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Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe
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12 . XII. 1942

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılr bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Ziraat vekil
liğince hazırlanan ve icra. Vekilleri Heyetince 1.0 . XLl. 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu,

Mucip sebepler
Birinci madde:
Fevkalâde hallerin doyurduğu zam reli er dolayısiyle Orman umum müdürlüğünün 1942 yılı büt
çesine konulan tahsisattan bazı hizmetlere ait olanların sene sonuna, kadar olan hakikî ve mübrem
ihtiyaçları karşılayamıyaeağı anlaşılmış ve bu sebeple aşağıda, müfredatı izah edildiği üzere mun
zam tahsisat isteğinde bulunulmuştur.
1. Bütçenin fi neı tekaüt ikramiyesi faslına konulan tahsisat tükenmiştir. 30 seneyi ikmal
ederek tekaüt olan memurların 3 500 lira ikramiye alacakları tahakkuk etmiş olduğundan işbu fasla
daha üç. bin beş yüz liralık tahsisata ihtiyaç «'örülmüştür.
2. 11 nei nakil masrafları faslına konulan tahsisat işletme masrafının çoğalması ve her madde
levazımının pahalılığı itibariyle tamir ve hayvan yem bedelleri ve sair bütün masraflarına kifayet
etmemiş ve pek cüzi tahsisat bakiyesi kalmış olduğundan işbu 11 nei faslın ikinci işletme maddesine
bin ve 3 ncü tamir maddesine bin ve 4 ncü hayvan yem bedelleri ve sair bütün masraflarına bin beş
yüz lira ki ceman 3 500 liralık daha tahsisata:
3. 14 ncü muvakkat memuriyet harcırahı faslına, konulan yüz bin liralık tahsisattan bir miktar
bakiye mevcut ise de bununla fi aylık ihtiyacın karşılanmasına maddeten imkân görülememiştir. Na
kil vasıtaları fiyatının artması millî müdafaa ve köy ihtiyacının tesbit ve sairesi için mütemadiyen
vazife halinde bulunan teknik memurların sene sonuna, kadar tahakkuk edecek harcırahları verile
bilmek üzere daha yirmi bin liralık tahsisata;
4. 15 nei müfettişler harcırahı faslına konulan 10 000 liranın da kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır.
Münhal bulunan müfettişlik kadroları doldurulmuş ve teftişlere bir kat daha ehemmiyet verilmiş ol
duğundan müfettişlerin tahakkuk edecek harcırahlarının ödenmesi için daha 5 000 liralık tahsisata;
5. 18 nei mektepler ve kurslar faslının birinci mmtaka ve orta orman mektepleri maddesine
konulan 90 000 liralık tahsisatın mühim bir kısmı sarfedilmiş geride kalan bakiye Bursa ve Bolu
orta orman mekteplerinin ancak bir iki aylık masraflarına tekabül edeceği tesbit edilmiştir. 1940
yılında bir talebenin günlük yiyecek masrafı 36 kuruş iken 1941 ayında 75 kuruşa ve 1942
yılında da 140 kuruşa kadar çıkmış ve diğer b ü ' ü n masraflarda da aynı suretle bir artma mev-

cut bulunmuş olduğundan her iki mektebin sene sonuna kadar ihtiyaçları karşılanmak üzere daha
50 000 liralık tahsisata;
6. 22 nci Ankara ve civarının teşcir ve Ankara fidanlığı faslına konulan 63 500 liradan
da az bir bakiye kalmıştır. Amele yevmiyesinin yükselmesi sebebiyle daha yirmi bin liralık tah
sisata ;
7. 31 nci eski yıllar borçları faslının 1937 yılı borçları karşılığına konulan tahsisat
kifayet etmemiş olduğundan tahakkuk eden düyunun verilebilmesi için işbu faslın 4 ncü 1937
yılı borçlan karşılığı maddesine 800 liralık tahsisata daha ihtiyaç hâsıl olmuştur.
8. İşbu munzam tahsisatın tutarı olan ceman yüz iki bin sekiz yüz liranın Umum müdür
lüğün bütçe varidat fazlasından karşılanması mümkün görülmüştür.
ikinci madde :
Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 13 . XI . 1942 tarih ve 4306 sayılı kanun
mucibince Orman Umura müdürlüğü bütçesinden maaş alan memur ve müstahdemin ile masraf
tertiplerinden ücret alanlara ve yine işbu bütçenin ikinci kısmını teşkil eden Koruma Genel ko
mutanlık subaylariyle memur ve müstahdeminine verilmesi icabeden elbiselik kumaş ve ayakka
bıdan 1942 malî yılında verilebileceği tahmin edilenin bedeli karşılığı olarak Orman Umum mü
dürlüğü için 95 000 lira ve Orman Koruma genel komutanlığı için 12 000 lira ki ceman 107 000
liralık fevkalâde tahsisata ihtiyaç hissedilmiş ve işbu tahsisatın Umum müdürlük varidat faz
lasından karşılanması mümkün görülmüştür.
Üçüncü madde :
Takım komutanları için mubayaa edilecek hayvan bedelinin verilebilmesi için 45 nci faslm
3 ncü levazımı baytariye maddesi altındaki formülün (bilûmum ecza ve malzemei baytariye ve
hayvan mubayaası) yazılması lâzımgelirken her nasılsa hayvan mubayaası kelimesinin yazılma
dığı ve hayvan mubayaası için icabeden tahsisatın da bütçeye konulmuş olduğu anlaşılmakla
harcırahtan tasarruf maksadiyle takım komutanları için mubayaarsına kati ihtiyaç hissedilmesi
itibariyle işbu formüle hayvan mubayaası fıkrasının ilâvesi muktazi bulunmuştur.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No.38
Esas No. 1/910

5. ! !U-i.3

Yüksek Reisliğe
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında Ziraat ve
killiğince hazırlanan ve Başvekâletin 12 birinci
kânun 1942 tarih ve 6/4597 sayılı tezkeresiyle
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encüme
nimize tevdi buyurulmakla Orman umum müdü
rü Fahri Bük hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu.
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı bütçesinde
bazı fasıllara mevzu tahsisat, fevkalâde ahval
dolayısiyle ve bütçenin tanzimi sırasında derpiş
edilemiyen sebeplerle kifayet etmediğinden bu
fasıllara munzam tahsisat alınması ve 4306 sayıllı
kanun mucibince memurlara parasız verilecek gi

yim eşyası karşılığı olarak bütçeye yeniden tahsisat
konulması zarureti hâsıl olduğu ve istenilen tah
sisatın Umum müdürlüğün bütçe varidat fazla
sı'yi e karşılanacağı anlaşıldıktan sonra yapılan
müzakerede memurlara parasız olarak verilecek
giyim eşyası karşılığı olan (107 000) lira fevkal
âde tahsisat encümenimizce aynen kabul edilmiş
ve munzam tahsisatın müzakeresi sırasında;
Otuz seneyi doldurarak tekaütlüğünü yeniden
istiyen memurların tekaüt ikramiyeleri için
(6 000) lira daha ilâvesi suretiyle ikramiyenin
(9 000) liraya iblâğı ve Yüksek Meclisçe ahiren
kabul buyurulan kanun mucibince harcırahlara
% 50 zam yapıldığından muvakkat memuriyet
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ve müfettişler harcırahı fasıllarına munzam tahsıisat olarak teklif olunan miktarların bu nispette
tezyidi hususlarında sebkeden teklif muvafık gö
rülerek böylece (121 795) liraya baliğ olan mun
zam tahsisat dahi encümenimizce kabul olunmuş
tur.
Orman muhafaza teşkilâtı için servis hay
vanları mubayaası teklifi encümenimizce de ka
bule mazhar olmuş ancak tahsisin nevi itibariyle
levazımı baytariye meyanında gösterilmesi doğ
ru görülmiyerek ayrı bir fasıl açılması uygun
bulunmuş ve bu suretle lâyihanın 3 ncü maddesi
yeniden kaleme alınarak 45 nei faslın 3 ncü mad
desinden tenzil edilen (8 000) lira yeni açılan
51 nei fasla tahsisat konulmuştur.
Tadilen kaleme alman lâyiha, Umumî Hey-

etin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe
sunulur.
Reis
Reis V.
M. M.
Çorum
Kastamonu
Muğla
/. Eker
Tahsin Coşkan
H. Kitabcı
Kâtip
Bursa
İstanbul
Bolu
F. öymen D r. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk
Giresun
İsparta
istanbul
M. Akkaya
R. Ünlü
H. Ülkmen
Kırklareli
Maraş
Mardin
R. Erten
B. Denker
M. Bozdoğan
Tokad
Samsun
Sivas
. Ali Yörüker Remzi Çiner H. N. Keşmir
Tunceli
Zonguldak
M. Yenel
Emin Erişirgil

HÜKÜMETlN TEKLlFÎ
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası
MADDE 1. — Orman umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine (102 800) lira munzam tahsisat
verilmiştir.
MADDE 2. — Orman umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinde ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı ve yeniden açılan tertiplere 107 000 lira
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur.
MADDE 3. — Orman umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinin 45 nei faslının 3 ncü mad
desine ait formüle (Hayvan mubayaası) kaydı
ilâve edilmiştir.

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası
MADDE 1. — Orman umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine (121 795) lira munzam tahsi
sat verilmiştir.
MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen.

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
10. X I I 1942
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunknl
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
R. Peker
N. Menemencioğlu
F. Ağrah
Mf. V.
Na. V.
tk. V.
Yücel
Sırrı Day
S. î. M. V.
G. t. V.
Zr. V.
Dr. H. Alata§
R. Karadeniz
Ş. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
F. Engin
Dr. B. Uz
( S. Say:

MADDE 3. — Orman umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinin 45 nei faslının 3 ncü (Le
vazımı baytariye) maddesinden (8 000) lira
tenzil edilerek aynı bütçede (Hayvan mubayaa
sı) adı ile yeniden açılan 51 nei fasla fevka
lâde tahsisat olarak konulmuştur.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden
meridir.
MADDE 5. — Hükümetin 5 ncı maddesi ay
nen.
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Bütçe eneihneıı inin cleğiştirişine
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