S. Sayısı: 2!Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde
değişiklik yapılmasına dair kanun Gâyihaeı ve Bütçe
encümeni mazbatası (1/44)
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
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Orman umum müdürlüğü 1942 malî ytlı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin bazı tertip
lerine 62 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 7 , IV . 1943 tarihinde yüksek Ifeclise arzı kararlaştırılan kantin layihası esbabı
mucibesiyle birlikte sunulmuştur..
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B. Saraçoğlu

Mucip sebepler
1. Daimî memuriyet harcırahı : Fiili hizmetlerini yaparak askerden terhis edilen mühendis
lerin yeniden tAyin edildikleri vazifelere kadar gidiş harcıralıiyle yapılan zaruri tahviller ve mu
ayyen tarifeli nakil vasıtaları bedelinin artması ve yevmiyelere % 50 zam yapılması dolayısiyle
bütçeye konulan otuz bin liralık tahsisat kifayet etmediği cihetle daha sekiz bin liralık tahsisata;
2. Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı: Mükâleme bedellerinin artması ve bazı yerlerde
yeniden telefon tesisatının yapılması hasebiyle bütçeye konulan üç bin liranın kifayet etimiyeceği anlaşılarak daha bin liralık tahsisata;
3. Tahdit ve sınırlama ameııajman teşcİr ve fidanlıklar ilâh: Amele yevmiyelerinin artması
tahdit sınırlama, amenaiman ve teşeir işlerinde çalışan memur ve mühendislerin tazminat yevmi
yelerine % 50 zam yapılmasından dolayı bütçeye konulan dört yüz bin liralık tahsisat sarfedilmiş olduğundan sene sonuna kadar olan ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha elli bin liralık
tahsisata;
4. Geçen yıl borcu : Bu fasla konulan dört bin liralık tahsisat tahakkuk eden düyuna ta
mamen tesviye edilmiş ve senesi içinde tahakkuk edipte verîlemiyen bîr miktar daha düyun tahak
kuk etmiş olduğundan bu ihtiyacın karşılanması için işbu fasla iki bin liralık daha tahsisata;
5. Eski yıl borçları karşılığı : 1937 yıh borçlan karşılığı 1942 bütçesine konulan bin beş yüz
liralık tahsisat ile sonradan alman bin iki.yüz doksan beş liralık tahsisatı munzammada tahakkuk
eden düyunu karşılayamadığından tahakkuk etmiş borçların verilebilmesi için daha bin liralık
tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur, îşbu munzam tahsisat karşılığı, Orman umum müdürlüğü 1942 yılı
varidat fazlasından temin edilecektir,
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Esas No, 1/44
Karar No. 11

38. IV. 1943

Yüksek Reisliğe
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
kanununa bağlı (A;) işaretli cetvelin bazı tertip
lerine 62 000 lira munzam tahsisat verilmesi hak
kında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve Başvekâ
letin 2 1 . IV. 1943 tarih ve 6/1242 say"*1 tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize tevdi buyurulmakla Orman umum
müdürü Fahri Bük hazır olduğu halde tetkik ve
müzakere olundu.
Yekûnu 62 000 liradan ibaret olan bu mun
zam tahsisattan mühim bir kısmı alelûmnm har
cırah yevmiyelerine yapılan kanuni zamlardan
ve amele yevmiyelerinin artmasından mütevellit
bulunmaktadır. Bazı yerlerde telefon tesisine lü
zum hâsıl olması ve nıükâleme masraflarının art
ması bu tertibe de ilâveler yapılmasını ve malî
sene içinde tahminden fazla borç tahakkuk etmiş,
olması da geçen ve eski yıllar borçları tertiple
rine yeniden tahsisat ilâvesini ieabettirmiştir.
Orman umum müdürlüğünün 1942 malî yılı vari
dat fazlaîariyle karşılanacağı anlaşılan bu mun
zam tahsisatın verilmesi yerinde görülmüş ve lâ
yiha Encümenimizee aynen kabul olunmuştur,

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Kâtip
Reis V.
M. M.
." .istanbul
Kastamonu
Muğla
•F. öymen
T. Coşlîan
II. Kitaba
Balıkesir
Amasya
Aydın
8.
örgeevren
A. K. Yiğİtoğlu Gl. R. Alpman
Diyarbakır
Bitlis
Çanakkale
R. Bekit
B. Osma
S. T, Arsal
Giresun
Diyarbakır
Edirne
A. Sayar
Ş. Uluğ
M. N. Gündüzalp
istanbul
Hatay
İsparta
H.
Kortel
//. Selçuk
M. Karaağaç
Kayseri
istanbul
İzmir
F. Baysal
H. Ülkmen
M. Birsel
Manisa
Kütahya
Kütahya
F.
Kurdoğlu
H. Fekcm
A. Tiridoğlu
Mardin
Tokad
Tokad
R. Erten
H. N. ,Ke$m,İr B. A.Sevengil
Trabzon
Zonguldak
Yozgad
M. 8. Anamur
E. Erifirgil
A. Sungur
Zonguldak
H. A, Kuyueak

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ
Orman Umum müdürlüğü 1942 malî yıh bütçe
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik
yapılmasına dir kanun lâyihası
MADDE 1. — Orman Umum müdürlüğü
1942 malî yıh bütçe kanununa bağlı (A),işa
retli cetvelin ilişik cetvelde gösterilen tertiple
rine (62 000) lira munzam tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur',
7 . I V , 1943
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş- Saraçoğlu
A. Türel . A. R. Artunkal

Da. V.
î. Peker
Mf. V.
Yücel
S. t M. V.
Dr. II. Alataş

Ha. V.
Ma. V.
N. Mencmcncioğlu , F, Ağrah
Na. V.
Strrı Doy

ö. I V.
Zr. V.
Suad H. Ürgüplü Ş. R- Hatipoğlu

Mü. V.
A. F. Gebesoy
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Ik. V.
Fuad Sirmen

Ti. V.
C. S. Siren

Bütçe encümeninin değiştirdiği
OETVEt
F.
13
16
20
30
31

M.

Muhassasatm nev'i

Lira

Daimî memuriyet harcırahı

8 000

1 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı

• ;'

1 000

Tahdit ve sınırlama, amcnajman, tescir ve fidanlıklar, hastalıklar, haşereler
ve yangınlarla mücadele, istimlâk, fennî tecrübeler, orman evleri
Gcscn yıl borçlan

50 000
2 000

4 1937 yılı borçları karşılığı

1 000
YEKÜît
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62 000

