi şebekeleri 

Bunlarda santrallerin tevsi ve tesisi programına uygun olarak 1952 yılı içerisinde 10 şehrin pro
jeleri tamamlanacak ve 6 şelhrin şebeke inşaatı ikmal edilecektir. 

1953 yılı içerisinde 32 şehrin projeleri ikmal edilecek ve 14 şehrin şebeke inşaatı tamamlanacak
tır. 

1954 yılında ise, 22 şehrin şebeke inşaatı tamamlanacaktır. 

Havai hat şebekesi 

Halen bakır ve demir devre olmak üzere 21 719 kilometrelik hat mevcuttur. Bu hatlar : 

1952 yılı içerisinde 1416 kilometrelik havai hat ile 
1953 » » 2500 » » » » 
1954 » » 2500 » » » » 
1955 » » 2909 » » » » 

tevsi edilecektir. 

1955 yılı sonunda kurulu havai hat uzunluğu 31.044 kilometre olacaktır. 

Kuranportörler 

Halen şehirlerarası kuranportör kanal irtibatları 138 telefon ve 152 si telgraf olmak üzere ce
man 290 dır. 

Mevcut kuranpotör telefon kanalları : 

1953 yılında 45 kanal ile 
1954 » 63 » » 
1955 » 111 » » 

tevsi edileceklerdir. 

Mevcut kuranportör telgraf kanalları : 

1953 Yılında 50 kanal ih 
1954 » 66 » » 
1955 » 14 » * 

tevsi edileceklerdir. 

1955 senesi sonunda kurulu kuranportör adedi 351 i telefon ve 342 si telgraf olmak üzere 693 çe 
çıkacaktır. 

( 8. Sayısı i 99 ) 



Halen işletmenin elinde 5 
1 
2 
2 

19 
3 
8 
1 
2 
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Telsizle? 

aded 
..» 
» 
•p 

» 
» 
» 
» 
» 

kısa 
prta 
uzun 
çok uzun 
kısa 
üsiversal 
çok uzun 
kısa 

» 

dalga 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

telsiz 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 

" 

telgraf verici 
» » 
» » 
» » 
» ahteı 
» » 
» » 

telef on verici 
» alıcı 

cihe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mevcuttur. 
1953 yılı içinde gemilerle muhabere etmek maksadiyle.il. sahil vilâyetinde orta dalga telsiz telgraf 

ve kısa dalga telsiz telefon alıcı ve verici telsiz İstasyonları tesis edilecektir. 

Yapılmakta olan müşterek Bakanlıklararası telsiz toplantılarını mütaakıp memlekette telsiz şebe
kesinin tahakkukuna gidilecektir. 

Posta işletmesi için geçen yıl alman ve bu yıl alınacak taşıtlar: 

1952 yılında alınan ödenekle şu taşıtlar alınmıştır. 
4 Kamyon 

10 Jip 
2 El arabası 

1953 yılı Bütçesinde teklif edilen ödenekle şu tasıtlaı alınacaktıı, 

100 
3 
3 

Motosiklet 
Kamyon 
Kamyonet 
Sepetli, motosiklet 
Bisiklet 
Kamyonet 
Jip 

Memlekette gelişen iş hacmi ile mütenasip posta hizmetleri de artmakta olduğundan ihtiyaca ce
vap verebilmek için hizmetin süratle görülmesi lâzımdır. Bu bakımdan yukarda zikrolunan taşıtla
rın alınması yerindedir, önümüzdeki yıllarda daha fazla miktarda taşıtların alınması şayanı te-
mennidiî. 

Posta, Telgraf jvre Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe teklifinin 1952 yılına naza
ran arzettiği değişikleı 

1. Telekomünikasyon sisteminin tevsi ve kalkmdırlması ve NATO tarafından kurulmakta olan 
beynelmilel şebekelerle irtibatın tesisi için M. S A. yardımından eelbedilmesi kararlaştırılan Ame
rikalı müşavir ve uzmanların seyahat ve sair masraflarını karşılamak üzere M. S. A. ya msktuan 
200 000 liralık ödeneğin verilmesini sağlamak için yeni bir 204/12 madde açılmıştır. 

2. 5584 sayılı Posta Kanununun 62 nci maddesi gereğince bakıcı ve atlı dağıtıcılara, müdtfaai 
nefisleri için silâh tedarikini sağlamak üzere 302 nci bölümde yeniden 70 nci madde açılmış ve büt
çeye de 35 000 lira ödenek konulmuştur. 

3. Yeni hesap sisteminin tatbiki dolayısiyle (İsviçreli Won Arx sistemi) vücuduna ihtiyaç 
hisşççUlen ve bedelleri 2 şer bin lira tahmin edilen 20 aded elektrikle işliyea hesap makineleriyle 

( S . Sayış*:. 99); 
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Telefon Başmüdür ve müdürlüklerine 20 şer bin liralık üç aded Kontabl hesap makinelerinin alın
masını temin için 401 nci bölüm açılmış ve buraya 100 000 lira ödenek konulmuştur. 

4. Teknik Üniversitede talebe okutulmıyaeağından 450 ne'i bölümün 20 nei maddesi kaldırılmış
tır. . 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün umumi durumuna ve faaliyetine bir göz attıktan sonra 

1953 yılı Gelir ve Gider Bütçesini kısaca tahlil edelim : 

A/l (Cetvelinde geçen yıla nazaran teklif edilen fazla ödenekler 

B. M. ödeneğin çeşidi 

İller memurları aylığı 
Merkez hizmetlileri ücreti 
iller » » 
İller geçici hizmetlileri ücreti 
Amerikan Yardım Heyeti Uzmanları için maktuan ödenecek para 
Merkez memurları çocuk zammı 
îller » » » 
Merkez memurları ölüm yardımı 
% 5 Emekli ve % 25 giriş keseneği 
•% 1 Ek karşılığı J 

Emekli ikramiyesi * 
Sandık yönetim diderleri 
İşçi sigortaları primi 
Munzam mesai ücreti 
Kasa tazminatı 
Merkez öteberi giderleri 

» Aydınlatma • ' ; 
tiler kırtasiye 

» döşeme 
» demirbaş 
» öteberi giderleri 
» aydınlatma 
» ısıtma 

Bakıcı ve atlı dağıtıcılara verilecek silâh bedeli 
Basılı kâğıt ve defterler 
Kira bedeli 
Bakıcı ve dağıtıcılarla gezici posta memurları giyecekleri 
Sürekli görev yolluğu ^ 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu t * 
tiler taşıtları işletmesi 
îller tabutları onarması ;'.: ; -
Basımevi ve hesap makineleri giderleri 
Geri verilecek paralar 
Taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri "*-İLL 
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201 
202 

203 
204 
206 

209 

214 
218 

301 

302 

303 
305 
506 
307 

309 

401 
407 
414 
419 

12 
21 
22 
12 
12 
11 
12 
31 
11 
12 
13 
14 

10 
20 
40 
50 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

M 
10 
20 
30 
31 
» 
32 
30 

1952 Yılına 
nazaran fazla 
teklif edilen 

880 100 
7 800 

420 120 
196 680 
200 000 
3 000 

216 000 
2 000 
71 249 
12 954 
200 000 
28 240 
10 350 
400 000 

* 30 000 
1 000 
1 500 
30 000 
10 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 

ı 35 000 
50 000 
20 000 
50 000 
20 000 
100 000 
50 000 
38 000 
22 000 
100 000 
150 000 
296 500 
5 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

421 10 Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalına 
20 Gezici memur ve hamal primleri 
50 Cevaplı kuponlar bedeli 

422 Telli, telsiz telgraf ve telefon işletme 
423 P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
425 Sanatoryum her türlü giderleri 
451 10 Satınalma ve abone 

20 Başka her çeşit giderler 
453 Posta ve Telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katıl

ma payları 6 000 
501 Geçen yıl borçları 25 000 

1952 yılına 
nazaran fazla 
teklif edilen 

Lira 

30 000 
30 000 
1 500 
80 000 
82 578 
10 000 
1 000 
2 500 

Toplam 4 026 571 

50 aded posta şubesinin yeniden açılması, telefon şebekesinin gittikçe genişlemesi, yeniden hat
ların döşenmesi ile Ankara alıcı ve verici telsiz istasyonlarının 1953 yılında işletmeye konulma
ları ve memleketin gelişen iktisadi hayatına cevap verebilmek için birçok şube ve merkezlerin 
takviyesi gibi işler hiç şüphesiz masrafların da ahenkli bir şekilde artmalarını zaruri kılarlar. 

Yaptığımız tetkiklere göre P. T .T. İşletme Genel Müdürlüğünün âdi bütçesinde teklif olunan 
Ödenekler tamamiyle realiteye uygundur. Geçen yıl eksik gelen ödenekler, lüzumu kadar artırıl
mış, buna mukabil tasarrufu mümkün görülen veya zaruri olan bölüm ve maddelerde de ona göre 
indirmeler yapılmıştır. 

Geçen yıla nazaran yapılan indirmeler 

1952 yılma 
nazaran noksan 

teklif edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

İller memurları ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve 
başka giderleri 
P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
İdare hesabına yabancı memleketlerde okutulan öğrenciler 
Teknik Üniversitede okutulan öğrenciler 

505 Hükme bağlı borçlar 

Toplam 

202 
203 
204 
221 
307 

416 
450 

12 
11 
11 

40 
50 

10 
20 

12 600 
620 

106 460 
71 039 
20 000 

14 000 
61 178 
34 560 
1 285 

170 000 

491 722 
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Hükümetin gerekçesinde bölümler için kâfi miktarda tatmin edici izahat bulunduğundan, isteni

len ödeneklerin aynen kabulünü uygun görüyoruz. 

Yatırımlar 

Geçen yıl yatırımlar için ayrılan ödeneklerin mecmuu 10 015 400 lira iken bu yıl yüzde yüze ya
kın bir fazlalıkla 19 680 470 lira teklif olunmaktadır. 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü bu ödeneklerin bir kısmını yıl içinde bir kısmını ise, 1956 
yılına kadar sâri olmak üzere harcıyacak şekilde program dâhilinde çalışmayı deripş etmekte
dir. 

İdarenin bu programın esaslarına sadık kalınarak çalışması ve memleketimizin ilerlemesini 
destekliyecek olan Posta, Telgraf ve Telefon şebekelerini, fennî esaslarla mücehhez olarak, kur
maya muvaffak olması temennimizdir. Gerekçede ve raporumuzun baş kısmında ne gibi işlerin 
yapılmasının derpiş edildiği fiilen gösterildiğinden burada bir daha teferruata girmeyi lüzumlu 
görmüyoruz. Yalnız hariçten, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresine 3 000 000 dolarlık kredi aç
ması tahakkuk etmiştir. Bu krediden üzcümle here kabloları, kuranportör ve havai hatlar gibi mü
him tesisler de yapılacaktır. Bu işlerin etüd, bina ve sair masrafları için 1 600 000 liralık mas
rafa ihtiyaç olduğu anlaşılmakta ise de, hepsinin 1953 yılı Bütçesinde harcanması mümkün olamı-
yacağmdan bu yılki bütçeye 800 000 lira ödenek koymak için 751 nci bölüme 20 nci madde olarak 
ikinci bir madde ilâvesi zaruridir. Bunun 300 000 lirası 1200 kilometre uzunluğunda yeniden ya
pılacak şehirler arası inşaatı masrafından, 500 000 lirası da Gümrük Resminden tenzil edilerek 
gerekçede düzeltme yapmak lâzımdır. 

Gelir Bütçesi 

1953 yılı için yapılan gelir tahmini, 1952 yılı Bütçesine nazaran 13 199 919 lira fazlasiyle 
73 309 831 liradır. 1952 yılı için 60 109 912 lira gelir tahmin edilmişti. îlk altı ve 9 ayda ta
hakkuk eden gelir miktarları, 1952 yılı için yapılan tahminin az bir inhirafla isabetli olduğunu 
göstermektedir. Filhakika 9 aydaki tahsilat 43 207 664 lirayı buluyor. Umumiyetle şimdiye ka
dar elde edilen tecrübelere göre son üç ayın tahsilatında ehemmiyetli artışlar müşahede edildi
ğinden, gelir mecmuunun, 1952 yılı için yapılan tahmini kolaylıkla bulacağı anlaşılmaktadır. 

İdarenin muhtelif kısımlarındaki gelirler de birkaç yıldan beri görülen muntazam artış seyri 
ve 1952 yılının ilk altı ayında yapılan hâsılat esaslarına istinaden 1953 yılı Bütçesinde yapılan 
tahminlerin tahakkuk edeceği kanaatindeyiz. Esasen 1953 yılında işletmeye açılacak Ankara Telsiz 
Alıcı ve Verici istasyonlarının sağlıyacakları gelirler bütçede nazara alınmamıştır. Bu bakımdan 
bâzı bölümlerde fazla gelir tahmin edilmiş ise, bu hataların yeni telsiz istasyonlarının sağlıya
cakları gelirle telâfisi mümkündür. 

P. 'T. T. İşletme Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçe teklifine dair görüş ve mütalâaları
mızı yüksek komisyonun ıttılaına arzederiz. 

Erzincan Mebusu Siird Mebusu 
Nahid Pekcan Dr. Baki Erden 
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Bütçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/483 

Karar No : 44 
Yüksek 

Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 28 . XI . 1952 tarihli ve 
71/2488 sayılı tezkeresiyle gönderilen Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 
1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası komisyonumu
za havale olunmakla Ulaştırma Vekili, Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürü ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihasını 
komisyonumuz adına inceliyen raportörün ra
poru tetkik edildikten ve Umum Müdürlüğün 
muhtelif faaliyetleri hakkında vâki sualler Vekil 
ve Umum müdürler tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1953 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasına ilişik cari masraf tertiplerini ihti
va eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 1952 yılı
na nispetle (3 534 849) lira fazlasiyle 
(53 629 361) lira ve (A/2) işaretli cetvelde gös
terilen yatırımlar ise yine (9 665 070) lira faz
lasiyle (19 680 470) lira olarak Hükümetçe 
tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Masraf kısımlarındaki tezayüdün sebebi, 
raportörümüzün raporunda da etraflı surette 
izah edildiği üzere^memleketimizin; iktisadi, ti
cari, sanayi ve 'zirai sahalarındaki kalkınması
nın posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin 
de inkişafını mümkün kılmış olmasından ileri 
geldiği anlaşılmış ve 1952 yılında olduğu gibi 
1953 yılı Bütçesini de Hazine yardımı sağlanmak-
sızm varidatı ile masraflarını ayarlamak sure
tiyle denk bir bütçe tanzim ve sunmuş bulunu
yor. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan inceleme-

raporu 

2 . II . 1953 

Reisliğe 

de 403 ncü (temsil giderleri) faslına mevzu 
(2 000) liranın ihtiyaca tekabül etmiyeceği an
laşılmış olmakla bu fasla (2 000) lira ilâvesiyle 
(4 000) liraya iblâğı kabul edilmiş ve fasıl ve 
maddelerde komisyonumuzca başkaca zam ve 
tenzil yapılmamış olduğundan (A/l) işaretli 
cetvel yekûnu yapılan (2 000) lira zamla 
(53 631 361) lira olarak komisyonumuzca tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin 751 nci (satın alınacak veya yaptırıla
cak telli, telsiz telgraf ve telefon makine, araç, 
gereç ve tesisler) faslına mevzu (6 674 074) li
radan (800 000) lirasının tefrik edilerek aynı 
faslın (İnfrostructure programı gereğince yeni
den tesis edilecek herç kabloları, kuranportör 
ve havai hatların her türlü giderleri) adiyle ye
niden açılacak 20 nci maddesine konulması lü
zumu hakkında verilen izahat komisyonumuzca 
yerinde görülerek kabul edilmiş ve bu madde
ye ait formül de lâyihaya ilişik (R) cetveline 
eklenmiştir. 

Genel Müdürlüğün varidatı, (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1952 varidatına nispetle 
(13 199 919) fazlasiyle (73 309 831) lira olarak 
Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. Yukarda 
da arzedildiği üzere memleketin ticari ve iktisadi 
hayatının gelişmesi karşısında posta, telgraf ve 
telefon faaliyetinin artmış olması ve yeni tesis
lerin de hizmte girmesi dolayısiyle tahmin olunan 
varidatın temin olunacağı ifade edilmiş olmasın
dan dolayı Umum Müdürlüğün varidatı da (A/l) 
işaretli cetvele yapılan (2 000) lira zam 4 ncü 
(çeşitli gelirler) faslına aksettirilmek suretiyle 
(73 31İ 831) lira olarak komisyonumuzca tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddelerine komisyonu
muzca tesbit olunan rakamlar yazılmak ve mü-
taakip maddelerinde kelime değişiklikleri yapıl-
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mak ve yürürlük maddeleri de şeklen değiştiril
mek suretiyle kabul olunan Posta, Telgraf ve) Te
lefon Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası, ekleri cetveller ile birlikte Umumi Hey
etin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. Sözcü 
Bursa Giresun İstanbul 

K. Yılmaz M. Şener H. Hüsman 
Kâtip 
Sivas Ankara Çanakkale 

H. tmre M. Bayramoğln K. Akmantar 

Diyarbakır Elâzığ Erzincan 
M. Ekinci Ö. F. Sanaç N. Pekcan 

Eskişehir Giresun İstanbul 
A. Potuoğlu H. Erkmen S. Oran 

İstanbul İ^mir Kırklareli 
M. Harol B. Bilgin 8. Bakay 

Kırşehir Siird Trabzon 
R. özdeş B. Erden X. F. Kalaycıoğlu 

Van Zonguldak 
Muhalifini H. Balık 
F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1953 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (53 629 361) lira ve 
yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (19 680 470) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı giderle
rine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 

: cetvelde gösterildiği üzere (73 309 831) lira tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 
sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince çıka
rılmış bonolardan, 1953 Bütçe yılı zarfın
da vâdeleri gelenler yenilenebilir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünce, 1953 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde ı 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, tarh 
ve tahsiline 1953 Bütçe yılında da devam edilir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli 
Ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileriyle bu kanunun konusu 
dışında kalan memurlarının kadroları, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cevelde vâki 
ücret değişiklikleri d'olayısiyle geçen yıla na
zaran almakta bulundukları ücretleri azalmış 
olanlara aradaki farkların ödenmesine devam 
edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce, geçici mahiyetteki hizmetler için, Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadro-
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğünce, gelecek yrllara ge- j 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞİ 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Mü
dürlüğü 195.3 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDK 1. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı Yatı
rımlar dışında kalan masraf lan için, bağlı (A/ l ) 
işaretli eetvtelde gösterildiği üzere (53 -631 361) 
lira ve Yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1$ 680 470) 
lira tahsisat verilmiştir. 

» 
MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon Iş-

lıetme Umum Müdürlüğü 1953 Bütçe yılı mas
raflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (73 311 831) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 
sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince çıka
rılmış bonolardan, 1953 Bütçe yılı zarfın
da vâdeleri gıelenler yenilenebilir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umum Müdürlüğünce 1953 Bütçe yılında 
elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın 
tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında da devam 
edilir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letime Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne dair Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileriyıe bu kanunun 
konusu dışında kalan memurlarının kadroları, 
bağb (D/ işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen 
yıla nazaran almakta bulundukları ücretleri 
azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine 
devam edilir. 

:Î656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, 
geçici mahiyetteki hizmetler için, icra Vekilleri 
Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisime sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umum Müdürlüğünce gelecek yıllara ge-
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cici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (Gr) işaretli cetvelde gösterilmişir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü, Teşkilât ve Vazifeleri 
ve Memurları hakkında 5 . VII . 1943 tarihli 
ve 4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler, 1953 Bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için bankalardan (4 000 000) liraya kadar kı
sa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü yetkilidir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1951 Yıllarına ait olup da Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü kı
sım bölümleriyle, yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. - Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakam 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

cici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
ve Memurları hakkında 5 . VI I . 1943 tarihli 
ve 4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1953 Bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
içdn bankalardan (4 000 000) liraya kadar kı
sa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğü yetkilidir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fası
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödendr. 

1928 - 1951 yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye 'Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yıllan 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 yılıı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü kı
sım fasıllariyle yatırım fasılları artıklarından 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 11. -
itibaren mer'ddir. 

Bu kanun 1 Mart 1953 ten 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ulaştırma vekilleri memurdur. 
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Eko. ve Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Y. Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
J. Üresin 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakam 

N. ökmen 
Çalışma Bakanı 

8. Ağaoğlu 
işletmeler Bakanı ve 

Güm. T. B. V. 
8. Yırcah 
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A / l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1952 
r ı i ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira , Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

201 
11 
12 
21 

L - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurlan maaşı I 676 400 
Vilâyetle]- memurları maaşı 24 850 000 
Merkez memurları acık maaşı 1 
Vilâyetler memurlan. acık 
maaşı 500 

1 676 400 1 676 400 
25 730 100 25 730 100 

1 1 

500 500 
Fasıl yekûnu 26 526 901 27 407 001 27 407 001 

202 Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merke? hizmetlileri ücreti 
22 Vilâvetler hizmetlileri ücreti 

103 200 
344 700 
241 800 

3 597 480 

103 200 
332 100 
249 600 

4 017 600 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 149 120 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 44 520 

Fasıl yekûnu 193 640 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücret ve masraftan 

11 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara vardımcı personelin 
ücretleri " 222 500 

148 500 

241 200 

389 700 

103 200 
332 100 
249 600 

4 017 600 

Fasıl yekûnu 4 287 180 .4 702 500 4 702 500 

148 500 

241 200 

389 700 

16 040 116 040 

( S, dayısı : !>!) ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ! 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 Amerikan Yardım Heyeti uz
manları için maktuan ödenecek 
para 0 200 000 200 000 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

222 600 

45 000 

2 475 000 

5 000 

350 000 

1 000 

25 Q00 
70 000 

2 971 000 

316 040 

48 000 

2 691 000 

5 000 

350 000 

3 000 

25 000 
70 000 

3 192 000 

316 040 

-

48 000 

2 691 000 

5 000 

350 000 

3 000 

25 000 
70 000 

3 192 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı IGanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 5 000 5 000 5 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 

12 % l^k karşılığı 
13 EmeMi ikramiyesi 
14 Sandık yönetin 
15 Diğer ödemeler 

si 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

(•S/SajMi-

1 694 774 
308 141 
600 000 
74 294 

1 435 000 

4 112 209 

: 98) 

1 766 023 
321 095 
800 000 
102 534 

1 435 000 

4 424 652 

1 768 023 
321 095 
800 000 
102 534 

1 435 000 

4 424 652 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

19Ö2 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
214 tş Kanunu gereğince îşçi Si

gortalan Kurumuna ödeneoek 
primler 20 000 30 350 30 350 

218 

10 
20 

4454 sayılı Kanunun 51 nci ve 
5584 sayılı Kanunun 6 ncı mad
deleri gereğince yapılacak öde
meler 
Munzam mesai ücreti 
Kasa tazminatı 

600 000 
150 000 

1 000 000 
180 000 

1 000 000 
180 000 

Fasıl yekûnu 750 000 1 180 000 1 180 000 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 2 021 039 1 950 000 1 950 000 

İkinci kısım yekûnu 41 111 569 43 599 343 43 599 343 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

7 000 
3 000 
6 500 
5 000 
5 000 

12 500 

39 000 

70 000 
20 000 
40 000 

100 000 
170 000 
260 000 

7 000 
3 000 
6 500 
6 500 
6 500 

12 500 

42 000 

100 000 
30 000 
75 000 

130 000 
190 000 
275 000 

7 000 
3 000 
6 500 
6 500 
6 500 

12 500 

42 000 

100 000 
30 000 
75 000 

130 000 
190 000 
275 000 

(S. Sayın: 99) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 'kabul edilen 
Lira Lira 

303 
304 

305 
306 

307 

308 

70 5584 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesi gereğince bakıcı ve 
atlı dağıtıcılara verilecek silâh 
bedeli 0 35 000 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları 177 000 
( S. Sayısı : 99 ) 

215 000 

35 000 

11 

12 

10 
20 
30 
40 
50 

11 
12 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve masraf
ları 
Kira bedeli 
Griyecekler 
Bakıcı ve dağıtıcılarla «rezici 
posta memurları 
Hizmetliler 

Fasıl yekûnu 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Greçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler volluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafla n ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

660 000 

400 000 

3 500 
280 000 

600 000 
33 500 

633 500 

80 000 
160 000 
160 000 
70 000 

39 000 

509 000 

4 000 
80 000 

84 000 

835 000 

450 000 

3 500 
300 000 

650 000 
33 500 

683 500 

100 000 
260 000 
210 000 
50 000 

25 000 

645 000 

4 000 
80 000 

84 000 

835 000 

450 000 

3 500 
300 000 

650 000 
33 500 

683 500 

100 000 
260 000 
210 000 
50 000 

25 000 

645 000 

4 000 
80 000 

84 000 

215 000-
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F\ M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

32 "Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

120 000 

297 000 

2 906 000 

142 000 

357 000 

3 400 000 

142 000 

357 000 

3 400 000 

Dördüncü kısım - Daire • s ? - - - - . - ; « * ^ ; , 
hizmetleri ••;'<-•- • - .>••.*. ıo*..s. 

401 Basımevi ve hesap makineleri 
masrafları 0 100 000 100 000 

403 Temsil masrafları 2 000 2 000 4 000 
405 Atlı dağıtıcılara verilecek hay

van yem bedeli 255 000 255 000 255 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

11 Beyiye aidatı 
12 Acentalıklar aidatı 
30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

ti 
aralar 
n 

Fasıl yekûnu 

50 000 
10 000 

600 000 
10 000 

670 000 

50 000 
10 000 
750 000 
10 000 

820 000 

50 000 
10 000 
750 000 
10 000 

820 000 

408 Artırma ve eksiltme komisyon- f r ^ 
larma iştirak edecek azaların 
huzur hakkı 

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
414 Taşıma masrafları 
416 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu

nun her türlü masrafları 
418 Faiz ve acyo 
419 Mahkeme masrafları 
421 Posta hizmetleri 

10 Bendiye, hurç, çanta ve çuval 
satmalına ve onarma masraf-
lan.ile ilan ücretleri 150 000 180 000 180 000 

( S. Sayısı : 99 ) 

500 
5 000 

2 453 500 

86 178 
850 000 
15 000 

500 
5 000 

2 750 000 

25 000 
850 000 
20 000 

500 
5 000 

2 750 000 

25 000 
850 000 
20 000 
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422 

423 

425 

450 

451 

453 

M. 

20 

30 

40 

50 

60 

Tahsisatın nev'i 

Gezici memur ve hamal prim
leri 
Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 
Posta pulu ve kartlariyle tarih 
damgaları masrafları 
Cevaplı kuponlar veya vusulü 
ihbarlı telgraflar işin yapıştı-
tırılan veya battala kalan pul
lar bedeli 
Deneme mektup ve koli mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

' tahsisatı 
Lira 

90 000 

15 000 

250 000 

1 500 

500 

507 000 

1953 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

120 000 

15 000 

950-060 

3 000 

500 

568 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

120 000 

15 000 

250 000 

3 000 

500 

568 500 

Telli, telsiz telgraf ve telefon iş
letme masrafları 
P. T. T. Fabrikası her türlü 
masrafları 
Sanatoryum her türlü masraf
ları 

320 000 

160 000 

175 000 

0 

Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Posta ve telekomünikasyon 
birliklerinin tahakkuk etmiş 
ve edecek katılma payitnı 

4 000 
2 500 

6 500 

45 000 

400 000 

242 578 

185 000 

5 000 
5 000 

10 000 

51 9» 

400 000 

242 578 

185 000 
İdare hesabına okutulan öğren
ciler masrafları 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ec
nebi memleketlere gönderilen 
öğrenciler 
Teknik Üniversitede okutulan 
öğrenciler 

Fasıl yekûnu 

85 000 

1 265 

86 265 

50 440 

0 

50 440 

50 440 

0 

0 

5 000 
5 000 

10 000 

51 000 
) 
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1952 1953 yık için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

454 

501 
502 

505 

Sigorta masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 '1948 - 1951 yıllan borçlan 
20 1928 - 1947 » ' » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

100 000 

5 736 943 

50 000 

100 000 
10 000 

110 000 

180 000 

340 000 

41 111 569 
2 906 000 
5 736 943 

340 000 

50 094 512 

100 000 

6 435 018 

75 000 

100 000 
10 000 

110 000 

10 000 

195 000 

43 599 343 
3 400 000 
6 435 018 

195 000 

53 629 361 

100 000 

6 437 018 

75 000 

100 000 
10 000 

110 000 

10 000 

195 000 

43 599 343 
3 400 000 
6 437 018 

195 000 

53 631 361 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar ; * 

I - Onarmalar 
701 Tapı onarımı 245 000 260 000 260 000 
711 Telli, telsiz telgraf ve telefon 

makina, araç ve tesislerinin 
onarımı 1 240 000 1 110 000 1 110 000 

( S. Sayısı : 99) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

I I - Satinalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Yapı ve gayrimenkul satinal
ma masrafları 

751 Satınalmacak makina alet ve 
gereçler 

10 Satınalmacak veya yaptmla-
cak telli, telsiz telgraf ve tele
fon makina, araç, gereç ve te
sisler 

20 Enfrastructure programı gere
ğince tesis edilecek Herç kab
losu, kuranportör ve havai hat
ların her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

752 Satınalmacak taşıtlar 
753 1941 -1946 yılları bütçe kanun

larının 5, 6 ve 7 nci maddeleri
nin verdiği yetkiler gereğince 
makina, gereç ve tesisler için 
girişilen yüklenmeler karşılığı 

761 3054 ve 3375 sayılı kanunlar 
gereğince kaldırılan şirketle
rin taksit bedeli 

10 îstanbul telefon Şirketi 
20 îzmir » » 

Fasıl yekûnu 

762 4892 ve 5169 sayılı kanunlar ge
reğince girişilen ve girişilecek 
olan yüklenmeler 

10 Bina yapımı 
20 Satınalmacak veya yaptırıla

cak makina, gereç ve tesisler 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

125 000 400 000 400 000 

680 000 6 674 070 5 874 070 . 

0 0 800 000 

680 000 6 674 070 6 674 070 

159 000 188 000 188 000 

600 000 634 000 634 000 

319 700 319 700 319 700 
94 700 94 700 94 700 

414 400 414 400 414 400 

667 000 1 500 000 1 500 000 

5 885 000 8 500 000 8 500 000 

6 552 000 10 000 000 10 000 000 

10 015 400 19 680 470 19 680 470 

(S. Sayım: 09) 
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B CETVELİ 

1952 
- ' Yılı 

tahminleri 
Varidatın nev'i l i r a 

Posta telekomünikasyon vari
datı 
Posta 
Telgraf 
Telsiz 
Telefon 

Fasıl yekûnu 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Posta 
Telgraf 

Fasıl yekûnu 

20 000 000 
7 800 000 
5 700 000 

20 000 000 

53 500 000 

3 466 200 
1 500 000 

4 966 200 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

22 500 000 
9 500 000 
6 000 000 

27 500 000 

65 500 000 

4 390 000 
1 500 000 

5 890 000 

22 500 000 
9 500 000 
6 000 000 

27 500 000 

65 500 000 

4 390 000 
1 500 000 

5 890 000 

Resmî dairelerin, eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon 
ücretlerinden tahakkuk eden 
alacaklar 

1 Posta * 58 300 58 500 58 500 
2 Telgraf 40 000 40 000 40 000 
3 Telefon 400 000 401 500 401 500 

Fasıl yekûnu 498 500 500 000 500 000 

Çeşitli varidat 665 121 669 831 671 831 
Radyo keseneği 480 000 750 000 750 000 

UMUMÎ YEKÛN 60 109 912 73 309 831 73 311 831 

(S. Say»:*») 
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C - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

23 şubat 1328 

4 şubat 18*0 

80. 5 
1.12 
7. 1 
1. 5 

12.12 
13. 4 

1. 5 
11. 6 
13.12 
18. 5 
10. 6 
12. 6 
25. 4 
24. 6 
17. 2 

.1926 

.1928 

.1929 
.1930 
.1931 
.1933 
.1933 
.1933 
.1934 
.1935 
.1936 
.1936 
.1938 
.1938 
.1947 

9 .6 .1937 
15. 5 .1928 

17 . 5 .1928 
16 . 6 .1932 

16 . 1 .1938 

14 . 8 .1942 

13 . 7 .1943 
16. 7 ,1948 
5. 9 .1947 

8 . 6 . 1 9 4 9 

2.12.1949 

3.12.1949 

Numarası 

406 

876 
1366 
1379 
1601 
1900 
2142 
2164 
2304 
2609 
2722 
3026 
3054 
3375 
34881 
5009J 
3222 
1253 

1265 
2009 

3560 

4300 

4454 
4475 
5130 

5434 

5449 

5450 

Ö Z E T İ 

Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 
Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 numaralı k» 
nunla kaldırılmıştır) 

Tadilât ve ekleri 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol 
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkmda 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication împerial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Adli evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında. 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının tadili hakkında 
Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları H. 
Geçici dördüncü maddesi 
Türkiye ile îrak arasında imza edilen dostluk ve 
iyi komşuluk • Anlaşması île bu Anlaşmaya ek 
Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 12, 13 ve 33 ncü maddeleri 
Paris'te toplanmış olan 12 nci Evrensel Posta 
Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerinin onan
ması hakkında 
1947 Atlantik City Milletlerarası Telekomünikas
yon Sözleşmesiyle buna bağlı protokollerin onan
ması hakkında 

(S. Sayısı: 99) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Karar 

» 

Bİ80İ l98H^ . 
-flflno ainhaiidi 

Tarihi 

2 . 3 . 1 9 5 0 
8 .12 .1950 

Numarası 

5584 
5689 

20 . 6 .1951 5794 

27: 

1. 

24. 

30. 

20 . 

1 

19 

12 

1 

4 

4 

7 . 

9 

1 

.1923 

.1928 

.1935 

.1937 

1937 

.1937 

.1938 

185 

6012 

2/2393 

2/6483 

2/7138 

2/7319 

2/8072 

16 . 1 . 1938 2/8077 

14.7.1938 
15 .11.1938 

9 .2 .1939 

27. 4 .1939 

13 .10 . 1939 

2/9250 
2/9884 

2/10342 

2/10866 

2/12145 

-8B3liaİJflrojİ9l9T IBBIB 
•flBflO fih9İIoioJoıq ırğfid 

8 . 4 . 1940 2/13231 

Ö Z E T İ 

Posta Kanunu 
5450 sayılı Kanunla onanmış bulunan Milletlerarası 
Telekomünikasyon sözleşmesine ek, 1947 Atlantic 
City Radyokomünikasyon Tüzüğü ile ek tüzüğünü 
ve tavsiye kararları ihtiva eden Milletlerarası Rad
yokomünikasyon idarî konferansı vesikalarının 
onanması hakkında; 
5450 sayılı Kanunla onanan Milletlerarası Teleko
münikasyon Sözleşmesine ek, 1949 Paris Telgraf ve 
Telefon tüzüklerinin nihaî protokolü, karar ve di
lekleri ihtiva eden vesikaların onanması hakkında. 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taati edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 
nci maddesinin tadili hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 

(S. Sayısı; 99) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Karar 

Tarifeler 

Nizamname 

Tarihi Numarası 

10 .8 .1940 2/14141 

17.12.1940 2/14856 

24 .12 .1940 2/14920 
10 . 7 .1941 2/16160 

7 . 8 . 1 9 4 1 2/16380 

17. 1 .1942 2/17184 

30 . 9 .1942 2/18815 
18. 2 .1944 3/433 

25 . 4 .1951 3/12944 

3 .6 .1952 3/15114 

Ö Z E T İ 

18. I I I . 1944 3/432 

Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkında 
İstanbul - Selanik telgraf irtibatındaki bozukluk do-
layısiyle istanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
istanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilât hakkında 
Ticaret gemilerindeki şeratfeli telsiz cihazlarının 
lambalı telsiz cihazlariyle değiştirilmesinin 1 .1 . 
1944 tarihinden itibaren 3 sene sonraya bırakılması 
hakkında. 
Telsiz ücret tarifesinin (L) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında. 
Türkiye - Birleşik Amerika arasında telsiz telefon 
»servisi için yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
4454 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddelerine 
göre tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon 
tarifeleri. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 
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D CETVELÎ 

G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Desinatör 
Modelci 
Usta 

Kaloriferci 

3 Aşçı 
4 Daktilo 

» 

» 
5 Memur 

» 

6 Dağıtıcı 

» 
Hademe 

» 

Bekçi 
işçi 

1 Makinist 

VİLÂTETLEB 

Aded Ücret 

e-f* 5 M * 

17 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 

18 
23 
9 
5 
5 

6 
7 

14 
30 
30 
44 
70 

250 
200 
400 
350 
250 
150 
200 
150 
125 
150 
250 
225 

10 200 
14 175 

150 
125 
200 
200 
200 
150 
125 
200 
175 
150 
150 
150 
125 
100 
125 
125 
100 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

G. Memuriyetin nev'i 

Desinatör 

2 Usta 

» 

» 
» 
» 
> 

Kaloriferci 
» 
» 

3 Şoför 

> 
Bahçıvan 

4 Daktilo 

5 Atelye şefi 
Telefoncu 

» 

Memur 

» 

» 
» 

» 

Aded 

1 
5 
4 
6 
10 

• 6 

10 
55 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
12 
20 
12 
15 
33 
30 
1 
6 
49 
30 
1 
5 
15 
25 
75 
120 
170 
40 
30 
22 
50 
128 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

300 
250 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
800 
250 
200 
125 
125 
175 
150 
125 
250 
225 
200 
175 
150 
175 
150 
125 
625 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
150 
300 
200 
175 
175 
250 
200 
225 
200 
175 
350 
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Memuriyetin nev'i 

ÎŞÇİ 

> 

Hademe 

Aded Ücret 

16 175 
40 150 
96 125 
6 175 

100 125 
200 100 
10 125 
9 125 

Gk Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 

Bekçi 
> 

Dağıtıcı 

• 

Maaşlı Memurlar 

Aded Maaş Tutarı 

Aded 

200 
250 
39 
6 
5 

2191 

Ücret 

100 
75 

125 
100 
100 

Hat başbakıcısı ve baş-
dağıtıcısı 143 30 225 
Hat bakıcısı ve dağıtı
cısı 800 25 200 
Hat bakıcısı ve dağıtı
cısı 2430 , 20 175 
Hat bakıcısı ve dağıtı
cısı 1397 15 150 

4770 

E - CETVELİ 

Kadroları masraf fasıllanndan yapılacak hiz
metlerin fasıl ve madde numaraları 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 İller » » » 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle, bun
lara yardımcı personel ücret ve gi
derleri/ 

11 Yabancı uzman ve dizmetlilerle, bun
lara yardımcı personelin ücretleri. 
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Kanun 
No. 

1050 
2490 
4048 
4240 
4419 
4564 
4747 
4820 

- 5 4 -
G - CETVELİ 

Genel Muhasebe Kanununun 50 nci Maddesi 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 61 nci maddesi 
1941 yılı bütçe kanununun 5 nci maddesi 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

5 nci 
6 nci 
7 nci 
7 nci 
7 nci 

4892 J Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5169 ^yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

D. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i ' Aded Maaş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

13 Memur 

Posta Dairesi Başkanlığı 

10 Şef 
12 Memur 

Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 

8 Şube müdür muavini 
10 Şef 
11 Memur 
13 » 

Hukuk Müşavirliği 

9 Muavin 

Hesap İşleri Müdürlüğü 

8 Şef 
10 Şef 

20 

35 
25 

50 
35 
30 
20 

40 

50 
35 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 Memur 
12 » 
13 » 

6 
16 
18 

46 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

Evrak ve Yayın Müdürlüğü 

13 Memur 3 

P. T. T. Meslek Okulu Müdürlüğü 

8 Muavin 
9 Muhasebeci 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğü 

9 Şef 
13 Memur 

30 
25 
20 

25 
20 

20 

50 
40 

40 
20 
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D. Memuriyetin nev'i 
— 66 -

Aded Maaş I D. 

12 Ayniyat memura 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Muhasebeci 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat muhasibi 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » » 

Merkez TeşküâU 

4 Pul mütehassısı 
5 » Ressamı 
6 Mütercim 
8 Mühendis veya fen memuru 
8 Desinator 
9 Desinator 

12 Seferberlik memura 

.2 
2 

12 

25 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

625 
475 
400 
300 
300 
250 
175 

îşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 Murakıp 
10 Şef Muavini 
12 Memur 
13 Memur 
, 8 Şef 
9 » 
8 Kontrol memuru 
9 » » 

11 Memur 
12 » 
13 » 
10 Şef 

1 
6 
4 

16 
2 
4 
1 
1 

41 
21 
28 
1 

35 
35 
25 
20 
50 
40 
50 
40 
30 
25 
20 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 Ayniyat memuru 
13 > » 
9 Servis âmiri 

10 > » i 
10 Şef 
11 Memur 
12 > 
14 » 

8 
16 
12 
38 
30 
22 
51 

190 

493 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

11 Memur 
12 » 

İzmir Telefon Müdürlüğü 

25 
20 
40 
35 
35 
30 
25 
15 

30 
20 
20 

30 
25 

1 
1 
1 

30 
25 
25 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

îşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 Desinator 2 225 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

8 Şef 
9 * 

10 » Muavini 
10 Memur 
12 » 

14 

4 
4 
1 
3 
2 

300 
250 
225 
225 
175 
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E - CETVELİ 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanunun* bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

» 
Fasıl 204 - Madde 12 — Amerikan Yardım Heyeti uzmanları için maktuan ödenecek para , 
M. S. A. Teknik Yardım Heyeti vasıtasiyle Amerika'dan celbedilecek uzmanların her türlü 

masrafları karşılığı olarak maktuan M. S. A. ya ödenecek para bu tertipten verilir. 

Fasıl 302 - Madde 30 — Vilâyetler demirbaş # 

Servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkin gereçler ile her türlü 
masrafları bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 302 - Madde 70 — Bakıcı ve atlı dağıtıcılara verilecek silâh bedeli 
5584 sayılı Posta Kanununun 62 nci maddesi gereğinee verilecek silâh bedelleri bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 806 - Madde 11 — Bakıcı ve Dağıtıcılarla gezici posta memurları giyeceği 
Yönetmeliği gereğince nakliyat müdürü, başgezici, gezici nakliye- memurları, ambar memuru 

sevk memuru ve mutemetlere verilecek giyim eşyası bedeli bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 307 - Madde 20 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariyle, bölgeleri dışında çalıştırılacak hatbaş bakıcıları 

ile bakıcıların ve telefon ekçileriyle montörlerinin gerekli masraf ve gündelikleriyle şoför ve daim* 
işçi gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 309 - Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 
Taşıtlar işe yetmediği takdirde dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşılıkları bu tertibe dâ

hildir. 

Fasıl 407 - Madde 30 — Geri verilecek paralar 
Ecnebi P. T. T. îdare ve kumpanyalariyle, ecnebi hava ve deniz ortaklıkları ve bunların Tür

kiye'de bulunan temsilcileriyle yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaşmalara dayanan 
eski ve yeni yıllar borçları ve Devlet Havayollarına taşıttırılan harici postaların ve Devlet Denizyol
ları İdaresi vapurlariyle ecnebi memleketlere gönderilen veya bu vapurların ecnebi memleket liman
larından, gerek Türkiye ve gerek diğer ecnebi memleket için aldıkları postalann taşıma ücretleri de bu 
tertibe dâhildir. 

Fasıl 408 — Artırma ve eksiltme komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur hakkı 
Artırma ve eksiltme komisyonlarına dâhil belediye üyelerinden daire ve ikametgâhları P. T. T. 

merkezlerine ussak mahallerde olanlara Harcırah Kanunu ve Kararnamesi hükümleri dairesinde 
verilecek yolluklar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 412 — Tıbbi ecza vö sağlık gereçleri 
Kazaya uğrıyan hizmetli ve işçilerin cenaze, sıhhi gereçleri, ilân ve taşıma masrafları bu ter-

titen ödenir. 

( S. Sayısı : 99 ) 
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Fasıl 414 — Taşıma masrafları 

Yataklı vagonlar ve ecnebi vapur kumpanyalariyle yapılacak posta taşıma masraflan ve ilân 
ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masraflan 
İdareye mütaallik dâvalarda mahkeme kararîyle heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere 

verilecek ücretler, ikame edilecek dâvalara mütaallik mehakime verilen istidalar, tebliğnameler 
ve gazetelere verilen ilânata ilsakı zaruri olan damga pulları, posta ücreti, noter harçları ve 
mahkeme kararîyle icra "ettirilen ilânat bedelleri gibi masraflar, müfettiş, murakıp ve muhakkık-
larca istiktap ve saire için tâyinine lüzum görülecek ehlihibre ücreti gibi masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 421 - Madde 10 — Bendiye, harç/çanta ve çuval satınalma ve onarma masraflan ile ilân 
üoretleri 

Posta işletmesine gerekli hurç, çanta, çuval, sicim, bez, kurşun, mühür mumu ve saire gibi eşya 
ve gereç karşıhklariyle taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 421 - Madde 20 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Vekâletince tâyin 

olunur. 

Fasıl 421 - Madde 40 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgalan masraflan 
Posta pulu ve kartları, pul resimleri müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek ücret, 

sigorta masrafları, reklâm resimleri bedelleri ve bunların gereç, baskı gümrük ve taşıma masraf
ları, almümler teşhir tabloları, pul karne ve kâtoloğlan, pullu zarflar, Berne Bürosundan geti
rilecek kupon ve pullar karşılığı ile değerli kâğıtlar, tarih damgaları ve makineleri ve bvnlarla 
ilgili bütün masraflar ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 422 — Telli, telsiz telgraf ve telefon işletme masraflan 
Telli, telsiz telgraf ve telefon kuvvei muharrike bedelleri, işletmeye mütaallik her çeşit mal

zeme masraflan, sai masraflan ile .elektrik istihlâk resimleri, bant ve telefon rehberleri bedelleri 
bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 423 — P. T. T. Fabrikası her türlü masraflan 
Fabrikanın her türlü eşya ve işletme masrafları, işçi günelikleri, iş Kanununa göre işçilere 

verilecek tazminat, fabrika yönetmeliği gereğince işçilere verilecek ikramiyeler, ilân ücretleri, 
gereğinde fabrika ve imalâthanenin başka yerlere taşıma ve kurma masraflan bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 460 - Madde 10 —Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere ecnebi memleketlere 
gönderilen öğrenciler 

Ecnebi memleketlerde okutulan öğrencilerin dönüş yollnklan da bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 701 — Tapı onarımı 
Ankara Telsiz Alıcı ve Verici istasyonlarını Balâ şosesine bağlıyan yolun daimî bakımı için An

kara Vilâyeti emrine verilecek 1 500 Ura da, bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 711 — Telli, telsiz telgraf ve telefon makina, araç ve tesislerinin onarımı 
\Mevcut telgraf ve telefon şebekeleriyle $aakina ve araçlannın onarımında çalıştınlaoak işçi 
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gündelikleri ve her türlü alât ve edevat ve gereç karşılıklariyle taşıma ve başka masrafları, pil 
etejerleri, haberleşme salonlarına ilişkin yazı makinaları ve benzerleri tesisler ile bunların kurma 
masraflan, ilân bedelleri, hatların kurma ve ıslahı .sırasında bozulan kaldırımlasın onarma masraf
ları bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 735 — Yapı ve gayrimenkul satınalma masrafları 
Küçük binalar inşaatı, bina ve arsa satmalına ve istimlâk bedelleri, tapu ve harç masrafları, 

vukuf ehli gündelikleri ve başka masrafları, gerektikçe İdarece tedarik edilecek yapı gereçlerinin 
satınalma ve taşıma ücret ve karşJıkları, hariçte yaptırılacak proje ve plân karşılıkları ve' bunların 
çoğaltma masraflan müsabaka yoluyla yaptırılacak proje ve plânların müsabaka ikramiyeleriyle jüri 
heyetine verilecek ikramiyeler bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 751 — Satınalınacak makine alet ve gereçleri 
Madde 20 — Bnfrastructure programı gereğince tesis edilecek lıerç kablosu, kuranpertör ve ha

vai hatların her türlü masraflan 
Bu tesislere ait lüzumlu bina inşa ve tevsi masraf lan ve etüd için gönderilecek idare eleman

ların yolluk ve gündelikleri ile bu hususta kullanılacak gereç ve araçlarla nakil vasıtalarının bilcümle 
masrafları ve işçi yevmiyeleri bu tertibe dahildir. 

Fasıl 753 — 1941 - 1946 Bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkiler gereğince 
makina, gereç ve tesisler için girişilen yüklenmeler karşılığı 

İngiliz kredisinden, İdarece kullanılan kısmm normal taksitleriyle Hazinece erk«n ödemeye 
tâbi tutulan taksitler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

Fasıl 762 — 4892 ve 5169 sayılı kanunlar gereğince girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler 
Madde 10 — Bina yapımı 

Madde 20 — Satınalınacak veya yaptırılacak makina, gereç ve tesisler 
4892 ve 5169 sayılı kanunlar mevzuuna dâhil işlerden, cari yıla inhisar, edecek yüklenmeler 

karşılığı da bu tertipten ödenir. 
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Bakanlar Kumlunun 2 2 . m . 1952 tarih ve 3/14653 sayılı Karariyle kabul edilen (£) cetveline 
dâhil kadrolar 

(Barem Kanununa tâbi kadtokûr) 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

203 11 Merkez çeçici hizmet- Öğretmen 
liler ücreti 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Meslek Okulu 

Öğretmen 
T> 

» 

Sayı 

•. 4 

12 
1 

Lira K. 

225 
150 
150 

Ay 

12 
12 
4 

Tutan 
Lira İt. 

10.800 
21.600 

600 

17 33.000 

Sanatoryum 

Başhekim 
Mütehassıs hekim 
Operatör » 
Hekim 

» 
Röntgenci 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Mutemet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

H*
 

4 
1 , 

625 
475 
400 
300 
250 
400 
250 

.250 . 
m 

. 1 5 0 

....W 
n 
12 
n 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

, 7.50Ö 
£.700 
4.800 
3.600 
3.000 
4.800 
3.000 
3.000 
8,100 
1.800 

13 45.600 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddisine dâhil müteferrik müstahdemler 

MERKEZ 

Sanatoryum 

203 11 Merkez geçici hizmet- Eczacı kalfası 
liler ücreti Hasta bakıcı 

» » • • 

Bahçıvan vFbetcçT 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı, ütücü 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Gassal 

1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

100 
150 
125 
125 
100 
150 
100 
250 
75 

100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

.Î.2Ö0 
9000 
7.500 
1.500 
1.200 
1.800 
2,400 
3.000 
1.800 
1200 
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B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay 

Kapıcı 
Şoför 
Kaloriferci ve meremetçi 

23 

inşaat teknisiyenl&ri 

ÎLLEB 

203 12 İller geçici hizmetli
ler ücreti 

inşaat teknisyeni 

10 

Tutan 
Lira İL 

1 
1 
1 

100 
250 
150 

12 
12 
12 

1.200 
3.000 
1.800 

36.600 

İnşaat teknisyeni 

» » 

4 
1 
1 

550 
550 
260 

12 
8 

12 

26.400 
4.400 
3.120 

33.920 

4 
5 
1 

550 
260 
210 

12 
12 

n 

26.400 
15.600 
2.520 

44.520 
23£!2M£B9BC Ü C 

204 Yabancı uzman ve 
hizmetlilerle, bunlara 
yardımcı personelin 
ücretleri 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 

Tercüman 
» 

Mütercim daktilo 

1 
2 
o 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

14 

1.453 
1.076, 70 
1.076, 70 
2.1^3 
1.413 
1.146 

550 
475 
400 

12 
12 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

17.436 
25.840,80 
12,020,40 
25.47İ 
33.912 
41.256 
6.600 
5.700 
4.800 

173.941,20 
= K = S = S B . 

I • • > I 
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5. SAYISI : 116 

1953 Yılı 
Devlet Havayolları U. M. 

Bütçesi 



Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Biatçe kanunu lâ
yihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/477) 

T.C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -2480 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28.XI. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

( S. Sayısı: 116) 



GEREKÇE 

Katma Bütçe ile idare olunan Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1953 malî yılı (A/ 
<2 103 715) lira fazlasiyle (10 451 934) lira ve (A/2) yatıranlar /bütçesi (11 480) lira noksaniy 

Her iki gider bütçesinin toplamı olan (13 194 489) liranın (7 000 000) lirası idare tarafınd 
lirası geçen yıldan devrolnnan nakit ve (3 556 293) lirası da Hazineden yapılacak yardımla karşıla 

A/l Bütçesi - fazlalıklar 

B. 

201 

202 

M. 

12 

11 

2 1 

ödeneğin çeşidi 

îller ımemurlar 
aylığı 

Merkez memur
lar ücreti 

Merkez hizmetli 
1er ücreti 

1952 yılı 
Bütçesi 

44 100 

36 600 

2 579 099 

1953 yılı 
teklif 

Bütçesi 

50 700 

37 500 

2888 999 

Fazlası 

6 600 

900 

309 900 

209 11 % 5 ve % 25 giriş 156 024 
kesenekleriyle artış 
farkı 

12 % 1 ek ödenek 28 368 

173 465 

31 539 

17 441 

3 171 

4598 sayılı Kanun gereğince 
edecek (5) memurun derece 
(6 600) lira fazlasiyle ödenek 
1952 yılı ödeneği esas kadroy 
ğumdan ve 4598 sayılı Kanun 
cek (İ) memurun derece far 
lira fazlasiyle ödenek istenmiş 
Yeniden açılacak Eskişehir v 
Bakanlığınca muhtelif meyda 
milletlerarası sivil havacılık 
emniyetinin temini için kuru 
tırılmasına lüzum ve zaruret 
lira ödeneğe ihtiyaç olduğund 
lira olarak teklif edilmiştir. 
1953 yılı memurlar aylığı (22 
metliler ödeneği (2 926 500) li 
uranın % 5,5 hesabiyle tutarı 
zaran (17 441) lira fazlasiyle t 
1953 yılı memurlar aylığı 
(3 153 902) liradır. 4534 say 
ncü maddesinin (F) fıkrası ve 
(Ç) fıkrasına nazaran mevcut 
geçen yıla göre (3 171) lira fa 



1953 yılı 
1952 yılı teklif 

M. ödeneğin çeşidi Bütçesi (Bütçesi 

14 Sandık yönetim 7 864 8 743 
gide^İeri 

10 5213 sayılı Ka- 256 372 275 032 
nun gereğince 
ödenecek uçuş pa
rası, tazminat ve 
başka giderler 

1$ îiJer tomm 2 Ogo, s ÖQO 

20 îller döşeme 156 2S© 425 000 

Ş0 iller demirbaş 4 750 14 750 

derleri 

Sandık yönetim giderleri ka 
ödenmek üzere % 5 Ğmekli ve 
ye konulan ödeneğin 0,0534 nis 
le öd«ne& istenilmiştir. 
1953 yîlı hava programına na 
yapılacaktır. 5218 sayılı Kam 
rilecefe kilometre uçuş pafrasiy 
için geçen yıla riazAran (18 660 
tir. 

1$53 yılında Epkîfebjr ve Kar 
meydanlar j^iyaçjnjn vş Jıejç d 
f i p t yükselmelin] te^ılamafc 
i^enilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığınca inşa 
Yeşilköy meydanındaki yoleıı 
cesi idarece satmahnan proje 
liraya kadar tefrişi tahakkuk 
riş işi 1952 yılında eksiltmeye 
tamamlanmasını temin etmek 
meydanın mefruşatını karşılam 
olduğundan geçen yıla nazara 
nek ^njlmiştir. 

1953 yılında yeniden açılacak 
U mevcut (20) meydanın dem 
re geçe» yıla n*za*an (19 00 
J$jj| p } ^ y<lil4en acılan m 
nın çeşitli Öteberi giderleriyle 
pılacak ilân bedellerini karş 
(10 000) lira fazlasiyle (20 00 



B. M. (Ödeneğin çeşidi 
1952 yılı 
Bütçesi 

306 12 Iffler kira bedeli 35 000 

307 40 Yabancı memle- 15 000 
ketler yolluğu 

î 
e» 

309 81 İller yer ve de
niz taşıtları elek
trojen grupları 
buharlı kazanlar 
ve diğer tesislerin 
işletme giderleri 

32 îller yer ve de
niz taşıtları, elek
trojen grupları 
buharlı kazanlar 
ve di fer terslerin 
donatım ve ona
nın giderleri 

41 Hava taşıtları iş
letme giderleri 

412 Sıhhi gereçler 

270 000 

85 000 

1953 yılı 
teklif 

Bütçesi 

40 000 

30 000 

Fazlası 

5 000 

15 000 

400 000 130 000 

100 000 15 000 

1953 yılında yeniden açılacak 
rında kira ile tutulacak bina 
la nazaran (5 000) liri fazlas 
1953 yılında yabancı memle 
için gidecek heyete ve hacı se 
rut ve Cidde'de bulundurulac 
yolluklarını karşılamak için 
fazlasiyle (30 000) lira teklif 
1953 yılında açılacak olan Yeş 
edileceğinden ve İzmir, Diyarb 
danlarında inşa edilip teslim 
büyük yolcu otobüsleri ve yen 
yonet için (400 000) liralık a 
la nazaran (130 000) lira fazl 
1053 yılında yeniden satınalm 
yolcu ot^büsiyle (6) aded kom 
malarını karşılamak üzere geç 
lasiyle ödenek isteîiîlmîştir. 

2 868 989 " 4 184 203 1 315 214 < 1953 yılı hava progiAanmış na 
şı hatları üzerinde yapılacak 
mesafe k^e4Uecek Ve bu müd 
zin U^İtfc) îfee, p | (İ?:Ö 
tödrpttfcv$ğı B#rfediİççej^4ön 

raya ihtiyaç olduğu bilhesaj) 
zaran (1 315 214) lira fazlasi 

20 Q00 $7 (W0 7 000 Memleket sağlık dâvasının 
vilâyetlerinden Garp illerine 
motor ve diğer tesislerinin 



B. Af. ödeneğin çeşidi! 
1952̂  yılı 
Bütçesi 

1953 yılı 
teklif 

Bütçesi Fazlası 

421 Posta ve eşya nak
li tazminatı 

00 1 000 

haşerelerin imhası için D. D. 
ması Sağlık Bakanlığınca bil 
için (5 000) lira ve yeniden 
danlarında bulundurulması 

.sıhhi malzeme ve pansıman e 
lira olmak üzere geçen yıla n 
siyle ödenek istenilmiştir. 

1 000 Gerek P. T. T. idaresine ait 
rekse yolculara ~ ait eşya ve 
tarafından istenilen tazminat 
yeniden açılan bu bolüm ile 

2 136 015 Fazlalık toplamı 



B. 

201 

204 

302 

304 

307 

(M. 

11 

50 

21 

50 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez memurla
rı aylığı 
Yabancı uzman
lar ücreti 
tiler aydınlatması 

Merkez telefon 
giderleri 

Tabancı uzman
lar yolluğu 

1952 yılı 
(Bütçesi 

177 000 

162 000 

55 000 

15 000 

30000 

1953 yılı 
teklif 

[Bütçesi 

176 700 

160 000 

45 000 

10 000 

15 000 

Noksanı 

300 Merkez memurları kadrosu üzer 
(300) lira fazla olduğundan bütç 

2 000 (160 000) lira kâfi geldiğinden 
mıştır. 

10 000 Sarfiyat seyrine nazaran (45 00 
dan bütçeden (10 000) lira çıkar 

5 000 Merkezde mevcut telefonların yıl 
liranın kifayeti anlaşıldığından 
mıştır. 

15 000 (15 000) liranın kifayeti anlaşıl 

32 300 Noksanlıklar toplamı. 

Beyanı 
Lira K. 

8 348 219 00 1952 Yılı Bütçesi 

2 136 015 00 1952 Yılına nazaran fazlası 
10 484 234 00 

32 300 00 1952 Yılına nazaran noksanı 

10 451 934 00 1953 Yılı teklif bütçesi 



A/2 Yatırımlar 

B. M. ödeneğin çeşidi 
1952 yılı 
Bütçesi 

752 30 Amerikan - İngi
liz kredilerinden 
satuıalınan mal
zeme bedelinin 
taksitleri olup 
Hazineye ödene
cek paralar 

701 10 Meydanlar bina 
onarımı 

173 000 

1953 yılı 
teklif 

Bütçesi 

371 035 3İ2İ55 

150 000 

Fazlası 

İ İ 5İÖ 1953 yılında İngiliz taksiti için 
siti için (259 672) lira ödeneceği 
ölâi*âfc (6 ÜÜ8) İİra hesap edilmiş 
lira olup geçen yıla nazaran ( 
iâtâüöügte. 

Noksanı 
23 000 Meydanlarda mevcut binaların 

vf§ 5deneğin kifayeti anlatıldığından 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bayanı 
2 754 035 19S2 yılı Bütçesi 

11 520 fazlam 

2 765 555 
23 000 noksanı 

2 742 555 1953 yılı teklif bütçesi 



Gelir Mi$m gerekçesi 

1951 Mart aynıdan Ağustos İ951 sonuna kadar (2 916 012) lira 39 kuruş gelir elde edilmesine 
mnk^flî 10*2 *wh aynı müddet zarfında (718 191) lira fazlasiyle (3 634 203) lira gelir toplanmıştır. 

Malî yıl sonunakadar geçecek altı aylık müddet zarfında Eylül ve Ekim ayları faal olup diğer 
* dört ay kış seferlerine inhisar (ftügElfr» %a « ^ g ^ t tag&c&a (300 000) lira fazla gelir toplanacağı 

ümit edÜmektecUr. 
ifâkââfta İMSedâeı* te&ttBftt tı&ytmm 1953 yılında aynen devam ödleği tafemm -edildltmden müf

redatı aşağıda gösterildiği üzere 1952 yılına nazaran 1958 yûı gelfcinih (1 40Ö D00) 3k* ta^Mtiyle 
mfo e#M@|l • g«e I t t i Ü %ul^&tfr*fliE«k 'ö^h- Bteçesî' bu esasa göre hazırkı^ıifüır. 

. ........ 19i52 1953 yılı 
Tahmini Fazlası Tahmini 

1 — Büet geliri 4 670 000 1 120 000 5 790 000 
2 —' Bagaj » 300 000 40 000 240 000 
3 — Çeşitli » İti) 000 240 000 970 000 

5 S00 ^00 1 480 000 1 000 «00 

Hutinedtn yaramı 

4. 1953 yıb 4 / 1 jgider 4«klif bütçesi (10 451 934) ve A/2 yatıırmlar bütçesi (2 742 555) lira 
.olmak üzei?e ner iki .gider bütçesi toplamı 13 J94 489) lira olup bu giderlere karşılık" 1953 yılı gelir 
t t o i n i ^ 

£953 yılııwfg^c^.y^oiütt fc^vrolunactfk nakit miktarı (2 638196) lira olduğundan gelir tahmini 

Bu jn^ttar; gider bütçeleri toplamı olan (13 194 489) liradan çıkarıldığı takdirde geriye kalan 
(3 556 293) liranın Hazîneden yapılacak yardım miktarı olacağı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Geçen yüdan devrolunan paralar 

5. Bütçenin hazırîandjğı zaman gerek banka mevcudu ve gerekse malî yıl sonuna kadar elde 
edilecek gelir miktarı Üe birlikte (9 965 672) liraya baliğ olan nakit mevcuduna karşılık taahhütler 
ve Ağustos 1052 den malî yil sonuna kadar yapılacak tediyeler toplamı olan (7 327 476) lira çıka
rıldığı takdirde, 1953 yılına (2 638 196) lira devrolunacağı anlaşılmıştı?. 

( S ^ 4 U 6 ) 
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Bütçe Komisyonu Riyaıetine -ı-^r^b 

Yüksek Komisyonca tetkiki bize havale buyrulan Devlet Havayolları 1953 Malî yılı Bütçesine 
dair görüş ve mütalâalarımızı arzediyoruz. . . v-

Ulaştırma Bakanlığına bağlı katma bütçeli Devlet Havayolları GeneL Müdürlüğünün Bütçesi 
1952 Malî yılı Bütçesine nazaran A/l cetvelinde 2 112 715 lira fazlalık, A/2 cetvelinde 11 480 li
ra noksan ve B gelir bütçesinde ise 2 092 23b lif a fazlalık mevcuttur. Gerek masraf ve gerekse va
ridat kısımlarında ehemmiyetli artışın müşaliade edilmesi bu müessese faaliyetinin hepimizce arzu 
edilen hızlı bir seyirle gelişmesinden ileri gelmektedir. 

Faaliyeti :'.'':'" i, 

Hava yolculuğu bugün artık lüks bir mahiyet taşımamaktadır. Halkın hava yolculuğuna karşı 
her surette itimat ve alâkası gün geçtikçe artmaktadır. Hiç şüphesiz memleketin iktisadi hayatının 
son yıllardaki canlılığı havayollarında gördüğümüz inkişafın en mühim sebeplerinden birini teş
kil etmektedir. Vatandaşlarımız, zaman mefhumu kıymetlendikçe, en seri vasıtalara rağbetlerini 
artırmaktadırlar. 

Memleketimizin coğrafik bünyesi ve umumi, durumu, yani genişliği, iş merkezleri arasındaki 
mesafenin fazlalığı ve karayollarının natamam oluşu, havacılığın inkişafı için mj&sâit, hususiyetler 
arzetmektedirler. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü muhtaç, olduğu bunyevi revizyona tâbi tu
tulup Devletin iktisadi bir teşekkülü haline getirilirse bugün dâhi Maljye Bakanlığına yuk olma
dan kendi gelirleri ile idare edilmek suretiyle, daha süratli gelişme imkânlarına malik olabilir. 

Havayollarına karşı rağbetin gün geçtikçe nasri arttığını öğrenmek için şimdiye' kad£r yaptığı 
faaliyet ve sağladığı gelirleri senelere göre bir tabloda göstermekte fayda vardır. 

Sene 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

'.'••' •• : "' • : ' " ' / 

Sefer 
Aded 

269 
923 
556 
507 
844 
967 
1822 
2382 
3105 
6668 
7322 
8748 
10242 
10699 

Kilomet. 

128.347 
387.330 
228.070 
177.060 
358.300 
365.220 
615.058 
718.073 
850.909 

1.788.139 
1.97&.399 
2.365.773 
2.847.814 
2.9$0.£57 

• ' . " . , •. - * 1 "Bagaj, gazste, 
posta ve çeşitli 

Yolcu ...diğer, gelirler 
Aded 

399 
2669 
1221 
2189 
5481 
5691 
14249 
18221 
37308 
74388 
72262 
77262 
86331 
112665 

kira 

• 14 963 
37 718 
20 361 
34 885 
148 721 
218 636 
485 72£ 
572 831 

1 057 638 
2 461 964 
2 536 683 
3 572 619 
4 118 447 
5 151 035 

Jjira 

607 
5 090 
3 359 
6 876 
13 731 
38 722 
64 019 
64 495 

123 832 
237 989 
373 746 
507 844 
991 727 

1 171 377 

UmTimi 
toplam 
.Lira 

. 15 570 
42 808 
23 720 
41 761 
162 452 
257 358 
549 748 
637 326 

1 181 470 
2 699 953 
2 910 429 
4 080 463 
5 110 174 
6 322 412 

•tâ1 116) 
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,.v v! , , v Eldeki Kava taşıtları 

A) Bugün Devlet Havayolları İdaresinde 1946 senesinde Amerikalıların Orta - Şark'ta 
bıraktoklan Douğlas tipi uçaklardan bize açılan 10 000 000 dolarlık krediden alman 33 aded (ki 
bunlaruv 26 sı halen faal, 5 i kabili tamir ve 2 si de gayrikabili tamirdirler). Bunlar yük uçak-
lan idi, fabrikalarımızda yolcu uçağı haline ifrağ edildiler. Motörleri de miadlarmı doldurmuş 
olduklarından yine fabrika ve atelyelerimizde esaslı revizyona tâbi tutulmuşlardır. 

B ) j aded Domini ve 5 aded Yunkers tipi uçak, gerekli malzeme temin edilemediğinden iş-
Uy«cek duıümda değillerdir. 

Yakın âiMe alınması Muhtemel uçaklar 

BXIMBANK'ın Devlet Havayollarımıza 8 200 000 dolarlık kredi açması çok muhtemeldir. 
Bu krediden ezcümle şu uçakların alınması düşünülüyor : 
4 aded 40 - 60 kişilik yolcu uçağv 
5 aded 9 -10 kişilik yolcu uçağı 

Î4arenin elinde mevcut yer taşıtları 
37 Aded yolcu otobüsü : ' 
15 »» Kamyonet 
13 » Kamyon 
3 » Kaptıkaçtı 
6 » Jeep 
8 » Yangın arabası 
7 » Sıhhiye arabası 
5 » Arazör 
1 » Benzin tankı ; ' 

Alınacak yer taşıtları 

3 Aded yolcu otobüsü (26 kişilik) 1952 Bütçesinden 
7 » > » ' (26.," '*.[ J1953 » 
6 » Küçük yolcu otobüsü 1953 » 
4*-4^TeIsîz: ^ l a t l i ' i a f t y ^ t ^ ' - ' : î » 5 3 ' - - ' ••> V. . -• i--.; 

İ . I : ;M 1&•)£'•*>'•:A*} «.•.-!:r . -f, .Mavajneydanları ve binaları , 

1952 senesinde vilâyetçe Kars ' t a ve Bayındırlık Bakanlığınca Trabzon'da inşa edilen ve Eski* 
şehir 'deki ile beraber memleketimizin meydanları sayısı 23 ü bulmuştur. Bunların 15 i beton 
ve asfalt pistlidir. 8 i toprak meydandır^ ^ < .-..•/..•>t-

Beton veya asfalt Toprak 
. . . k - • •' • • - • 

Ankara . «Konya Malatya Antalya İskenderun 
Adana Afyon Eskişehir Gazianteb Urfa 
İstanbul Elâzığ Trabzon Van Samsun 
İzmir Erzurum B u ^ ^ Kayseri, Ksi» * *"•'"": 
Balıkesir Diyarbakır Sivas, ^ ^ . 
*''1öu*İ& m^eyftah&ah16anında meydân bürosu tesısme müsait b'ma m Konya, Sivas, Urfa, 

Van, Erzurum Ve feskişehılr -olmak üzere 6 meydanda müsait bina bulunmadığından şehirdeki çalış
ma yen ^iW üe mtulmaktıdır. Bundan başka İstanbul* Ankara, İzmir ve Adana'da bilet satışı için 

( S . Say ıa :n6> , 
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büro binaları ve meydanı bulunan bütün yerlerde kara taşıtları için idare garajlar kiralamaktadır. 

Hangarlar ve tamir atelyeleri • 

Hava meydanlarımızın 8 zinde uçak hangarları mevcuttur. (Ankara, Afyon, Antalya, Samsur» 
Adana, Yeşilköy, îzmir ve Erzurum). Hangarı olmıyan meydanlarda uçaklar konaklamamaktadır. 

idarenin tamir atelyeleri Ankara hava meydanında toplanmaktadır. Faaliyet dolayisiyle icabeden 
revizyonlar, tadiller, bâzı parçaların imali ve idareye ait diğer nakil vasıtaları ve cihazların, tamiri 
bu atelyelerde, eldeki imkânlar fevkında, ve güzel olarak yapılmatkadır. Ayrıca İstanbul'da daha 
büyük bir tamir atelyesi inşa edilmektedir. 

1953 Hava programıma göre İşletme giderleri 

îç hatlar 

Dış hatlar 

îç ve dış hatlar 

îç ve dış hatlar 

Benzin (54.95 Kr.) 
Litre 

7.071.515 
Benzin (22.72 Kr.) 

Litre 

536.936 
Uçak yağı (t)l Kr.) 

Litre 

152.216 
Alkol (180 Kr.) 

Litre 

İTMM 

Tutarı : Lira 

3 885 779 

Tutarı : Lira 

121 991 

Tutarı : Lira 

138 516 

Tutan : Lira 

34 047 

4 180 533 Lira toplamı 

îç hava seferleri için kullanılan benzinlerin de dış hava sefer lerde alltağfc mhk hisarlığımı? 
zın gelişmesi bakımından gümrüğe tâbi tutulmaması şayanı temennidir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün bünye ve faaliyetine dair izahat verildikten sonra 
1953 Bütçesini kısaca tahlil edelim» 

Geçen yıla nazaran artışlar 

B. M. 

201 12 

Artış 

202 

202 

11 

21 

6 600 Gerekçede yazıldığı gibi terfi eden 5 memurun derece farkları olup istfek* 
kanunidir. 

900 Gerekçede izahat vardır. îstek yerindedir. 

309 900 Bu artış 3 sebepten ileri gelmektedir. 
AO Bayandirkk Bakanlığınca inşa edilin J$Ş3 te, idarey» teslim edilecek 
tesislerde istihdam edilmek üzere 25 personel, için, 1QJL 700 liça, 
B) Hükümetimiz tarafından imza edilmişjolaa, Sivil IlayacİÖc* Anlaşma
sına ait 4149 sayılı Kanun gereğince hava ulaştırma seyrüsefer emniy^r 

( S. Sayısı : 116) 
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Artış 

tini temin için, yenİdm kurutacak olau tra£& İşleri için İdare kedro-
sıanda mevcut 74 personele üâtfe*m*64 person* eklenmiş ve bu suretle 
205 200 lira fazla ödenek istuami^tir. 
C); î& kaptan pilotun Bakaaiar Kurutaca.- €150 lira aylık ücretleri 
625 liraya indirildiğinden hakkı mükteseplerini karşılamak üzere 3 000 
lira fazla ödenek istenilmiştir ki, ceman 3Ö9 900 lira etmektedir. Bu öcflfc'" 
neğin ^denmesi gerekir. 

17 441 Memur, ücretH ve hizmetliler ödenek tutan olan 3 ^ 902 liranÜM % 5̂ £ ; -
üzerinden hesap edilmiştir. 

3 M\ (iejMkoedeizafr edilmiştir. 

&Z9 Gerekçede izah edilmiştir. 

' WM" Bİwa ptogsagmut görüre ve &21& sayıl*Kanun. gereğince hesabedilerek 
d£fenefe istenilmişti*. Bu hesaba istinat. e«ti#f bâfcı rakamlar şunlardır : 
1953 yılında : 
Yurtiçi 3 475 226 kilometre 
Talim ve terbiye 5îtT ÖÜb » 
% r t dışı ^E72Ö » 
Ekstra, yardım ve hususi kira 29 172 » 

olmak üzere ceman 4 3SK1İ8 kilometrelik. 
uçu$ derpiş olunmuştur. Bir uçuşta 4 personel bulunmaktadır. Hava sefer
le** tıdfeâr tet%^&\ ve hususi kiralar' içim ka#45j» p&ötûi kilometre başına 
2 kuruş ve diğer 3 personele 1,25 kuruş ve tecrübe uçuşlarında ise toptan 
kilometre başına 12 kuruş tazminat verilmektedir. Dı§ seferlere çıkan 
mürettebattan herbirine 30 «ar lira yevmiye verilmektedir. 

500 Yeni açılan meydanlann teşkilâtı dolayısiyFe az W? ödenek fazlaİfl§!f • 
istenmiştir. 

269 750 Terminal binasının tefriş keşfi 550 000 lir*iii\ Yfeşilfcöŷ de 4 000 000 
liraca inşa edilmiş, terminal binasının 150 bin liralık kısmı tefrişi işi 
1952 de ihaleye çıkanlmış, ise de tâli£ çıkmamıştır. 
Bu 150 bin liralık işin ihale edileceği düşüncesiyle geri kala»' 406^$^ 
liralık ödenek bütçede teklif edilmiştir. Bu vaziyet karşısında burada tek
lif edilen ödenek kabul edilse dahi sene içinde ek ödenek istenmesi zara- -
ridir. Binaenaleyh 1952 de sarfedilmiyen ve nakit olarak devredilecek 
150 bin liranm bir taraftan gelir bütçesinde geçen yıldan devreden na
kit bölümüne ve diğer taraftan A/l bütçesinde bu maddeye 150 bin lira
nın eklenmesi şeklen doğrudur. Diğer 22 meydanın tefrişini karşıla
mak üzere 25 000 lira istenmiştir. 
Ancak; terminal binasının tefrişi için yarım milyonu aşan muazzam bir 
masraf yapmanın yerinde olmadığını ve bunun memleketimizin malî 
imkânlariyle mütenasip bulunmadığı kanaatini taşıyoruz. 
İdare ile yaptığımız temas neticesinde bu binanın bir an evvel servise 
açılması matlup olduğundan tefriş işinin de 1953 yılında yaptırılması 
kararlaştığı anlaşılmış ve ancak, zaruri olmıyan kısımların projeden 



302 
302 
m 
307 
309 

; ;$o 
40 

40 
31 

- U ~~ 
& Î İ ArtlŞ ..,..; ,_^ v *• 

; ' feıkarılarak aiLÜmk^ olan >âzami tasarrufla eksiltme işinin yapılması 
• : : ; ' . • • { . • v uygun görülmüştür. 

iMümkün olan tasarrufun sağlanması temennisiyle bu ödeneğin yukar-
- > da ki izahat veçhile 1953 yılı için 550 000 lira .olarak kabulü zaruridir . 

10 000 Gerekçede izahat yardır, istek yerindedir. 

10 000 » » > »û.:•...,-. >..• .-,-i: 

.. 5 000 ;;,.>..,.. » ; ; /Sİ"^ >\ ' f ..'./'»_ _:. .:.;••,-••••;'. „ X .? 

15 000 » » » » i 

130 000 Gerekçede kâfi izahat vardır . Aldığrmızj malûmata ve mMreda t c e t v e l 
üzerinde yaptığımız te tk ika ta göre bu ödeneğin yetmiyeceği muhakkak
t ır . E s a s e n ' i d a r e ilk teklifinde 600 000 l i r a ö d e n e k istemiştir. "'*'** 
(Bu ter t ibe eklenmesi zaruri olan asgari 100 00p lira.ile;Ş09 neu bölümün; 
42 nci hava taş ı t lar ı donatım ve onarrm, giderleri ter t ibine 100 000 lira
n ın eklenmesini teklif ediyoruz. 

309 32 15 0ÖP Gerekçede izahat vardır , istek yerindedir . 

309 41 1 115 214 »Gerekçede ve raporun baş tarafında mukni izahat vardır . 
4 ••'-, v ' . ' ' 
412 7 000 İ s t ek yerindedir. 

421 1 00Ö » » 

•-'.';:...• A/l bütçesinde ffeççn yüa nazaran istenihn eksik ödenekler 

201 11 300 (Eksilen mik ta r 
204 ' ;2 ooo ; » ' » ' 
302 50 10 000 » » j 

Ş<^ 21 5 000 şv ,.;», ... . , . ..,., 
307 50 15 000 » ' » 

••••••'•• 32 300 Y*kûn- ••-'•'• ' ı;:.--..:;•:• , , ,',.; ^ 

Bu öden«fe indirme teMiflerinin bir kısmı zarur i bir kısmı ise {aMrruf tedbirlerinden ileri 
gelmektedir..; ...... 

( & % * * : $ ! # ) 



Yatmm Bütçesi teklifi 
Geçen yıla nazaran cüzi bir değişjMSk arzetmefctedm 

B. M. -r^ 

752 30 1953 yılı Bütçe gerekçesinde izah edildiği gibi İngiliz ve Amerika* takatleri biihesap 
gecen yıla nazaran 11 520 liralık bir artma arzetıhektedir. *•« * •*'• -

701 10 Bu yıl eldeki binaların onarımı için 150 bin liranın kifayet edece#i, tahmin edildiğinden 
geçen yıla nazaran 23 bin lira eksik istenmiştir. ** ; «• 

%••>,. X••«:.$' •>, 

Yatının Bütçesi hakkında tekliflerimiz 
. ,,. 752 İp, , Kava taşıtlarının en önemli ihtiyacını karşılıya bu. tertibe mevzu ödeneğin t l f i 
, r v - - ? . : - >.-!.'• .' . - .<» 

J-r.f-r11 

gelmlye^çeği Jdaje^ i|e yapılan temastan 
nj teklif ediyoruz/ 

tan 100 bin liranın ayrıca e^lenmesi-
•(• , r 

Gdtr 
• r ' » 19S3 yüınâSı bifet satışgeliri 5 790 000, bagaj geliri 240 000 ve çeşitli gelir.olarak da 970 000 
:'*> Ura tahmin edilmektedir ki, ceman geçen yıla nazaran 1 400 0Û0 lira fazlasiyle 7 milyon lira ct-
•^m*kteâflv '• ' " " " ' •; • ':" > - :.>'•-*••• '••:•:'• \: y; . r y - • 

r 3Q«Uwir lröljâmün 20 nçi iller döşeme tertibine eklenecek 150 bin liranın geçen yıldan devrolu-
; ,.. ,n,âcak najdt miktarına ve 309 nen bölümün 31 ye 42 nci maddeleriyle 752 nçi. bölümün 10 ncu 
;, , .caddesine eklenmesi gereken 100 bin; liradan 300 bin liraya karşılık gelir bütçesinin biletgeljji 
e r s rnı^^|ş)pe ilâvesi suretiyle umumi gelir miktarının 7 000 000 liradan 7 450 000, lira olarak İtabulji-
J^nİşteÖİf e^^'jpjlu^ruz. . . ^ T ',.,'.',. ....... l\'(^v,...'../,.,.. • 
oLinr't Öevîet Havayolları İdaresi gelirinin bugüne kadar takip ettiği artına seyrine:göi*e teklif ettiğimi?: 

bu rakam realiteye yakındır. r 
..•r. V p ^ t e t B a y a i j r | ^ ^ ' î 9 ^ ; ı ı ^ . ^ İBütçesine dair etüd, mütalâa ve tekliflerimi^ Yükşe^ Komisyo-

,. na arz€d|yoruz. 

• * •*? r . ' * '"' '*• '*!"• . ' ' ' . ' ' V ' 

Erzincan Milletvekili , . Siird jpi^vekili 
Raportör ,Bapor<;öj 

Nahid Pekeoik , Vr. Baty jfHLen 
' -<s* « • i 

. « . i ' ı •>.. . . . -a ra . ... ,. ,.. , . . - ' . { • : - , ' • • • ' ' 

^ - • • • " r • • • > r - v ' r : ' • ; : . • •.; 

' . • ' > • • . • • • ) . : ; 

^ H[a' sicille) 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. Jf. 
Büfçe Komisyonu 

WmslVo. Itjm 
Karar No. 43 

Millîm 

Yüksek Reisliğe 

.Ulaştırma Vekâletince hazırlanan ve icra 
YeKflîeri Heyetince Tükrçek Meclise arzı karar-
laştınhp'Başvekâletin 28/XI T9S2 tarihli ve 
71 - 2480 sayİİı tezkeresiyle gönderilen Devlet 
Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihası komisyonumuza havale öîun-

Mifcli, ıs Ulaştırma tekili, Devlet IH&vayolları 
Umam Müdürü ve ;Maliye Vekâleti Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdürü hazır olduklan 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet .Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçesini komisyonumuz adına tetkik eden 
r^ortörün rapprumcelencRkten, ve Umum Mü
dürlüğün faaliyetini ilgilendiren hususlar hak
kında sorulan sualler Ulaştırma Vekili ve Dev
let HavaydHaarı Uanum iMüdütfü tarafından ce
vaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve mad
deleriningörüşülmesine geçilmiştir. 

lf>53 yılı "Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik ve 
cari masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işa
retli cetvel yekûnu .1952 yılma . nispetle 
(2 103 7X5) lira fazlasiyle (10 451 934) lira ve 
(A/?) işaretli cetvelde gösterilen yatırımlar ise 
(11 480) lira noksaniyle (2 742 555) lira olarak 
Hükümetçe tesbit ve teklif olunmuştur. 

Komisyonumuzca (A/l) işaretli cetvelde ya
zılı fasıl ve maddeler üzerinde yapılan incele
melerde 30^ nci faslın 20 nci (Döşeme) maddesi
ne Yeşilköy'de yapılmış olan hava binasının tef
rişi için mevzu tahsisatın kifayet etmiyeceği ra
portörümüz tarafından ifade .edilmiş ve bu mad-
deye^ (150 000) lira ile gösterilen lüzum ve za
ruretlere binaen 309 neıî faslın 31 nci (İller yer 
ve deniz taşıtları Elektrojen grupları, buharlı 
kazanlar Ve diğer tesisleri işletme giderleri) 
maddesine (10Ö 000) ve 42 nci (Hava taşıtları 
donatım ve onarım giderleri) maddesine de 
(Î00 660) liranın ilâvesi Hakkındaki teklifler 

komisyonumuzca yerinde görülerek kabul edil* 
mistir. Yatıranlara t&alİûk eden (A/2) işaretli 
cetvelin 752 nci faslın 10 ncu (Hava taşıtları, 
telsiz cihazları, yedek parça satmalına giderleri 
maddesine, hava taşıtlarında mevcut telsiz ci
hazları yerine modern telsiz telefonların konul
masını temin maksadiyie 4İ^$00!) biranın ilâ
vesi kabul edilmek gnı-etlyie İ&/M işaretli cet
vel yekûnu (10 801 934) lira ve (A#2) işaretli 
cetvel yekûnu ise (1 932 555) lira olarak ko
misyonumuzca tesbit ve ka1)uî edilmiştir. 

Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğünün varidatı geçen seneye 
nispetle (2 092 235) lira fazlasiyle (13 194 489) 
lira olarak Hükümetçe teafeit ve teklif ^edilmiş
tir. 

» Devlet Havayollarının faaliyet" ye, inkişafı 
muvacehesinde ihtiyatlı olarak tâhmm ve tesbit 
edilmiş ©lan varidatına, masraf cetvellerine ko
misyonumuzca ilâve olunan (450 000) lira, ak
settirilmek suretiyle (B) işaretli cetvel de ko
misyonumuzca (13 644 489) lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddelerine komisyo
numuzca tesbit olunan rakamlar yazılmak ve 
mütaakıp maddelerinde kelime değişiklikleri 
yapılmak ve yürürlük maddeleri de şeklen de
ğiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası, ekleri cetveller ile birlikte, umu
mi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Beisliğe sunulur. 

Beis 
Bursa 

K. Tilmaz 

Reis V. 
Giresun 

M. Şm^r 

- (•&££*&; 116) 
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Sözcü 

İâUtttal 
B. 84tâm*n 

-Ankara 
M. Bayramoğlu 

öıywrt)ikır 
M. Ekinci 

?5tz%ıeKn 
# . P«jfec<t» 

Kâtip 
SİVAİ 

H. tmre 

Çanakkale 
İL Akmanüar 

Bl&nğ 
Ö. F. Sanaç 
Bökişöhir 

A. Potuoğlu 

Giresun 
/ / . Erkmen 

İstanbul 
üf. SaroZ 
Kırklareli 

Siird 
B. Erden 

Van 
Muhalifini 

İstanbul 
S. Oran 

İzmir 
B. Bilflfm 

Kırşehir 
R. Özdeş 
Trabzon 

S. 2?*. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
H. Balık 

( S. Sayım : 116 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (10 451 934) lira ve yatırım 
giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 742 555) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (13 194 489) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünce 1953 Bütçe yılı içinde elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1953 
Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetli
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde vâki ücret değişiklik
leri dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bu
lundukları ücretleri azalmış olanlara aradaki 
farkların ödenmesine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısiyle 
Büyük Millet Meclisine sunulur ve bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5.'— Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içinde ücretlerinin iki 
aylık tutarını geçmemek üzere idarece tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ikramiye verilebi
lir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün mühendis, pilot, makinist ihtiyacı 
noksanları gerektikçe Millî Savunma Bakanlı-

(S. Sa; 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞI 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1953 yü% 
Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı yatırımlar dıçmda ka
lan masraflar için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (10 801 934) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 842 555) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (13 644 484) lira olarak tahmin 
edilmiştiı. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünce 1953 Bütçe yılı için de elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 

1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 30 . Vî . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri 
dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bulun
dukları ücretleri azalmış olanlara aradaki fark
ların ödenmesine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihasiyle Bü
yük Millet Meclisine sunulur ve bunların eldeki 

i kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Havayollarında uçak
lar üzerinde, uçakların uçuşa hazırlanmasında, 
telsiz ve diğer fennî vasıta ve cihazlarda bilfiil 
çalışan personele bir yıl içinde ücretlerinin iki 
aylık tutarını geçmemek üzere idarece tesbit edi
lecek esaslar dairesinde ikramiye verilebilir. 

MADDE 6. — Devlet Havayoları Umum 
Müdürlüğünün mühendis, pilot, makinist ih-

I tiyacı noksanları gerektikçe Millî Savunma 

S! : 116) 
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ğının uygun bulması üzerine bu Bakanlıkça te
min olunur.: Bu suretle geçici olarak Hava Yol
ları İdaresinde çalıştırılaçaklann aylık ve uçuş 
zamlan Millî Savunma bütçesinden ve tahakkuk 
edecek yolluk, kilometre uçuş paraları ile ikra
miyeleri Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili olduklan hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

1937 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıklan 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar 1953 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü,kısım bölümleriyle yatınm bölümleri artık-
lanndan eski yıllar borçlan bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktanlacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanlan yürütür. 

Başbakan 
A* Menderes 

Devlet Bakanı ' 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 
. ' ' " ! * • » . - • 

Ulaştırma Bakanı 
T* Üresin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

işletmeler Bakanı ve 
Güm, ve T. B. V. 

8. YtrcdU 

B. K. 
Vekâletince uygun bulması üzerine bu Vekâ
letçe temin olunur. Bu suretle geçici olarak 
Havayolları İdaresinde çalıştınlacaklann ay
lık ve uçuş zamlan Millî Savunma Bütçesin
den ve tahakkuk edecek yolluk, kilometre uçuş 
paralan ile ikramiyeleri Devlet Havayollan 
Umum Müdürlüğü Bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili olduklan hizmet fasıllarından 
bu fasıla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 

1937 - 1951 Bütçe yıllanna ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıklan 
yıllan bütçesinde bulunan borçlar 1953 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
ve 4 ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları ar
tıklarından eski yıllar borçlan faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 8. —• Masraf fasıllanndan yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (B) İşa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

İMart 1953 ten 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Ulaştırma Vekilleri memurdur. 

S. Sayısı : 116 ) 
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A / l CETVELİ 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen "kabul edilen 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 
11 
12 
21 
22 

İkinci kısım - Personel 
maşmftyrı 

T - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

177 000 
44 100 

1 

1 

221 102 

176 700 
50 700 

1 

l 

227 402 

176 700 
50 700 

1 

1 

227 402 
ua.1.1 ••::,,. •«, . a ş ı r a* 

202 Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti . } Qfi ^ n o- - ^ 
12 Vilâyetler memurları ücreti S 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 2 579 099 2 888 999 2 888 999 

37 500 
*88 999 

22. Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 1 1 

Fasü yekûna 2 615 700 2 926 500 2 926 500 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 162 000 160 000 160 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 7 500 7 500 7 500 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 3 400 3 400 3 400 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 600 600 600 

22 Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 400 40Q # 400 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 1 500 1 500 l 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 3 neti maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 ve % 25 giriş kesenekle-
riyle artış farkı 

12 % 1 ek ödenek 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

210 Temsil tahsisatı 
211 Personele verilecek munzam 

ücretlerle tazminat ve ikrami
yeler 

10 5213 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek uçuş parası, tazminat 
ve başka masraflar 

20 Bütçe Kanununun 5 nci mad
desi gereğince verilecek ikra
miyeler 

Fasıl yekûnu 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak kazasında 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminat 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 

ikinci kısım yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen 'kabul edilen 
Lira Lira Lira 

500 500 500 
250 250 250 

14 150 14 150 14 150 

1 500 1 500 1 500 

156 024 
28 368 
20 000 
7 864 
9 000 

221 256 

173 465 
31 539 
20 000 
8 743 
9 000 

242 747 

173 465 
31 539 
20 000 
8 743 
9 000 

242 747 

1 800 * 1 800 1 800 

256 372 275 032 275 032 

40 000 40 000 40 000 

296 372 315 032 315 032 

20 000 20 000 20 000 
2 750 2 750 2 750 

3 556 630 3 911 881 3 911 881 
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F. 

301 

302 

M. 

10 
20 
30 
10 
50 
80 

10 
20 
30 
40 
50 
(50 

Tahsisatın nev'i 

ücimcü kısım - Yönetim. 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi ma s rafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma , 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1952 
r 111 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
920 

3 280 
10 000 
1 000 
1 000 

20 200 

2 000 
155 250 

4 750 
10 000 
55 000 
19 400 

246 400 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 
920 

3 280 
10 000 
1 000 
1000 

20 200 

2 500 
425 000 
14 750 
20 000 
45 000 
19 400 

526 650 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
920 

3 280 
10 000 
1 000 
1 000 

20 200 

2 500 
575 000 

14 750 
20 000 
45 000 
19 400 

676 650 

303 Basıh kâğıt ve defter 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

reti 
21 Merkez telefon masraflar» 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

19 000 

5 000 

1 000 
15 000 
50 000 

19 000 

5 000 

1 000 
10 000 
50 000 

19 000 

5 000 

1 000 
10 000 
50 000 

71 000 66 000 66 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Tilavetler 

Fasıl yekûnu 

11 000 
35 000 

46 000 

11 000 
40 000 

51 000 

Lİ 000 
40 000 

51 000 
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M. 

10 
20 
0 

40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

115 000 

10 000 
25 000 

0 
15 000 

1953 yıla 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

115 000 

10 000 
25 000 

0 
30 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

115 000 

10 000 
25 000 

0 
30 000 

bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masraf lan 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 

Tl Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
21 Merkez yer taşıtları işletme 

rçasraflan 
22 • Merkez yer taşıtları donatım 

ve onarım masrafları 
3.1 Vilâyetler yer ve deniz taşıtla

rı elektrojen gurupları, buharlı 
kazanlar ve diğer tesislerin is
letme masrafları 

32 Vilâyetler yer ve deniz taşıtla
rı elektrojen gurupları, buharlı 
kazanlar ve diğer tesislerin do
natım ve onarım masrafları 

41 Hava taşıtları işletme mas
rafları 

42 Hava taşıtları donatım ve ona
rım masrafları 

50 Çeşitli işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

TTç,üncü kısım yekûnu 

30 000 

80 000 

2 000 
2 0Ö0 

4 000 

2 000 

1 000 

270 000 

15 000 

80 000 

2 000 
2 000 

4 000 

2 000 

l 000 

400 000 

15 000 

80 000 

2 000 
2 000 

4 000 

2 000 

I 000 

500 000 

85 000 

2 868 989 . 

500 000 
183 000 

3 909 989 

4 511 589 

100 000 

4 184 203 

500 000 
183 000 

5 370 203 

6 252 053 

100 000 

4 184 203 

600 000 
183 000 

5 570 203 

6 602 053 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen 'kalbul edilen 
Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
\izmeileri 

403 
407 

408 

412 
414 
417 
418 

419 
421 
451 

Temsil masraftan 
G-eri verilecek paralar ve bilet 
satış komisyonu 
Artırma; eksiltme ve ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur ücretleri 
Sıhhi gereçler 
Taşıma masrafları 
Vergi ve resimler 
Faiz acyo ve para taşıma mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Posta ve eşya nakil tazminatı 
Yayın masrafları 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

5 000 

70 000 

500 
20 000 
10 000 
15 000 

10 000 
7 000 

0 

6 500 

35 000 

41 500 

5 000 

70 000 

500 
27 000 
10 000 
15 000 

10 000 
7 000 
1 000 

6 500 

35 000 

41 600 

5 000 

70 000 

500 
27 000 
10 000 
15 000 

10 000 
7 000 
1 000 

6 500 

35 000 

41 500 

452 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek uçak personel ve 
teknisiyenlerin yolluMariyle 
başka her çeşit masrafları 

458 Havacılık kongre ve konfe
ranslarına iştirak edeceklerin 
yolluk ve masrafları 

461 Pasif korunma masrafları 

25 000 

5 000 
6 000 

Dördüncü, kısım yekûnu 215 000 

25 000 

5 000 
6 000 

223 000 

25 000 

5 000 
6 000 

223 000 

( S. Sayısı : UŞ ') 
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Tahsisatın nev'i 

1962 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komi*?oflca 

istenen kabul, edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 60 000 60 000 60 000 
Eski yıl borçları 
1948 - 1951 yıllan borçlan 4 999 4 999 4 999 
1937 - 1947 » » 1 1 1 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekunu 

UMUMt YEKÛN 

Fasıl yekûnu 5 000 5 000 5 000 

Beşinci kısım yekûnu 65 000 65 000 65 000 

3 556 630 
4 511 589 

215 000 
65 000 

8 348 219 

3 911 881 
6 252 053 

223 000 
65 000 

10 451 934 

3 911 881 
6 602 053 

223 000 
&5 000 

10 801 934 
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752 

A/2 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

CETVELİ 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
B\ M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

701 Meydanlar, istasyon binaları 
hangar, atelyeler onarımı 

10 
20 

711 

10 

20 

10 

20 

30 

40 

Meydan binaları onarımı 
Pist onarımı 

Fasıl yekûnu 

Makina araç ve gereçler onarı
mı 

I I - Satınalma, vapma, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Meydanlar için satmalınacak 
makina araç ve yedek parça 
Makina araç, yedek parçalar 
satınalma masrafları 
Elektrojen grupları ve yedek 
parçaları satınalma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telsiz cihazları 
Hava taşıtları, telsiz cihazları 
yedek parça satınalma masraf
ları 
Yer ve deniz taşıtları, telsiz ci
hazları yedek parça satınalma 
masrafları 
Amerikan - tngiiız kredile
riyle satınalınan ınalzerae be
delinin taksitleri olup Hazine
ye ödenecek paralar 
Motor revizyon atelyesi için 
satm alınacak gereçler 

173 000 
600 000 

773 000 

10 000 

50 000 

100 000 

150 000 

400 000 

650 000 

371 035 

4Ö0 000 

150 000 
600 000 

750 000 

10 000 

50 000 

100 000 

150 000 

400 000 

650 000 

382 555 

400 000 

150 000 
600 000 

750 000 

10 000 

50 000 

100 000 

150 000 

500 000 

650 000 

382 555 

400 000 

Fasıl yekûnu 1 821 035 1 832 555 1 932 555 

Yatırımlar yekûnu 2 754 035 2 742 555 2 842 555 
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B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme varidatı 
Meydanlar bilet varidatı 
Meydanlar bagaj varidatı 

Fasü yekûnu 

Çeşitli varidat 
Konma - konaklama varidatı 
Posta nakliye varidatı 
Hususi uçak kira varidatı 
Gazete nakliye varidatı 
Seyahatten vazgeçen yolcular
dan alınan Jo 20 % 30 tazminat 
İdareye ait binaların kira va
ridatı 
Düşünülmiyen varidat 

Fasıl yekûnu 

Hazineden yardım 
Yatırım dışında kalan masraf
lar için 
Yatırımlar için 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

4 670 000 
200 000 

4 870 000 

160 000 
130 000 
215 000 
150 000 

32 400 

30 600 
12 000 

730 000 

432 139 
2 754 035 

3 186 174 

1958 yılı i$in 
HÜkutodtçe 

tahmin edilen 
Lira 

5 790 000 
240 000 

6 030 000 

185 000 
150 000 
400 000 
150 000 

35 000 

30 600 
19 400 

970 000 

813 738 
2 742 555 

3 556 293 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

6 090 000 
240 000 

6330 000 

185 000 
150 000 
400 000 
150 000 

35 000 

30 600 
19 400 

970 000 

- v - - i.î" l:i> İ * 

813 738 
2 742 555 

3556 293 

Geçen yıldan devrolunan nakit 
mevcudu 2 316 080 2 638 196 2 788 196 

UMUMİ YEKUN 11 102. 254 13 194 489 13 644 489 
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CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 3 . 6 . 1 9 3 8 

Numarası 

3424 

Ö Z E T İ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanunu 

F. M. 
E CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

204 Yabancı uzman ve hikmetlilerle bun
lara yardımcı personelin ücreti 

\ Memuriyetin nev 'i 

1 Teknisiyen 
» 

Kaptan 
Makinist 

» 
» 
» 
» 

Kaptan pilot 
Pilot 

» 
Makinist (uçucu) 

» » 
» » 
» > 

Telsizci (uçucu) 
» » 

Kamarot (uçucu) 
2 Usta 

» 
» 
» 
> 

D 
Aded 

9 
4 
1 
7 
7 

13 
47 
48 
39 
28 6âKJ 

20 
20 
10 
1 
1 
4 
4 
6 

12 
2 
2 
8 
5 
3 

11 

CETVELİ 
Ücret 

625 
550 
350 
550 
475 
400 
350 
300. 
250 
225 
625 
550 
475 
625 
475 
350 
300 
350 
300 
250 
350 
800 
250 
225 
200 

( S. Sayı 

G. 

3 

4 

5 

Memuriyetin nev'i 

Gemi adamları 
» » 

Şoför 
» 
» 
» 

Başbahçivan, bahçıvan 
» » 

Ecnebi dil ile yazmaya muk
tedir daktilo 
Daktilo 

Daktilo 
» 

Şef 
» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 
» 

sı : 116 ) 

Aded 

1 
1 
2 
6 

10 
32 
1 
2 

1 
4 

, 
372 

4 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
5 

15 

Ücret 

300 
200 
300 
250 
225 
200 
200 
150 

400 
200 

175 
150 
475 
400 
350 
300 
550 
475 
400 
350 
300 



G. Memuriyetin nev'i 

Memur 

* 

6 Başhademe ve hademe 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetliler ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memur ve personelin ücret

leri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlardaki per
sonelin bir kısmı merkezde çalıştırılmakta olduğundan bu sebebe binaen gerek merkez ve gertese vilâ-
yetlerdeki hava meydanlarında çalışanlara ait ücret ter bu tertipten ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Eenebi uzmanların sözleşmeleri gereğince ödenecek olan aylık ücretleri, mukavelesd gereğince 

verilecek paralar bu fasıldan ödenir. 
• > < • • 

Fasıl 211 — Personele verilecek munzam ücretlerle tazminat ve ikramiyeler 
5213 sayılı Kanun gereğince uçuş parası, tazminat ve başka masraflar ile onarımı yapılan uça

ğın tecrübesi esnasmda tamirle ilgili işleri kontrol etmek üzere uçakta bulundurulacakların un
vanları ne olursa olsun kanunda yazılı kontrolör vasfını haiz olacaklarından tecrübesi yapılacak 
uçakta bulunacakların vazifeleri tâyin edilmek partiyle bunlara da beher kilometre için 1,25 ku
ruş verilir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Teknisiyen, teknik malzeme kontrolörü, bilet «atış kontrolörü, memur adayı ve daktilolar hariç 

olmak: üzere (D) cetveline dâhil bilûmum hizmetlilerle meydanlarda çalışan sıhhat memurlarına 
ve bu fasıldaki tahsisatın müsaadesi ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde kadm hademe ve 
doktor gömlekleri, işçilere iş tulumlan ile birer takım elbise, palto, ayakkabı, uçucu personele iki 
yılda, bir defa yazlıîk elbise ve umumi formülde yazılı giyecekler ile İş Kanunu gereğince meydan
larda çalıştırılacak işçilere verilecek tulum, elbise, çizme ve muşamba bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masraflara 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi, yol masrafları ile eenaze masrafları da bu tertipten 

ödenir. 

— 29 ~ 
Aded Ücret ı G. 

9 
2 

43 
122 
21 
51 
3 
4 

45 

400 
350 
300 
250 
225 | 
200 
175 
125 
100 

Memuriyetin nev'i 

Bekçi 
» 

Dağıtıcı 
ÎŞÇİ 

Aded 

9 
45 
1 
2 
12 
37 
43 
74 

Ücret 

150 
125 
175 
250 
200 
175 
150 
125 

Genel toplam 939 

R CETVELİ 
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Fasıl 309 - Madde 22 — Merkez yer taşıtları donatım ve onanm masraflar! 

Madde 32 — Vilâyetler yer ve deniz taşıtları elektrojen grupları, buharlı kazanlar ve diğer tesis
lerin donatım ve onarım masrafları 

Ver ve deniz taşıtları, yangın söndürme, sağlık arabaları, rene,, beykin ve elektrojen grupları 
buharlı kazanların onarımı ve bu onarma işleri için satınalınacak malzeme ve kaynak işlerinde 
kullanılacak oksijen tüplerinin doldurma bedeli ve onarma işlerinde çalıştırılacak uzanan''amele 
yevmiyeleriyle bu işlerle ilişikli başka bütün in «'israflar bu tertipten ödenir. 

Madde 41 — Hava taşıtları işletme masrafları 
Uçaklara lüzumlu benzin, yağ alkol gibi akar yakıt maddelerinin satmalına, bedelleriyle nakliye, 

gümrük, ardiye, sigorta masrafları ve işletmeyi icabetti ren bu gibi masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 42 — Hava taşıtları donatım ve onanm masrafları 
Uçakların motor revizyonları, telsiz cihazları, gövde ve yolcu koltukları ve kılıflarının onarımı 

gibi işlerin yaptırılması ve onarım, donatım işlerinde kullanılmak üzere alınacak donatım ve onanm 
malzemesi ve bunların gümrük, ardiye, sigorta ve nakliye ücretleri, motor revizyon işlerinde çalıştı
rılacak uzman amele yevmiyeleri, iş Kanunu hükümlerine tevfikan ödenecek paralar ve bu iş
lerle ilişkin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Çeşitli işletme masrafları 
(1) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçuş hava ve yer telsizleri diyagramları ile uçuş seyrü

sefer 'haritaları, motor, tayyare, telsiz kotları ve frekans kabloları ve teknik tesisatın bakım ve 
idamelerine ait tablolar, (2) Şikago Anlaşmasına göre uçak ve uçucu personelde bulunması gereken 
belgeler, (3) Ecnebi uçaklarda staj yapan uçak personelinin pasaport masrafı, (4) Memleket iç ve 
dış seferlerine ait uçak manifesto tab'iyesi ve manifestoya yapıştırılacak pul bedelleri ile Gümrük 
Kanunu gereğince ecnebi memleketlerden gelecek bagaj, manifesto, pul masrafları, (5) Bu işletme 
ile ilgili basılı kâğıt ve defterler ile yolculara mahsus bilet, bagaj etiketi, yolcu tarifesi, biletlerin 
yevmiye kayıt defterleri, yolcu kayıt, bagaj kayıt, bilet satış defterleri tab 'iyeleriyle bunlara 
lüzumlu kâğıt bedelleri, (6) Dış seferlerde yolculara ve uçak personeline seyahat esnasmda veri' 
lecek yiyecek, içecek bedelleri, (7) Yolcu memur ve müstahdemlerin meydan .şehir arası gidiş 
gelişlerine ait taşıt masraftan, (8) Teknik veyaı idari sebeplerle vâki olacak sekteler veya mecburi iniş
lerde yolcu ve personelin bagaj, gazete ve sairenin bilet tarifesinin 17 nci maddesinde yazılı masraf
ların yapılması, (9) Kaza neticesinde ölenlerin teçhiz, tekfini ve tahnit masraflariyle ailelerinin bu
lunduğu mahalle kadar nakilleri ve bunlardan tedavilerine lüzum görülenlerin tedavi ücret ve 
masrafları, (10) Ecnebi memleketlerde yapılacak seferler için işletmenin temini maksadiyle 
(İATA) Enternasyonal Assaciation şirketine Ödenecek paralar, (11) Uçaklann işletme işi ile ilgili 
dış aksamın temizlik işlerinde çalıştırılan amele yevmiyeleri, (12) Uçak koltuk kılıflarının yaptınl-

» ması ve bunlann yıkatma ücreti, (13) Telsiz muhaberatının temini için vâki olan cereyan bedeli ile 
akülerin şarj ve gece iniş mahalleriyle apronların tenvirine ait elektrik cereyan bedelleri, (14) 
Uçaklarda hava tutmasına karşı yolculara verilen kusmuk kâğıdı, motor tazyiki için kulağa, konu
lan pamuk mubayaası ve pamuk muhafaza kâğıdı yaptırılması, (15) Ecnebi memleketlere sefer ya
pan uçaklann konma, konaklama masraflariyle bunlardan doğan sair masraflar ve işletme ile ilişikli 
başka her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Umumi Bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve uçak arızasında ölen 

uçucu personel için yaptmlacak mezar masraflan ve benzeri karşılıklan bu. tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 116 ı 
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Fasıl 412 ••— Sıhhi gereçler 

Umumi Bütçeye ait (B) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit işleriyle çalışan 
akümülâtöreü yamağı ile boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binalarına 

ait bina, tenvirat, tanzifat vergileri ve diğer vergi ve resimler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 — Faiz acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri ile bu işlerle ilgili başka 

bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419—Mahkeme masrafları 
Mahkeme harçları, baro kayıt ücreti icra masrafları avukatlık ücreti ve bu husustaki masraf

lar bu tertipten ödenir. 

Fani 462 — Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek uçak personel ve teknisiyenlerin yollukla-
riyle başka her çeşit masrafları 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek uçak personeli ile teknisiyenlerin. meslekî bilgilerini 
artırmak maksadiyle vâki olacak seyahat için tahakkuk edecek yolluk ve başka masraflar bu ter
tipten, ödenir. 

Fasıl 488 —. Havacılık Kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 
Kongre ve konferanslara gidecek memurların yollukları ve bunlar tarafından konferansın de

vam ettiği müddetçe yapılacak telefon ve temsili masraflar ile bu tertiple ilgili başka bütün mas
raflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701— Meydanlar, istasyon binaları, hangar ve atölyeler onarımı 
Madde 10 — Meydan binaları onarımı 

Binaların, portatif evlerin atölye ve hangarlarla telsiz, radyo, elektrik ve su işleri gibi sabit te
sislerin onarılması ve civarlarının tanzimi bunlar için yapılacak ilâvei inşaat ile (20 000) liraya 
kadar sabit tesislerin onarılması ve civarlarının tanzimi, bunlar için yapılacak ilâve inşaat ile 
(20 000) liraya kadar küçük yapıların yapılması ve mevcut meydanların emniyeti için istimlâk 
edilecek arazi bedeli ile tapu harçları ve hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif 
ücreti ile nezaret edecek fen adamlarına Ödenecek paralar ve bu binaların onarılmasında kullanıl
mak üzere ^atmalınacak onarma malzeme bedeli ile bu hususta çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve 
bu işlerle ilişkin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

» 
Madde 20 — Pist onarımı 

Mevcut meydan pistleriyle meydana ait sabit tesislerin onarılması ve bunların onarılması için 
satmalmacak malzeme bedeli ile bu hususta çalıştırılacak amele yevmiyeleri ve pist onarımı ile iliş
kin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 - Madde 10 -20 — Meydanlar için satın alınacak makine, araç ve yedek parçalar 
Meydanların pist tamiratında kullanılmak.üzere satmalmacak mazot makinesi, traktör, silin

dir ve asfalt yapmaya mahsus tava, kazan, kazma, kürek küskü gibi alet ve eda vat ile meydan ta
miratında kullanılacak çalı süpürgesi ve inşaat malzemesi nakline mahsus araç ve elektrojen grup
ları ile yedek parça satınalma bedelleri ve bunların tesis masrafları, nakliye, gümrük, ardiye, si-

( rt. Sayısı: 116) 
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gorta ve aıibalûj masrafları ve bu işlerle ilişikli başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — Yeniden alınacak taşıtlar ve telsiz cinasları 
Madde 10 — Hava taşıtları, telsiz cihazları yedek parça satınalma masrafları 

Madde 20 - Ter ve deniz taşıtları, telsiz cihazları yedek parça satınalma masrafları 
Hava, deniz ve yer taşıtları ile telsiz cihazları vo yedek parçaları, lüzumlu lâstik, cam gibi 

bunlarda kullanılacak malzemenin satınalma bedelleri, nakliye, ardiye, gümrük, sigorta masrafları 
ve ecnebi memleketlerden satmalınacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon masraf lan ve bu sa
tmalmalarla ilişkin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Motor revizyon atölyesi için satmalınacak gereçler 
Motor revizyon atölyesi için satmalınacak makine alet ve edevat ile atölyeye lüzumlu yedek 

parça satınalma bedeli, nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve anbalâj masrafları ile bu satmalmalarla 
ilişikin başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

1952 yık Gider Bütçesinin 204 ncü yabancı uzmanlar ve tercümanlar tertibine ait kadro cetvelidir 

B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Aded Lira Ay Tutarı 

204 Yabancı uzman ve 
hizmetliler ile bun
lara yardımcı perso
nelin ücretleri 

Motor revizyon uzmam [1] 
Radyo ve rene. tamir ve ayar 
uzmanı [1] 
Sivil havacılık uzmanı [lj 
Hava trafik konıtrol uzmanı [1 | 
Tercüman [1] 
Hava meydanları organizasyon 
uzmanı [1] 

Telsiz uzmam 

1 

t 

t 
1 
1 
1. 

3 710 

3 710 
1 610 
1 610 
625 

12 

12 
12 
12 
12 

44 520 

44 520 
19 320 
19 320 
7 500 ( * ) 

.1. 610 12 19 320 

12 875 
1 365 

13 240 

154 500 
12 4 380 (••) 

158 880 

( * ) Bakanlar Kurulunun (9 .IV . 1952 tarih ve 3/14775) ve 
(**) (15 .IV . 1952 tarih ve 3/14830) sayılı kararlariyle istihdam edilmektedir. Yapüan sözleş

meye göre azmanların Her birine ayda (600) Amenkan dolarından başka, ayrıca Türkiye'de bulun
dukları, müddetçe her ay iaşe ve ibate karşılığı olarak (350) dolar mukabili Türk lirası ödenecektir. 

fi] Mart 1952 başından Şubat 1953 sonuna kadar. 

»4K<4 
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S. SAYISI : 147 
Yeniden 22 kaza kurulması hakkında kanun lâyihaları ve içişleri 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/506, 507, 508, 509, 510, 511, ' 
512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 

527, 549) 

Afyon Vilâyeti Merkez Kazasına bağlı Smcanlı Nahiyesinde Sincanlı adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/506) 

T.C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Afyon İli Merkez ilcesine bağlı Sincanlı Bucağında Sincanlı adiyle yeniden bir ilce kurulması 
hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Sincanlı bölgesi; (34) köy ve (27.000) ne yaklaşan nüfusludur. Köyleri, eski merkeze (18-55) 
Kim. mesafededir. 

Arazi arızalı ve umumiyetle (1000) rakımı fevkmdadır. Bu bakımdan kışa sert bir bölgedir. Köy
leri; daha ziyade Sincanlı ovasmdadır. Sincanlı merkezi olan Sinanpaşa kasabası; Bucak sahasının 
ortasında ve bucak köylerinin yakın bir ekonomik merkezi halinde olup inkişafa elverişlidir. 

Coğrafi bir topluluk arzeden bölgenin bu hususiyeti ve barındırdığı kesif nüfus nazara alınarak 
Afyon ili Merkez ilcesine bağlı Sincanlı Bucağı bölgesinde merkezi Sinanpaşa olmak üzere (Sin
canlı) adiyle yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla 
hazırlanmıştır. - • •• , . . 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Afyon İli Merkez İlcesine bağlı Sincanlı Buca
ğında Sincanlı adiyle yeniden bir ilce kurul

ması hakkında, kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde adla
rı yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Afyon ili 
Merkez İlcesine bağlı Sincanlı Bucağı bölgesinde 
•merkezi Siman paşa olmak ve (Sincanlı) adiyle 
anılmak üzere yeniden bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterileni bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) .bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. 
vürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakam 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
0. S. Çiçekdağ 

İçişleri Bakam 
ve Sa. ve So. Y. B. Y. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

// . Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakam 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakam ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

S. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
S. Ytrcaüâ 

Ankara Vilâyeti Merkez Kazasına bağlı Altındağ Nahiyesi bölgesinde Altındağ adiyle yeniden bir 
kaza ve bu kazaya bağüı olmak üzere Yenidoğan adiyle de yeniden bir nahiye kurulması hakkında 

kanun lâyihası (1/507) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . / . 1953 

Muamelât Uw um Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara İli Merkez İlcesine bağlı Altındağ Bucağı bölgesinde altmdağ adiyle yeniden bir 'ilce ve 
bu ilçeye bağlı olmak üzere Yenidoğan adiyle de yeniden bir bucak kurulması hakkında İçişleri Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

( S. Sayısı : 147 ) 
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GEREKÇE 

Halkının mühim bir kısmı işçi ve küçük sanat erbabı olması, sosyal durumlarının mütecanis bu
lunmaması, elli bini aşan bir vatandaş topluluğunun burada derme çatma ve gayrisıhhi binalarda 
yerleşmiş bulunmaları, sağlık, sosyal ve kültürel bakımlarından durumlarının ıslahı ve bu semtin Baş
kente lâyık bir şekilde imar, kalkınma ve her türlü diğer işlerinin yakından takip ve düzenlenmesi 
düşüncesiyle Ankara îli Merkez ilcesine bağlı Altındağ Bucağı bölgesinde merkezi Altındağ olmak 
üzere (Altındağ) adiyle yenidne bir ilce kurulması, ve eski Altındağ Bucağı merkezindeki mevcut 
nüfus kesafeti de nazara alınarak, buradan tutumlanan kadro ile aynca bir bucak kurulması faydalı 
görülmüş olduğundan merkezi Yenidoğan olmak üzer» (Yenidoğan) adiyle de yeniden bir bucak 
kurulması uygun gmrüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara tli Merkez İlcesine bağlt Altındağ Bu
cağı bölgesinde Altındağ adiyle yeniden bir üce 
ve bu üceye bağlt olmak üzere Yenidoğan adiy
le de yeniden bir bucak kurulması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde adla
rı yazılı bucak ve köyleri ihtiva etmek üzere An
kara İli Merkez İlçesinin Altındağ bölgesinde 
(Altındağ) adiyle yeniden bir ilce ve bu ilçeye 
bağlı olmak üzere (Yenidoğan) adiyle de yeni
den bir bucak kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterileni bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire-
î«rin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde \ 
yürürlüğe girer. j 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakam 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
Sf. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcalı 
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Aydın Vilâyeti Nazilli Kazasına bağlı Kuyucak Nahiyesinde Kuyucak, adiyle yeniden bir kaza ku
rulması hakkında kanun lâyihası (1/508) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2271 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Başkanlığına 

Aydın ili Nazilli ilcesine bağlı Kuyucak Bucağında Kuyucak adiyle yeniden bir ilce kurulmasr 
hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
*• .• - , , , " A. Menderes 

GEBEKÇE 

Çetin arızalarla çevrili bir bölge manzarası gösteren Kuyucak sahasında; köyler bağlı bulun
dukları ilce merkezine 14 - 50 kilometre ve demiryoluna ise en uzak köy 25 kilometredir. Dağ 
köylerinin merkezlerle irtibatı çok güçtür. Pamuk, hububat, meyan kökü bölgenin istihsalâtıdır. 
Kuyucak Kasabası; geniş bir çarşısı ile muhitine etki yapan ekonomik bir merkezdir. Bu bakım
dan geniş bir faaliyet kaydeden; ı*?*t 

Müstahsil olan halkının daha yakın bir merkezden işlerini görebilmeleri köylerin yakından 
kontrolü ve kalkınma hareketlerinin takibi, kesif olan Nazilli ilçesinin de işlerini hafifletmek 
amaciyle burada bir ilce kurulması faydalı görüldüğünden Aydın ili Nazilli ilçesi Kuyucak Bu
cağı bölgesinde; merkezi Kuyucak Kasabası olmak ve (Kuyucak) adiyle anılmak üzere yeniden 
bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Aydın tli Nazilli llces 
ğmda Kuyucak adiyle y 

hakkında h 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Aydın ili 
Nazilli ilcesine bağlı Kuyucak Bucağında (Ku
yucak) adiyle yeniden bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağla (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet-

bağlı Kuyucak Buca-
den bir ilce kurulması 
m tasarısı 

velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (ilce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 

Devlet Bakam 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

içişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakam 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytimğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Ytrcalı 

Balıkesir Vilâyeti Merkez Karamaa bağlı Kepsut Nahiyesinde Kepsut adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/509) 

T. G. 
Başbakanlık 12 .1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
8ay% : 71/2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına " r 

Balıkesir ili Mrkez ilcesine bağlı Kepsut Bucağında Kepsut adiyle yeniden bir ilee kurulması 
hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1982 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEBEKÇE 

Balıkesir'in doğusunda yer alan Kepsut ve Durak bucakları, ilin arızalı bir sahasında bulunmak
tadır. Bu sahada Simav çayı ve kolları tabiî birçok engeller yaratmakta ve muvasala güçlükleri do
ğurmaktadır. Sahanın Kuzeyindeki (1118) rakımlı Çataldağ, Doğusundaki Maldroz deresi ve (918) 
rakımlı Yongalık dağı, Geyikler dağı (1160) rakımlı Gelindiroz dağları, Güneyindeki Göbel dağı ve 
Morot dağı gibi arızalar, bahis konusu bucakları bu yönlere kapamakta ve bütün ilgiyi Batıya çe
virmektedir. 

işte Kepsut Merkezi; bu Batı yönünde, bu yöne en çok yaklaşmış bir durumda ve Balıkesir'e 
27 Kim. mesafededir. Kendisine ve Durak Bucağına bağlı köyler ise; Kepsut mezkezine âzami 
(35-40) Kim. kadar bir mesafededir. Bu mesafeye; Kepsut'tan sonraki mesafeyi ilâve edersek bugün
kü bağlı bulundukları Balıkesir Merkezine olan mesafeleri (65) Kim. ye yaklaşır. Bu duruma göre; 

Arazinin sarplığı, mesafenin uzaklığı, kaybedilen iş günleri ve bölgenin (23.000) ni geçen nüfusu 
ve Kepsut'un (3749) nüfuslu oluşu, çarşısının bulunuşu ve ilk yerleşme ihtiyaçlarını karşılıyacak 
ve hattâ devam ettirecek binalarla, Belediye, P. T. T., Orman Bölge Şefliği, Tarım Kredi Kooperatifi, 
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Dekel memurluğu gibi Devlet ve özel müesseselerin mevcudiyeti de nazara alınarak, Balıkesir tli Mer
kez İlcesine bağlı Kepsut ve Durak bucakları bölgesinde merkezi (Kepsut) olmak ve (Kepsut) adiy
le anılmak üzere yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı da bu maksat
la hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Balıkesir İli Merkez İlcesine bağlı Kepsut Buca
ğında Kepsut adiyle yeniden bir İlce kurulması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde adla
rı yazılı Bucak ve köyleri ihtiva etmek üzere 
Balıkesir İli Merkez ilcesine bağlı Kepsut ve 
Durak bucakları bölgesinde merkezi Kepsut ol* 
mak ve (Kepsut) adiyle anılmak üzere yeniden 
bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetveld* de
rece, aylık ve Sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarıma eklenmiştür. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı .cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aybk, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (ilce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihindo 

yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan ve 

Dışişleri B. V 
A. Mendtres 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. g. Çiçekdağ 

içişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
S. Ağaoğht 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcok 
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Bilecik Vilâyeti Bozüyük Kazasına bağlı Pazarcık Nahiyesinde Pazaryeri adiyle yeniden bir İcasâ 
kurulması hakkında! kanun layihası (1/610) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü ; ' 
Sayı : 71 - 2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bilecik îli Bozüyük ilcesine bağh Pazarcık Bucağında Pazaryeri adiyle yeniden bir ilce kurul
ması hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
r A. Mendir** 

ttEREKÇE 

Eskişehir - Bursa şosesi üzerinde bulunan ve etrafı arızalarla çevrili tabiî bir bölgede yer alan 
Pazarcık Bucağı; kendisine bağlı ve bu arızaların ovaya bakan yamaçlarında ve etekte sıralanan 
köylerin de en müsait bir merkezi halindedir, önemli bir yol üzerinde bulunmasiyle inkişafı gün
den güne artmakta bulunan Pazarcık Kasabası, kalabalık nüfusiyle, çarşısı ile ve haftada bir ku
rulan ve tesirleri bucak sınırları dışına taşan pazariyle bucak köylerinin iktisadi ilgilerini üzerin
de topladığından bu hususiyetine dayanılarak Bilecik ili Bozüyük ilcesine bağlı Pazarcık Bucağı 
bölgesinde merkezi Pazarcık olmak ve (Pazaryeri) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce kurul
ması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Bilecik tli Bozüyük İlcesine bağlı Pazarcık Bu
cağında Pazaryeri adiyle yeniden bir üce kurul

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Bilecik 
ili Bozüyük ilcesine bağlı Pazarcık Bucağının 
merkezi olan Pazarcık Kasabasında (Pazarye
ri) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce ku
rulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayılan gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
'bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet

velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büjt-
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak "Maliye Bakanlığı Bütçesinin (ilce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan ve 

Dışişleri B. V. 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

8. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
S. Yırcalı 

Bitlis Vilâyeti Ahlat Kzasma bağlı Adilcevaz Nahiyesinde Adilcevaz adiyle yeniden bir kaza ku
rulması hakkında kanun lâyihası (1/511) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 12 . I . 1953 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bitlis İli Ahlat İlcesine bağlı Adilcevaz Bucağında Adilcevaz adiyle yeniden bir ilce kurulması 
hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. • 

Başbakan 
A. Menderes 

<" •-— GEREKÇE 

Bitl'is İli Ahlat İlcesine bağlı Adilcevaz Bucağı; 676 kilometre kare gibi geniş bir yüz ölçüsünü 
ihtiva edip eski bir mazisi olmakla beraber münkeşif bir merkeze malik bulunmaktadır. Uzun yıllar 
kendi çevresinin ilce olarak idare merkezliğini yapmış ve mevkien taşıdığı önemi dolayısiyle çeyrek 
asra yaklaşan bugünkü idaresinde de, durumunu daima hissettirmiş olan ve kendi çevresinde iktisa
di bir merkez halini alan ve etrafında yer almış bulunan (25) köyden mürekkep yeniden bir ilçe
nin teşkilâtlandırılması, halkın kalkınmasında, hizmetlerin kolayca görülmesinde, halk ve Hüldimet 
münasebetlerinin düzenlenmesinde büyük faydalar sağlıyacağı sonucuna varılarak, merkezi Adilcevaz 
olmak ve (Adilcevaz) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik 
kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. ' ' ? ' w ı ° î r ' * 
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HÜKÜMETİN TEKLD7I 

Bitlis İli Ahlat İlcesine bağlı Adileevaz Bnta-
ğmda Adileevaz adiyle yeniden bir ihe kwrt& 

ması hakkında kanun tasanst 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Bitlis ili 
Ahlat ilçesinin Adileevaz Bucağının merkezi 
olan Adileevaz Kasabasında (Adileevaz) adiyle 
anılmak üzere yeniden bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — Iligik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet-
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (ilce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgüi bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. Y. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 

S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakam 
Barbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekd&ğ 

içişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve Sö. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eke. 
ve Tic. B. V. 
S. Ağaoğlu 

işletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B, V. 

S. ttroalı 

Burdur Vilâyeti Tefenni Kazasının Çavdır ve Armutlu Nahiyeleri bölgesinde Gtflhisar adiyle ye
niden bir kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (l/SİS) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 12 .1 . 1İ53 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Burdur ili Tefenni ilçesinin Çavdır ve Armutlu bucakları bölgesinâ* @8lfcîsâr adîyle y«öiden 
bir ilce kurulması hakkında ıtçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuruluüda'IS . İ£İt . Î952 
tarihinde Yüksek Mee&st sunulması kararlastjnlil» Mwm %mmim #w*lçd ye. i^İtol^ie bir-
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 
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GEREKÇE 

Ti'enni İlçesinin Çavdır ve Armutlu bucaklarının yer aldığı saha; ilin en arızalı, en hareketli ve 
en verimli bölgesini teşkil etmektedir. 

Tabiî arızaların çevrelediği bölgenin genişliği, bu genişlik içerisinde bulunan köylerin merkezlere 
uşaklığı ve (20.000) gibi kesif bir nüfusun da burada toplanmış bulunması; ve bölgenin aynı za-
mjjfida tarihî bir değer de taşımasını ve eski bir medeniyet merkezinin bulunduğu sahada, onun bu 
gün mevcut olan harabeleri yakınında kurulmuş olan ve mevkiinin desteklediği durumu ile idari, 
hareketli pazariyle de iktisadi bir merkez vasfını alan Horzum Köyünün inkişaf va'deden hususi
yetlerini nazara alarak Burdur îli Tefenni îlcesi Çavdır ve Armutlu bucakları bölgesinde merkezi 
Arjjıutlu maa Horzum olmak ye adını muhitin en bereketli ovasına ve gölüne vermiş olan Gölhisar 
adiyle anılmak üzere (Gölhisar) adiyle yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun 
tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hurdur ÎU Tefenni İlçesinin Çavdır ve Armut
lu bucakları bölgesinde Gölhisar adiyle yeniden 

bir ilce kurulması hakkında kanun tasartst 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı bucak ve köyleri ihtiva etmek üzere 
Burdur îli Tefenni İlçesinin Armutlu Buca
ğında Horzum maa Armutlu merkez olmak üze
re (Gölhisar) adiyle yeniden bir ilce kurulmuş
tur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — îlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt-
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Malfyç Bakanlığı Bütçesinin (îlce teşkili 
enderleri) bölüm^n^ gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine i&ti|raçjnispetinde aktarılmasına Maliye Ba-
feınliğl yetkilidir. 

MADDE 3v"-— Ba kanun-.gagamı.',tacihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 4. 

yürütür. 
Başbakan ve 

Dışişleri B. V. 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve >Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Bko. 
ve Tic. B. V. 
8. Ağaoğlu % 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Ttrcah 
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Bursa Vilâyeti Orhaneli Kazasına bağh Keleş Nahiyesinde Keleş adiyle yeniden bir kasa kurul
ması hakkında kanun lâyihası (1/518) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2271 • "* 

J . , . * „ . . . B ü y ü k M m e t M e c l i s i Y t i k s e k Başkanlığına 
Bursa ili Orhaneli İlcesine bağlı Keleş Bucağında Keleş adiyle yeniden bir ilce kurulması' }$ak-

kında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

. • Başbakan 
A. JfauZer» 

GEREKÇE 

Bağlı bulunduğu tlin Güney - doğusunda ve Uludağ'ın Güney - Batı yamaçları, Menel Bağı, Ça-
talçam arızaları, Adranos Çayı, Kadıyoran arızaları, Dömen Dağı yine Adranos Çayı arızaları ile 
çevrili sarp bir sahada yer alması, umumi yolların dışında kalan bu saha, arazinin yüksek bulu
nuşu ile muhitindeki Adranos Çayı ve kollarının menbamı teşkil etmekte olup, bu bakımdan köy
ler arasındaki irtibatın bu hattı içtimalarla çok zorlaşmakta olması, ikliminin sertliği de arızala
rın verdiği zorluğa ilâve edilecek olursa (15.000) ni geçen bir nüfusu barındıran bölge köyleri
nin bağlı bulunduğu merkezlerle temasta çektikleri müşkülâtın belirmesi ve dış merkezlerle güç 
olan temaslarından dolayı bölgenin kendi çapında iktisadi merkezi halini de alan Keleş'in bu hu
susiyetlerine dayanılarak, Bursa İli Orhaneli İlçesi Keleş Bucağı (bölgesinde; merkezi Keleş olmak 
ve (Keleş) adiyle anılmak üzere yeniden bir İlce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun ta
sarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bursa îli Orhaneli İlcesine bağlı Keleş Bucağın
da Keleş adiyle yeniden bir ilce kurulması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağh (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Bursa İli 
Orhaneli İlçesinin Keleş Bucağında (Keleş) 
adiyle yeniden bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
'bağh (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire-
terin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümün* gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele-

{S. Sayısı : 147 ) 
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rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. §. Çiçekdağ 

içişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

S. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
S. Ttrcah 

Denizli Vilâyeti Acıpayam K a i m i n Karaman Nahiyesinde Çameli adiyle yenideı bir kaza kurul
ması hakkında kanun lâyihası (1/514) 

T.C. 
Başbakanlık 12 .1 . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Denizli ili Acıpayam ilçesinin Karaman Bucağında Çameli adiyle yeniden bir ilce kurulması 
hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim 

Başbakan 
A. Menderes 

^ T ^ T vj v'vv;. v"v~ ""iv: 

GEREKÇE 

Denizli'nin güney doğusunda ve bağlı olduğu ilçenin güneyinde, genel olarak 1400 g— 1700 
metre bir yükseklik gösteren ve en yüksek noktası 2000 metreye yaklaşan sert arızalı tabiî sı
nırların çevrelediği bir bölgede yer alan ve çam, ardıç, meşe, ormanları, soğuk ve bol suları ve yayla 

belirten Karaman Bucağı, bağlı olduğu merkeze 50 - 75 kilometre mesafede bu-
henüz dağ yollarından daha ileri gitmemesi ve bunların da ekseri Kış mevsi-

dolayısiyle iktjşadi ve idari alanda geri kalmış bir bölge manzarası göster-

havası ile değerini 
lunması, yollrmm 
minde kapanması 
mskte&ir. 

Yukar'âa "aha hatlariyle durumunu çimdiğimiz bu bucak, tabiî sınırlarla Muğla'nın Fethiye, Köy
ceğiz ve Burdur'un Tefenni ilçesinin Armutlu Bucağından ayrılmakta ve bilhassa kendi bünyesi
ne dâhil köyleriyle tabiî bir bölge teşkil etmektedir. Bu bölgeye; Acıpayam ilçesinin Kirenis Ça
yının güneyinde kalan ve Güldağı gibi arızaların ayırdığı köyleri de katılabilir. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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Buna göre; 

870 nüfus (1945 nüfus sayımına göre) ve 130 haneli olup muhitin iktisadi bir merkezi halin
de günden güne inkişaf emekte olan ve tabiî güzellikler içinde yer alan bugünkü bucak merkezi 
Cumayanı etrafında; 27 köy ve (16545) nüfustan mürekkep yeniden bir ilçenin teşkilâtlandırılması, 
halkın kalkınmasında, hizmetlerin kolaya görülmesinde, halk ve Hükümet münasebetlerinin dü
zenlenmesinde büyük faydalar sağlıyacağı mütalâa edildiğinden Karaman Bucağı bölgesinde 
merkezi Çameli (Eski Cumayani) olmak Âe (Çameli) adı ile anılmak üzere yeniden bir ilce kurul
ması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı da bu maksatla hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizli tli Acıpayam İlçesinin Karaman Buca
ğında Çameli adiyle yeniden bir ilce kurulması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
lan yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Denizli 
İli Acıpayam İlçesinin Karaman Bucağı mer
kezi olan Cumayanı Köyü merkez olmak ve 
(Çameli) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) »ayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan ve 

Dışişleri B. V. 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

s 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakam 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
İV", ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. YvredU 

( a rSayısı : 14,7 ) 
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Edirne Vilâyeti Keşan Kazasının Enez Nahiyesinde Enez adiyle yeniden bir Kasa kurulman hak

kında kanun lâyihası (1/515) 

T. C. . • ^./" " ' 
Başbakanlık İZ. 1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetktk Müdürlüğü 
Sâyt : 71 - 2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Edirne İli Keşan İlcesine bağlı Enez Bucağında Enez adiyle yeniden bir İlce •kurulması hakkın
da İbişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzeclerim. .»*<-*«•-••- - ' ** ~~~ 

Başbakan 
, . '*'""" A. Menderes 

GEREKÇE 

Arazisinin sarp, arızalı ye ormanlık oluşu, kendilerine bağlı kgylerinin bugünkü merkezleri
ne çok uzak bulunuşu, gidip gelmede büyük zorluklarla karşılaşılması, sınırda bulunmaları dola-
yışiyle, nususi bir önem de taşımaları, bölgenin geniş bir sahil ile teması olması, /bu cihetten kıyı 
ve, sınır emniyetinin daha yakından kontrolünün zaruretini belirtmesi, münkeşif bir balıkçılık 
merkezi bulunması ve bu bakımdan ihracatın da yapılmakta olduğu üzerinde durularak coğrafi 
ve iktisadi şartların hazırladığı Edirne İli Keşan İlçesinin Enez Bucağı bölgesinde merkezi Enez 
olmak üzere (Enez) adiyle yeniden bir İlce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı 
bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Edirne İli Keşan İlçesinin Enez Bucağında Enez 
adiyle yeniden bir ilce kurulması hakkında- ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Edirne 
İli Keşan İlçesinin Enez Bucağında (Enez) 
adiyle yeniden bir ilce kurulmuşıtur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayılan gösterileni bu iloenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) »ayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt

çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
Başbakan ve 

Dışişleri B. V. 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

lOko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışına Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Ytredh 

Hakkari Vilâyeti Merkez Kasasının Çukurca Nahiyesinde Çukurca adiyle yeniden bir kaza kurul
ması hakkında kanun lâyihan (1/517) 

T.C. 
Başbakanlık 12.1.1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt:7î-2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına v 

Hakkari İli Merkez İlçesinin Çukurca Bucağında Çukurca adiyle yeniden bir ilce kurulması Itöak-
kmda İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25. XI I . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş ölduğtthıı 
saygılarımla arzederim. * 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Hakkari İli Merkez İlcesine bağlı Çukurca Bucağı 4200 kilometre kare gibi en geniş yüz ölçüsü
nü ihtiva edip, 120 kilometre uzunluğundaki bir sınırla temasta olduğu ve bugünkü merkeziyle ir
tibatları 58 - 130, 100 - 197 kilometre üzerinden arızalı bir yolla devam etmekte olup nüfusu az, sa
hası geniş, tabiî durumu merkezlerle olan gidip gelmeyi güçleştiren ve mahrumiyeti de fazla olmakla 
beraber emniyet ve alayiş yönlerinden de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bu bölgenin Bil
hassa kış aylarında her tarafla alâkası kesildiği gibi coğrafi durumları itibariyle de il merkeziyle ikti
sadi ilgileri olmadığından kendi çevresinde iktisadi bir merkez yaratmış bulunan Çukurea'nırç etra
fında yer almış olan (17) köy ile bu köylere bağlı (28) mahalleden mürekkep yeniden bir ilçenin 
teşkilâtlandırılması, halkın kalkınmasında, hizmetlerin kolayca görülmesinde, halk ve Hükümet Mü
nasebetlerinin düzenlenmesinde büyük faydalar sağlıyacağı sonucuna varılarak, merkezi Çukurca 
olmak ve (Çukurca) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik 
kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. ' 

(S. Sayısı : 147) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hakkâri tli Merkez ilçesinin Çukurca Bucağın
da Çukurca adiyle yeniden bir ilce kurulması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Hakkâri 
ili Merkez İlçesinin Çukurca Bucağı merkez ok 
mak ve (Çukurca) adiyle anılmak üzere yeni
den bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de^ 
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayilı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

S. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
S. Yırcalı 

Kars Vilâyeti Merkez Kazasının Digor Nahiyesinde Digor adiyle yeniden bir kaza kurulması hak
kında kanun lâyihası (1/518) 

T. Ç. 
Ba§Jffikanhk 12.1.1953 

Muamelât Umum Müdürlfyğü 
Tetkik Müdürlüğü . 

Sayı: 71-2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kars İli Merkez İlçesinin Digor Bucağında Digor adiyle yeniden bir ilce kurulması hakkında İç

işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

( S. Sayısı : 147 ) 
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GEBEKÇE 

Kars İli Merkez İlçesinin Digor Bucağına bağlı köylerle Kağızman İlcesine bağlı bâzı köylerin 
ilce merkezlerine uzak bulunması; ikl'im sertliği, kışın uzun sürmesi dolayısiyle irtibatlarını birçok 
zorluklarla yapagelmekte ve hattâ bu irtibat bâzan hayata da mal olmaktadır. EUi kilometre kadar 
Kuzey Doğu Devlet sınırı ile temasta bulunmakta ve kendi merkezi etrafında muhitine has bir ikti
sadi merkez yaratmakta olduğundan bu bölgede yeniden bir ilçenin teşkilâtlandırılması, halkın kal
kınmasında, hizmetlerin kolayca görülmesinde, halk ve Hükümet münasebetlerinin düzenlenmesinde 
büyük faydalar sağlıyacağı sonucuna varılarak merkezi Digor olmak ve (Digor) adiyle anılmak üzere 
yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kars İli Merkez İlçesinin Digor Bucağında Di
gor adiyle yeniden bir ilce kurulması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Kars İli 
Merkez İlçesinin Digor Bucağı merkez olmak 
ve (Digor) adiyle anılmak üzere yeniden bir 
ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu iloenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire-
lerin kadrolarınla eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli, ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Baltanı 
M. Alakdnt 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdag 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Ttrcah -*£ 

( S. Sayısı : İ47 ) 
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Kayseri Vilâyeti Develi Kazasının Tomarza Nahiyesinde Tomarza adiyle yeniden bir kaza kurul

ması hakkında kanun layihası (1/519) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kayseri İli Develi İlçesinin Tomarza Bucağında Tomarza adiyle yeniden bir ilce kurulması hak
kında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XI I . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve üişikleriyle birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Kayseri Merkezinin güney - doğu bölgesinde ve aynı ile bağlı Develi ile, Pınarbaşı ilçeleri arasın
daki tahminen 70-75 Kim. lik geniş bir sahada yer alan ell'iden fazla köy ve (25.000) e; yaklaşan bir 
nüfus topluluğu; Tomarza ve Toklar bucaklarının idari sınırları içerisinde bulunmaktadır. 

Tomarza Bucağı köyleri; bağlı bulundukları Develi Merkezine 15-60 Kim., Toklar Bucağı köyleri; 
bağlı bulundukları Pınarbaşı Merkezine 40-70 Kim., bu bölgenin tabiî sınırları içerisinde mütalâa edi
len Elbaşı Bucağının üç köyü de; bağlı bulundukları Bünyan İlçesi Merkezine 50-60 Kim. mesafe
dedirler. 

Bu durumda; bölgenin kendi içinde ve nihayet 5-35 Kim. üzerinden bağlı bulunacakları bir mer
kezin etrafında yeniden bir ilce teşkilâtlandırması zarureti, yerinde bir ihtiyaç olarak kuvvetle belir
diğinden, durum valiliğince de ele alınmış ve Bakanlığa aksettirilen konu, müspet mütalâa edilerek 
bölgenin münkeşif ve iktisadi bir merkezi olan ve artan bir nüfusa malik bulunan (1945 te 2.160, 
1950 de 2.515) Tomarza'nm da durumu nazara alınarak, Develi İlçesinin Tomarza, Pınarbaşı İlçesinin 
Toklar bucakları bölgesinde merkezi Tomarza olmak ve (Tomarza) adiyle anılmak üzere yeniden 
bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı da bu maksatla hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kayseri İli Develi İlçesinin Tomarza Bucağında 
Tomarza adiyle yeniden bir ilce kurulması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı bucak ve köyleri ihtiva -etmek üzere 
Kayseri İli, Develi ve Pınarbaşı ilçelerine bağlı 
Tomarza ve Toklar bucakları bölgesinde mer
kezi Tomarza olmak ve (Tomarza) adiyle anıl
mak üzere yeniden bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de-

( S. Sa : 

rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

: 147 ) 



— 19 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi

len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Bakanı 
/S'. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan t 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. ' 

8. Ytrcdlt 

Kırklareli Vilâyeti Merkez Kazasına bağlı Pınarhisar Nahiyesinde Pınarhisar 
rulması hakkında kanun lâyihası (1/520) 

adiyle bir kaza ku-

t -• 

T.C. 
Başbakanlık 

Mvmnelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71/2271 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Bşkanlığına ;Î v 

12 .1 . 1953 

Kırklareli Merkez İlcesine bağlı Pınarhisar Bucağında Pınarhisar adiyle yeniden bir üce kurul
ması hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve üişikleriyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

1926 yılı Teşkilâtına kadar ilce merkezi iken, bu tarihte merkezliği kaldırılan ve fakat o gün
den beri mevkiinin hususiyeti dolayısiyle önemini gaip etmiyen ve 5.000 ni aşan nüfusu, belediye 
teşkilâtı, ayni zamanda muhitinin alış veriş merkezi olmasiyle münkeşiif bir kasaba halini alan 
Pınarhisar'm bu hususiyetine; adını verdiği bölgesinde (20.000) ne yakın bir nüfusun toplanmış bu
lunmasını, köylerinin bugünkü bağlı bulunduğu merkezine 18 - 50 kilometre uzakta olmasını da ilâve 
edersek, bu durum nazara alınmak suretiyle Kırklareli Merkez İlçesinin Pınarhisar Bucağı bölge
sinde; merkezi Pınarhisar olmak ve (Pınarhisar) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce kurulması 
uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

( S, Sayısı : 147 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kırklareli Merkez İlcesine bağlı Pınarhisar Bu
cağında Pınarhisar adiyle yeniden bir ilce ku

rulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Kırklareli 
Merkez İlcesine bağlı Pınarhisar Bucağında 
(Pmarhisar) adiyle yeniden bir ilce kurulmuş
tur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 

8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcalı 

Konya Vilâyeti Akşehir Kazasına bağlı Yunak Nahiyesinde Yunak adiyle yeniden bir kaza ku
rulması hakkında kanun lâyihası (1/521) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71 - 2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

12.1.1953 

•i ? 

Konya İli Akşehir İlcesine bağlı Yunak Bucağında Yunak adiyle yeniden bir ilce kurulması 
hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

B a ş b a k a n 
" * * • - . -> iı A. Menderes 

( S. Sayısı : 147 ) 
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GEREKÇE 

Bağlı bulundukları merkezlere; merkezlerinin 50, 60, 70 kilometre, köylerinin ise; 50 - 100, 45-
70, 55 - 80 kilometre mesafede bulunmaları teşkilâtlandırılmak istenilen ilce sahasının, 4000 kilo
metreye yaklaşan bir genişlikte olması, iktisadi alanda büyük bir ziraat ve hayvancılık yeri oluşu 
ve kültür sahasında ise; muhitine nazaran geri kalmış bir bölge bulunuşu dolayısiyle Konya İlinin 
Akşehir İlcesine bağlı Yunak bucağı bölgesinde yeniden bir ilçenin teşkilâtlandırılması, halkın 
kalkınmasında, hizmetlerin kolayca görülmesinde halk ve Hükümet münasebetlerinin düzenlenmesin
de büyük faydalar sağlıyacağı sonucuna varılarak merkezi Yunak olmak ve (Yunak) adiyle anılmak 
üzere yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlen
miştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Konya İli Akşehir İlcesine bağlı Yunak Buca
ğında Yunak adiyle yeniden bir ilce kurulması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı bucak ve köyleri ihtiva etmek üze
re Konya İli Akşehir İlcesine bağlı Yunak Bu
cağında (Yunak) adiyle yeniden bir ilce kurul
muştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolanna eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakam 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

8. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
S. Ytrcdlt 

( S. Sayısı : 147 ) 
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Mardin Vilâyeti Savur Kazasının Maserti Nahiyesinde Ömerli adiyle yeniden bir kaza kurulması 

hakkında kanun lâyihası (1/522) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 12 . 1 . 1953 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Mardin îli Savur İlçesinin Maserti Bucağında Ömerli adiyle yeniden bir ilce kurulması hakkında 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Mendtru 

GEBBKÇE 

Mardin îli Savur İlcesine bağlı Maserti Bucağı geniş kayalık ve bu sebeple sarp bir arazi üzerine 
yayılmış olan köyleri, bağlı bulundukları ilce merkeziyle irtibatta güçlüğe mâruz kalmakta ekonomik 
ilgileri daha ziyade il merkeziyle olduğundan bu bakımdan da Savur'la münasebetleri pek az bulun
maktadır. Bu durumun tesirleriyle kendi bünyesinde inkişaf va'deden ve bucak merkezi olan ve bu 
suretle iktisadi b'ir merkez vasfını almaya hazırlanan (3191) nüfuslu Maserti'nin etrafında, (41) 
köy ve (23.519) nüfustan mürekkep yeni bir ilçenin teşkilâtlandırılması, halkın kalkınmasında, hiz
metlerin kolayca görülmesinde, halk ve Hükümet münasebetlerinin düzenlenmesinde büyük faydalar 
sağlıyacağı mütalâa edildiğinden, merkezi Maserti olmak ve (ömerl'i) adiyle anılmak üzere yeniden 
bir ilce kurulması uygun görülmüş ve ilişik kanun tasarısı da bu maksatla hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mardin İli Savur İlçesinin Maserti Bucağında 
Ömerli adiyle yeniden bir ilce kurulması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Mardin 
İli Savur İlçesinin Maserti Bucağının merkezi 
olan Maserti Köyü merkez olmak ve (Ömerli) 
adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce kurul
muştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayılan gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

UEÇlCÎ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

tfko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
/S. Ağaoğlu 

işletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

S. YtrcdU 

Bize Vilâyeti Pazar Kazasına bağlı Ârdeşen Nahiyesinde Ardeşen adiyle yeniden bir kaza ve bu 
kazaya bağlı olmak üzere Çamlıca adiyle yeniden bir nahiye kurulması hakkında kanun lâyi

hası (1/523) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say* : 71/2271 
Büyük Millet Mcelisi Yüksek Başkanlığına ' 

Bize İli Pazar İlcesine bağlı Ardeşen Bucağında Ardeşen adiyle, bir ilce ve bu ilçeye bağlı olmak 
üzere Çamlıca adiyle yeniden bir bucak kurulması hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 25 XII . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. ¥"ndere% 

GEREKÇE 

Dik yamaçlar, derin vadiler ve birbirini takip eden dağ ye tepelerin kapladığı ve çoğunlukla ör
tülü bir arazi manzarası gösteren Ardeşen bölgesinde köyler; Fırtm suyu ve kollannûı müsait va
dilerinde yerleşmişler ve bugünkü idari merkezleri olan Pazar'a ancak bu vadilerin sağlıyabileceği 
kolaylıklardan faydalanılarak gidebilmektedirler. 

Karayollarındaki güçlükler ve Ardeşen üzerinden yapacakları deniz irtibatında; Karadenizin 
hususiyeti ve vasıta durumu bakımından karşılanacakları zorluklar ve bölgenin iklim durumu da 
göz önüne alınırsa; 30.000 e yaklaşan bir nüfusu bulunan bölge köylerinin daha yakın ve daha ko
lay gidebilecekleri ve halen de kısmın iktisadi ilgilerinin üzerinde toplandığı idari bir merkez 
etrafında teşkilâtlandırmak faydalı görüldüğünden Rize İli Pazar İlçesi Ardeşen Bucağı bölgesinde 
merkezi Ardeşen olmak üzere (Ardeşen) ve buradan tutumlanan kadro ile, (16.000) küsur nüfus, 
(27) köyden ibaret olmak ve merkezi de Yukarı Viçe Köyünde bulunmak üzere (Çamlıca) adiyle 
yeniden bir bucak kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı da bu maksatla hazır
lanmıştır. 

( S. Sayısı : 147 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Rize İli Pazar İlcesine bağlı Ardeşen Bucağın
da Ardeşen adiyle yeniden bir ilce ve bu ilçeye 
bağlı olmak üzere Çamlıca adiyle yeniden bir 

bucak kurulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı bucak ve köyleri ihtiva etmek üze
re Rize İli Pazar İlcesine bağlı Ardeşen Buca
ğında (Ardeşen) adiyle yeniden bir ilce ve bu 
ilçeye bağlı olmak üzere Yukarı Viçe Köyünde 
(Çamlıca) adiyle de yeniden bir bucak kurul
muştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçemin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve claire-
l'erin kadrolarınla eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun vavımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

M. Alakant 
Millî Savunma Bakanı 

iSf. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

S. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
8. Ttrcah 

Sivas Vilâyeti Şarkışla Kazasının Gemerek Nahiyesinde Gemerek adiyle yeniden bir Kaza kurul
ması hakkında kanun lâyihası (1/524) 

. T. C. 
Başbakanlık 12 . 1 . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü ' 
Tetkik Müdürlüğü " " "; 

Sayı : 71 - 2271 ' ' " • - , ' î'* 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sivas İli Şarkışla İlçesinin Gemerek Bucağında Gemerek adiyle yeniden bir İlce Kurulması 
hakkında tçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XI I . 1952 tarihinde yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederiın. 

Başbakan 
a 4 , Menderes 
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GEREKÇE 

Sivas îli Şarkışla İlcesine bağlı Gemerek Bucağının merkezi; ofisi, posta, telgrafı, Tekel me
murluğu, beş yüzden fazla öğrencili bir ilk okulu ve belediyesiyle münkeşif bir merkez olup bu 
bölge; ziraatçılığı, hayvancılığı ve küçük sanayii ile muhitinde üstün bir varlık göstermekte ve 
büyük bir nüfus topluluğunu da sinesinde barındırmaktadır. Bu bakımdan adı geçen bölgede ye
niden bir îlcenin teşkilâtlandırılması, halkın kalkınmasında, hizmetlerin kolayca görülmesinde, 
halk ve Hükümet münasebetlerinin düzenlenmesinde büyük faydalar sağlıyacağı sonucuna varıl-
rak merkezi Gemerek olmak ve (Gemerek) adiyle anılmak üzere yeniden bir îlce kurulması uygun 
görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Sivas İli Şarkışla İlçesinin Gemerek Bucağında 
Gemerek adiyle yeniden bir ilce kurulması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Sivas İli 
Şarkışla İlçesinin Gemerek Bucağı merkezi 
olan Gemerek Kasabası merkez olmak ve (Ge
merek) adiyle anılmak üzere yeniden bir i'lce 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayılan gösterdle'nı bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerim kadrolarınla eklemmiştfrr. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulrnıası kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret vo giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve '" Devlet Bakanı 
Dışişleri B. V. Başbakan Yardımcısı 

A. Menderes I 
Devtet Bakanı % Adalet Bakanı 
M. Alakant * O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
8. Kurtbek ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

1 ti. Polatkan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. ileri K. Zeytinoğlu 
Eko. ve Ticaret Bakanı Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı ve Eko. 
T. Üresin ve Tic. B. V. 

8. Ağaoğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
8. YvrccHı 
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Trabzon Vilayeti Sürmene Kazasına bağlı Karadere Nahiyesinde Karadere adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/525) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Trabzon ili Sürmene ilcesine bağb Karadere Bucağında Karadere adiyle yeniden bir ilce kurul
ması hakkında içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . 12 . 1952 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

' GEREKÇE 

Karadere bölgesi; sahilden içerlere doğru (80) kilometreyi bulan dar bir derinlik göstermekte ve 
içeride bu derinlik böylece arızalı bir şekilde daha da genişlemektedir. Bu sahada yer almış olan 
(40 000) ne yakın büyük bir nüfus topluluğu da görülmektedir. Bu büyük nüfus topluluğunun ikti
sadi bir merkezi olan bucak merkezi Araklı; Sinob'dan sonra en tabiî bir liman oluşu, günden güneüçti-
sadi ve ticari bünyesinin gelişmekte bulunuşu ve derhal bir ilçenin bütün teşkilâtını barındırabile
cek bir durumda olmasiyle muhitinde önemli bir varlık göstermektedir. 

Bölge köylerinin bugünkü merkezleri Sürmene'ye Araklı'dan geçmek suretiyle gittiklerinden bura
da bir ilce kurulmasiyle, halkın da bu bakımdan kaybettikleri zaman ve çektikleri müşkülât önlen
miş olacağından Trabzon ili Sürmene ilcesine bağlı Karadere Bucağı bölgesinde merkezi Araklı 
olmak üzere (Karadere) adiyle yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasa
rısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLtPl 

Trabzon ili Sürmene İlcesine bağlı ftaradere 
Bucağında Karadere adiyle yeniden bir ilce ku

rulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı bucak ve köyleri ihtiva etmek üze
re Trabzon ili Sürmene ilcesine bağlı Karade
re ve Dağbaşı bucakları bölgesinde merkezi 
Araklı olmak ve (Karadere) adiyle anılmak 
üzere yeniden bir ilce kurulmuştur. 

MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve «ayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayıilı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarıma eklenmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (ilce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 
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MADDE 3. -

yürürlüğe girer. 

MADDE 4. -
, yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O §. Çiçekdağ 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

içişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakam ve Eko. 
ve Tic. B. V. 
8. Ağaoğlu 

işletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. YtrcaU 

Zonguldak Vilâyeti Safranbolu Kazasına bağlı Eflâni Nahiyesinde Eflani adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında kanun lâyihası (1/526) 

T . C . . 
Başbakanlık 12 . I . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2271 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zonguldak ili Safranbolu İlcesine bağlı Eflâni Bucağında Eflâni adiyle yeniden bir ilce kurul
ması hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XII . 1952 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ü'işilderiyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bölge çetin arızaların yer aldığı bir sahadır. Köyler, bu arızaların müsait yerlerine serpilmiş va
ziyettedirler. 

(1000) rakımının fevkında bulunan bucak sahası; yolsuzluk, avarız ve kışın sertliği dolayısiyle 
muvasalaya zaman zaman imkân vermemekte ve bu muvasala yazın bile zorlukla yapılmaktadır. 

Bucak Merkezi olan Çelebiler; idari ve iktisadi merkezlere uzak kalması ve coğrafi şartlarının da 
güçlüğü icabı olarak bölgesinin ihtiyaçlarını karşıhyacak bir merkez halini almış ve öteden beri ge
niş bir bölgenin önemli bir pazarı olmuştur, işte bu zaruretlerin desteklediği ve Kastamonu'dan (15) 
köy ile birlikte (59) köy ve (20.000) ni geçen bir nüfusun toplandığı Zonguldak İli Safranbolu il
cesine bağlı eflâni Bucağı bölgesinde merkezi Çelebiler olmak üzere (Eflâni) adiyle yeniden bir 
ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

( S. Sayı» : 147 ) 



— 28 — 
HÜKÜMETİN TEKLİM 

Zonguldak İli Safranbolu İlcesine bağk Eflani 
Bucağında Eflani adiyle yeniden bir ilce kurul

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Zongul
dak İli Safranbolu İlcesine bağlı Eflani Buca
ğı bölgesinde merkezi Çelebiler olmak ve (Ef
lani) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce ku
rulmuştur. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayıları gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı oetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarınla eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
, Devlet Bakanı 

M. Aldkant 
Millî Savunma Bakanı 

8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Kğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Ytrcalı 

Zonguldak Vilâyeti Safranbolu Kazasına bağlı Karabük Nahiyesinde Karabük adiyle yeniden 
kaza kurulması hakkında kanun lâyihası (1/527) 

bh 

TC. 
Başbakanlık 12 . 7 .... 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-2271 . : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Zonguldak İli Safranbolu İlcesine bağlı Karabük Bucağında Karabük adiyle yeniden bir ilce 
kurulması hakkında İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25 . XI I . 1952 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederin. 

Başbakan 
A, Menderes 

( S. Sayısı : 147 ) 



— 29 — 
GEREKÇE ^ ~ 

Memleketin en büyük ağır sanayiinin yer aldığı ve daimî bir inkişaf halinde bulunan ve buna 
mütenazıran artan nüfusu ile yakın bir istikbalin büyük bir sanayi vasfını alacak olan Karabük; 
idari teşkilâtımızdaki bugünkü durumu ile bu sahada ihtiyacı karşılanamamakta ve üst bir idare 
kademesinin, bu bölgede tesisi zarureti kendisini kaçınılmaz bir şekilde hissettirmektedir. Bu ba
kımdan Zonguldak îli Safranbolu îlcesi Karabük Bucağı bölgesinde; merkezi karabük olmak ve 
(Karabük) adiyle anılmak üzere yeniden bir ilce kurulması uygun görüldüğünden ilişik kanun ta
sarısı bu maksatla düzenlenmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zonguldak tli Safranbolu İlcesine bağlı Karabük 
Bucağında Karabük adiyle yeniden bir ilce ku

rulması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı bucak ve köyleri ihtiva etmek üzere 
Zonguldak îli Safranbolu ilcesine bağlı Karabük 
Bucağında (Karabük) adiyle yeniden bir ilce ku
rulmuştu!. 

MADDE 2. — İlişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ve sayılan gösterilen bu ilçenin ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili bakanlık ve daire
lerin kadrolarınla eMenmiştar. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — İlişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar ( ) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli eetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu ilçenin aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (İlce teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

M. Alakant 
Millî Savunma Bakanı 

8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E: Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresih 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve Eko. 
ve Tic. B. V. 

8. Ağa&ğlu 
İşletmeler Bakanı ve 

Güm. ve T. B. V. 
8. YtrcdU 
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İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/506, 507, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 516, 517, 518, 
519, 520, 521, 522, 523, 

524, 525, 526, 527 
Karar No. 21 

21 . I . 1953 

Yüksek Riyasete 

Yeniden 22 kaza ile 3 nahiye kurul
masına ve bir nahiyenin kaldırılmasına 
dair kanun lâyihaları, İçişleri Vekili ile Maliye 
Vekâleti temsilcisinin iştirakleriyle komisyonu
muzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde müzakere açıldığında; 22 ka
za tenkiline dair olup, ayrı ayrı hazırlanmış lâ
yihaların birleştirilerek görüşülmesine dair tek
lif, ittifakla kabul edildikten sonra cereyan 
eden müzakere esnasında, vâki suallere İçişle
ri Vekilinin vermiş olduğu cevaplarla bu hu
sustaki etraflı ve tatminkâr izahatı ve Hükü
met lâyihalarmdaki mucip sebepler komisyonu
muzca da yerinde görülerek ayrı ayrı tanzim 
edilmiş olan kanun lâyihaları bir metin halinde 
birleştirilmek suretiyle ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Reisi 

Edirne 
R. NasuhÂoğlu 

İçişleri Komisyonu 
Reis Vekili 

Bursa 
N. Yilrvm 

Bu R. Sözcüsü 
Amasya 
K. Eren 

Sö 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çorum 
fi. Koldaş 

İstanbul 
'. Türkgeldi 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Niğde 
hakkımı muhafaza 

kaydiyle 
F. Ecer 

Samsun 
1/. Özkefeli 

Zonguldak 
.1. Yurdabaymk 

Afyon K. 
Kazanın Mahmudiye'de 
kurulması lâzımdır kana
ati ile birlikte; Bmirda-
ğı köylerinden Çifteler '-
e köy verilmesine muha
lifim. 

A. Veziroğlu 
Çoruh 
Z. Vral 

İsparta 
K. Demiralay 

Kırklareli 
F. Üstün 

Kütahya, 
B. Besin 

Ordu 
F. Boztepe 

Bursa 
A. E rozan 
Erzurum 

.¥. Zer en 
Kastamonu 

F. Keçecioğlu 

Trabzon 
Fi. Orhon 

Vran 
/. Akın 

Sivas 
E. Damak 
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ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DBĞÎŞTÎRİŞÎ 

Yeni 22 Kaza Kurulması hakkında Kanım 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde; ad
ları, merkezleri ve kendilerine bağlanan nahiye 
ve köyleri gösterilen (22) Kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — Ankara Vilâyeti Altındağ Ka
zasından tasarruf olunan kadro ile Yenidoğan'-
da, Eskişehir Vilâyeti Çifteler Kazasından ta
sarruf olunan kadro ile Mahmudiye'de, Rize 
Vilâyeti Ardeşen Kazasından tasarruf olunan 
kadro ile de Çamlıca'da bu adlarla anılmak üze
re üç Nahiye kurulmuştur. 

MADDE 3. — Eskişehir Vilâyeti Merkez 
Kazasına bağlı îsmetpaşa Nahiyesi kaldırılarak 
bu nahiyeye bağlı köyler (1) sayılı cetvelin Çif
teler Kazası kısmında gösterildiği gibi Çifte
ler Kazasının merkez ve Mahmudiye Nahi
yesine bağlanmıştır. 

MADDE 4. — Bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, aylık ve sayıları gösterilen bu kazalar ku

ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Vekâlet ve daire
lerin kadrolarına eklenmiştir. 

ĞEÇtCt MADDE 1. — Bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1953 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı
sımlarına eklenmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — Kurulması kabul edi
len bu kazaların aylık, ücret ve giderleri karşılı
ğı olarak Maliye Vekâleti Bütçesinin (Kaza teş
kili giderleri) bölümüne (1 757 888) lira ödenek 
konularak bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve 
maddelerine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Ma
liye Vekil'i yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

(•S.'Sayısı ; 147 ) 
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içişleri Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Afyon Sincanlı Sinanpaşa 

S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Akçaşar 
Akviran 
Ayvalı 
Balmahmut 
Boyalı 
Bulca 
Çalışlar 
Çatkuyu 
Çayhisar 
Çobanözü 
Düzağaç 
Elvanpaşa 
Garipçe 
Gezler 
Güney 
Karacaviran 
Kayadibi 
Kılınçarslan 
Kınık 
Kırka 
Kumarı 
Küçükhüyük 
Mahmarı 
Nuh 
Paşa 
Reşadiye 
Saraycık 
Serban 
Sinir 
Tazlar 
Tokuşlar 
Yıldırımkemal 
Yürükmezarı 
Köprülü 

Afyon 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

'*İi,- * 
> 
• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

Merkez Kazasının Sincanlı N 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
fr 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

ahiye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(S. Sayısı : 147 ) 
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Altındağ Kazasına bağlanan nahiye ve köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Ankara 

S. Ne 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

•. Köyün adı 

Karapürçek 
Kavaklı 
Nenek 
Solfasol 
Tatlar 

Bağlum (B. M.) 
îvedik 
Çapaklı 
Kılıçlar 
Kösrelik 
Mahmudiye 
Memlik 
Saray 
Lezgi 
Ülümbûş 
Yakacık 

] 
Aydmcık 
Gicik 
Karacaviran 
Karaköy 
Ovacık 
P«çenek 

Altındağ Artıridâğ 

Merkez nahiyesi 

Alındığı merkez 

Merkez kazası merkez nahiyesinden 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Bağlum Nahiyesi 
Merkez kazası Bağlum Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Keçiören Nahiyesi (Merkezi Keçiören) 
Merkez kazası Keçiören Naniyesmden 

Pursaklar 

Yenidoğan Nahiyesi 
(Altındağ Bucağı eski merkezi olan Yenidoğan Mahallesinden) 

( 8. Sayısı : 147 ) 



S. Ne 

1 
2 
3 
4 
5, 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

). Köyün adı 

Aşağı Avara 
Azizabat 
Bilara 
Bucak 
Çobanisa 
Eğridere 
Feslck 
Gelenbe 
Gencelli 
Gencelliderc 
Girenis 
Horsunhı 
Kayran 
Sarıcaova 
Yamalak 
Yaylalı (Kavacık) 
Yöre 
Yukarı Avara 
ÇHamzallı) 
l Pirlibey \ [•] 
Sinekler 
Uzgur 
Burhaniye 
Kızjldere 
Muratdağı 
Ortakçı 
Savcıllı 
Gündoğan 

— 34 — 

Kuyucak Kazasına bağlanan köyler 

Vilâyeti 

Aydın 

Aydın 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

Kazanın adı 

Kuyucak 

Merkezi 

Kuyucak 

Alındığı merkez 

Vilâyeti Nazilli Kazasının Kuyucak Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 

» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
3> 

3» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 

» 

» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez nahiyesinden 
» 
» 
» 

» 
» 
3> 

Denizli Vilâyeti Sarayköy Kazasının Merkez Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 

Aydın 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
:> 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
•» 

» 
» 

t » 
» 

Vilâyeti Nazilli Kazasının Kuyucak Nahiyesinden 

[*]Bu iki köy çıkarılacak Nazîll'de. kalacak ve Kuyucak Kazası (26) köylü olacaktır. 
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Kepsut Kazasına bağlanan nahiye ve köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Baukesir Kepsut Kepsut 

Merkez Nahiyesi 

S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Ahmetölen 
Akça 
Akçakeltik 
Atranos (Tilkilik) 
Alagüney 
Bağtepe 
Bektaşlar 
Beyköyü 
Danahisar 
Dançukunı (Tepeköy) 
Dedekaşı (Kalekaşı) 
Dereçerkez 
Dereli 
Dombaydere 
Eşeler 
Eyüpbükü 
Hotaşlar 
Kalburrcu 
Karaağaç (Karabaş) 
Karacaören 
Karaçaltı 
Karagöz 
Keçidere 
Mehmetler 
Nusrat 
Ovacık 
örenli 
Reeepselimiye 
Saraç 
Sarf aklar 
Sarıçayır 
Serçeören 
Servet 
Şapla 
Şeremetler 
Uncukırı (Mahmudiye) 
Uncukm (Osmaniye) 
Tekkeışıklar 
Yoğunoluk (Kadiroğlu) 
Karahaliler 

Balıkesir 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez Kazasmın 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» . 

» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> ' 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Kapsut Kepsut Na 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

;» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

"''".- »'" 
» 
» 
> >• 
I?'-"' 

» 
> 
> 
> 

• • » • ' • 

; • • » • 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
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S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Durak 
Bükdere 
Büyükkanrancı 
Çalkandil 
Gök 
îsaalan 
Kayaili 
Kayacıklar 
Kepekler 
Kızıloluk 
Küçükkatrancı 
Mestanlar 
ören (Harman) 
örencik 
Piyade 
Sayacık 
Seç 
Tal 
Tuzak 
Yaylabaşı 

Durak Nahiyesi : 
Balıkesir Vilâyeti Merkez Kazasının Durak Nahiyesinden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
'» 
» 
» 
» 

Pazaryeri Kazasına bağlanan köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Bilecik 

Köyün adı 

Alınca 
Ahmetler 
Arapdede 
Bakraz 
Bahçesultan 
Burçalık 
Bulduk 
Bozcaarmut 
Büyükelmalı 
Dereköy 
Demirköy 
Dülger oğlu 
Furanlar 
Güde 
Gümüşdere 
Karaköy 

Pazaryeri Pazarcık 

Alındığı merkez 

Bozüyük Kazası Pazarcık Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

( S. Sayısı : 147 )' 
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S. No. Köyün adı Alınığı merkez 

17 Karadede 
18 Kınık 
19 Küçükelmalı 
20 Nazifpaşa 
21 Sarıdayı 
22 Sarnıç 

Bozüyük Kazası Pazarcık Nahiyesinden 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
> » > » 

Adıileevaz Kazasına bağlanan köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

Bitlis 

». Köyün adı 

Akçıra 
Arin 
Arinçkus 
Aşağısüphan 
Cihangir 
Dizdar 
Bşkesarih 
Hashündürük (Haskün-
dürük) 
Horans 
Karakeşiş 
Kazük 
Koçiri (Köçeri) 
Köğüs (Köğos) 
Murhus (Morhus) 
Norşun (Norşin) 
Nurşuncuk (Norşincik) 
Parkat (Parğat) 
Peşnekömür (Peştekö-
mür) 
Yukarısüphan 
(Banzıt 
Harabasarik (Haraba-
sork) 
Hekesor 
Karaşeyh 
Mollafadıllı 
Reşedar 

Adilcevaz 

Ahlat kazası 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
> 
* 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Ağrı Vilâyeti 

s» 
> 
> 
» 
> 

Adilcevaz 

Alındığı merkez 

Adilcevaz Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Patnos 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 

ilçesi Sarısu Nahiyesinden 

» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
> 
» 
> 

( S. Sayısı : 147 ) 
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Gölhisar Kazasma bağlanan nahiye ve köyler 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
İS 
14 
15 

1! 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Vilâyeti 

Burdur 

Köyün adı 

Armutlu 
Asmabağ 
Aşmalı 
Çatak 
Çörten 
Dirmil 
Evciler 
Gölpmar (Karapınar) 
Kavuncu (Çamköy) 
Kızılkaya 
Maşta 
Yusufça 
îbecik 
Ibecikdere 
Pirnaz 

Çavdır 
Anbarcık 
Bayır (Bayındır) 
Büyükalan 
Dengere 
Gölcük (Yazrr) 
Hisarardı 
Ishak 
Karaköy 
Kayacık 
Kızıllar 
Kozağacı 
Küçükalan 
Sorkun 
Söğüt 
Ulupmar 

Kazanın adı 

Gölhisar 

Merkezi 

(Horzum - Armutlu) [*] 

Alındığı merkez 

Burdur Vilâyeti Tefenni Kazasının Armutlu Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muğla 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyetinin Fethiye Kazasının Üzümlü Nahiyesinden 
» 
» 

» 
» 

Çavdır Nahiyesi 
Burdur Vilâyeti 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 

Tefenni Kazasının 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
> 

» 
» 

Çavdır Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
> 

[•] Arww^w Horzum ile birlikte kaza merkezi olacaktır. 
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Keleş Kazasına 

Vilâyeti 

Bursa 

S. No. Köyün adı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Akçapınar 
Alpagut 
Belen viran 
Bıyıklıalan 
Demirciler 
Domalı 
Düğenli (G-üğneli) 
Gelemiç 
Gököz (Göküz) 
Harmanalan 
Haydar 
Kemaliye 
Kıranışıklar 
Kocakovacık 
Küçükkovacık 
Menteşe 
Sorgun 
Uzunöz 
Yağcılar 
Yenice (Delice) 
Avdan 
Başak 
Davutlar 
Denizler 
Durak 
Hereke 
H. Demirci 
Issızviran 
Karaardıç 
Oydaş 
Yunuslar (H. Yunuslar) 
Baraklı 
Büyükdeliler 
Dağdibi 
Epçelıer 
Güneybudaklar 
Kozbudaklar 
Küçükdeliler 
Sefenşıklar 
Siyahiler 
Dedeler 

bağlanan köyler 

Kazanın adı Merkezi 

Keleş 

Bursa Vilâyetini] 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Keleş 

i 

Alındığı merkez 

a Orhaneli Kazasının 
» > 
» > 
> * 
» > 
» > 
» > 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» » 
» > 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Keleş Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 

' ' » 
» 
» 
» 

. , ^. ... 
1 » ' 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

Bursa Vilâyeti Orhaneli Kazasının Harmancık Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

» » 
» » 
> » 
» » 
> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bursa Vilâyeti Merkez Kazasının Soğukpınar 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bursa V 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
> > 
» » 
» » 

ılâyeti Orhaneli Kazasının Mer 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kez Nahi 

> 
"»"" ' ; 

• • • > • • • • • 

> 
• —,... 

» 
» 
» 
> 
» 

Nahiyesinden 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yesinden 
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8. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Köyün adı 

Arımezr&ası 
Ayvacık 
Belevi 
Cumaalanı 
Değne 
Enıecik 
Gürsu 
Hüsniye 
İmamlar 
Kalaklar 
Kabaklar 
Kalmkpz 
Karabayır 
Kolak 
Kızılyaka 
Masıt 
Sofular 
Yakubiye 
Yusufiye 
Alcı 
Alıyeren 
Gölcük 
Greniztahıtah 
Hacıkurtlar 
Hortuma 
KaraismaiUer 
Kmıkyeri 

Vilâyeti 

Denizli 

— 40 -
Kazanın adı 

Çameli 

Acıpayam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Acıpayam 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alındığı 

Kazasının 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Merkezi 

Karaman 
(Cum&yanı) 

merkez 

Karaman Nahiyesinden 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

merkez 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5» 

» 
> 

nahiyesinden 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
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Enez Kazasıtıa bağlanan köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

i. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

K Köyün 

Abdürrahim 
Arnavut 
Büyükevren 
Çandır 
Çavuş 
Çeribaşı 
Galata 

adı 

Edirtn« 

. 

Gülçavuş (Esld adı Kel-
çavuş) 
Hasköy 
Karamcirli 
Kocaali 
Küçükevren 
Sultanice 
Şehitler 
Vakıf 
Yazır 
Y«ni«e 

Eme* 

Keşan Kazası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Enez 

Alındığı merkez 

Enez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
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Çifteler Kazasına bağlanan bucak, ve köyler 

Vilayeti Kazanın adı Merkezi 

3. Ne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Köyün adı 

Abbashalimpaşa 
Belpmar 
Çiftelerbaşkurt 
Eminekini 
Körhasan 
Mamure 
Saithalimpaşa 
Mecidiye 
Büngeşik 

Eskişehir 

Hayriye (Çmgıllıhüyük) 
İnsaniye 
Kadıkuyusu 
Orhaniye 
Osmaniye (Kuruhüyük) 
Cerenli 
Zaferhamit 
Yaralı 
Akdere 
îskânkuyu 
Karaağaç 
Kayı 
Kulapa 
Yazılıkaya 

Eskişehir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çifteler 

Vilây 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Afyon Vilâyeti 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

eti 

Çifteler 

Almdığı merkez 

Merkez Kazasının Çifteler Nahiyesinden 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

» kaldırılan t 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Sivrihisar Kazası Kaymaz 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 

smetpaşa Nahiyesinden 
. » 

» 
» 
:» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 

Emirdağ Kazasının Bayat Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 

:» 
» 
» 
» 
'» 

Mahmudiye Nahiyesi : 

(Merkezi Mahmudiye'de olan eski Çifteler Nahiyesi) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Mahmudiye (B. M.) (B) 
Balcıkhisar 
Conker 
Mesudiye (Çifteler Mesu
diye) 
Şerefiye 
Topkaya 
Yeniköy 
îsmetpaşa 
Fahrîye 
Hamidiye 
Lûtfiye 
Yeşilyurt 
Mecidiye 

Eskişehir 
» 
» 

» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyeti 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Meı 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» kaldırılan îsmetpaşa Nahiyesinden 
» » » 

Çifteler Nahiyesinden 
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Çpkurca Kazasına bağlanan nahiye ve köyler 

Vilâyeti 

Hakkâri 

S. Köyün 
N. Eski adı 

1 Biyadır 

2 Tuhup Zaviyesi 

3 Güzereş 

4 Marufan 
5 Bilican 

6 Sivişk 
7 Ziyaniş 
8 Eriç 

• 

9 Ertuş 
10 Erduş 

11 Gundek 

12 Destan 

1 Alamun (B.M.) 

2 Aşuta 
3 Araş 
4 Serispiyan 
5 Kelitan 

Yeni adı 

Narlı 

Kayalık 

Cevizli 

Kurudere 
Kavuşak 

Kavaklı 
Işıklı 
Eriş 

Uzundere 
Çağlayan 

Gündeş 

Üzümlü 

Zap 

Çığlı 
Ortaköy 
Akkaya 
Tâşbaşı 

Kazanın adı Merkezi 

Çukurca Çukurca 

Merkez Nahiyesi 

Bağlı Mahallesi 
Eski adı 

Belatagunt 

Hişet 
Sivasilbey 
Sifsidan 
Tuhup 
Mezrea 
Piri 
— 
Talisan 
Serani 
— 
— 
Sâlike 
Şivarezan 
Canmemdan 
Kiralan 
Mirkanis 
Kasır 

• Betrut 
Kıırbe 
Hilâl 
Gevman 
Mirzan 
Minyanis 
Tivar Zavîtesi 
Lizan 
Siyavirk 

Yeni adı 

Taşlık 

Meşeli 
Kazan 
Benekli 
Çeltik 
Yaylak 
Güven 
— 
Madenli 
Pepeli 
— 
— 
Pmarlı 
Çınarlı 
Kandil 
Karasu 
Sarp 
Köşk 
Dede 
Tümsek 
Küçükköy 
Köprülü 
Çimenli 
Güzeldere 
Ormanlı 
Çiqekli 
Sarıyer 

Zap Nahiyesi 

Geremus 

Betkâr 
— 
Bdte 
îde. 

Yarma 

Serin 
— 
Dîkenli 
İğdeli 

Alındığı merkez 

Merkez îlcesi Çukurca Na
hiyesinden 

> » 
» > 
> > 
» » 

1 > » 
» » 
> » 
» » 
» » 
» > 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
» > 
> » 
» » 
> > 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
y 

> 
> 
> 
> 
> 
» 

Baytüsşebap Kazasının Zap 
Nahiyesinden. 

> 
» 
» 
» 

» » 
» » 
y » 

» » 
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Digor Kazasına bağlanan köyler 

S. Ne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Vilâyeti 

Kars 

Köyün adı 

AlacamaLazgirt 
Alem 
Bacalı 
Celâl 
Çatak 
Dağkarakale 
Düzgeçit 
Bkrek 
Gülhayran - Isagayır 
Harabe taşnik 
Hasancan 
Karabağ 
Kızılkule 
Kozluca 
Kösesöğütlü 
Mevrek 
Nahcıvan 
Pazarcık (Şatıroğlu) 
Sıçantarhan 
Şirinköy 
Türkmeşen 
Türksöğütlü 
Türktaşnik 
Yemençayır 
Yeniköy 
Zihni 
Abulşaban 
Arpalı 
Bakran 
Başköy 
Erdavutsöğütlü 
Halıkışlak 
Sorhunlu 
Zıhçı 

Kara 

Kazanın adı 

Digor 

Alındığı 

Mer 

Digor 

ı merkez 

kezi 

merkez kazasının Digor Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
> » 
» 
» 
» 
» 

Kağızman Kazası merkez nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Borluk 
Kars m«rke7 nahiyesine bağlanan köyler 

Kars merkez kazası Digor Nahiyesinden 
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(Tomarza Kazasına bağlanan nahiye ve köyler) 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

S. Ne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

>. Iföyün adı 

Bektaş 
Böke 
Cücün 
Cüregen 
Çilmeze 
Çömlekçi 
Göbü 
Haeıpaşa 
Kabaklı 
Kale 
Kelgın 
Kevenağıl 
Koşcağız 
Kömür 
Köpekü 
Mardin 
Persek 
Pusatlı 
Sanmehmetli 
Sosun 
Söğütlü 
Şiraz 
Şıhbarak 
Tıravşm 
Virancık 
Yamaçlı 
Bostanlık 
Harsa 
Kara viran 
Gül viran 

Toklar 
Akin 
Akmezar 
Arslantag 
Büyükcanlı 
Büyüksüvegen 
Cinliyurt 
Ctühâ 

Kayseri Tomarza 

(Merkez Nahiyesi) 

Tomarza 

Alındığı merkez 

Kayseri Vilâyeti Develi Kazasının Tomarza Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
x> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
S> 

» 
» 
» 
» 

•» Bünyan 
» 
» 

» 
» 

(Toklar NahiyeBİ) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Kazası 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elbaşı 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 

Kayseri Vilâyeti Pınarbaşı Kazasının Toklar Nalıiyesinden 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

( S . Sayısı 

»_ 
» 
» 
» 
» 
» 

: 147) 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 

» 
V 

» 
» 
» 
» 
» 



46 
a. No. Köyün adı Alındığı merkez 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Çanakpmar 
Güzelce 
Icadiye 
îmiruşağı 
Kaman 
Karamuklu 
Keprin 
Kesir 
Küçükcanlı 
Küçükkarapınar 
Kümbetir 
Madrasan 
Melikviran 
Nurvana 
Taf 
Tahtakemer 
Tatar 
Zelhin 

Kayseri Vilâyeti Pınarbaşı Kazasının Toklar Nahiyesinden 
» » » » » » 
» » » » :» » 
» » » » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Pmarhisar Kazasına bağlı köyler) 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Köyün adı 

Akviran 
Ceviz 
Çayırdere 
Deveçatağı 
Evciler 
Hacıfakîı 
îslâmbeyli 
Karıneak 
Kaynarca 
Kurudere 
Osmancık 
Poyralı 
TozaHı 
Yancıklar 
Yenimandıra 

Kıklareli Pmarhisar Pmarhisar 

Alındığı merkez 

Kırklareli Vilâyeti Merkez Kazasının Pmarhisar Nahiyesinden 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Yunak Kazasına bağlanan nahiye ve köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Konya ' Yunak 

• Merkez nahiyesi 

Yunak 

S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 Böğrüdelik 
2 Ciphanlı 
3 Çeltik 
4 Hacıfakılı 
5 Honamlı 
6 îmamoğlu 
7 Ishakuşağı 
8 Karayayla 
9 Kasımoğlu 

10 Kurtuşağı 
11 Küçükhasan 
12 Meşelik 
13 Meşrutiye 
I Odabaşı 
15 Renkoğlu 
16 Saray 
17 Torunlar 
18 Yukarıağzıaçık 

1 Turgut 
2 Eğrikuyu 
3 Harunlar 
4 Kıllar 
5 Kuzviran 
6 Teahütlü 
7 Tursunlu 
8 Yavaşlı 
9 Yığar 

1 Sülüklü 
2 Başkuyu 
3 Beşışıklı 
4 Boyalı 
5 Hacımusa 
6 Hacıömeroğlu 
7 Katırlı (Hatırlı) 
8 Karabıyık 
9 Ortakışla 

10 Sarıkaya 
I I Sevinç 
12 Sinanlı 
13 Zaferiye (Kayışoğlu) 

Akşehir Kazasının Yunak Nahiyesinden 

Turgut Nahiyesi 
Akşehir Kazasının Turgut Nahiyesinden 

* i» * !» 

Sülüklü Nahiyesi 
Cihanbeyli kazasının Sülüklü Nahiyesinden 

* » 
» 1» 
> » 
> > 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
> » 
» > 

(S. Sayısı : 

» 
m 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
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Ömerli Kazasına bağlanan köyler 

Vi%«ti Kabanın «di Mtatatti 
• 

Mardin Ömerli Masertöi 

S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Acıyan 
(Berti 
Beytimollahasan 
Birmazraa 
Eydo 
Fafıh 
Gollü 
Hanisora 
Hazni 
Hırbakermit 
Hırbatok 
Hırbabellik 
Hırbekalaç 
Hırbakevir 
Hırbemirişk 
Hırbesıkıt 
Hırbaşeyhmahmııt 
Hırbetaav 
Kefeenor 
Kermit 
Kersifan 
Kevarih 
Kevrikşindi 
Hûdi 
Kürikmetinan 
Merci 
Mermari 
Merzikân 
Metinan 
Mistin 
Mııdi 
Rekki 
Rezkiarabo 
Rissin 
Rişban 
Şada 
Şeyhkir 
Taki 
Teri 
Yesti 
Zihni 

Savur Kazası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Maserti ] 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

NTab 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
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(Ardeşen Kazasına bağlanan 'bucak ve koyier) 

S. No 

1' 
2 
3 
4 
5, 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
İS 
16 
17 
18 
19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Vil 

Rize 

Köyün adı 

Ağvan 
Batooz 
Cibistas 
Dutha 
Gare 
Kuvangan 
Mutafi 
Okerdelâ 
Ortateöy (G-areorta) 
Oce (Öce) 
Pelergivıaft 
S&linköy 
Srfaıt 
Siytat 
Şengül 
Timisva-t 
Yaamvat 
Zigıalmisûflâ 
Zıigıanıililya 

Yıakarıvioe (B. M.) 
Aşağıviçje 
Ba^heımşih 
Oamöttolbra 
Çat 
Canei'via 
Elerit 
Hemşinaşağı 
Hemşinörtia 
IM«o ~"~*~" 
Galebibâlâ 
Kısnıeıntmjal'ıvar 
Kolama 
Kuşuva 
Li-vtikçakıslı 
Mdkravto '*" 
Meydan '*** 
MıkranJfcavctk "" 
MoMıavteytte f 

âyeti Kazanın 

Ardeşen 

adı 

Merkez Nahiyesi 

Merkezi 

Ardeşen 

alındığı 

Bize Vilâyeti Pazto Kazasının 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tüze Yi 
» 
> 
» 
T> 

» 
» 
3C 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Çaımiııcıa Nahiyösi 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

merkez 

• 

Ardeşen Nahiyesinden 

lâyeti Pazar Kazasının Hemsin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
3» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

'» 
» 

-den 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' ; 

» 
» 
'» 
» 
» 
» . 
» 

* 

JP 
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S. No. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Köyün adı Alimliği merkez 

Sırt 
Varoş 
Abişho 
Guvam 
Komile 
MaJkaleskİrit 
Şano 
Tolikçer 

Rize Vilâyeti Pazar Kabasının Hemsin Nahiyesinden 

Gemerek Kazasma bağlanan köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

a No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
• 2 0 • 

Sivas 

Köyün adı 

Ağcaşar 
Alakilise 
Arpaözti* 
Bulhasan 
Burhan 
Çepni 
Dendil " ' ' 
Deliler 
Eğerci w ^ 
İğdeli W 

tnkışl» 
Karagöl 
Karaözfi 
Karpmar 
Keklicek 
İtilişe 
Lisanb 

İKöjşeli (Rahlı) 
Safpzii 
Saraç 
Sızır 
Talazoğlu 
Tekmen 
Veranyurt 
Yeniçubuk 

Şarkışla 
» 
* 
» 
> 
> 
» 
» 
* 
* 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gemerek Gemerel? 

Alındığı merkez 

Kazasının 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
>> 
x 
» 
» 
» 

Gemerek 
> 
* 
» 
* 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3» 

5? 

* 
• » 

> 
» 
» 

Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 
» 
İ> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Vilâyeti 

Trabzon. 

— 51 -
Kazanın adı 

Karadere 

Merkezi 

Araklı 

(Merkez Nahiyesi) 

S.N* 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1« 
17 
18 
19 
20 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

o. Köyün adı 

Ağnas 
Aho 
Avanos 
Bifera 
Canayer 
Dul 
Kadavol 
Kahure 
Kalecik 
Linostas 
Mahtala 
Maraıba 
Os 
Pervane 
Pirki 
Semayer 
Yarakar 
Zanikî 
Zavzaka 
Mahura 

Haruksa (B. M.) 
Aşa 
Ayman 
Bahçecik 
Büyükayven 
Büyükzimk 
Erikli 
Posa 
Kizirnos 
Koloşa 
Küçükayven 
Küçükzimk 
Purnak 
Toroshı 
Zifona 
Zımlakaya 

Alındığı merkez 

Trabzon Vilâyeti Sürmene Kazasının Karadere Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
• » 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Dağbaşı Nahiyesi] 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
a 
» 
» 
» 
» 
» 

) 

> 
» 
» 
» 
» 
50 

» 
» 
» 

• » 
» 
5> 

5» 

» 
» 
# 
» 
3> 

Küçükdere 

> 
' » 

» 
> 
» 
» 
•» 
S> 

> 
» 
» 
> 
» 
> ' 
» 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 

Trabzon Vilâyeti Sürmene Kazasının Dağbaşı Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s 
» 
» 
» 
» 

2> 

»...,. 
S> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
2> 

» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 
• > 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 

• * 

» 
t> 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
». 
> 
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(Eflani Kağşama- bağlanan köyle?) 

Vilâyeti 

Zonguldak 

Kazanın adı 

Eflani 

Merkezi 

Çekebiler 

S. No. Köyün a^j Alındığı merkez >.-. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

A$şar 
Akçakise 
Akve*an 
Alaçat 
Bakıldılar 
Bedii 
Bostancılar 
Çal 
Çalış 
Çalışlar 
Çengeller 
Çukurgelik 
Çukurveren 
Dendek 
Eflânişıhlar 
Emirler 
Gazye 
Gelieek 
Göller 
Haeıafaf 
Hacışaban 
Halkevli """ 
Karaeapınar 
Karatas 
Kavak 
Kayadibi 
Kiraz 
Kocacık 
Koltucak 
Kutlu ve ren 
Mevrük 
Müftüler 
Mülayim 
Osmanlar 
Ovacıklar 
Paşal^ey 
Pmaışözü 
Saçak 
Saraycık 
Seferler 
Tabaklar 
Ulugeçit 

Zonguldak Vilâyeti Safranbolu' Kazasın 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• ; » 

» 
•» . . : . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• 
» » 
» 
» 
5» 

• ; y > 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
\ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» : 
» 
• » 

• » 

» 
• » 

» 
» 
3S> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
S> 

» 
• » 

» 
» 
ü> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

: » 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

un Eflani 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
5» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
3> 

• » 

» 
» 
» 
» 
7> 

» 
> 
» 
» 
» 

Nahiyesinden 
» ..••'. 
.» 
» . 
* . . 
» 

. * . .-*? 

» • • 

> 
, . * . 
-* 

» 
» 

• • * 

» . • '. 
.» 

. 3 » 

> : • 

-i» •• 

. . ' » • 

» 
» 

..? •: 
» 

• * • - . . 

*• 
» 

; • > : 

* • . . • ' 

» ..,!' 
... » ..,. 

* . < ' . • 

?,.• 

.. ». 
• : • * • • • • 

..t.-
. » . . . i : ; " 

; . - • ; - ! * • • • • ' • " v ; 

» 
» 
» 

..:J 
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S. No 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

L Köyün adı 

Y#&lm 
Yalacık 
Abakolu 
Aday 
Aktaştekke,,, 
Alpagg$*.: 
Bostancı 
Camcı 
Çörekli 
^ö«w^«M^r. 
Gökgöz 
Gökveren 
Karaağaç 
Karlı 
K i l s t i : - ; . . , ,.<,. • . 
Savaş 
Tasmana 

Alındığı merkez 

Zonguldak Vilâyeti Safranbolu Kazasının Eflani Nahijresjnjien, 
» » » » » » . 

Kastamonu Vilâyeti Daday Kazasının Merkez Nahiyesinden 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
K 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• *• .. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
*. :. 
»•; 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
> 
> 
'* 
•» 
» 
» 
» 
>. 
» 
> 

> 
» 
> 
» 
> 
>»» 
» 
» 
> ,,, 
> 
» 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 
» 

Karabük Kazasına bağlı nahiye ve köyler 

Vilâyeti Kazanın adı Merkezi 

Zoaı^uldak Kaırabük Karabük 

Merkez Bucağı 

S. No. Köyün adı Alındığı merkez 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ancak 
Mmm 
Burunsuz 
Çerçiler 
Çukurova, 
Davutlar 
Demirciler 
Gölveren 
Kadıköy 
Kâhyalar 
Kamış. 
Karaağaç 
Karaşar 
Kızdap 
Mehteirüeır 
Ortaca 
ödemiş 
öylebeli 
Saitleor 

ZoriguldaJk Vilâyeti Saf ranbolfu, Kazasının Karabük Nıahiyesigjden 
; - • » • " » » K > » . . . . . • • 

> » » > » 3> 

» > > » » > 
» » > ^ » ,», 
» » > , > > %j-

» » » » y » 
» » » > » > 
> » > » > > 
» » » » » > 
» » » > > » 
» » » » > > 
> » » » » > 
» » » » > » 
> » > > * % 
» » > » > » 
> > » > > » 
y » » » » » 
> » » » » t 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

ı. Köyün adı 

Salınanlar 
Sipahiler 
Tandır 
Üçbaş 
Zapram 
Zara' 
A§ağıkızılcatfi»a» 
Başköy 
Kapnllıı 
Melise 
Beleın 
Yukankualcaviran 

Çeltik (B. M.) 
Öaşbağı 
Cebeciler 
Öihanbey 
Çengeller 
İJerebaşı 
Döngeller 
Güney 
Hisar 
îbrıoak 
Kayaarkası 
keyfallar 
Nodhıllar 
£atuk 
Sekse 
t i r 
Ağbaşı 
Ettıirler 
GHinyedere 
Günyegeriş 
Rasankadı 
îflfcallaB 

Zonguldak Vilây 
» » 
» » 
*.' * 
» » 
» » 
•» » 
» » 
> y> 

Alındığı merkez 

eti Safranbolu Kazasının Ka 
» 
» 
> 
» 
» 
3> 

» 
» 

» 
9 

» 
> 
» 
3> 

» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

rabük Nahiyesinden 
» 
» 
» 
> 
Merkez 
» 
» 
» 

Zonguldak Vilâyeti Saf radbolfu Kanasının Karabük Nahiyesinden 
» » 

Yenice 

» 

Nahiyeai 

> 
» 

> 
» 

» 
> 

Zonguldak Vilâyeti Dernek Kazasının Yenice Nahiyesinde» 
» » 
> > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

.,":',: » * 
» » 
* . * 
» » 

. • * ^ 

» » 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 

» 
» 

> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
s> 
» 
s> 
» 

Zonguldak Vilâyeti Bartın Kaaasmm KüKcıgaz NaMyesincten 
» » 
» » 
» » 
» » 

?' » » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
• » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» ' " 
» 
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£23 SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Ayhk 

10 

İçişleri Vekâleti 
8 Kaymakam 22 50 

13 Tahrirat kâtibi 22 20 
13 Nüfus müdürü 22 20 
14 »kâ t ib i 22 15 

Maliye Vekâleti 
10 Malmüdürü 22 35 
12 Vergi memuru 22 25 
13 » » 22 20 
13 Veznedar 22 20 
12 Saymanlık memuru 22 25 
13 Tahsildar 22 20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
9 Hükümet tabibi 22 40 

13 Gezici sağlık memuru 22 20 
13 Muayene ve tedavi evleri sağ

lık memuru 22 20 
14 Hükümet tabipliği kâtibi 22 15 

Adalet Vekâleti 
pöaşkan, hâkim, üye, sulh hâ-
jkimî, ""C. Müddeiumumi ve 

9 J yardımcıları, icra hâkimi ve 
yardımcıları, sorgu hâkimleri 
ve hâkim muavinleri ve Temyiz 
raportörleri 

44 40 
22 35 

13 fBaskâtip, yardımcıları, zabıt] 22 20 
14 -{kâtibi, kâtip yardımcıları, muh- j. 22 15 

[telif memurlar ve mübaşirler! 
14 Mübaşir 22 15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13 Tapu kütük memuru 22 20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 

Odacı 

İçişleri Vekâleti 

Maliye Vekâleti 
22 

22 

50 

50 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odacı 22 50 
AdaUt Vekâleti 

Gardiyan 22 €0 

< S. Sayısı 1*7) _ v , _ _ ^ 



56 
Diyarbakır Vilâyeti Çermik Kazasının Çüngüş Nahiyesinde Çüngüş adiyle yeniden bir kaza ku

rulması hakkında kanun lâyihası (1/545) 

T. C. 
Başbakanlık 6 .II . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2271, 6/376 ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Diyarbakır Vilâyeti Çejmik gazasının Çüngüş Nahiyesinde (Çijngttş) adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkında İçişleri "Vekâletince hasırlanan ve İçravekilleri Heyetince 4 . II . 1953 tarihin
de Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ilişikle-
riyle birlikte sunulmuş ql^uğun>u. saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBŞ LAYİHASI 

Diyarbakır Vilâyetinin batı cihetinde Elâzığ ve Malatya vilâyetlerine doğru uzanan sahada yer 
alan Çüngüş; Elâzığ'dan 2050 rakımlı Akdağ, Piran dağları, Malatya'dan Fırat Nehri, Diyarba
kır - Çermik'ten de 1250 rakımlı dik arızalarla ayrılmış bir bölgedir. 

Nahiye merkezinin doğusundaki nispeten tatlı arızalı sahanın dışnıda sert arızalardan mürekkep 
bir sahada yer almış olan Çüngüş Nahiyesinin köyleri de bu arızaların imkân verdiği yerlerde ku
rulmuştur. 

Bu arızalar sebebiyle civar merkezlerden tecerriit etmiş bulunan Çüngüş Kasabası; bölgenin coğ
rafi imkânsızlıkları içinde, muhitine en yakın iktisadi bir merkez olmuştur. 

Memleket idaresinin, halkın faydasına en iyi ve en uygun bir şekilde inkişafının sağlanması 
ve idare makanizmasmm âmme hizmetlerini aksamadan, zamanında yerine getirilebilmesi, ancak 
teşkilâtın yerinde kurulmuş olmasiyle. mümkün olur. Çüngüş Nahiyesinin civarındaki köy halkı 
yolu olmıyan Çermik'e uzak bir sahadan, hayvanla mevsimine göre, dört. günde ancak gidip gele
bilmekte ve kışın sert zamanlarında, hayat tehlikesi ile başbaşa kalmaktadır. Âmme hizmetini halkın 
yanına götürmeği prensip olarak- kabul eden Hükümet Çüngüş Bucak Merkezinde kurulacak kaza ile; 
civarındaki köyler halkı resmî işlerini aynı günde görüp geri dönmek imkânlarını sağlıyabileceği 
gibi, muhitin iktisadi ihtiyaçlarını karşılıyacak Pazar'a malik bulunan bu kasaba merkezinin de, ya
kın tarihte kaybetmiş olduğu kalkınmasını da sağhyacaktır. 

Eski bir irfan merkezi olan Çüngüş birinci Cihan Harbine kadar mamur bir halde idi. Bu
gün de imara ve kalkınmaya çok müsait bir durumdadır. Halen 75 dükkân, 3 kahve, 2 tabakhane, 
3 cami, 2 han, 1 ilkokul, 1 Hükümet konağı ve memurların ikametini karşılıyabilecek binaları mev
cuttu*. ?FWWr!-î**»' . • 

Güngüş Nahiyesi idari, coğrafi, içtimai bakımlardan da kaza kurulması lüzumlu idari bir mer
kez olarak mütalâa edilmektedir. 

Köyleri halen bağlı bulunduğu Çermik'e 16-60 Kini. uzaklıkta olduğundan idari ve inzibati kont
roller sık sık yapılamamakta, halk ve Devlet daireleri ile müşkülâtla temasa gelebilmektedir. 

Kasaba merkez nüfusu haleıi 2000 i mütecaviz olup bu durumu ile muhitinde hareketli bir mer
kez rolü ifa etmektedir. 

Çöngüş Nahiyesinde çevresindeki bu merkez ile ilgili bâzı köylerin de katümasiyle merkezi Çün
güş Kasabası olmak üzere yeniden bir kaza kurulmadı ve halen Nahiyeye bağlı 20 köyle, her bakım-
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dan bu merkeze bağlanması uygun olan Çermik Kazasından 7 w Maden Kazasının İKazar Mahiyesin-
den de 5 köy ilâve edilmek suretiyle 32 köyden ibaret ve tahminen 16.000 nüinslu bir kazanın bu bSU 
gede teşkilâtlandırılması uygun görüldüğünden işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bir Kazanın 

(6) Aylık Gideri (9) Aylık Gideri Yıllık Gideri 
Lira Lira Lira 

39 952 59 928 79 904 

Kurulacak bir kaza için gider masrafı 

(Bir yıllık) 

Lira 

Aylık 5İ900 
Ücret 2 520 
Çocuk zammı 3 240 
Emekli keseneği karşılığı 2 944 
Temsil ödeneği 1 200 
Yargıç ödeneği 3 300 
Takacak zammı 
Kira ayda (100) lira hesabiyle 1 200 
Kırtasiye ayda 50 lira hesabiyle 5 daire için 250 
Döşeme demirbaş her daire için (2 000) lira 10 000 
öteberi her daire için 20 lira hesabiyle İÖO 
Her daire için ayda 50 lira hesabiyle aydınlatma^ ŞŞ> 
Her daire için 200 lira hesabiyle yakacak 1 ÖQQ, 
Yolluk her memur için (100) lira hesabiyle 2 9°P 

Esas No. 1/549 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Yekûn 79 904 

İçişleri Komisyonu raporu 

TP. M. M. 
İçişleri Komisyonu 10 . II. 1953 

Diyarbakır Vilâyeti Çermik Kazasının Çün- leri Vekâleti temsilcisinin iştirakiyle komis-
güş Nahiyesinde Çüngüş adiyle yeniden bir ka- yomunuzda görüşüldü: 
za kurulması hakkındaki kanun lâyihası İçiş- Bu hususta Hükümetçe ileri sürülen mucip 
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sebepler Komisyonumuzca da kabule şayan gö
rülerek kanun lâyihası aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmai üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

içişleri Komisyonu 
Edirne 

R. Nasuhioğhu 
K â ^ 
Muğla 

F. Başer 
Balıkesir 

8. Başkan 

Reisi Bu rapor sözcüsü 
Amasya 

Kemal Snn 

Afyon K 
- A. Veziroğl* 

Çoruh 
Z. Vral 

Çorum 
B. Koldaş 
istanbul 

(.'-'. Türkgeldd 
Kütahya 
Y. Aysal 
Samsun 

M. özkefeli 

Sivas 
K. Damak 

Van 
/. Akın 

Kr2urum 
M. Zeren 
Kırklareli 

F. Üttün 
Ordu 

F. Boztepe 
Sinob 

M. Acar 
İmzada bulunaaıadı 

Trabzon 
H. Orhan 
ZonguldaK 

A. Yurdabayral 

HÜKÜMETIN TBKLÎPI 

Diyarbakır Vilâyeti Çermik Kazasının Çüngüş 
Nahiyesinde (Çüngüş) adiyle yeniden bir kaza 

kurulması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. —• Bağlı (1) sayılı cetvelde ad
ları yazılı köyleri ihtiva etmek üzere Diyarbakır 
Vİ|âyeti Çermik kazasına bağlı Çüngüş Nahiye
sinde (Çüngüş) adiyle yeniden bir kaza kurul
muştur. 

;.MADDE 2. — ilişik (2) sayılı cetvelde de
rece, aylık ye sayıları gösterilen bu kazanın ku
ruluşuna ilişkin kadrolar, 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili vekâlet ve daire
lerin kadrolarınla eklenaniştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — ilişik (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar (1953) Malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgiH ki 
sunlarma eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurulması kabul edi
leli bu kazanın aylık, ücret ve giderleri karşılığı 
olarak Maliye Vekâleti Bütçesinin (kaza teşkili 
giderleri) bölümüne gerekli ödeneğin konularak 
bu bölümden ilgili bütçelerin bölüm ve maddele
rine ihtiyaç nispetinde aktarılmasına Maliye Ve

kâleti yetkilidir. 

MADDE 3. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. PolatJcan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Mülî Eğitim Vekili 
T. lUri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üretin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm ve T. V. V. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Vilâyeti 

Diyarbakır 

ı. Köyün adı 

Adiş 
Aktaş 
Arduva 
Avut 
Cavdere 
Elmadere 
Blyos 
Oûndeci 
Handere 
Hindibaba 
Hoya 
Karakilise 
Keleşevleri 
KilLsetaM-ameşat 
Lido 
Midye ..; 
Piran 
Salvas 
Simaki 
Yeniköy 
Gazo 
Norşim 
Norla 
Polatuşağı 
Çiviler 
Seferuşağı 
Şirvaro 
Bosma 
Bkr«k ,. "^ f̂g 
Mahmudan 

, Mansuran 
Sarsap 

Çüngüş Kazası 

Kazanın adı 

Çftnguş 

Alındığı 

Merkezi 

Çüngüş 

merkez 

Çermik İlçesinin Çüngüş Bucağından 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Oermik İlçesinin merkez bucağındı 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Elâzığ îl 

> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

i Maden tleesi 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
x> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
». 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

an 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hazar Bucağından 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
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Derece Görevin çeşidi 

[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aded Aylık Yıllık 

10 200 

9 600 

13 Tapu Kütük memuru 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

1 20 175 

15 900 

2 100 

2 10r0 

Yekûn 

S 
13 
13 
14 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

içişleri 

.. .. .... 

Vekâleti 
1 
1 
] 
1 

50 
20 
20 
15 

350 
175 
175 
150 

4 200 
2 100 
2 100 
1 800 

10 200 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

9 
13 
13 
14 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 1 
Vergi memuru 1 

» » 1 
Veznedar 1 
Saymanlık memuru 1 
Tahsildar 1 

• 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Hükümet Tabibi 1 
Gezici Sağlık memuru 1 
Muayene ve tedavi evi Sağlık memuru 1 
Hükümet Doktorluğu Kâ. 1 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

Vekâleti 
40 
20 
20 
15 

250 
200 
175 
175 
200 
175 

300 
175 
175 
150 

3 000 
2 400« 
2 100 
2 100. 
2 m 
2 100 

14 1001 

3 600 
2 100 
2 100 
1 8ÖÖ 

14 100 

9 600 

9 
10 
13 
14 
14 

Hâkim veya Savcı 
» » » 

Mahkeme Zabıt Kâ. 
» » » 

Mübaşir 

Adalet Vekâleti 
2 
1 
1 
1 
1 

40 
35 
20 
15 
15 

600 
250 
175 
150 
150 

7 200 
3 000 
2 100 
1 800-
1 800 

15 m 

2 100 

51 9$) 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. 

• 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 
12 
13 

.9 
13 
13 

Görevin çeşidi 

4 İçişleri Vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Vergi memuru 

: • • » > 

Veznedar 
Saya&aşdık memuru 
Tahsildar 

Sayı 

Şağhk ve #«*#<*£ Yardım Vekâleti 
Hükümet tabibi 
Gezici sağlık memuru 
(Muayene ve tedavi 
Sağlık memuru) 

evleri 
1 

Aylık 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 
25 
20 

40 
20 

20 

D 

__ 
14 

9 

10 

13 

14 

14 

14 

Görevin çeşidi 

Hükümet doktorluğu kâtibi 
Adalet teMleti 

(Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı) 
(Savcı ve yardımcıları, icra 
yargıcı ve yardımcılar^) 
gıcı ve yardımcıları,) 
(Sorgu yargıçları ve yargıç 
yardımcıları ve yargıtay rapor
törleri) 
Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 
Muhtelif memurlar ve müba
şirler 
Mübaşir 

Şayi 

1 

2 

1 

1 , 

1 
1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu kütük memuru 1 

Aylık 

15 
^ 

40 

35 

20 

15 
15 

20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Aylık Yıllık 

Odacı 

Odacı 
Sağlık 

Odacı 

Gardiyan 

İçişleri Vekâleti 
1 50 

Maliye Vekâleti 
1 50 

50 

50 
ve Sosyal Yardım Vekâleti 

1 50 
Adalet Vekâleti 

1 60 

50 

60 

600 

600 

600 

720 

[S] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İçişleri Vekâleti 
Odacı 

Maliye VekâUti 
Odacı 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Odacı 

Adalet Vekâleti 
Gardiyan 
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1 
Vekâleti 

1 

1 

50 

50 

50 

80 



- ft* -
Bütçe Komiıyomı mpora 

t. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/506, 507, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 
515, 517, 518, 519, 520, 
521, 522, 523, 524, 525, 
526, 527, 549 

Kwar No, 57 

23 .11 , İ953 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden 22 kaza teşkili hakkında İçişleri Ve
kâletince hazırlfthıp İcra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve İçişleri Ko
misyonunca tevhiden görüşülen kanun lâyiha
ları ile oilâhara Komisyonumuza tevdi Duyuru
lan Diyarbakır Vilâyeti Çermik Kasasının Çün
güş Nahiyesinde Çüngüş adiyle yeniden bir kaza 
kurulması hakkındaki kanun lâyihası İçişleri 
Vekili Btem Mnderes ve Bütçe Malî Kontrol 
Umûm Müdür Muavini hazır bulundukları halde 
tevhiden görüşüldü. 
; Her bîrinin esbabı mucibelerinde ayrı ayrı 
tafsilen zikredildiği üzere kaza haline getirilme
leri teklif edilen nahiyelerin coğrafi, iktisadi, 
sosyal, politik ve nüfus durumları itibariyle 
kaza olmaları hakkındaki teklif esas itibariyle 
komisyonumuzca da yerindjfe görülmüş ve İçişle
ri Komisyonunun değiştirişi esas ittihaz edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Eski^eîir Vilâyeti merkez kazasına bağlı Çif
teler Nahiyesinde Çifteler adiyle yeniden bir 
kaasft ve bu kazaya bağfi olmak üzere Mahmudi
ye adiyle yeniden bir nahiye kurulmasına ve 
tsmetpaşa Nahiyesinin kaldırılmasına dair olar 
lâyiha İçişleri Vekili tarafından Hükümetçe geri 
alınacağı ifade edildiğinden ve İller İdareci Ka 
numjina, göre nahiye teşkilinin Hükümete ait bir 
salâhiyet olup kanun mevzuu almayacağı göz 
önümde bulundurularak bu hususlarla ilgili kı
sımlar (1) sayılı cetvelden çıkarılmıştır. 

Trabzon Vilâyetinin Sürmene Kazasına bağlı 
Karadere Nahiyesinde kurulması teklif olunan 
Karedere Kazasının adı muhaberatta ayni mın-
takadaki Rize'ye bağlı Karadere Nahiyesi ile 
iltibas yapmam ihtimali ve kaza merkezi adının 
da Araklı olması nazarı itibara alınmak suretiyle 
(Araklı) olarak değiştirilmiştir. 

Çüngüş kazasının teşkiline dair olan lâyiha

ya ekli cetvel İçişleri Komisyonunca tevhiden 
hazırlanan lâyihanın birinci maddesinde yazılı 
(1) sayılı cetvele ithal olunmuş birinci madde 
bu esaslar dâhilinde tesbit ve kabul edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler nahiye kuruluşu
nun kanun mevzuu haricinde bırakılması sebe
biyle metinden çıkarılmıştır. 

Lâyihaya bağlı iki sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolardan bâzılarının Teşkilât kanunlanndaki 
muadillerden dün aylıklarla teklif edildiği görü
lerek yükseltilmiş, Hükümetçe geriye alınan 
Çifteler Kazasına ait kadrolar cetvelden tenzil 
ve Çüngüş Kazasına ait kadrolar cetvele ilâve 
edilmiştir. 

Ayrıca redaksiyona ait bâzı değişiklikler ya
pılmak suretiyle dördüncü madde ikinci madde 
olarak kabul edilmiştir. '*' 

Geçici birinci maddede mevzuubâhs edilen 
(3) sayılı cetveldeki kadrolardan (60) lira aylık 
ücretli gardiyan kadroları (75) liralık hale ge
tirilmiş ve madde metninde ayrıca bâzı kelime 
değişiklikleri yapılmıştır. 

Geçici ikinci maddenin metni yeniden tesbit 
olunmuştur. 

Beş ve 6 ncı maddeler yine bâzı kelime deği
şiklikleriyle 3 nefi ve 4 ncü maddeler olarak ka
bul edilmiştir. 

Bu tadillerle yeniden hazırlanan lâyiha umu
mi heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. kılmaz 
Kâtip 
Sivas 

ff. îmre 
Antalya 
A. Sortoğlu 

Sözuü 
İstanbul 

ff. ffüsmam 

Ankara 
M. Bayramöğlu 

Burdur 
F. Çelikbas 
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Diyarbakır 
Y. Azizoğlv 

Elazığ 
fi. F.cSanaç 

Giresun 
H. JSrkmen 
Kastamonu 

H, Türe 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Eskişehir 

.4. Potuoğlu 
içel 

C. Ramazanoğlu 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Ordu 
R. Âksoy 

Siird 
B. Erden 
Trabuon 

C. R. Eyüboğlm 

Malatya 
M. 8. Eti 

Seyhan 
8. Ban 
Sivas 

fi. Ş. 8irvr 
Trabzon 

8. F. Kalayctoılu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞİ 

Yeniden 22 Kaza kurulması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı (1) sayılı cetvelde; ad
lan, merkezleri ve kendilerine bağlanan köyleri 
gösterilen 22 Kaza kurulmuştur. 

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde de
rece, maaş ve sayılan gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Ve
kâlet ve (dairelerin kadrolanna eklenmiştir. 

GEÇld MADDE 1. — Bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar, 1953 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kı

sımlarına eklenir. 
i '; 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Maliye Vekaleti Büt
çesinin 425 nci (Kaza teşkili masraf lan) faslı
na konulan tahsisattan gerekli görülecek mik-
tarlan alâkalı bütçelerin fasıl ve maddeleiEİne 
aktarmaya Maliye Vekili yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• ( S. Sayısı: 147 ) 



64 
Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Afyon Vilâyeti 

Kazanın adı : Sincanlı 
Merkezi : Sinanpasa 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Akçaşar 
2. Akviran 
3. Ayvalı 
4. Balmahnıut 
5. Boyalı 
6. Bulca 
7. Çalışlar 
8. Çatkuyu 
9. Çayhisar 

10. ^obanözti 
11. Düzağaç 
12. Elvaiıpasşa 
13. Garipçe 
14. Gezler 
15. Güney 

"16. Karacaviraaı 
17. Kayadıbi 

18. Kılınçarslan 
19. Kınık 
20. Kırka 
21. Kumarı 
22. Küçüküöyük 
23. Mahmarı 
24. iNuh 
25. Paşa 
26. Reşadiye ,. 
27. Saraycık 
28. Serban 
29. Sinir 
30. Tazlar 
31. Tokuşlar 
32. Yıldmmkemal 
33. Yörükmezarı 
34. Köprülü 

Ankara Vilâyeti 

Kazanın adı : Altındağ 
Merkezi : Altındağ 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Karapürçek 
2. Kavaklı 
3. Nenek 
4. Solfasol 
5. Tatlar 
6. Bağlum (Nahiye merkezi) 
7. îvedik 
8. Kapaklı 
9. Kılıçlar 

10. Kösrelik 
11. Mahmudiye 

12. Memlik 
13. Saray 
14. Lezgi 
15. Ülümbüş 
16. Yakacık 
17. Aydıncık 
18. Gicik 
19. Karacaviran 
20. Karaköy 
21. Ovacık 
22. Peçenek 
23. Pursaklar 
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Aydın Vilâyeti 

Kasanın adi: Kuyucak 
Merkezi: Kuyucak 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Aşağıavara 
2. Azizabat 
3. Bilara 
4. Bucak 
5. Çobanisa 
6. Eğridere 
7. Feslek 
8. Gelenbe 
9. Gencelli 

10. Gencellidere 
11. Girenis 
12. Horsunlu 
13. Kayran 

14. 
15. 

Sarıcaova 
Yamalak 

16!* Yaylalı (Kavacık) 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Yöre 
Yukarıavara 
Sinekler 
Uzgur 
Burhaniye ] 
Kızıldere | 
Muratdağı } 
Ortakçı | 
Savcıllı J 
Gündoğan 

Denizli Vilâyetinden 
alınmıştır. 

Balıkesir Vilâyeti 

Kazanın adı : Kepsut, 
Merkezi : Kepsut, 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Ahmetölen 
2. Akça 
3. Akcakeltik 
4. Atranos (Tilkilik) 
5. Alagüney 
6. Bağtepe 
7. Bektaflar 
8. Beyköyü 
9. Danahisar 

10. Darıçukuru (Tepeköy) 
11. Dedekaşı (Kalekaçı) 
12. Derçerkez 
13. Dereli 
14. Dombaydere 
15. Eşeler 
16. Byûpbükü 
17. Hataşlar 
18. Kalburcu 
19. Karacaağaç (Karakaş) 
20. Karacaören 
21. Karaçalta 
22. Karagöz 

23. Keçidere 
24. Mehmetler 
25. Nusrat 
26. Ovacık 
27. örenli 
28. Recepselimiye 
29. Saraç 
30. Sarfaklar 
31. Sarıçayır 
32. Serçeören 
33. Servet 
34. Şapla 
35. Şeremetler 
36. Uncukırı (Mahmudiye) 
37. Uncukırı (Osmaniye) 
38. Tekkeışıklar 
39. Yoğunoluk (Kadiroğlu) 
40. Karahaliller 
41. Durak 
42. Bükdere 
43. Büyükkanrancı 
44. Çalkandil 
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45. Gök 
46. îsaalam 
47. Kayaili 
48. Kayacıklar 
49. Kepekler 
50. Kızıloluk 
51. Küçükkatrancı 
52. Mestanlar 

53. ören (Harman,) 
54. örencik 
55. Piyade 
56. Sayacıklar 
57. Seç 
58. Tal 
59. Tuzak 
60. Yaylabaşı 

Bilecik Vilâyeti 

Kazanın adı : Pazaryeri 
Merkezi : Pazarcık 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Alınca 
2. Ahmetler 
3. Arapdede 
4. Bakraz 
5. Bahçesultan 
6. Burçalık 
7. Bulduk 
8. Bozcaarmut 
9. Büyükelmalı 

10. Dereköy 
11. Demirköy 

12. Dülgeroğlu 
13. Furanlar 
14. Güde 
15. Gümüşdere 
16. Karaköy 
17. Karadede 
18. Kınık 
19. Küçükelmalı 
20. Nazif paşa 
21. Sarıdayı 
22. Sarnıç 

Bitlis Vilâyeti 

Kazanın adı : Adilcevaz 
Merkezi : Adilcevaz 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Akçıra 
2. Arin 
3. Arinçkus 
4. Aşağısüphan 
5. Cihangir 
6. Dizdar 
7. Eşkesarih 
8. Hashündürük (Haskündürük) 
9. Horans 

10. Karakeşiş 
11. Kazük 
12. Koçiri (Köçeri) 

13. Köğüs (Kögos) 
14. Murhus (Morhus) 
15. Norşun (Norşin) 
16. Nurşuncuk (Norşincik) 
17. Parkat (Parğat) 
18. Peşnekömür (Peştekömür) 
19. Yukarısüphan 
20. Banzıt 
21. Harabasarik (Hara 

basork) Ağrı Vilâye-
22. Hekesor V tinden alınmış-
23. Kameyh | tır. 
24. Mollafadılh 1 
25. Reşedar 
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Burdur Vilâyeti 

Kazanın adı : Gölhisar 
Merkezi : Horzum - Armutlu (*) 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Armutlu 
2. • Asmabağ 
3. Aşmalı 
4. Çatak 
5. Çörten 
6. Dirmil ' 
7. Evciler 
8. Gölpmar (Karapınar) 
9. Kavuncu (Çamköy) 

10. Kızılyaka 
11. Maşta 
12. Yusufea 
13. Ibecik ] 
14. îıbecikdere • j- Muğla Vilâyetinden alm-
15. Pırnaz J mıştır. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Çavdır 
Anbarcık 
Bayır (Bayındır) 
Büyükalan 
Dengere 
Gölcük (Yazır) 
Hisarardı 
îshak 
Karaköy 
Kayacık 
Kızıllar 
Kozağacı 
Küçükalan 
Sorkun 
Söğüt 
Ulupınar 

Bursa Vilâyeti 

Kazanın adı : Keleş 
Merkezi : Keleş 

Kendine bağlanan köyler : 
1. Akçapmar 
2. Alpagut 
3. Belenviran 
4. Bıyıklıalan 
5. Demirciler 
6. Domalı 
7. Düğenli (Güğenli) 
8. Gelemiç 
9. Gököz (Göküz) 

10. Harmanalan 
11. Haydar 
12. Kemaliye 
13. Kıranaşıklar 
14. Kocakovacık 
15. Küçükkovacık 
16. Menteşe 
17. Sorgun 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

. 25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Uzunöz 
Yağcılar 
Yenice (Delice) 
Avdan 
Başak 
Davutlar 
Denizler 
Durak 
Hereke 
H. Demirci 
Issızviran 
Karaağaç 
Oydaş 
Yunuslar (H. Yunuslar) 
Baraklı 
Büyükdeliler 
Dağdibi (Bağdibi) 
Epçeler 

(*) Armutlu - Horzum ile birlikte kaza merkezi olacaktır. 
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36. Güneybudaklar 
37. Kozbudaklar 
38. Küçükdöliler 

39. Seferişıklar 
40. Siyahiler 
41. Dedeler 

Denizli Vilâyeti 

Kazanın adı : Çameli 
Merkezi Karaman (Cumayanı) 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Anmezraası 
İ. Ayvacık 
3. Belevi 
4. Cumaalanı 
.1 De^ne 
G Emecik 
7. Güren 
8. Hüsniye 
9. İmamlar 

10. Kalaklar 
İL Kabaklaı 
12. Kalınkoz 
13. Karabayrr 

14. Kolak 
15. Kızılyaka 
16. Masıt 
17. Sofular 
18. Yakubiye 
1». Yusufiye 
20. Alcı 
21. Alıveren 
22. Gölcük 
23. Grenistahtah 
24. Hacıkartlar 
25. Hortma 
26. Karaismailler 
27. K i m l e r i 

Diyarbakır Vilâyeti 

Kazanın adı : Çüngüş 
Merkezi : Çüngüş 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Adiş 
2. Aktaş 
3. Arduva 
4. Avut 
5. Cavdere 
6. Elmadere 
7. Elyos 
8. Gündeci 
9. Handere 

10. Hindibaba 
11. Hoya 
12. Karakilise 
13. Keleşe vleri 
14. Kilisetahtameşat 
15. Lido 
16. Midye 

17. Piran 
18. Salvas 
19. Simaki 
20. Yeniköy 
21. Gazo 
22. Norşiıı 
23. Norla 
24. Polatuşağı 
25. Çiviler 
26. Seferuşağı 
27. Şirvaro 
28. iBosmâ 
29. Ekrek 
30. Mahmudan 
31. Mansuran 
32. Sarsap 

i Elâzığ Vilâyetinden 
I alınmıştır. 
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Edirne Vilâyeti 

Kazanın adı : Enez 
Merkezi : Enez 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Abdürrahim 
2. Arnavut 
3. Büyükevren 
4. Çandır 
5. Çavuş 
6. Çeribaşı 
7. «Galata 
8. Öülçavuş (Kelçavuş) | 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Hakkâri Vilâyeti 

Kazanın adı : Çukurca 
Merkezi : Çukurca 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Narh 
2. Kayalık 
3. Cevizli 
4. Kurudere 
5. Kavuşak 
6. Kavaklı 
7. Işıklı 
8. Eriş 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Hasköy 
Karaincirli 
Kocaali 
Küçükevren 
Sultanice 
Şehitler 
Vakıf 
Yazır 
Yenice 

Uzundere 
Çağlayan 
Gündeş 
Üzümlü 
Zap (Nahiye merkezi) 
Çılh 
Ortaköy 
Akkaya 
Taşbaşı 

Kars Vilâyeti 

Kazanın adı : Digor 
Merkezi : Digor 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Alacamalazgirt 
2. Alem 
3. Bacalı 
4. Celâl 
5. Çatak 
6. Dağkarakale 
7. Düzgeçit 
8. Ekrek 
9. Gülhayran - tsaçayır 

10. Harabetaşnik 

11. Hasancan 
12. Karabağ 
13. Kızılkule 
14. Kozluca 
15. Kösesöğütlü 
16. Mevrek 
17. Nahcıvan 
18. Pazarcık (Şatıroğlu) 
19. Sıçantarhan 
20. Şirinköy 
21. Ttirkmeşen 
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22. Türksöğütlü 
23. Türktaşnik -
24. Yemençayır 
25. Yeniköy 
26. Zibni 
27. Abulşaban 
28. Arpalı 

29. Bakran 
30. Başköy 
31. Erdavutsöğütlü 
32. Halıkışlâk 
33. Sorhunlu 
34. Zıhçı 
35. Borluk 

Kayseri Vilâyeti 

Kazanın adı : Tomarza 
Merkezi - Tomarza 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Bektaş 
2. Böke 
3. Cüctin 
4. Güreğen 
5. Çilmeze 
6. Çömlekçi 
7. Göbü 
8. Hacıpaşa 
9. Kabaklı 

10. Kale 
11. Kelgm 
12. Kevenağıl 
13. Koşcağız 
14. Kömür 
15. Köpekl'i 
16. Mardin 
17. Persek 
18. Pusatlı 
19. Sarı Mehmetli 
20. Sosun 
21. Söğütlü 
22. Şiraz 
23. Şıhbarak 
24. Tıravşın 
25. Virancık 
26. Yamaçlı 
27. Bostanhk 
28. Harsa 

29. Karaviran 
30. Gülviran 
31. Toplar 
32. Akin 
33. Akmezar 
34. Arslantaş 
35. Büyükcanlı 
36. Büyüksüveğen 
37. Cinliyurd 
38. Çulha 
39. Çanakpmar 
40. Güzelce 
41. îcadiye 
42. İmiruşağı 
43. Kaman 
44. Karamuklu 
45. Keprin 
46. Kesir 
47. Küçükcanlı 
48. Küçükkarapmar 
49. Kümbetir 
50. Madrasan 
51. Melikviran 
52. Nurvana 
53. Taf 
54. Tahtakemer 
55. Tatar 
56. Zelhin 
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Kırklareli Vilâyeti 

Kazanın adı : Pınarhisar 
Merkezi : Pınarhisar 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Akviran 
2. Ceviz 
3. Çayırdere 
4. Deveçatağı 
5. Evciler 
6. Hacıfaklı 
7. îslâmbeyli 

8. Karıncak 
9. Kaynarca 

10. Kurudere 
11. Osmancık 
12. Poyralı 
13. Tozaklı 
14. Yancıklar 
15. Yenimandıra 

Konya Vilâyeti 

Kazanın adı : Yunak 
Merkezi : Yunak 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Böğrüdelik 
2. Ciphanlı 
3. Çeltik 
4. Hacıfakılı 
5. Honamlı 
6. îmamoğlu 
7. îshakuşağı 
8. Karayayla 
9. Kasımoğlu 

10. Kurtuşağı 
11. Küçükhasan 
12. Meşelik 
13. Meşrutiye 
14. Odabaşı 
15. Reukoğlu 
16. Saray 
17. Torunlar 
18. Yukarıağzıaçık 
19. Turgut » 
20. Eğrikuyu 

21. Harunlar 
22. Kıllar 
23. Kuzviran 
24. Teahütlü 
25. Tursunlu 
26. Yavaşlı 
27. Yığar 
28. Sülüklü 
29. Başkuyu 
30. Beşışıklı 
31. Boyalı 
32. Hacımusa 
33. Hacıömeroğlu 
,34. Katırh (Hatırlı) 
35. Karabıyık 
86. Ortakışla 
37. Sarıkaya 
38. Sevinç 
39. Sinanlı 
40. Zaf eriye (Kayısoğlu) 
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Mardin Vilâyeti 

Kazanın adı : Ömerli 
Merkezi : Maaerti 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Acıyan 
2. Berti 
3. Beytimollahasan 
4. Birmaznaa 
5. Eydo 
6. Fafih 
7. Ğöllü 
8 Hanisora 
9. Hazni 

10. Hırbakermit 
11. Hırbatok 
12. Hırbabellik 
13. Hırbekalaç 
14. Hırbaktevör 
15. Hırbemirişk 
16. Hırbesıkıt 
17. Hırba^eyhmahmut 
18. Hırbetaıuv 
19. Kefsmor 
20. Keraıit 

21. Kersîfan 
22. Kevarih 
23. Kevrikşindi 
24. Hûdi 
25. Küriikmetinıaın 
26. Merci 
27. Mermarı 
28. Merzikan 
29. Metinan 
30. Mi§tin 
31. Mudi 
32. Rekki 
33. Reskianalbo 
34. Rissin 
35. Rişban 
36. Şada 
37. Şeyhkir 
38. Takı 
39. Teri 
40. Yeati 
41. Zihni 

RİM Vilâyeti 

Kazanın adı : Ardeşen 
Merkezi : Ardeşen 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Ağvau 
2. Bakoz 
3. Cibistas 
4. Dutha 
5. Gare 
6. Kuvançan 
7. Mutafi 
8. Okerdela 
9. Ortaköy (öareorta) 

10. Oce (öce) 
11. Pelergivat 
12. Salinköy 
13. Sıfat 
14. Siyat 
15. Songül 

16. Timisvat 
17. Yanıvat 
18. Zigamisüflâ 
19. Zigamiûlya 
20. Yukanviçe (Nahiye Mer.) 
21. Aşağı viçe 
22. Başhemşin 
23. Canottobra 
24. Çat 
25. Cinciva 
26. Elevit 
27. Hemsin - aşağı 
28. Hemsin - orta 
29. Halco 
30. Kaleibalâ 
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31. Kısnıenmalıvar 
32. Kolana 
33. Kuşuva 
34. Livikçakısh 
35. Makravis 
36. Meydan 
37. Mikronkavak 
38. Mollaveyis 

39. Sırt 
40. Varoş 
41. Abişho 
42. Guvant 
43. Komilo 
44. Makaleskirit 
45. Şano 
46. Tolikçet 

Sivas Vilâyeti 

Kazanın adı : Gemerek 
Merkezi : Gemerek 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Ağcaşar 
2. Alakilise 
3. Arpaözü 
4. Bulhasan 
5. Burhan 
6. Çepni 
7. Dendil 
8. Deliler 
9. Eğerci 

10. İğdeli 
11. tnkışla 
12. Karagöl 

13. Karaözü 
14. Karpınar 
15. Keklicek 
16. Kilise 
17. Lisanlı 
18. Köseli (Rahh) 
19. Safözü 
20. Saraç 
21. Sızır 
22. Talazoğlu 
23. Tekmen 
24. Veranyurd 
25. Yeniçubuk 

Trabzon Vilâyeti 

Kazanın adı : Araklı 
Merkezi : Araklı 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Ağnas 
2. Aho 
3. Avanos 
4. Bifera 
5. Canayer 
6. Dul 
7. Kadavol 
8. Kahnra 
9. Kalecik 

10. Linostaş 
11. Mahtala 
12. Marzuba 

13. Os 
14. Pervane 
15. Pirki 
16. Semayer 
17. Yarakar 
18. Zamüri 
19. Zavzaka 
20. Mahura 
21. Haruksa (Nahiye merkezi) 
22. Aşa 
23. Aymam 
24. Bahçecik 
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25. Büyükayven 
26. Büyükzımlâ 
27. Erikli 
28. Fosa 
29. Kizirnos 
30. Koloşa 

31. Küçükayven 
32. Küçükzimlâ 
33. Purnak 
34. Toroslu 
35. Zifona 
36. Zımlakaya 

Zonguldak Vilâyeti 

Kazanın adı : Eflani 
Merkezi : Çelebiler 

Kendisine bağlanan köyler : 
1. Afşar 
2. Akçekise 
3. Akveran 
4. Alaçat 
5. Bakırcılar 
6. Bedii 
7. Bostancılar 
8. Çal 
9. Çalıg 

10. Çalışlar 
11. Çengeller 
12. Çukurgelik 
13. Çukurveren 
14. Dendek 
15. Eflânişıhlar 
16. Emirler 
17. Oazye 
18. Gelicek 
19. Göller 
2Q. Hacıağaç 
21. Hacışaban 
22. Halkeli . 
23. Karacapınâr 
24. Karataş 
25. Kavak 
26. Kayadibi 
27. Kıran 
28. Kocacık 
29. Koltucak 

30. Kutluveren 
31. Mevrük. 
32. Müftüler 
33 Mülayim 
34. Osmanlar 
35. Ovaşıhlar 
36. Paşabey 
37. Pınarözü 
38. Saçak 
39. Sar aycık 
40. Seferler 
41. Tabaklar 
42. Ulugeçit 
43. Yağlıca 
44. Yalacık 
45. Abakolu 
46. Aday 
47. Aktaştekke 
48. Alpagut 
49. Bostancı 
50. Camcı 
51. Çörekli 
52. Eflâniçavuşlu 
53. Gökgöz 
54. Gökveren 
55. Karaağaç 
56. Karlı 
57. Kılvar 
58. Savaş 
59. Tasmana 

Kastamonu 
Vilâyetinden 
alınmıştır. 
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Zonguldak Vilâyeti 

Kazanın adı : Karabük 
Merkezi : Karabük. 

Kendisine bağlanan köyler: 
1. Ancak 
2. Aceviz 
3. Burunşuz 
4. Çerçiler 
5. Çukurca 
6. Davutlar 
7. Demirciler 
8. Gölveren 
9. Kadıköy 

10. Kâhyalar 
11. Kamış 
1% Karaağaç 
13. Karaşar 
14. Kızdap 
15. Mehterler 
16. Ortaca 
17. ödemiş 
18. öğlebeli 
19. Saitler 
20. Salınanlar 
21. Sipahiler 
22. Tandır 
23. Üçbaş 
24. Zopran 
25. Zora 
26. Aşağıkızılcaveran 

27. Başköy 
28. Kapullu 
29. Melise 
30. Belen 
31. Yukarıkızılcaveran 
32. Çeltik (Nahiye merkezi) 
33. Bağbaşı 
34. Cebeciler 
35. Cihanbey 
36. Çengeller 
37. Derebaşı 
38. Döngeller 
39. Güney 
40. Hisar 
41. Ibrıcak 
42. Kayaarkası 
43. Keyfallar 
44. Nodullar 
45. Satuk 
46. Sekse 
47. Tır 
48. Ağbaşı 
49. Emirler 
50. Günyedere 
51. Günyegeriş 
52. Hasankadı 
53. îskalan 
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D. Memuriyettin nev'i 

İçişleri Vekâleti 

8 Kaymakam 
İ3 Tahrirat Kâtibi 
13 Nüsus menmıru 
14 » kâtibi 

Maliye Vekâleti 
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[2] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylıik 

22 
22 
22 
22 

10 Mal Müdürü 
10 > » 
12 Veırgi memuru 
13 » » 
13 Veznleda/r 
1.2 Saymanlık memura 
13 Tahsildar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

f) Hükümet tabibi 22 

50 
20 
20 
15 

10 
12 
22 
22 
22 
22 
22 

40 
35 
25 
20 
2& 
25 
20 

9 
10 
13 
14 

14 

40 

1). Memuriyetin nev'i 

18 Oezici sağlı'k memuru 
13 Muayene ve tedavi evleri sağlık 

memuru 
14 Hükümet tabipliği kâtibi 

Adalet Vekâleti 

Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi,] 
C. Müddeiumumi ve muavin
leri, icra hâkimi ve muavinleri, 
sorgu hâkimleri ve hâkim mua-

jvinleri ve Temyiz raportörleri, 
I başkâtip, muavinleri, zabıt kâ-
I tibi, kâtip yardımcıları, muh-
[ telif memurlar ve mübaşirler 
Mübaşir 

Sayı Aylık 

22 20 

22 
22 

14 
22 
22 
22 
e 

22 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

13 Tapu kütük memuru 22 

20 
15 

35 
25 
15 

20 

[S] SARILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Sayı Ücret 

tçisleri Vekâleti 

Odacı 22 50 

Mâliye Vekâleti 

Odacı 22 50 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Odaeı 22 50 

Adalet Vekâleti 

G-ardiyan 22 75 

»€b<t 
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