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OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Orman Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu, kabul olundu. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Ka
nunu kabul edildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu, kabul 
olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1944 
Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu, kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu, kabul olundu. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1944 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu, kabul 
edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı Kesinhe
sap Kanunu, kabul olundu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevlerine dair* olan Kanun, kabul edildi. 
* İşletmeler Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki Kanun, kabul olundu. 
3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 3 

neü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki Ka
nun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Karaisalı İlçesi eski Kaymakamı 1330 do
ğumlu Süleymanoğlu İbrahim Argun'un hü
kümlü olduğu, cezasının affına dair olan Kanun, 
kabul olundu. 

İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Milletlerarası 
Sözleşmeye katılmaya dair olan Kanun tasarısı
nın birinci görüşülmesi, bitirildi. 

Londra'da 1948 yılında toplanan Denizde 
Can Emniyetini Koruma Konferansında akdo-
lunan Milletlerarası «Denizde Çatışmayı önle
me Tüzüğü» ne katılmamıza ve bu tüzüğün 
onanmasına dair olan Kanun, tasarısının birin
ci görüşülmesi bitirildi. 

4353 sayılı Kanunun geçici birinci madde
siyle tanınan ve 5163 sayılı Kanunla iki yıl 
uzatılan yetkinin ve 3499 sayılı Kanunun beşin
ci maddesindeki sürenin bir yıl daha uzatılma
sı hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Yusufeli İlçesi merkezinim öğdem'den 
Ahalt 'a kaldırılması ve bu merkeze Yusufeli adı 
verilmesi hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

Fikir İşleri Kanunu tasarısı bir müddet gö
rüşüldü ve ilgili komisyonların mütalâası alın
dıktan sonra görüşülmesine devam olunması 
uygun görüldü. 

13 . 11 . 1950 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel C. Aksu 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. TJras 

2. — HAVALE EDtLEN KÂĞITLAR 

Önerge 
1. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, 

Dilekçe Komisyonunun 13 . 1 . 1950 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 2831 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/190) (Dilekçe Komisyonuna) ; 

Raporlar 
2. - - Kadın ticareti namiyle alınan cinai 

ticarete karşı müessir bir himayenin sağlanma
sı maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerara
sı Anlaşma ile Kadın Ticaretinin zecren men'i-
ne dair imzalanmış olan Milletlerarası Sözleşme
yi değiştiren protokol, ve ekinin onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/679) (Gündeme) ; 

3. — Müstehcen neşriyat tedavülünün zec
ren men'ine dair imzalanmış olan Anlaşmayı 
değiştiren protokol ve ekinin onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/681) (Gündeme); 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/629) (Gün
deme) ; 

5. — Tekke ve zaviyelerle türbelerin şed
dine ve türbedarlıklarla birtakım unvanların 
meni ve ilgasına dair olan 677 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporu (1/682) (Gündeme). 



B t B İ N C t OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi Öztarhan (Manisa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. 1950 yûı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/618) [1] 

BAŞKAN i-— Gündemde Bütçe tasarısı var
dır. Bu tasarı hakkında söz istiyen arkadaşlar 
lütfen isimlerini bildirsinler. 

(Necmeddin Sahir Sılan söz alanların adla
rını okudu). 

Ahmet Oğuz (Millet Partisi adına); 
Adnan Menderes (Demokrat Parti adına); 
Emin Sazak; 
ihsan Hâmid Tigrel; 
Hakkı Gçclik; 
Esat Tefeli; . 
Fahri K&rakaya; 
İbrahim Arvas. 
BAŞKAN — Şimdi söz Maliye Bakanmmdır. 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL t Kocaeli) — Muhterem arkadaşlarım; 
1 Mart 1950 de başlıyacak olan malî yıla ait 

Bütçe tasarısı. Bütçe Komisyonumuzun iki ay sü
ren vukuflu çalışmalarından ve yaptığı isabetli 
değişikliklerden sonra yüksek tetkik ve tasvibini
ze sunulmuş: bulunmaktadır. 

Tasarının Büyük Meclisçe tesbît ve kabul 
buyurulacalç nihai durumu hiç şüphesiz memleket 
için en hayjriı şekil olacaktır. Devlet ihtiyaç-
lariyle imkânlarını memleket hayrına olarak en 
isabetli şekilde telif edebilmek için iki ayı bulan 
devamlı ve yorucu çalışmaları sırasında, bir taraf
tan, haklı vejyerinde tenkidleriyle bizleri ikaz eder
ken, diğer taraftan, kadirbilir teşviklerini 
bizden esirgemiyen Bütçe Komisyonunuza huzu-

[1] 170 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

runuzda şükranlarımı arzetmeyi bir borç bili
rim. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin malî ve ik
tisadi hâdiselerle sıkı ve yakından alâkası ma
lûmdur. Bu bakımdan bütçemizin umumi hat-
lariyle tahliline girmeden önce, memleketimiz 
ve Avrupa ekonomisinin 1949 yılında arzettiği 
manzara ve içinde bulunduğumuz 1950 yılı
nın muhtemel inkişaflarına kısaca temas etme
nin yerinde olacağını sanıyorum. 

Harbin dünya ve bu meyanda A'vrupa ikti
sadiyatında açtığı derin yaralar ve intaç eyle* 
diği karşılıklar malûmunuzdur. Harbi takip 
eden yıllar zarfında Avrupa ekonomisini eski 
nizam ve istikrara kavuşturabilmek için sarfe-
dilen milletlerarası gayretler de meçhulünüz 
değildir. 

1949 yılı, Birleşik Amerika Devletlerinin eşi
ne tarih boyunca tesadüf etmeye imkân bulun-
mıyan büyük ve bilgili yardımı sayesinde, 19 
Avrupa memleketinin ekonomi sahada yaptık
ları iş birliğinin verimli bir devresi olmuştur. 

Filhakka Marshall Plânı ve Avrupalılararası 
iktisadi İş Birliği çerçevesi içinde Avrupa eko
nomisi ilk hedefine, yani 1938 seviyesine ulaşma 
yolunda mühim ilerlemeler kaydetmiştir. Bu 
yıl zarfında birçok memleketlerde istihsal 
artmış, dış ticaret esaslı gelişmelere mazhar 
olmuş, 1948 in ikinci nısfında başlıyan fiyat 
gerilemeleri mutedil bir tarzda devam eylemiş
tir. 

Yine bu yılın içinde, iş birliğine dâhil 
memleketler bir taraftan iktisadi ve malî saha
da kalkınma faaliyetlerine hız verirken diğer ta
raftan kendi aralarındaki ticaret ve ödemelerin 
takvitlerden mümkün mertebe kurtarılması İm-
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B : 45 13.2 
susundaki çalışmalardan da geri kalmamışlar ve I 
nihayet para ve maliye sahalarında esaslı gay
retler sarfetmişlerdir. 

Memleektimiz Marshall Yardımından istifa
de eden, Avrupalılararam iktisadi iş Birliğinin 
bir üyesi sıfatiyle bu gayretlerin hepsine bütün 
güciyle iştirak etmiş bulunmaktadır. 

istihsal durumumuz 
Muhterem arkadaşlar; 1949 yılının zirai bâ

zı mahsuller ve bilhassa hububat bakımından 
memleketimiz için talihsiz bir sene olduğu ma
lûmdur. Bir yıl evvel harpden önceki senelere 
nazaran hububatta % 29 nispetinde bir istihsal 
fazlası sağlandığı halde 1949 yılında hariçten 
hububat ithali zaruretinde kalınmıştır. Buna 
mukabil pamuk, tütün; yağlı tohumlar ve her 
türlü meyva istihsali memnuniyet verici bir 
seviyeye doğru yükselmekte devam etmiştir. 

1948 yılında, 1938 e nazaran % 55,8 radde
sinde bir artış kaydetmiş bulunan sınai istihsal I 
endeksimiz 1949 yılında da yükselmeye devam 
ve aynı gelişmeler maden, şeker, elektrik, iplik, 
çimento gibi mühim sektörlerde de tecelli eyle
miştir. I 

Yurdun kalkınma konusunda, 112un vadeli I 
kalkınma işlerimiz için sarfedilen gayretler ve I 
yapılan yatırımların semerelerini iktitaf edecek I 
bir dereceye henüz gelmemiş bulunuyoruz. Bu
nun için programlarımızın ikmalini beklemek 
zaruretindeyiz. Fakat 1949 yılı içinde getirilen 
ziraat alet ve makinaları Sonbahardan itibaren 
istihsal sahasına girmeye başlamıştır. 

Dış Ticaretimiz 
1949 da bâzı zirai mahsul! erimizdeki nok

sanlığa mukabil diğer bâzı mahsullerimizin iyi 
olması Avrtıpalılararası iktisadi iş Birliğinin 
sağladığı müsait imkân ve şartlar ve nihayet 
Amerika Birleşik Devletlerinin yardımı saye
sinde, ihracatımız 693, ithalâtımız 812 milyon 
lira ile şimdiye kadar kaydedilmiyen yüksek 
bir seviyeye ulaşmıştır, ithalâtınızda istihsa
limizi artıracak yatırım maddelerinin gittikçe 
büyüyen bir yer tuttuğuna da bilhassa işaret 
etmek lâzımdır. Bunun hayat seviyemiz, 
istihsalimiz ve dış ticaret ve tediye muvazene
miz bakımından hâsıl edeceği müspet tesirlerin 
önümüzdeki yıllar zarfında tecelli edeceğini i 
kabul etmek lâzımdır. I 

1950 O : 1 
Harb yıllarının birikmiş ithalât ihtiyacım 

karşılamak zarureti dolayısiyle 1948 yılında 
219 milyon liraya kadar yükselen ticaret mu
vazenesi açığımız 1949 yılında 118 milyon lira
ya inmiştir, ithalâtımız meyanmda yardım 
ve kredilerle elde edilen emtia da dâhil bu
lunduğundan bu 118 milyonluk açık aynı 
miktarda bir altın veya döviz kaybını intaç et
memiştir. Hububat ithaline rağmen bu yıl zar
fındaki altın ıkaybımız 22,7 milyon liradan iba
rettir. Döviz mevcudumuzda ise geçen yıla 
nazaran bir azalma değil, hafif bir yükselme 
hâsıl olmuştur. 

Dış ödeme imkânlarımız bakımından 1950 
yılma çok daha müsait şartlarla girildiğine de 
bu meyanda işaret etmek isterim. Filhakika, 
Avrupalılararası ticarette vâki gelişmeler, bâzı 
memleketlerin dünya pazarlarına tekrar girme
leri ve elde ettiğimiz tiraj haklan, tazyiki henüz 
zail olmamış bulunan dolar sıkıntımıza rağmen 
bizi: muhtaç bulunduğumuz malları ithal et
meye yeter miktarda dış tediye imkânına ma
lik kılmıştır. 

Fiyatlarımız 
Arızi bâzı sebepler yüzünden Eylül 1948 ta

rihinden itibaren fiyatlarımızda bir yükselme 
olduğu malûmdur. Bu yükselme^ temayülü Mart 
1949 tarihine kadar devam etmiş ve fakat 
Marttan sonra fiyatlarımız diğer Avrupa mem
leketlerinde olduğu gibi düşmeye başlamıştır. 
Fıyatlarımızdaki normale doğru bu gerileme 
halen devam ettiği gibi, 1950 yılında da dünya 
fiyat hareketlerini takibederek devam edece
ğe benzemektedir. 

Eylül 1949 tarihinde sterlin ve onu takibe-
den 27 memleket parası düşürülmüştü. Millet
lerarası para fonunun nezaret ve murakabesi 
altında paraları hakiki değerlerine bir az daha 
fazla yaklaştırarak sürevalüe paraların Millet
lerarası ticarette sebep olduğu müşkülleri kıs
men olsun izaleyi ve dolar sahasına daha fazla 
ihracat imkânı elde ederek dolar açıklarının 
azaltılmasını istihdaf eden bu umumi mahiyet
teki devalüasyona, Hükümetimiz uzun incele
meler neticesinde, iştirak etmemeyi ve Türk 
Parası değerini olduğu gibi muhafaza etmeyi 
memleket menfaatlerine daha uygun bulmuştu. 
Aradan geçen zaman zarfında dış ticaret ve fi
yatlarımızın arzettiği durumun, bu kararın isa-
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betini meydana koyduğuna işaret etmek iste-
rim. , 

Tedavül Hacmi ve mevduat hareketlerimiz 
1949 yılında Merkez Bankasının tedavül

deki bankmot miktarı 42 milyon lira raddesin
de azalmış, madenî para ise 2 milyon raddesin
de artmıştır. Bu yıl zarfında bankmot dışında 
kalan ve umumiyetle enflâsyoncu tesirleri, olan 
para ve kredi hareketlerinden mümkün merte
be içtinap edildiğini ve 1950 yılında da bu hu
susa âzami derecede dikkat edileceğini arzede-
bilirim. 

Geçen yıl zarfında mevduat ve banka kredi
lerinde Hükümetiniz tarafından dikkatle taki-
bedilen bâzı şayanı kayıt hareketler vukubul-
muştu. Halen bu hareketlerin lehte bir istika
met aldığına kısaca işaret eyledikten sonra, hu
susi, teşebbüslerin yurdun kalkınmasında faal 
bir rol oynamalarını teminen yapılan çalışma
lara temas edeceğim. 

Bu teşebbüslerin hariçten bulacakları kre
dilere Hazinece kefalet edilmesine mütedair bir 
kanun tasarısı hazırlanmış ve Yüksek Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. Bu tasarı kabul bu-
yurulduğu takdirde, bir taraftan yabancı ser
mayenin memlekete gelmesi teşvik edilmiş ola
cak, diğer taraftan da özel teşebbüslerin mem
leket ekonomisinde daha faal bir rol oynamala
rı sağlanmış bulunacaktır. 

Bundan $yrı olarak yurtta uzun vadeli özel 
teşebbüs yatırımlarını sağlıyacak bir kredi 
müessesesi kurulması üzerinde Milletlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankasiyle görüş birliğine 
varılmıştır. Kurulacak bu müessesenin malî im
kânları, yarısından fazlası dolar olmak üzere 
takriben 50 milyon lira civarında bir rakamla 
ifade edilebilecektir.. 

Muhterem arkadaşlar; arkada bıraktığımı."; 
1949 yılının ekonomik ve malî cephesini böyle
ce ve kısaca belirttikten sonra 1950 Bütçesinin 
umumi izahıjna geçeceğim. Fakat daha evvel 
bu yıl, bütçenin şekil ve tertip bakımından av 
zettiği değişjkliğe işaret etmeliyim. 

Bütçenin vuzuhuna müessir olduğundan do
layı şekil meselesinin hakikatta bir esas mesele 
olduğu yüksek malûmunuzdur. 

Cumhuriyet bütçelerinin gittikçe artan bir 
vuzuha doğru yıldan yıla kaydettikleri geliş
meyi bu yıl mümkün olduğu kadar ileri götür-

.1950 0 : 1 
meye çalıştık. Gerekçeyi geniş ve elde edebile
ceğimiz rakamlarla teçhiz ettik. Bu gerekçenin 
ıslaha ve tamamlanmaya muhtaç birçok taraf
ları bulunmakla beraber, bu yolda girişilen ilk 
tecrübe olmak bakımından taşıdığı mânayı be
lirtmek isterim. 

Bütçede bütün giderler yedi kısımda müta
lâa edilmiş, bölümlerin numaralanmasından de-
simal sisteme gidilmiş ve bu sayede bütçe tetkik 
ve tahlilleri büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. Ay
rıca, kanuni bir hüviyeti olmadığı için gerekçe 
içinde yer almjış bulunan «bir hizmet bütçesi» vû-

[ cüda getirilmiştir, 

Masrafların tahlili ve 1950 Bütçesinin karakteri 
Muhterem arkadaşlarım, 1950 yılı Devlet 

Bütçesinin Hükümetinizce hazırlanmış bulunan 
şekilde giderler toplamı 1 467 330 043 lira, ge
lir toplamı da 1 312 381 043 lira olup Bütçe 
açığı 154 949 000 liradan ibaret idi. Bu suretle 
1949 yılının inisiviil bütçe rakamlarına nazaran 
gider fazlası 95 954 416 liraya baliğ oluyordu. 
Bütçe Komisyonunuzca Hükümetinizin de işti
rak ve muvafakatiyle yapılan ve en mühim ka
lemleri sermaye teşkiline ve kalkınma işlerimi
ze taallûk eden bu bütçenin yapıcı karakterini 
daha da artırmış olan değişikliklerden sonra 
1950 Bütçesi giderleri yekûnu 1 487 218 563 li
raya baliğ olmaktadır. 

1950 yılı Devlet Bütçesi masraflarının büyük 
hizmet grupları itibariyle gözden geçirmeden 
ve bu suretle bütçenin karakterini tebarüz et
tirmeden önce burada kanaatimce çok ehemmi
yetli olan ve Büyük Millet Meclisiyle beraber 
umumi efkârı yakından alâkalandıran bir nok
taya temas edeceğim. Bu nokta Maliye Bakanı 
sıfatiyle bütçenin tanziminde daima göz önün
de bulundurmaklığım zaruri olan tasarruf mev
zuudur. 

Muhterem arkadaşlarım; filhakika 1950 yılı 
Bütçe giderlerini 1949 yılı giderlerine nazaran 
daha fazla tesbit ederek huzurunuza gelmiş bu
lunuyoruz. Fakat giderlerde görülen bu fazla
lık, tetkikmdan da anlaşılacağı üzere, bütçe
nin hazırlanışında tasarruf tedbirlerinin ihma
linden veya bu husustaki gayretlerin noksanın
dan ileri gelmemiş, bilâkis biraz sonra izah ede
ceğim veçhile memleketin doğrudan doğruya ve 

I dolayısiyle istihsal kabiliyetini artırıcı mahi-
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B : 45 13 . 
yetteki ehemmiyetli işlerin bir an önce tahak
kuk ettirilmesi arzu ve iradesinden doğmuştur. 
Bu bakımdan mücerret Devlet Bütçesi giderle
ri yekûnunun artmış olmasını bütçenin hüviye
ti ve bünyesini tetkik etmeden, telâkki etmeden 
mütalâaların isabetsizliğini belirtmekte .Payda 
vardır. 

1950 Bütçesinin hazırlanmasında göz önünde 
tutulan esaslar 

1950 Bütçesinin hazırlanışında daima göz 
önünde bulundurulan vuzuh ve samimiyet endi-
şeleri yanında şu esaslar hâkim rol oynamış
lardır. 

1. Normal âmme hizmetlerinin aksamadan 
yürümesini sağlamak; 

2- Milletlerarası siyasi durumun icabı olarak 
Millî Savunma, hizmetlerimize gerekli imkânı 
vermek; 

3. Bütçemizin bünyevi bakımdan arzettiği 
hareket kabiliyeti nispetinde ,bütün imkânları 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle memleketin 
istihsal gücünü artıracak istikametlere tevcih 
etmek. 

Birinci esasın tatbikatı olarak Devlet hiz
metlerinin 1950 yılında da 1949 fiilî kadrola-
riyle görülmesi göz önünde tutulmuş, zaruri ma
hiyette addedilebilecek olanlar haricinde hiz
met genişlemelerine yer verilmemiştir. 

İkinci, esasın tertibatı olarak Millî Savunma
mıza geçen yıldan pek az farklı olmak üzere ge
rekli Ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Fikhaki-
ka İkinci Cihan Harbinin çıkması üzerine büt
çelerimizin bâzı yıllarda % 39,34 ünü bel'eden 
Milli Savunma giderlerimiz bu sene bütçemizin 
% 35,41 i. gibi büyük bir kısmını teşkil etmekte
dir. Bu nispetlerin, diğer bâzı memleketlerdeki 
nispetlerle mukayesesi katlandığımız fedakârlı
ğı daha müşahhas şekilde belirtecektir. 1949 da 
Fransa Bütçesinin % 28 i, İngiltere Bütçesinin 
% 23 ü, İtalya Bütçesinin % 21 i, Kolanda Büt
çesinin % 18 i, Danimarka Bütçesinin % 14 ü, 
Belçika Bütçesinin % 7 si, millî savunma hizmet
lerine ayrılmış bulunmaktadır, içinde bulundu
ğumuz ve hepimizin malûmu olan dünya şartla
rı icabı olarak millî savunma giderlerimizde 
esaslı bir indirme yapmak mümkün olamamış
tır. Ancak, millî savunmamızın yeniden teşki
latlanması ve mensuplarının kanuni kadrolara 
bağlanması yolunda, aldığımız ve almakta oldu-

2.1950 O : 1 
I ğumuz tedbirlerin, bugünkü şartların devanı el

liği müddetçe ödenek yekûnu bakımından kay
da şayan bit' azalma, arzetmese bile ordumuzun 
harlı gücünü artırdığından ve ilerde daha da 
artıracağından şüphe edilmemek lâzımdır. 

Burada İkinci Cihan 'Harbi sırasında ve har
bin fiilen sona, ermesinden sonra millî savun
mamızın bütçelerimize tahmil ettiği külfetleri 
rakamlara dayanarak kısaca belirtmekte fayda, 
vardır. 

İkinci Cihan Harbi ve muhasamatın, sona 
ermesini, takibeden yılların şartları, memleketi
mizi millî savunma hizmetleri için 1939 dan 
1949 sonuna, kadar 10 senelik bir devre zarfın-

I da ceman 4 milyar 842 milyon lira harcamak 
zorunda bırakmıştır. Bu. miktar', bu. devre zar
fında 10 milyar 465 milyon lirayı bulan bütçe 
sarfiyatımızın ortalama % 46,49 udin. Bu. 
yüksek nispetle harbden önceki bütçelerimizin 
millî savunmaya ayırdığı ortalama % 32,11 nis
peti karşılaştıracak olursa 1939 dan beri harb
den öncesine nazaran ne büyük ölçüde, millî 
savunma masraflarına katlanmak zorunda ka
lındığı kolaylıkla anlaşılır. 

1950 Bütçesinin karakteri 
Üçüncü esasın tatbikatı aynı zamanda 1950 

Bütçesinin karakterini belirtmek bakımından 
hususi bir ehemmiyet arzeder. 

Bütçe bir taraftan millî savunmanın ağır 
I masraflarına katlanmakta, devam ederken, diğer 

taraftan yurdun maddi ve mânevi kalkınması 
için sarf ettiği gayretleri, takati nispetinde ar
tırmaktan geri kalmamıştır. 

I Çeçen yıl başında yol işlerimiz olmak üzere 
limanlar su işleri, 'hava meydanları gibi bayın
dırlık hizmetlerine ayrılan ödenek 107 milyon 

I lira iken. bu. yıl 132 milyon liraya çıkarılmıştır. 
I Tarım hizmetleri için 9 milyon, sağlık işleri 

için 6.5 milyon, millî eğitim işleri için 1.2 mil-
I yon lira ve emekli dul ve yetim aylıklarının 

artırılması dolayısiyle de 27 milyon lira fazla 
I ödenek konmuştur. Bu suretle, 1950 Bütçesinin 
I bu hizmetlere ayırdığı ödenek, tarımda 45 mil

yona, sağlık işlerinde 57 milyona, millî eğitim 
I işlerinde- üniversitelerimize yapılan Hazine yar-
I dimiyle birlikte, 200 milyona baliğ olmuştur. 
I Emekli, dul ve yetim aylıkları için bütçenin 

1 katlandığı fedakârlığın ela 86 milyon lirayı aş
tığını belirtmek isterim. 
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Ayrıca Etibank'a lıer yıl sermayesine mah

suben verilmekte olan 3 milyon lira bu yıl, bu 
müessesenin Marshall Plânından elde ettiği yar
dımları kollanarak yurt kalkınmasında başta 
gelen işlerden olan maden kömürü, linyit, ener
ji istihsaldim artırabilmesi ve gerekli tesisleri 
kurabilmesi için 30 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bütçe Komisyonunuz Hükümetinizle muta
bık olarak memleketin en büyük zirai kredi 
müessesesi olan Ziraat Bankasının çalışma im
kânlarını artırarak müstahsilin muhtaç olduğu 
krediyi daha geniş ölçüde elde edebilmesini 
sağlamak, Emlâk Kredi Bankasının mütevazı 
ölçüde de olsa yardımlarına devamını mümkün 
kılmak, umumi kalkınma program ve faaliyet
lerimizin yanında ve bu programlara inzima-
men yurdun Doğu bölgelerine gösterilen ihti
mamı daha da artırmak maksadiyle Hükümet 
teklifine 20 milyon liraya yakın bir ilâve yap
mıştır. (Bravo sesleri). 

Bütçe Komisyonunuz yaptığı bu ilâvelerle 
1950 Bütçesinin Ziraat Bankasına olan muhte
lif yardımlarını 8 milyon liradan 16 milyon li
raya, Emlâk Bankasına verilen sermayeyi 1 mil
yon liradan 5 milyon liraya, Doğu illtri kalkın
masına ait olan 10 milyon lirayı 13 milyon li
raya çıkarjn-ak suretiyle bütçenin yapıcı ve kal-
kındırıcı karekterini daha da artırmış bulun
maktadır. 

•» yatırımlarımız 
1950 Bütçesi giderlerini büyük hizmet grup

ları itibariyle kısaca gözden geçirdikten sonra 
yatırımlar, mevzuuna da temas etmekte, bütçt-
mizin dainjıa mevcut imkânlarla mukayyet ka
larak, yapjcı ve kalkmdırıcı karekterini belirt
mek bakımından fayda vardır. 

Hükümet tasarısında, Avrupa İktisadi İşbir
liği Teşkilatınca tesbit edilmiş olan standard-
lara göre yatırım mahiyetini haiz bulunan, ya
ni memleket servetinin artış ve idamesine ya
rarlı olan giderler yekûnu 226 milyon lira idi. 
Bütçe Komişyonunuzea yapılan değişiklerden 
sonra bu ıniktar 243 milyon liraya yükselmiştir. 

Katma jbütçelerin 138 milyon liraya baliğ j 
olan yatırımları da nazara alındığı takdirde 
bu miktar 381 milyon liraya baliğ olur ki Dev- ! 
let Bütçesi ve katma bütçeller yekûnuna naza- \ 
ran ;% 20 gibi bir nispetle kabili ifadedir. 

Bunun haricinde, iktisadi Devlet Teşekkül- | 

. 1950 O : 1 
lerinin gerek Marshll Yardım Plânı çerçevesi 
ve gerek kendi kaynaklariyle yapacakları yatı
rımların yekûnu 250 milyon Tüdk lirasına ba
liğ olmakta ve bu suretle 1950 yılında Devlet 
sektöründe yapılacak yatırımların yekûnu 630 
milyon lirayı aşmaktadır. Hiçbir mübalâğa pa
yı olmaksızın iddia edilebilir ki, memleketimiz
de şimdiye kadar kalkınma işlerimiz için bu 
ölçüde bir yatırım faaliyeti mevcut olmamıştır. 
Bu geniş kalkınma faaliyetinin müspet netice
lerini önümüzdeki yıllarda göreceğimizden 
eminim. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet gelirleri, Büt
çe Encümeninizin titiz ve bilgili tetkiklerinden 
geçerek ve 1949 yılının tahsilat rakamları göz 
önünde tutularak 1 313 269 563 lira olmak üze
re tesbit edilmiştir. Buna nazaran 1950 Bütçe
sinin açığı 173,9 milyon liradır. 

Ne şekilde karşılanacağı Hükümet gerekçesi 
ve Bütçe Komisyonu raporunda izah edilmiş bu
lunan bu açıkla, yatırımlara tahsis edilen me-
baliğ mukayese buyurulacak olursa, yatırımla
rın bütçe açığından çok daha fazla olduğu gö
rülür. 

Bu mâruzâtım aynı zamanda 1950 yılı Büf
esinin karekterini rakamlara dayanarak belirt
mektedir. Filhakika bu karekteri bütçenin ar-
zettiği bünyevi hareket kabiliyeti nispetinde 
bayındırlık, maden, tarım, sağlık, millî eğitim ve 
sosyal emniyet hizmetlerini alâkalandıran baş
lıca altı sahada bundan evvelki bütçelere naza
ran daha geniş ölçüde ödenek tahsis edilmiş 
olması ve kalkınma işlerimize imkânlarımız da
iresinde yeni bir hız verilmiş bulunması şeklin
de ifade etmek doğru olur kanaatindeyim. 

Gelirlerimiz 
Muhterem arkadaşlarım; geçen yıl , kabul 

buyurmuş olduğunuz Gelir, Kurumlar, Esnaf 
vergileriyle Vergi Usul Kanununun 1 Ocak 1950 
tarihinde yürürlüğe girmesi Devlet gelirleri sa
hasında bu yılın en mühim hâdisesini teşkil et
miştir. Vasıtasız vergilerimiz arasına giren ye
ni vergi kanunlarının arıza ve sarsıntıya uğra-
ınaksızm tatbik edilebilmesini temin için Maliye 
Bakanlığınız programlı ve geniş hazırlıklar yap
mıştır. Yeni vergi kanunlarını tatbik edecek 
olan elemanları yetiştirmek ve mükellefleri ten
vir etmek maksadını güden hazırlık ve çalışma
larında her vasıtadan istifade edilmiş kurslar, 
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konferanslar tertip edilmiş, izahnameler ve bro
şürler neşredilmiştir. Bu çalışmalarımızın se
meresini bugünden müşahede ediyoruz. Yeni 
vergilere ait esasların lâyikiyle kavranmaması 
yüzünden başlangıçta bâzı mükelleflerde hâsıl 
olan ürkeklik ve endişe bu çalışmalar saye
sinde mühim nispette zail olmuştur. Bugün 
edindiğimiz intibalar mükelleflerimizin yeni ver
gi kanunlarını umumiyetle iyi karşıladıkları 
merkezindedir. Bu vakıayı huzurunuzda bil
hassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunlar, kifayet
sizliği anlaşılmış olan vergi sistemimizde yapıl
makta olan ıslahatın bir başlangıcı olmuştur. Va
tandaşlarımızın âmme masraflarına iştirak pay
larının ödeme güçleriyle mütenasip bir hadde 
getirilmesi için ıslahatın vasıtalı ve vasıtasız bü
tün vergilerimize teşmili icabetmektedir. Bu 
sahadaki çalışmalarımız da bir hayli ilerlemiştir. 

Devlet gelirleri arasında çok ehemmiyetli 
bir yer işgal eden Muamele Vergisi üzerindeki 
çalışma ve tetkiklerimiz bitmiştir. Muamele 
Vergimizin alacağı yeni şekil ve ihtiva edeceği 
esasları gösteren ihtisas Komisyonu raporu da 
tabı ve tevzi edilmiştir. Bir taraftan da kanun 
projesini hazırlıyoruz. Yakında iktisadi haya
tımızda mühim rolü olan bu vergiye ait yeni ta
sarıyı Yüksek Meclisinize takdim edeceğiz. 

20 yıl evvel yürürlüğe konmuş olan Umumi 
Gümrük Tarifemiz de bugünün iktisadi ve malî 
şartlarına intibak edememektedir. Teşkil etti
ğimiz Bakanlıklararası Komisyon yeni Gümrük 
Tarifesini hazırlımaya çalışmaktadır. Beş altı 
ay içinde bu çalışmaların neticelerinin alınaca
ğını ümit ediyorum. 

Alelûmum harçlarla Devletin yaptığı hiz
metlerden doğrudan doğruya faydalananlardan 
bu hizmetler karşılığında alınacak ücret mev
zuu da ele alınmış bulunmaktadır. Madenler 
Resmi ile Veraset ve intikal Vergisi de bu me-
yandadır. Islaha muhtaç olan Damga Resmi 
Kanunu Meclis komisyonlarında tetkik edil
mektedir. 

Vergi tahsil usullerimizi ıslaha yardım ede
cek olan Kamu Alacaklarını Tahsil Kanunu ta
sarısını, geçen yıl kabul buyurduğunuz Vergi 
Usul Kanunu ile telif etmek üzere geri aldık. 
Lâzımgelen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar 
Büyük Meclise sunacağız. Vergi cibayet teşki-
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I lâfımızı kurulmakta olan yeni vergi sistemimizi 

yürütecek surette yeniden tertipliyoruz. 
Buna ait kanım tasarısını yakında huzuru

nuza getireceğiz. Bu çalışmalar sonunda mem
leketimizin âdil bir vergi sistemine kavuşacağı 
ve artan Devlet ihtiyaçlarının âdil ve verimli 
bir teklif usulü ile karşılamak imkânlarının 
sağlanabileceğini ümit ediyoruz. 

Mahallî idarelere gelince : 
1949 yılında kabul buyurduğunuz Belediye 

I Gelirleri Kanunu semerelerini vermeye başla
mıştır. Özel İdarelere bırakılan âmme hizmet
lerinin yürütülebilmesini sağlamak için bu ida
relerin malî imkânlarının genişletilmesi zaru
reti ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bunu temin 
edecek tasarı halen Yüksek Mecliste komisyon
larca tetkik ve müzakere edilmektedir. 

Borçlarımız 
1949 yılı içinde Devlet borçlarına vukubulan 

hareketlere de temas etmeliyim: 
Genel bütçe, diğer bütçeler, Devlet Ekono

mi kurumlarının Hazine kefaletini haiz borçları 
da dâhil iç ve dış konsolide ve dalgalı bütün 
borçlarımızın toplamı 1948 yılı nihayetinde 2 
milyar 439 milyon lira iken 1949 yılı nihayetin
de 2 milyar 148 milyon liraya düşmüştür. 

Gerek bu rakamların gerekse aradaki lehde 
farkı teşkil eden 19.1 milyon liranın arzettiği 
hususiyetleri şöylece belirtebilirim: 

Merkez Bankasındaki banknot karşılığı cüz
danının, kabul buyurduğunuz bir kanuna tevfi
kan tasfiyesi iç borçlarımızda 90 milyon lira
lık bir azalma hâsıl etmiştir. 

Sterlin ve onu takiben bâzı yabancı memle
ket paralarının develüasyonu neticesinde ise, 
dış borçlarımızın resülmalinde 151 milyon lira
lık bir inme vâki olmuştur. 

Ancak, 1949 Bütçe Kanununun verdiği yet
kiye dayanılarak önümüzdeki günler zarfında 
akdedilecek 80 milyon liralık istikrarı da şim
diden hesaba katmak ve borçlarımızın yekûnu
nu bu miktarı nazara, alarak mütalâa eylemek 
yerinde olacaktır. 

Geçen senelerde, borç cetvellerine Devlet 
Ekonomi Kurumlarının Hazine kefaletini haiz 
bonoları ithal edilmediği halde bu yıl bu borç
lar da cetvellere sokulmuştur. 

Zira şeklen dalgalı borç manzarasını arse-
I den bu borçların hakikatte büyük kısmı iti-
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bariyle uzuıi vadeli işlere sarf ve tahsis edilme
sinden doğan mahzurları izale ve bunların enf-
lâsyoneu tesirlerini muayyen bir hadde dur
durmak içhj yapılmakta olan bâzı çalışmaları
nız muvacehesinde, bu tarzı hareketin daha uy
gun olduğu; düşünülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; 1950 Bütçesinin 
Yüksek Mealisin tetkik ve tasvibine arzı vesi
lesiyle ,ikti^adi ve malî bâzı mevzular hakkında 
umumi mahiyetteki görüş ve intibalarımızı 
açıklamak, jbütçenin taşıdığı hüviyeti belirt
mek maksa<jliyle vermeye çalıştığım izahat bu
rada sona ermektedir. Hiçbir tereddüde mahal 
kalmamak üzere, bir noktayı sarahatle ifade 
etmek isterim. Bu izahatı vermekten maksadım, 
karşılaştığımız ve daha bir müddet karşılaşaca
ğımız malî ^güçlükleri inkâr, vatandaşları had
den aşırı bilr nikbinlik havası içinde rehavete 
sevk etmek! değildir. Bu izahatımı, dikkatle 
dinliyenler,, ifadelerimin içinde yersiz ve lü
zumsuz bir nikbinlik izine rastlamıyacaklardır. 
Memleket meselelerinin gözden geçirilmesinde, 
hadden aşırı bir nikbinliğe kapılmak ne kadar 
yanlış bir tyareket ise, lüzumsuz bir bedbinlik 
de o kadar tehlikeli bir hareket olur. Hâdiseler 
mevcut imfyân ve şartlar içinde mütalâa edil
meli ve hük|üm ona göre verilmelidir. 

Memleketin iktisadi ve malî durumunu daha 
iyileştirmek) için, muhtelif sahalarda birtakım 
tedbirler alinmış ve alınmaktadır. Bu sahalarda 
alınması lâriımgelen daha birtakım cezrî tedbir
lerin mevcudiyeti de muhakkaktır. Bununla be-
vaber, tedbirlerimiz ne kadar noksan ve tedbir
leri almaktaki kusurlarımız ne kadar çok olur
sa olsun tutulan istikamet müspettir ve istik
bale emniyetle bakmak için kuvvetli sebepleri
miz vardır. 

(Bravo 'sesleri, alkışlar). 
AHMETJ OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlar j 1950 yılının Devlet Bütçesinin 
müzakeresine başlarken, memleketin hali hazır 
ekonomik ilürumunu, takatini ve imkânlarını 
kısaca -gözden geçirmeyi zaruri ve faydalı gör
mekteyiz. ! Ancak bu suretledir ki, Devlet va
zifelerini ayarlama mesuliyetini üzerine alan
ların, bütçede mâna ve ifadesini bulması gere
ken program ve icraatlarının seyrini, isabet 
derecesini, jona hâkim olan zihniyeti kavramak 
mümkün olabilir. 

.1950 0 : 1 
Memleketin iktisadi vaziyeti bahis mevzuu 

olunca her şeyden evvel millî geliri ve onu teş
kil eden unsurların seyrini bilmek ve takip et
mek gerekir. Bu sahada elimizde mevcut res
mî rakamlar 1944 yılının gelir hesaplarıdır. 
Ayrıca Maliye Bakanlığının 1950 Bütçesinin 
ihzarı münasebetiyle 1947, 1948 ve 1949 
yılları millî gelirlerini re'sen hesapladığını gö
rüyoruz. 

Ana hatları ile, tahmin ve kıyas esasına da
yanarak hazırlanan bu hususi hesabın sıhhat 
derecesi, üzerinde durulacak bir mahiyet ar-
zetmektedir. Bununla beraber elde edilen ne
ticeler, harb öncesi değeri ile, millî gelirin nü
fusa nazaran son 10 yıldan beri üzerinde du
rulacak bir artış kaydetmediğini göstermeikte-
dir. Filhakika bu hesaplara göre 1949 yılında 
nüfus başına isabet eden yıllık gelir 521 lira
dır. Bu miktarın harb öncesi değeri ile ifade
si ise 101 liradır ki, 1942, 1947 ve 1948 yılları 
gelirlerine nazaran düşüktür. 

Millî gelirlerimizin arzettiği bu endişe ve
rici seyri karşısında zirai, sınai ve ticari gelir
ler üzerinde durmak lâzımgelir. 

Türkiye'de son 15 yıl içinde zirai istihsal 
sahasında bir gelişme olmamıştır, Bilakis bir 
gerileme vardır. Bilhassa bu arada vâki nüfus 
artışları da göz önünde tutulursa bugerile-
yiş daha düşündürücü bir mahiyet arzetmek-
tedir. Türkiye ziraati kendini en basit tabi
at tesirlerinden kurtaramamış ve kendi kaderi
ne terkedilmiş olduğundan gerek çekiliş sahası 
ve gerekse istihsal neticeleri itibariyle müte
madi bir zikzak arzetmektedir. Bu itibarla 
hububat, bakliyat ve sınai nebatlar yönünden 
son on beş yılm neticeleri, beşer senelik vasa
tiler halinde mütalâa edilirse, görülür ki, 1944 -
3948 yılları vasati istihsal miktarı daha evvel
ki beş yıllık devrenin vasati neticelerine göre 
bir buçuk milyon ton noksandır. Ondan ev
velki beş yıllık vasatiye göre ise miktar bakı
mından farklı değildir. 1949 yılı istihsali ise 
1929 - 1933 yılları vasati istihsalinden de % 20 
daha noksandır. Görülüyor ki, ziraat memle
keti diye vasıflandırılan yurdumuzda hububat, 
bakliyat ve sınai bitkiler istihsali sonunda bir 
adım ileri gitmek şöyle dursun, yıllarca evvelki 
istihsal seviyelerini dahi muhafaza etmek kud
reti gösterilememiştir. 

— m — 



B : m Mü 
Diğer taraftan »on yılların hayvan mevcu

du ve. hayvan- mahsullerinde de bir gelişme de
ğil bir: gerileme olduğu görülmektedir. Bunun 
bir neticesi > olarak; da hayvau mahsullerinin 
azaldığım rakamlar tesbit etmiş- bulusnıaktadır. 

Büytikdrir gelir kaynağı almaya namzet bu
lunan zeytinciliğimiz, ilgisizlik ve bakımsızlık 
yüzüiiÖön1 görek tane- ve gerekse yağ' mahsulü 
bakımından on beş yıl evveline nazaran trayük 
gerilemeler arzetmektedir. 

Yaş meyva'ürünleri istihsali (Kızılcık ve li
mon müstesna)1 1938 den bu yana aksine bir. 
tempo takip etmektedir. 

Milli servetlerimizin başlıcalarından bulu
nan ormanların yürekler acısı ise herkesçe ma
lûmdur. Alındığı söylenen tedbirlere rağmen 
orman mevcudumuzun mütemadiyen azaldığı 
bir hakikattir. Bunun millî servet hesabına te
sirleri milyarlar ile ifade edilecek kadar mü
himdir 

Bütün bunlar ele alınmış müspet bir zirai 
politikacın mevcut bulunmadığını ve zirai kal
kınma •babında söylenenlerin ise neticeyi değiş
tirecek tedbirler olmadığını gösterir. 

Memleketimiz fiilen ikinci Dünya Harbine 
girmemiş olmasına rağmen bâzı mahrumiyetler 
yanında büyük avantaj ve yüksek konjonktür
lerin lehe cereyan ettiği bu devrede zirai istih-
salâtım bir türlü artıramamıştır. Harbin fiilen 
sona ermesini takip eden yıllardaki gidiş ise 
ümit verici değildir. 

Millî gelirin % 17, 20 sini teşkil eden smai 
gelirlerdeki gelişmeler de tatmin edici olmak
tan uzaktır. Son sekiz on yıl içinde maden istilı-
salâtımız da maden kömürü takriben % 25, lin
yit kömürü takriben % 350, çimento takriben 
% 25, demir cevheri %• 10 - 20 bir artış gös
termektedir. 1938 yılından beri mütemadiyen 
düşen krom istihsalinin nihayet 1948 de eski 
durumUEiu iktisap etmesi ve biraz geçmesi he
nüz bir yıllık maziye maliktir. Kaldı ki, bu ma
den üzerinde dünya piyasalarındaki mevkiimiz 
daha da çok imkânlar bahşedecek bir vaziyette
dir. Bunlara mukabil kükürt, zımpara, cıva,-arı* 
timuvân, morasit, biriket ve sömikök gibi maden 
istihsalâtı da gerilemiştir. Böylece maden istih-
salâtmda görülen artışların, millî ekonomi ve 
gelindeki payların cüzî olduğuna işaret etmek 
isteriz. 
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imalât sanayiindeki gelişmeler ikinci Dünya 

Savaşından evvel ele alman ye, kurulan sanayiin. 
bir taraftan, tabiî istihsal seviyelerine ulaşması
nın, diğer.taraftan bu harbin sağladığı fiili in
hisarın ye fiyat hini ay esinin birneticesi addedil
mektedir. Son yıllarda Hükümetin Birleşmiş 
Milletler ekonomi camiasında karşılıklı ticari 
münasebet ve vecibelere de giriştiği malûmdur. 
Bu takdirde memleket sanayiinin nasıl bir is
tikamet alacağı da henüz pek belli değildir. 
Bütün bunlara rağmen sınai istihşalâtm bugün
kü haliyle Millî gelirde müspet bir yer işgal 
ettiğini ve fakat neticeye müessiriyetmin za
yıf olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Zirai ve sınai gelirlerin iş ve ticaret haya
tına intikal eden ve ticari gelir olarak tahassül 
eden neticeleri de şüphesiz ki, istihsal hacım 
ve kıymetleriyle ilgilidir ve bunların birer tabii 
addedilmek icabeder. 

Arkadaşlar; Millî gelirlerimizin ve istihsal 
hacmimizin gerilemesinin dış ticaretimizdeki te
sirleri de kayda şayandır: 

1934 yılındaki dış ticaret hacmi 100 itibar 
edilirse 1938 de 108,4, 1945 de 30, 1947 de 85, 
1948 de 83,3 ve nihayet 1949 da 105 dir. Şu hale 
göre dış ticaret hacmi halen 1938 yılma erişe
memiştir. 

Dış ticaretimizin seyri yalnız ihracat tonajı 
bakımından mütalâa edildiği takdirde 1934 yı
lının yüzüne mukabil 1938 ihracatının 83,3, 1945 
de 18,9, 1947 de 71,6 ya, 1948 de 53,7 ye ve niha
yet 1949 da 68,8 e düştüğü görülür. Bu rakam
lar memleket istilısalâtınm ne kaçlar geriledi
ğini gösterir. Bu vesile ile dış ticaret mevzuun
da ehemiyetli gördüğümüz bir noktayı arzetmek 
isteriz. İkinci Dünya Harbinden evvelki 9 yıl
lık ithalâtta, enversisman telâkki olunabilecek 
malzemenin miktarı, umum ithalâtın yüzde 35,1 
ni teşkil etmiştir. Mütaakıp on bir yıllık dev
renin aynı karakterdeki ithalâtı ise genel ithalât 
miktarının ancak yüzde 24,6 smı bulmuştur. Şu 
hale göre son on bir yıllık ithalatta envesismana 
ayrılan pay arzettiğimiz bir evvelki devreye na
zaran yüzde 11,6 düşmüştür. Yani ithalâtımız 
istihlâk maddelerine yönelmiştir ki, bu da dış. 
ticaret poletikamızın nasıl bir sakat görüşle 
idare edildiğini gösterecek mahiyettedir. Filha
kika son beş, altı yıldan beri iç. piyasalarda! ve 
vitrinlerde herkesin gözüne çarpan ve hattâ bu 
memlekette istihlâki bile münakaşa mevzuu olan 
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^ö la lMas^ da fotini •• teyddedeai * vakaa-
•lMaMirVH'»e7 M^UM:W i; • > : ; • , - • • . ;:,; , : : ^ , r i i . ; ; , 

1 <i;< Mevz-tf"İtlray-â gelınİşketti1947 deki <d-ş-'%ioa-
ret-^çiğ^nil 60;' 1948 de 219* 1949 - da ise 119 
mîîyM-lii^a^ :baliğ 'olduğuna ' işaret^ etmeden 

u h ^Metiiîek^tîîiniStihsalâtiıiih; bir 'türlü'âTtırıIâ-
inani&si -' y a^ftidây ; alman' : isubetsiz- ve kifayet
siz kararlar memlekette hayat pahalılığı = alabü-
diğMe'yfflk^miştir, Biiiarad^OBOükürâetM fır
sat ^ l l ıyA^ ' ¥İirgüneülaria ^ mücadele kudretini 

•' kendinde1' iğp^ememesi • de • bu; neticeyi doğurmuş 
ve şiddötleipirmi^tir: - t • ; ; !; . :• 
i U J ^ ü M < ^ n i ' a^kMaşlar-- Memlekette , hüküm 
süreri i£-dâHfeîWn ve-faikrü zaruretin :> neticesi 
öîar^k!no*niaT gelirlerle memleketi1 idâr^edemi-
yen Hükür$terV'aîelâde ; i)evlet 'masrafları İçih 

>itîâlıi!geİe^^iiesîHei'e; ağı* borçlar ; t&hröilinden 
^eliinnieliişae^dır;''-1^1 »;î';- .-.•.•/••.•.•.•!••• 
1' B H t ^ r S o r u n a ğöî%! •' Devlet»borçları 1949 

fyüli sonunda^ 400 ®07 354 lirasıtaiflttmi: mıtva-
' deneye' ve' ' # £ ' 190 144 ln*asr dâi katma bütçelere 
ait ^lm'âk tefe ceman 1 #82197 498- liradır; 'Bu 

•yekun 'bir: yif ;evvelki âyril mâhiyetteki borçlara 
nâzârâh'İ20|ÎÖ5İ':İ62 lira; bir eksüiş «Tzetmekte-
dir ki btö,; !lja§tfkir[ bir azalışifade etmez 18 l y l û l 
1Ö4#? W, 'înjğilîz Lirası:İle- dahi- ! bazı : -T Avrupa 
memle^etlej^Jî)âi*a'İarihin's; düşürülmesi ; neticesi 
d i | bOr^la¥iriîızâa:lehe hâsıl olan 151 milyon lira 
î l e^ 'Merk^Bânkâs ındâM evrakı nakdiye k;âr-
şilrklârihm] ba^kâ! bîr "rejime1 ve'hesaba naklin
in 'n i^ teVel l i f 90 milyon l i r â k i ceman 241 mil
yon l ira ' 'föpİâiJaı itibara; 'ahhiTsa;TDeVlet ;borçla-
riniri' haM|âfte- elsiimeâiğihi;ljgÖ¥ ürüz.-' : Diğer 
îkiMtan'e^ilel' hesaplarında dûrâttn80 milyon 
İi?âliİc İ3mejkli Sandığına'•'• olan konsolide* borcun 
da mi hes^!ara : nakl i : gerekmektedir. ; Devlet 

İk t ı sMi tevekkülleri've katırla dâirelerin normal 
fa^u>6^eı^?\devâni{ : ettirenilmekJ 'için' yaptik-
ları! v^^îdîcyetteh1 beti'!bü tevekküller 'tarafin
i n o&erimMıe; ilhkâli1 butarriiyâtf M0 ! milyon 
İirâfik ^o^^Üa-Devlet borçları yekûnunu bir bu 
k a c f c r ' y u ' k f e f i ^ yıllarda öl-
dÜğlİ%ibi tju^serie' de Hazihenm Toprak 'Mâhkıl-
İer-i OtMnif^ dışarıdan mubayaa olunan teçhi
zat kârşılı&îiîay Gümrük' ve ' Demiryollarına d!a 
Bötçla'flVâ^dir; 'İlâveten1 tediye şartları üzeriri-
de henüz inlaşıMlhıymı; ve riâsıl bir ! neticeye 
rtiufteâr ' 'öl^cagi ; belli'' olrhiy'an âzımsânmıyacak 
~Öiyüdîekı!Cdİş^ibor^lat da henüz hesaplara' aîiri-

-m 
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mamtiştırv f .®â*üiı>budlar göz önünden ^jU^aifjsa 
Devlet borçları ve kefaletinin 3 miiya»;olduğu 
anlaşılır. 

Görülüyor; ki Devlet bugün millî gelirin yüz
de otuz dördüne baliğ olan bir borç yükü altın
dadır. 

Diğer taraftan dalgalı borçlar nispetinin 
yıldan yıla,artışı ' dikkati çekmektedir. r: 1947 
de umum borç yekûnuna, nazaran % 20,7 nispe
tinde olan dalgalı borçlar, 1948-de % ,24,5, ve 
1949 da % 29j7 ye yükselmiştir. Borçlarda gö
rülen bu temayülün ilerisi için hiç ide iyi ol
madığına işaret etmek isteriz. i-, 

Söz buraya gelmişken ekonomik Hayatın ve 
mübadele mekânizinâsinin barometresi ve bâ-
zan da' manivelasını teşkil ederi emisyon, döviz 
ve altın durumuna da kısaca temas edelim: i ; 

1949 yılı sonu itibariyle 893 milyörilirâ7 olan 
tedavüldeki emisyon miktarı geçen yıla nazaran 
42 milyon lira eksilmiştir. Bu azalışın sebepleri 
normal bir nizâmın seyrinden veya alman isa
betli tedbirlerden değil, 1949 yılındaki iş: 'hac
minin daralmasından mütevellittir. •'l Gerçekten 
Merkez Bankası senetleri cüzdanlfiın: tetkikın-
dan ve Bütçe Komisyonu borçlar -raporundan 
görüleceği üzere emisyona müncer olan rees
kont yolu ile yapılan finansman 1949 s i k a d a 
73,5 milyon lira artmıştır; Bu arada-Hazine ih
tiyaçları için 10 milyon liralık reeskonta mün
cer olan bono- çıkarıldığı da malûmdur. ; Buna 
mukabil zirai ve ticari mahiyetteki reeskont se
netlerinde bir eksiliş vardır. Şu hâle göre teda
vüldeki : emisyon • miktarının bu .şartlar içinde 
azalması, iş hayatinin her bakımjdan darlık için
de oluşunun yani [iktisadi bir, marazın alameti 
sayılmak icap eder.. - ! -,.-._;M., -.i-.v-

Tiearet ve tediye muvözenelferinin mütema
diyen açık vermesi,: bundan^böyle .Mİa alıkların 
kapanacağına* dâir .emiârelerin» bulunmaması' v« 
fakat: enıisyon kâıiâliylef •finansmanlara devaim 
olıınuşu para değeri bakımından;üzerinde dik
katle durulacak bir vaziyet, arz: etûıektedir.; 

1949 yılı sbnu • itibariyle altın mevcudumuz 
bir yıl evveline nazaran 7,2.'.ton,, meşhur 7 :Ejlûl 
develüasyonııhü takip eden devreye nazâ-raıi'' da 
73,4 ton'1 azalmıştır.- 'Döviz olarak mütâlâa'solü-
'nuTsa'ge'içen^yılâ na&röri 19̂ 0̂  milyon* ve I keasa 
devefîüâsyonü' tâkip ! edfe>i'>devreye-':ri&zsLWîi> da 

'2844ıilyön;fii;âMî bir düşüşü^rardırv İktisadi dü-
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sensizliğin ve gerileyişin bu sahadaki akisleri de 
meydandadır. 

Sayın arkadaşlar; 
1950 Malî yılına girerken Millî Ekonomimi

zin arzettiği durumu ve takati ayıkça yüksek hu
zurunuza sermiş bulunuyoruz. Bir devlet büt
çesinin tanziminde Millî ekonominin bir hare
ket üssü teşkil etmesi ve bütün gayretlerin her 
şeyden evvel bu mesnedin kuvvetlenmesine 
müteveccih olması lâzımdır. 1 (al böyle iken 
Sayın Günaltay Hükümetinin bütün bu gerçek
lerden bihaber görünmekte ve dünya şartları
nın getirdiği Marşa) Yardımı Plânından elde 
ettiği 300 - 320 milyon liralık hibe ve yardım
ların gölgesi ve gevşeklikler içinde öteden be
ri alışılmış olan eski düzeni devam ettirmekte
dir. 

Yeraltı ve yerüstü imkânlariyle tamamca, 
istismar edilemiyen insan emekleriyle daha bir 
misli nüfusu rahat rahat besliyebileeek kapasi
teyi haiz bu memlekette Millî Gelirin gerileme
si karşısında elbette teveccüh edilecek ve ele 
alınacak büyük memleket meseleleri vardır ve 
meydandadır. ı 

Bu münasebetle 1950 yılı Bütçesinin tanzi
mine büyük ölçüde müessir olan. M arsal Yar
dım Plânının memleketimize sağladığı malî im
kânlar üzerinde durmadan geçemiyeceğiz. Si
yasi mahiyet ve neticelerine temas etmeyi lü
zumlu görmediğimiz bu yardımlar, memleketin 
ı nücer ret iktisadi k a Ikın m asm ı n sağ! anma sı 11 -\ 
matuf telâkki, edilmek icabeder. 

Bilindiği üzere dört muhtelif şekilde yapı
lan kredi ve hibeler yekûnu 114,8 milyon do
lardır. Bu miktarın, 71,3 milyonu hibe mahiye
tinde, 35 milyonu kredi ve 8 milyon doları da 
şartlı yardımdır. Üç yüz milyon Türk Lirasını 
aşan bu imkânın toplu ve belirli maksatlara \ e 
sonu alınabilecek istihsal işlerine tahsisi halin
de mmeleketin ekonomik hayatına müspet te
sirler yapacağına şüphe yoktur. 

Fakat daha ilk adımda öğreniyoruz ki, yar
dımların °/o 37 si istihlâk maddeleri ithnlinr 
tahsis edilmiştir. Mütebaki imkânlar da çeşitli 
mevzulara serpiştirilmek suretiyle -kullanı]ma-
larındaki başarı kabiliyetleri bulunmuş ve 
zedelenmiştir. Diğer taraftan yardımların 154,9 
milyon lirası bütçe açığını kapamaya tahsis edi
lerek memleketteki sermaye piyasasını da 'bu 
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' imkândan malhrum Ibırakmakta tereddüt göste-
| rilmemiştir. Bu tarzda Marshall Yardımının büt-
! çe formülleri ve hesaplarına karıştırılarak kul-
| lanılmasmdan beklenen verimin alınamıyaca-
| gına kani bulunuyoruz. .Marshall Yardımından 
i getirilen envestismanlar için daha şimdiden iç 

finansman imkânlarının 'tamamen derpiş edil
memiş olması da ayrıca teemmüle şayan (bir key
fiyettir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de memleketin 
arzettiği 'bu iktisadi durum ve Marshall Plânın
dan yapılan yardımlar .muvacehesinde tanzim 
olunan 1950 Bütçesinin tahliline geçiyoruz. 

I Üç yıldan (beri yapılan bütçe müzakerelerin-
| de, bütçe tekniği ve şekline taallûk eden husus

lara oldukça fazla yer verildiği malûmunuzdur. 
j Biraz geç de olsa 1950 Bütçesinin 'tertip ve tan-
j ziminde 'bu tenkidlerin tesirini müşahede etmek 
! memnuniyet vericidir. Bütçelerde aranan vu-
j zuih, umumiyet ve samimiyet gibi lüzumlu icap-
j ların artık üzerinde durulmıyacak kadar belli 

'birer vecibe olduğuna işaret ederken bunların 
Yüksek Meclisinizi daha fazla işgal edecek me
seleler olmaktan çıkmasını da temenniye şayan 
(buluruz. Bununla Ibera'ber 1950 yılı Bütçe ge
rekçesinde verilen bilgilerin karışıklığı ve ter
tipsizliği tetkikleri güçleştirecek mahiyettedir. 
-Doğu kalkınması için bir kalemde ayrılan ve 
programı 'belli olmıyan 13 milyon liralık, köy 
yollarına ayrılan ve hangi ölçülerle nerelere 
sarfedileceği sarahatle bilinmiyen 7 milyon li
ralık, Millî Savunma emrine verilen yirmi kü-

j sur milyon liralık toptan bir tahsisatın mevcu
diyeti yanında Devlet iktisadi Teşekkülleri kâr
larından mütevellit payların 'bütçeye uğratılma
dan müesseseler sermayesine intikal ettirilmesi, 
Bakanlıkların 'bâzı borçlarının (bütçede yer al
maması, emanet hesaplarında Devlet borçları
nın bulunması, döviz 'bütçelerinin yapılma
ması, Hazine muamelelerine ait bilgilerden mah
rum bulunmamız gibi hususlar bugün de büt
çedeki vuzuh ve umumiyet prensiplerini zadali-
yen cihetler olarak devam etmektedir. 1950 yı
lı Bütçe giderleri 1 487 218 563 lira ve gelirle
ri de 1 313 269 563 liradır, aradaki fark 
173 949 000 lira olup bütçe açığını ifade et
mektedir. Bu yılın giderler teklifi geçen yılm-
kinden 115 milyon lira fazladır. 

1948 yılının 128 milyon lira bütçe açığına 
\ karşı 1949 da 120 ve bu yıl da 174 milyon lira, 
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- lık bir açık vardır. Bu açığın 154,9 milyon li

rası Mars'hkll Yardımlarından bakiye 19 milyon 
lirası da i^ istikrazla kapatılmak istenmektedir. 

Uzun yjıllar denk bütçe iddiası altında malî 
muvazenerjıizin ne hale geldiği malûmdur. Bu
lgun 'de iktidarın, tevali eden ve gittikçe kaba
ran 'bütçe açıklarını mazur göstermek için, nor
mal âmmel 'hizmetleri haricinde birtakım teşeb
büslere giriştiğini <bir mazeret olarak ileri sür
düğü görülüyor. Nitekim bu yıl da Hükümet 
174 milyojı liralık 'bütçe açığını, Birleşmiş Mil
letlerin eıjıvertisman ölçülerini siper yaparak, 
kolayca i^ah etmek yoluna girmiştir. Halbuki 
demirbaş jve onarımı, foina yapımı ve onarımı, 
Doğu kalkınmasına ayrılan alelade Devlet hiz
metlerine ' taallûk eden ve daha (buna benzer 
ımümasil masraflarla elli milyon lirayı aşan sar
fiyatın, îbîzim anladığımız mânada müsmir yatı
rımlar olarak mütalâası da mümkün değildir. 
Doğrudanj doğruya prodüktif hüviyet taşımıyan 
veya Abu | neticeyi sağlamıyan yatırımlarda; 
memleketimizin realiteleri muvacehesinde, Dev
letin diğe^r alelade masraflarından farklı bir 
malhiyet ârzetmez. Filhakika senelerden (beri su 
işlerine sarfetdilmiş bulunan yüzlerce milyon 
liralık sajrfiyat mukabilinde elde edilen menfi 
neticeler fbunun tipik bir misalini verir. 

1950 yılı Bütçe giderlerinin 716 küsur mil
yon lirasjını yani % 48 ini 'özlük Ihaklar ve bu 
mahiyetteki giderler teşkil etmektedir. Bütçe 
formülleri iyice taranır ve şahıslara muzaf ay
nı mahiyjetteki masraflar da teslbit edilirse Ibu 
nispetin jlaSha da artacağı ta'biîdir. Bütçe gerek
çesinde, Devlet kadroları üzerine yapılan tet
kiklere ve 1939 yılma göre verilen mukayese
lere bakıjLacak olursa bugünkü Devlet teşkilatın
daki kacj.ro kabarıklığının âdeta tabiî ve zaru
ri olduğunu ka'bul etmek lâzımgeleçektir. Yıl
lardan hferi rasyonel Devlet kadrolarının tesbiti 
zaruretimden fbahsedenlerin buna esas olacak 
tetkiklerini ve mukayeselerini yanlış bir nokta
dan ele i almamaları ve nikbin neticeler çıkar
mamalara icabederdi. Zira 1939 yılı Devlet kad
rolarının^ da esasen rasyonel bir çalışma siste
mine dayanan kadrolar olmadığı herkesçe (bili
nen vakıalardandır. 

Hakikatta Devletin malî bünyesi nazarı iti
bara alıjnmadı. Çıkartılan teşkilât kanunları, 
müştereken ele alınabilecek çeşitli âmme hiz
metlerinin her bakanlık teşkilâtında ayrı ayrı 
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teşekküller halinde devam ettirilmesi, hizmet
lerin zaruret derece ve sıralarının nazar» itiba
ra alınmaması ve iş normlarına, kalifiye memur 
yetiştirmeye ehemmiyet verilmemesi yüzünden 
geniş bir kadro ile karşılaşıldığı meydandadır. 
Daha dün İşletmeler Bakanlığının yeni kabul 
olunan Teşkilât Kanunundaki 77 memurun ma
aş ve evrak işlerini tanzim için 16 kişilik bir 
kadroya ihtiyaç gösterilmesi, her teşekkülde ge
niş hukuk müşavirlikleri teşkilâtının ihdası ve 
geçen yıl çıkarılan îl İdareler Kanuniyle de vi
lâyetlere birer hukuk müşavirliği kadrolarının 
ilâvesi, bucak ve köylerimizin doktor imkânın
dan mahrum kaldığı bugün, her daire ve mües
sesemizde doktor istihdam edilmesi gibi husus
lar kâfi misaller teşkil eder sanırız. 

Kadrolar mevzuunda ehemmiyetle ele alına
cak bir mesele de, sağlık, kültür ve adalet hiz
metlerinde zaruri olan gelişmelerdir. 

özlük haklar mevzuu bu karşılıklı görüş ile 
ele alınınca dört yılda dört ayrı hükümet tara
fından tasarruf babında daima ileri sürülen 
rasyonel çalışma sahasında bir iki profesörden 
alınan rapordan başka hükümetlerin hiçbir cez
ri tedbir alamamış olduğunu ve birçok prensip
ler gibi rasyonel çalışma mevzuunun da dejenere 
edildiğini esefle müşahede etmekteyiz. 

Ayrıca dört devlet hizmetinde çalışanların 
farklı esaslara dayanan ücret sistemlerine bağ
lı bulunmaları ve bunların dışında da muhtelif 
namlar altında munzam tahsisat, ikramiye ve 
menfaatler sağlamaları, devlet yönünden pren
siplere dayanan bir ücret politikasının mevcut 
olmadığını göstermektedir. Bu yüzden bütçeye 
tahmil olunan külfetlerin de az olmadığına işa
ret etmek isteriz. Biz o kanaatteyiz ki, kadro 
şişkinliklerini bertaraf edecek uzun vadeli bir 
plânın tatbika girmesiyle, tensikata lüzum kal
madan, evvelce de ifade olunduğu gibi, kadro 
masraflarından en az % 20 bir tasarruf elde 
etmek mümkündür. 

Millî Savunma Bakanlığına ayrılan tahsisat 
bu yıl 458 milyon lira olup bütçe giderler ye
kûnunun takriben % 31 ine tekabül etmektedir. 
Millî Savunma teşkilâtımızın günün icaplarına 
ve imkânlarına göre yenibaştan tertiplendiği 
söylenmekte ise de henüz teşkilât kadroların ve 
savunma hazırlıklarından Büyük Meclisin ge
rektirdiği gibi heberdar bulunmadığını belirt
mek isteriz. Ancak bu hususların Millî muraka-

495 — 

http://kacj.ro


'B P46 
bç altına alinmiasıyledir ki Millî varlığımıza gö
re müdâîaia gücünün'idâme ettirilip ettiril frte-
diğj' anlaşılabilir.' ' '""'' '•' -••••••-:.;; • •*:;•<; 

Şimdiye kadar ileri sürülen iddialarin aksi
ne olarak tlünaltay Hüküınetinin, bu günkü 
Millî savunma giderlerini bütçe açı lar ın ı doğu
ran levkalâdej geçici masraflar" ' telâkki etme
mesi, nihayet bir hakikatin anlaşıldığına delil
dir. Ancak birçok î)evlet kadrolarında' olduğu 
gibi Millî Öavunmadada azımsahmıyacak tasar
ruflar sağlanahiltceğine kanibıüünüyöruz. 
_,... Bjii|tçe. gi^e,rlerini tahlil ederken durdurüla-

mıyac^k tabiî ye zaruri bâzı hizmetlere, ait mas
raf insaf lar}.üzer inde de ehemmiyetle dur
mak yerinde olur. fi lhakika Millî Eğitim mas
rafları 1950 yılında 176,4 ye üniversitelerle di
ğer kjLÜtür pislerine verilen paralarla birlikte 
207,4 milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu da 
bütçe giderlerinin %, 14,13 ne tekabül ederf Bu 
m^yzudaj henüz bu yılkı bütçe ile karşılıyama-
dığımız köy öğretnıen ücretlerinin bareme in
tibak ettirilmesi için. daha 14 milyon lira tah
sisata ihtiyaç olduğu, . 

.Program- gereğince ilk öğretim;, kadrosuna 
her yıl: iltihak edeceklerin ka4ro ,mas^flan, 

Taazzuy > tv'e - teşekkül devrelerini •. tamartılıya-
mıyam üniversitelerin zaruri ihtiyaç.1-ve tabiî 
iîiMşaf lan: için gerekli tahsisat, i r 

Teknik Üniversitelerin yarıda kâlaâ*' inşaat 
işlerini tamamlamak için ihtiyaç gösterilen 100 
milyon İifa ve daha buna benzer zaruretler he
saba' katılır ise Önümüzdeki yıllarda eğitim mas
raflarının rbüyükf ölçüde artacağı meydandadır. 

: 'Menıleke* tin siağlık dâvası ; da bütün hudut 
ve şümûliyle ele : alınmamış ve. hattâ Devlet 
masrafları arasında bu işe ayrılan' pariilair da
ima mahdut bîr ölçüde kalmıştır. Bu' hizmetin 
halkın sağlığını koruyan bir "Devlet ölçÜsİyle 
elealınması?halinde sağlık mâsraflanhrn'kaba
racağı aşikârdır. 

Devlet" işleri arasında yerini ve bütçedeki 
nispetini bir türlü bulamıyan en mühim iş şüp-
hesizki tarım işleridir. Millî gelirin takriben ya
rısını teşkil eden ve nüfus bakımından da mem
leketin dörtte üçünün doğrudan doğruya var
lığını ilgilendiren bu konu üzerinde C. II. Par
tisi hükümetlerinin ne kadar lâkayıt davran
mış olduklarını arzetmiştik. Plarb içinde ve 
llarb sonrasında dünyanın ihtiyaç gösterdiği 

mU:Î.İ&5Q c O £~1 
zirai .mahsullerimizi: artıtmak ' işiney bir- bairfn 
yayın işi derecesinde öhemriıiy«t veremediğimiz 
açık bir hakikattir. ^ <:•••.-,:.•,-.,.] ..-.:••..•• 

j Ealdi M, istihsal dâvasını i ele•> almak demek 
bü dâvanin bütün meselelerini halledecek ted
birleri töpt to mütalâa etmek demek olduğuna 
göre ; bugünkü Hükümet faaliyetlerinde hangi 
Meselelerin ne yolda5 re hangi ölçülerle ele alın
dığı'belirsizdir. >v , ;V «• = •• 

' 'îstihsal dâvamızın sulama, mücadele, -istih
sal maliyetini ueûala'tma, hayvanlarımıZL çoğalt
ma *v*e İslah; etme/ çiftçimizi topraklandırma ve 
kredi ' meselelerinde^' hiçbirisinin memleket öl
çüsünde hallini derpiş eden bir program ve 
gayreti yoktur. i;. ^ 

'Masraf'bütçelerinin umumi tahlili Hüküme
tin böyle bir yolda olduğunu 'göstermekten çok 
uzaktii*J; ( •••:-r:i<' :.••;-.;•,•: 

1 Gtelîrler'ba'hsine geline^':: Bu yıMn gelir tek
lifi' 1318 269 565 lira olup bir- yıl ev veline; na
zaran" 61;5 milyon 'lirV bir artış ifade ^etmekte-
drf. Bü artış Muamele, Tekel, iktisadi Buhran 
Muvazene, Dahilî istihlâk, Hava Kuvvetlerine 
Yardım, Damga, Maden vergi ve resimlerinde
ki tahmin artışlarından mütevellittir. 

Vergi sistemimizin iptidailiği ve bozukluğu
nun iktisadi hayatı zedelediği ve-gayri âdil 
neticeler doğurduğu herkesin malûmudur. Hal 
böyle iken 1950 yılı gibi tahminlerinde vasıtalı 
ve vasıtasız vergiler arasındaki münasebet bir 
kere daha bozulmuştur. Filhakika 1948 yılında
ki vasıtalı vergiler yekûnu gelirlerin % 57 sine. 
1949 da û/r 60.8 ine tekabül ederken 1'950 mu-
hammenatma göre %' 61,4 nispetine yükselmiş
tir. Bu artış vasıtasız vergiler aleyhine Cereyan 
etmiştir. 

Vasıtasız vergilerin İm İnkişaf seyri ve do
ğurduğu adaletsizlik karşısında yıllardan beri 
bahsi geçen vergi reformlarından yaTnız Oelir 
Vergisi Kanunu çıkarılmıştır. 'Muamele, İstih
lâk, Yol've I Tayvan vergileri üzerinde de henüz 
ekonomik icapları göz önünde tutan âdil esas
lar vaz'edilmiş değildir, tstihsali arttırma zo
runda bulunan memleketimizde makinel'eştiril-
mek istenilen ziraatin hammaddesi benzine ver
gi konulması isabetli bir vergi politikası sayıla

maz. 
Vergilerin iptidailiği ve adaletsizliği bir ya

na millî gelire olan nispeti de % 17 civarında
dır. Rakam olarak ve başka memleketlerle ya-
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pjlan ^muk^esaler^Le bir gayritabiîlik..... arzet-
miyena^U; ;njs£>et- hakikat.; halde,yergilerin, ;a4a-
lgtsazliği'Ve Mtywk halk yığımnm mahrumiyetli 
g ^ i m ^ ş a r t ^ j .muvacehesinde ;oldukça ağırdır. , 
t.^C^elMerîfl^hşnıe «on: verirken- Gelir Vergiyi 
münasebetiyle .düşündüklerimizi; bir ; kere daha 
belij^t]fâefeii4feeriz.a r,;:; •. :.ı-w. .• . :;.; : 

..:: Millî:: gejiriiif )m. i t ü # . ; aııtmadıği; ı bugünkü 
iktisadi-gidiş vevkarar^zljikriçinde^^zun yallaıiri 
da»;:feemife«miy€it; ve is-iıayatıjıdaki;> itimat ye? 
emn^yfetşizljgtin de devam ettiği/,bif -hakikattir,. 
Buniiia-ya-Mlınida:;tatbikatla: Devletin ve mükeh 
leflerimmâımz kalacakları .teknik••müşkülât va 
mükellelikütâesinin işbölümü bakımından tas
nifinde karşılaşılacak, güçlükler de aşikârdır. 
Hal böyle riHerı,«bir anda en iptidai bir şekilden 
en•• ilteri.sisteme geçmekle bütün vergi meka
nizmasını; bfe esas ve düzene koyabileceğini dür 
sünen İktidar realitelerden uzaklaşmış görün
mektedir. Bm itibarla • geçen; yıl da • belirttiğimiz 
gibi; bit defa «la- vergi rrfOtsulunda mâkûl ve âdil 
esaâ&ıtandajyiaîian bir; intikal, devresinin .geçiril
mesi faydaUıve^ zarurî idi,-

• ©KEİf'bui ıpaevzu üzerinde tekrar söz. söylemeye 
sevkeden âcillerden biri der bugünkü şart lar 
altında yeni vergiden bekleneni neticelerin hâsıl 
olhııyîaieağıaa dair endişelerin artması Ve Hükü
metin bu hwsiusta sarih bir kanaate sahip olma
ması-keyfiyetidir. :••• M > 
•• u: Arkadaşla^ '• Mtçe gider veı. gelirlerinin baş-; 

lıcalara. iüzerindeki görüşlerimizi böylece arzet-
tiktetesonrŞa'» diyebiliriz ki, Hükümet, 1950 yılı 
bütçe tasalısını tertip ve tanzim ederken, . • 

^MemİGkietaiîi-ibünyesirıe: göre , hizmetlerin 
ehfcramiyet'i.djerûe©Jve; s-ıralaınm .gereği gibi ele. 
ak.maraîştîir,î •.-.••'.•-•••. 
• •-• îV'öt'ilenfÖKİenekleîtle hizmetler arasındaki .mü-. 

nasebetleri tetkik dahi etmemiştir. • 
s^MeivcutiiıZftmiretler'karşısında cezri bir tasar

ruf -lmaömifnıa-».ve-» imkânına.dııanaıtak ; harekete 
geçmek kılidretiûi »gösterememiştir.. . 
;v-Baha-b^,yıl evvel bu noktalarda bizim gibi 

düşünenî.#j?ın:Maliye , iBakamnm şimdi 1950 
Bütçesini ıhâliyle• müdaf aa etmek ime vkiinde .olu
şu bizi üzen bir noktadır. : r •... 
<,-'• He* safraida programı rve ,pılâ'ndan bahseden 

Günaltay; Hükümetinin .bu yılki bütçesinde; oh 
sun, ı prog^amla-rın .gerektirdiği karşılıkları der
piş; edemeibiş olması bütün, işlerin bir program-
sızlıkt %dja<İ>̂  d^vatm.edeceğini t göstermektedir* 

.Halbuki, içinde, bulunduğumuz.,, ekonomik 
güçlükler ve hallini bugünden yıaı;ana.;İ}îr4^^Jri 

yacağımız mühim meseleler , karşısında eldeki 
bütçeyi müdafaa etmek: imkansızdır.' 

Bütçelerin yepyeni bir görüşle ele âUnmasr 
ve bilhassa 15 milyon köylü ve işçi vatandaşın 

: içinde bulunduğu hayat şartlari ye .mahrumiyet-1 

le'ri göz' Önünde tutularak teşkilât ve kadro'i^-
• İerir^iz ^eni faş tan tertiplenrneİidir. Ari^JDev-' 

leteV.satvet ve_ yapanlara şöİiret "Yemin' edem 
büyük "binalar," tesisler ve, âbideler 1 yapmak^-' 
tan mutlak surette vazgeçmek!'lazımdır."" Müs
mir işler riami altııida girişilön bİrtâkıni İşlerin 
de bugünkü ve yarinki verimliliklerini tesbit'et:-
mek zaruridir.bütçeye yapıcı ve müsmir bîr ka
rakter sağlanarak memleketin ekonomik kalkın
ması ve bunun gerektirdiği tedbirler her şeyin 
üstünde mütâlâa edilmelidii'. Ancak bu sâ^yede-
dii' ki, istihsalin • artması, hayat' pahalılığınım 
kazançlara1 'n&z^rân ; ayarlanması ; ve nihayet 
memlekette ekonomik ve mâlî potansiyelin" yük* 
selmesi mümkün olabilir. ' 

Muhterem1 arkadaşlar;1 :•'>•••••' : • :-.'••'•• 
Devreilih sön bütçesi münasebetiyle,' 1946 

yılı seçimleri' ile iş başında kalmaya1 müVaffak 
olan Cumhıırîyöt Halk Partisi' 'Hükümetlerinm 
Sön dört yıla ait • toplu bir'^ muhasebesini-yap
makta,1 faide görmekteyiz^ Böyle < bir işe girişi*' 

|" lirken İkincil Dünya ^Harbinin • fiileiı sonas erdi-1 

ği yıllaraırastlıyan1 bu devrede harMen-möğ-^ 
îüp veya galip çıkan bütün milletlerin genişi öl
çüde: kalkınma=, teşebbüslerine giriştiğini ve: 
müspet; neticeler aldığım 1 da.i•, îıınutmlamak,,lâ~. 
zımdır.!•••••• H -..-.: -,; --,•-.,,.!;:,-:!!, \ •iv.^.-wv^ 

ı îktödar; tarafından . bütün memleket •: mesele^ 
lerinin süratle ele alınarak halleidileioeğiiivâât :ve 
iddiaları ile ! açılan-bu ıdörst; yılhkhdevre: Açdnde 
memlekette. ıh içbir i. yöiıdert kalkınma olmaâîjs: 

ve bütün Hükümet .fâaliyetleri politik icaplar5 

hududunda/kalmıştırjiFilhâkikia; i : ,-:••! . / . M : 
Hayat pahalılığı ile mücadele- i iddiası .ısöstâta; 

kalmış,, bilâkisrâUnaı?, kifayetsiz yfş-yanlı^ ;ka-
rarlar, ;yüz.üp4en; .hayat, pahalılığı;mütemâdiye^ 
artmıştır. . i : !, ...i(i 

.. Ekonomik »nizamı,düzenlemek ;ve.;ibu .sayede 
kalkınmayı sağlamakı.maksadı: ile, baş ;V;Urula.ü 
ve.büyük .ümitler bağlanan : 7 Jîylûi \karayiarı 
muvafifak olamamıştır, akşipe - iktisadi, kargan 
şnlîkvieıbüyük; zararlar! tevlit yetmiştir;.... ; :!> ,.. 

Hayati^bir memleket meselesi olanısu işl̂ H 
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rimiz yine dağınık ve verimsiz bir halde orta
da durmaktadır. 

Zirai istihsal sahasında bir gelişme ve dün
ya şartlarından istifade sağlanamamıştır. Bu ne
tice o kadar zıttır ki, «Müstahsili en elverişli 
fiyat ve şartlarla sağlanan tarım araçları ile 
donatmak» iddiası ile başlıyan ve bu devrede 
tek pulluk meselesi bile halledilmemiş olarak 
yine âtiye kalmıştır. Zirai kredi mevzuunda il
gili bankanın nominal sermayesinin artırılma-
siyle iktifa olunmuştur. 

Orman ve toprak işlerinin memleket bünye
sine uygun olarak yürütülmesi bir yana, bu hu
sustaki kanuni mevzuatın ıslahına dair yapılan 
vaitelrin de dört yıldır ne şekilde sürüncemede 
bırakıldığı meydandadır. 

Büyük şehirlerde gece kondular meselesini 
doğuran ve memleket ölçüsünde mühim bir 
mevzu teşkil eden mesken buhranını karşıla
mak yolunda dört yıldır İktidarın baş vurdu
ğu tedbirler bir netice vermemiştir. Erzincan-
daki acıklı mesken durumunu karşılamak için 
girişilen teşebbüsün mahiyeti ve neticesi başa-
rısızılğm tam bir ifadesini teşkil eder. 

imkân ve zaruretlerimizle telifi mümkün ol-
mıyam inşaat hastalığının bu devrede de acıklı 
misallerine şahit olmaktayız. Üç milyarlık Dev
let borcu yükünde bu neviden işlerin payı hesap 
edilirse ıstırap verici neticelerle karşılaşırız. 

Demiryolu mevzuunda şube hatlarına veri
len ehemmiyet ve harcanan paralar yersiz ve 
zamansızdır. Hele demiryolu benzeri işletmer 
lerimizin halledilmemiş bir sürü meseleleri orta
da dururken bu çeşit işlerde ısrar edilmesi 
tamamen hatalıdır. 

Devlet maliyesinin mühim bir konusu olan 
kadrolar üzerinde Hükümetlerin rasyonel ça
lışma esaslarını tatbik sahasına koyamamış ol
ması ve bu işi ele alma kudretini gösterememiş 
bulunması üzücüdür. 

Her işimiz yabancı uzmanların raporlarına 
talik etmek itiyadı bu dört yılda büsbütün art
mıştır. 

Malî güçlüklerimiz ölçüsünde cezri en ufak 
bir tasarruf gayreti görülememiştir. 

Koyu bir müdahalecilik, yersiz ve dudutsuz 
bir Devletçilik şekli altında yürütülen Devlet 
sermayeciliği yüzünden İktisadi hayat daimî bir 
baskı altında tutulmuş ve tutulmaktadır. 

2.1980 0 : 1 
Arkadaşlar; işlerin bu hale gelmesinde, mem

leketin şahsi idare rejiminden kurtulamamış ol
masının payı büyüktür. Ayrıca bu dört yıllık 
icraata, bir taraftan 1946 seçimlerinin vatandaş 
vicdanında yarattığı itimatsızlığı önlemek, diğer 
taraftan mutlak iktidarda kalmak kaygısının 
hâkim olması memlekete pahalıya malolmuştur. 

Dünyanın bugünkü şartları içerisinde mem
leketin maddi ve mânevi bütün imkânlarının 
bu tarzda geri bir anlayış ile heder edilmesinin 
taşıdığı mâna çok büyüktür. Geçmiş yılların, 
ihtimallerini ihmallerini telâfi gibi bir zaruret 
karşısında olan Türk Milleti bu son dört yılın 
kusur ve hatalarını tashih etmek için de ayrıca 
ceht sarf etmek zorunda kalacaktır. 

Görüşümüz odur ki, bu memleket, şahıslar 
üstünde prensiplere bağlı ve politika faaliyet
lerinde doğruluktan ve ahlâk prensiplerinden 
ayrılmıyacak imanlı ellerde yükselecektir. (Mil
let Partisi sıralarından; bravo sesleri, alkışlar). 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar; malûmdur ki, bugünkü Hükü
met geçen sene, bütçe müzakerelerinin Komis
yonda sona erdiği ve bütçe tasarısının Yüksek 
Huzurunuza sevkedilmek üzere olduğu bir sıra
da iş başına gelmişti. 

Bu Hükümetin salahiyetli uzuvları bütçede 
ehemmiyetli tasarruflar yapılması lüzumuna şid
detle taraftar görünüyorlardı. Bu maksatla 
Devlet hizmetlerini ve Devlet Bütçesini umumi 
ve esaslı bir revizyona tâbi tutmak lüzumun
dan ve rasiyonalizasyondan hararetle bahset
mektedirler. 

Bu görüşle iş başına gelen Hükümet, dar va
kitte bütçe giderlerinde 8 milyon liralık bir ta
sarruf teminine muvaffak olmuş, bundan baş
ka bütçede 80 milyon liralık bir muvazene ope
rasyonu da yapabilmişti. 

İlk günlerdeki tutumuna bakarak, Hükü
metin, tatbik yılı içinde bütçede az çok tasar
ruflar temin ederek mevcut açığı azaltarak mu
vazeneye doğru götüreceğine ve bilhassa yeni 
bütçenin hazırlanmasında esaslı tasarruflar ve 
değişikliklerle huzurunuza geleceği ümidine ka
pılmıştık. 

Fakat şimdi, esefle söyleyebiliriz ki bu 
ümitler tahakkuk etmemiştir. Geçen yıl bütçe
sinde tasarruf temin olunamadığı gibi, bu yıl 
bütçesi de artan masraf yekûnlan ve bunun ne
ticesi olarak 170 milyon liralık bir açıkla huzu-
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runuza getirilmiştir. Anlaşılıyor ki, Hükümet, 
zamanla battal çarkın hareketine intibaktan 
kendini kutftaramamış, ilk günlerin hamle ve 
heyecanları j geçici bir heves gibi sönüp gitmiş
tir. Asıl hazin olan cihet ise, artık ne tasarruf, 
ne Devlet hizmetlerinin umumi bir revizyona 
tâbi tutulması lüzumundan ve ne de rasyona-
lizasyondan bahis,edilmez oluşudur. 

Bununla) beraber 1949 yılı Bütçesinin tatbi
katında, daha evvelki ' yıllarda olduğu gibi, 
bütçeyi altüst eden ve mühim yekûnlara varan 
münakaleler ve ek ödeneK talepleri ile karşıla
şılmamış olmasını da memnunlukla kaydetmek
teyiz. Memnunlukla kaydedeceğimiz diğer bir 
noktada bütçenin şeklinde, tertip ve tanzimin
de tetkiki |kolay] aştıracak birtakım yenilikler 
yapılmış olması ve yine bütçe tetkiklerinde fay
dalı olacak malûmat ve mucip sebeplerin, he
nüz mütekâmil bir halde olması dahi, Yüksek 
Meclisin ve Komisyonun istifadesine arzedilmiş 
olmasıdır. 

Arkadaşlar; 1950 yılı Bütçesi hakkında gö
rüşlerimizi arza başlamadan Önce 1949 Bütçesi
nin tatbikatını iki kelime ile hülâsa edelim. Bi
lindiği gibi bu bütçenin masraf kısmı 1. 371 
milyon ve gelir kısmı da 1.251 milyon lira 
olarak kabul olunmuştu. Yıl sonunda masraflar 
22 milyon lira fazlasiyle 1.393 küsur milyon li
raya gelir kısmı ise 21 lira fazlasiyle 1. 273 mil
yon küsur liraya yükselmiş ve tatbikat sonunda 
ise gelirle; masraf arasındaki fark 120 milyon 
lira olmuştur. Bu farkın 80 milyon lirası Emek
li Sandığından, 20 milyon lirası Amortisman 

• Sandığından geriye kalan 20 milyon lirası da 
piyasaya çıkarılan Devlet tahvilleri satışından 
temin olunmuştur. 

Kabulünüze sunulan 1950 Bütçesine gelince; 
bu bütçede masraf yekûnu 1 487 218 563; gelir 
yekûnu ise 1 313 269 563 lira olarak gö
rülmektedir. Buna nazaran açık 179 949 000 
liradır. B|u açığın 154 949 000 lirası Marşal 
yardımından; 19 milyon lirası iç istikraz ile 
karşılanmjası düşünülmüştür. 

1950 Bütçesinin geçen seneki bütçeye naza
ran gerek giderler gerekse gelir kısmında mü
him artışlar olduğu görülüyor. Açık yekûnu da 
geçen senekine göre 54 milyon lira kadar art
mıştır. Bundan anlaşılan; bir zamanlar denk 
bütçe adî altında sene sonunda açık veren ve 
birkaç yıldan beri de açıkları, eksik dahi olsa, 

I peşinen gösterilen açık bütçeler serisinin devam 
etmekte olmasıdır. 

Ancak 1950 yılı Bütçesinin hakiki açığının 
174 milyon liradan fazla olduğu görülmektedir. 
Çünkü bir taraftan gelir yekûnları kabartılmış 
diğer taraftan açığa ilâvesi lâzımgelen bâzı bü
yük rakamlar bütçeye alınmamıştır. 

Filhakika geçen yıl gelir tahminlerine naza
ran 20 milyon lira fazlalık elde edilmiş olması 
ileri sürülerek gelir kısmı tahminlerine 40 mil
yon lira ilâve olunmaktadır. 

Geçen yılki artışın bu yıl da devam edece
ğini kabul etsek bile gelirlerde ancak 20 milyon 
liralık fazla bir tahmin yapılması caiz görüle
bilirdi. Bu sebeple bütçenin gelir kısmında hiç 
değilse 20 milyon liralık tahmin fazlasının mes
netsiz olduğu anlaşılıyor. 

Gelir yekûnunun bu suretle kabartılmasma 
mukabil masrafların az gösterilmek istendiği 
bir hakikattir. Meselâ P. T. T. İdaresi ile Dev
let Denizyollarının sene içindeki açıkları, diğer 
mülhak bütçeli idarelerin açıklarında olduğu 
gibi, Devlet Bütçesinden karşılanması icabeder-
ken, bunlar elimizde bulunan bütçeye sokulma
mıştır. Halbuki bu iki idarenin açığı 40,7 mil
yon liraya baliğ olmaktadır. 

O halde 20 milyon lira gelirde fazla gösteril
mek 40.7 milyon liralık bir açıkta bütçeye ak
settirilmemek suretiyle ceman 60 milyon lira
lık bir fark husule getirilmiştir ki, hakiki ve 
samimî bir bütçe yapmak icabederse, açığın 60 
milyon daha artırılması ve 173 küsur milyon
dan 230 milyona yükseltilmesi zaruri olurdu. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi giderlerdeki ar
tışın tahliline gelelim. 

Giderlerin bâzı fasıllarında cüzi eksiltme
ler, bâzı fasıllarında da ehemmiyetli yükseliş
ler görülüyor. Netice ve muhassala olarak ye-
kûn üzerinde geçen yıla nazaran 110 küsur mil
yon lira bir fark husule gelmiş oluyor. Giderler
deki artış başlıca iki fasılda, özlük haklar ve 
ödeneklerdeki artış 60 milyonu geçiyor. Bu mü
him artışın başlıca sebebi yeni Emekli Kanunu
nun Hazineye yeni külfetler yüklemiş olması
dır. Bunun rakamla ifadesi 33 milyon liradır. 

Hatırlardadır ki vaktiyle, yeni çıkarılacak 
Emekli Sandığı Kanununun Bütçeye yükliye-
çe&i yeni külfetlere mukabil yine bu kanunun 
bâzı hükümleri sayesinde, tekaüde sevk yolu 
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ile kadrolarda azaltmalar yapmak imkânı hâsıl I 
olacağı ileri sürülüyor ve deniliyordu ki ; yeni 
tekaüt kanunu yürürlüğe girdikten sonra hem 
emekliye ayrılmış olan memurlarımız terfih 
edilmiş olacaklar, hem de Devlet Hazinesi yeni 
külfetlere mâruz kalmak şöyle dursun, bilâkis 
kadroların hafiflemesi suretiyle özlük haklar 
tahsisatında tenezzüller vukuagelecektir. Bu
gün görülüyor ki netice böyle tecelli etmemiş 
ve yeni Emekli Kanununun verdiği imkânlarla 
kadrolar hafifletilme yoluna gidilmemiş netice 
ise Bütçede yalnız 3'<> milyon liralık bir art ıs
darı ibaret kalmıştır. Buna mukabil emekli me
murlarımız da lâyikıyle tatmin olunamamıştır. 

Bundan başka 27 milyon liralık bir artışla 
beraber özlük haklar faslındaki artış 60 milyon 
liraya baliğ oluyor ki bunun mânası ve ehem
miyeti üzerinde tekrar dikkatle durmak icabe-
der. Çünkü her sene arta, arta özlük haklar ye
kûnu nihayet bugün 656 milyon lira gibi mühim 
bir yekûna varmıştır. Bu rakam bütçe giderler 
yekûnunun ;% 44 nü teşkil etmektedir. Bunun 
mânası bürokrasi çukurura gittikçe daha ziya
de görülmekte olmamızdır. 

Bürokrasinin bir memlekette umumi hayatı 
ne kadar güçleştirdiği, bilhassa iktisadi hayatı 
nasıl ve ne suretlerle kayıtlar altına aldığı ma
lûmdur. Teşebbüs insiyakını baltalıyan, her şeyi 
Devletten beklemek meylini doğuran bürokrasi
nin aleyhinde bulunurken hatıra hiçbir zaman 
memur alehtarlığı gelmemelidir. Çünkü cılız bir 
bütee, arız olan bürokrasi âfetinin başta gelen 
mağdurları memurlardır. 

Bürokrasiye karşı mücadele silâhlarının en 
tesirlisi Devlet hizmetlerinin rasyolinazasyonu-
dur. Bu mevzuda partimizin mütemadi tenkit ve 
ikazlarına rağmen hiçbir netice elde edilemedi- I 
ği görülüyor. Tenkitlerimiz karşısında her sene 
Hükümet daima bu işin hem lüzumundan hem 
ehemmiyetinden bahsederek meselenin tetkik 
'edilmekte olduğunu ileri süregelmiş ve yabancı 
mütehassıslar getiriliyor, getirilecekti; kanun 
hazırlanıyor, hazırlanacaktı diye yıllar geçiril
miş ve nihayet bir türlü tahakkuk ettirilemiyen^ 
bu vaitlerin bu yıl tekrarından çekiııilerek artık 
meselenin meskût geçilmesi iltizam, olunmuş
tur. J 

Bu vaziyet karşısında rasyonalizasyondan ve 
•kadro masraflarının azaltılmasından vazgeçtik; 
hic; değilse Bakanlıklar kurmak, yeni teşkilât j 
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kanunları getirmek ve Hazineye yeniden yeni
ye ağır masraflar yüklemek yoluna gidilmemiş 
olsaydı 

Bu gidişin nihayet bir çıkmaza varacağı ve 
hattâ bu sebeple şimdiden nasıl zor duruma dü
şülmüş olduğu aşikârdır. Haricî yardım olmasa, 
istikraz imkânlarından hemen hemen mahrum 
bulunan Devlet Bütçesinin daha bugünden alela
de âmme hizmetlerini asgari derecede olsun 
karşılamakta acze düştüğünü görüyoruz, Hal 
böyle olunca kalkınmamıza, iktisadi ve içtimai 
her sahada geri kalmış olmamızın zaruri kıl
dığı süratle kalkınma teşebbüslerine tahsisi iea-
beden büyük rakamlar nasıl elde edilecektir. 

Her vesile ile bu haklı endişelerimizi izhar 
ettikçe bizlerin, kafile, kafile memur çıkarmak 
ve bu suretle bir içtimai ıstırap mevzuu yarat
mak yolunda olduğumuz demagojik bir silâh 
olarak kullanıldı. Halbuki biz, bir taraftan Dev
let Hazinesini korumak zaruretini duyarak ha
reket ederken, diğer taraftan memur vatandaş
larımızın vaziyetlerinin ıslahını da kendimize 
dert edinmiş bulunuyoruz. Çünkü ıbilhassa son 
on yıllık devrede hatalı idareler yüzünden yur
dumuzda alt üst olan geçim nizamı içinde ay
lıklı ve ücretli vatandaşlarımızın ne dereceler
de sıkıntılara mâruz bırakılmış olduklarını ya-
kinen bilmekteyiz. 

Esasen rasyonalrzasyon 'hiçbir zaman kafile
lerle memur çıkarmak değildir. Rasyonalizas-
yon, bir bakıma, muayyen Ibir sistem içinde ve 
senelere taksim suretiyle iş ve 'hizmetlere uy
gun olarak Devlet kadrolarının mâkul hadlere 
ircaı demektir. Bu işe ne kadar erken başlansa 
ıo kadar faidemiz olurdu. Bu maksadın istihsa
linde birçok yılların kaybedilmiş olması tees
sür verici bir haldir. 

Brokrasi murakaibesiz bir idarenin ta'biî ne
ticelerinden biri olduğu kadar memlekette uzun 
zamanlar ıhâ'kim olan zihniyetin neticesi olarak 
da mütalâa oluna'bilir. Uzun seneler millete kar
şı hesap vermek mecburiyetinden azadelik, 
Devlet Ibütçesinde .masraf kapılarının ardına ka
dar açılmasını intaç etmiştir. Yani tek parti 
sistemi zaruri olarak brokrasiye müncer olmuş
tur. Münevver -ve okumuş zümreyi mümkün 'ol
duğu -kadar geniş ölçüde Devlet kapısına bağ
lamak, şuurlu hesaplı olmasa bile, insiyakı ola
rak 'belirmiş Ibir temayüldür. Bu hal sistemin 
tabiî bir neticesidir. Devletçilikte ölçünün kay-
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bedilıniş ve aşırı hudutlara gidilmiş olmasında 
da bu temjayül ve insiyakın tesirlerini aramak 
yerinde olur. Devlet 'bu suretle yayıldıkça husu
si teşebbüs; sahasını daraltmış ve türlü müdaha
lelerle iş ye istihsal hayatını ağır zafer kayıt
ları altına almış bu da, yetişen nesilleri, geçim -
lerini Devlet kapısında aramak yoluna sevket-
miştir. 

1950 Bütçesinin mühim artış görülen diğer 
bir faslı da yatırımlardır. 

Bu fasıjl geçen yıl bütçesinde 176 milyon li
ra iken bu sene 245 milyon liraya yükselmiştir. 
Doğrudan doğruya veya dolayısiyle iktisadi ge
lişmemize tyarıyaeak tahsisatı ihtiva etmesi lâ-
zımgelen bu yatırımlar faslının yükselmesini 
memnunlukla 'karşılamak icabeder. Ancak bu 
fasılda yer alan tahsisatın hakikaten yatırım
lar tâlbirinân çerçevesi içine girebilecek işlere 
ve yerlere i tevzii şarttır. Halbuki bu fasılda gö
rülen masraflardan bir kısmının istihsali artır
maya masruf olmayıp daha çok mevcudun ida
mesine yarar neviden oldukları sathi bir tetkik 
ile anlaşılıyor. Alelade tamirler iktisadi olmı-
yan yapılar ve tesisler hattâ istihsal gayesi ile 
hiç alâkası olmıyan istimlâkler bu fasla sokul
muş 'bulunmaktadır. Bir kısım yol tamir ve ba
kım masrafları ibile fbu fasılda yer almıştır. 

Dikkate değer olan cihet başka yıllarda ya
tırımlar faslında hiç de yer almıyacak neviden 
olan masrafların son yıllar bütçelerinde bu fas
la ithaline çalışılarak 'bu faslın mümkün oldu
ğu kadar jkabarık gösterilmek istenmesidir. Bu
nun (bir sebebi \olmak lâzımdır. 

Bir zamanlar açık bütçelere denk bütçe de
mek âdet olmuştu. Sonraları 'bilhassa muhalefe
tin doğması ile millî murakabenin az çok tesir
li surette başlaması üzerine açık bütçelere denk 
fbütçe demek imkânı kalmamış ve bu defa en
dişeyi mucip açıkları ve 'borçlanmaları mazur 
ve talbiî gösterebilmek için fbu yatırımlar tâbi
rinden faydalanmak ciheti münasip görülmüş 
olacak. 

Bu yılki bütçede bu faslın büsbütün ge
nişletilmesi .yolunda sarf edilen gayretler ise, da
ha manalıdır. Çünkü büsbütün artan bütçe açı
ğının kapjatılması ancak Marshall Yar'dımı ile 
mümkün olabiliyor. Fevkalâde kalkınma teşeb
büslerine tahsisi ieabeden dış yardımlardan 
mühim bir kısmının bu suretle bütçenin alelade 
masrafları içinde eriyip gitmesini umumi efkâ-
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rın dikkatinden uzak tutmak endişesinin hâkim 
olduğunu kabul etmekte hata yoktur. Bunun 
içindir ki, açığın, Marshall Yardımı ile kapa
tılması tertibini, yatırımlar faslının gölgesinde 

gizlemenin uygun görülmüş olduğu anlaşılıyor. 
Hakikat şudur ki, yatırımlar faslında yer 

alan masrafların mühim bir kısmını, hattâ ye
kûnunu bu fasla girmesi zaruri masraflar ola
rak kalbul etsek bile bunların mutlaka istikraz
larla kapatılmasını mazur görmek icabetmez. 
Çünkü normal bütçelerde daima % 15 - 20 nis
petinde bu neviden doğrudan doğruya veya do
layısiyle iktisadi maksatlara ve istihsale yarar 
tahsisat kabulü gayet tabiîdir. Nitekim eski 
yıllar bütçelerinde ortalama olarak % 20 nin 
üstünde nispetlerde tahsisat konulagelmiş ve 
<bu yapılırken, bunlara bir fevkalâdelik atfedi
lerek borçlanmalara sebep diye kullanmak ha
tıra gelmemiştir. 

özlük haklar ve yatırımlar fasıllarının dışın
da diğer bâzı fasıllarda artışlar vardır ki, bun
ların yekûnu 'bir milyon civarında olduğu için 
üzerinde durmıyacağız. 

Şu halde yatırımlarla özlük haklar fasıllarm-
daki 110 milyon lira tutan artışa bu fasıllar dı
şında kalan takriben bir milyon liralık artışı 
da ilâve edersek yekûn 111 milyon liraya yük
selmektedir. Halbuki bu yıl bütçesindeki artış 
yekûnu 93 milyon liradan ibaret olduğuna göre 
diğer fasıllarda eksilişler bulunduğu kendiliğin
den ortaya çıkar. 

Bu eksilişlere gelince; bunların yekûnu 17 
milyon lira civarındadır k i ; bunun 8 milyonu 
daire hizmetleri 9 milyonu da yardım fasılların
da görülmektedir. 

Şayet bu fasıllarda görülen azalışlar, hakiki 
tasarruflardan ileri gelmiş olsaydı, miktar çok 
az dahi olsa, bunu memnunlukla kaydedecektik. 
Acaba bu indirmeler daire hizmetleri meyanın-
da bulunan mütemadi tamirat ve saire gibi 
masrafların yatırımlar faslına nakli ve bir de 
Devlet Havayollarına yapılan ve evvelki yıllar
da yardımlar faslında görülen yardımın, bu yıl 
o fasmldan çıkarılarak Bayındırlık Bütçesine 
nakledilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar; bariz hatlarını böylece belirt
tikten sonra şimdi, 1950 yılı bütçesinin esaslı 
bir hususiyeti olan açıkların dış yardımlarla 
kapatılması münasebetiyle Marşal plânı ve bu 
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plâna göre temin edilen yardımın kullanış şek
li üzerindeki görüşlerimizi kısaca açıklamak is
tiyoruz. 

Yurt içinde vatandaş hürriyetlerini ve millî 
hâkimiyet esaslarını ve dış tecavüzlere karşı da 
istiklâllerini sonuna kadar müdafaaya arzmet-
miş milletleri, kendi aralarında birleşmek sure
tiyle sulhu korumak ve kin, esaret ve tecavüz 
âlemine karşı korunmak gayelerinde teçhiz et
mek ve milletlerarası, iş birliği esaslarını tahak
kuk ettirmek maksadına dayanan Marşal Plâ
nının, dünya tarihinde eşine raslanması müm
kün olmıyan bir azamet arzetmekte olduğunu 
kaydederken bu plân ve yardımın dayandığı 
güzel, ileri ve insanca fikirleri öğmekten büyük 
bir haz duymaktayız. 

Memleketimizin de insanca yaşamak istiyen 
milletler camiasına katılabilmek vasıflarına sa
hip bulunması hepimizin müşterek gururumuz
dur. Elbette milletimizin yüksek vasıfları, öğü-
nülecek bir kemal ve olğun'uk manzarası arzet-
mesi idi, bu güzel neticeden mahrumiyet mukad
der olurdu. Koskoca bir millet hürriyet ve is
tiklâl dâvasını ele alarak bu kadar azimle ha
rekete geçmemiş olsaydı; Türk milletinin vakar, 
ciddiyet ve vatanseverliğine uygun bir anlayış
la harici siyasetimizi bir millî siyaset haline ge
tirmemiş bulunsaydık elbettekı milletlerarası 
itibarımız gölgelenmiş olurdu. 

Memleketimizin arzetmekte olduğu bu çok mü
sait manzaraya rağmen milletlerarası iş birliğinde 
lâyık olduğumuz ehemmiyetle yer alamamış ol
mamız, yardımlardan faydalandırılmakta gecik
memiz, ve bu yardımların memleketimizin ih
tiyaç ve ehemmiyeti ile mütenasip olmaması bu 
mevzuda bize üzüntü veren vâkıaladır. Bundan 
başka bu yardımların kullanılışmdaki hatalara-
da işaret etmek mecburiyetinde oluşumuzu tees
sürle kaydederiz. 

Filhakika iktisadi ve malî yardımların mü
him bir kısmı yukarda arzettiğimiz alelade hiz
metler bütçesinin açıklarını kapamakta kulla
nılmıştır. Bunun sebebi yıllarca takip edilen 
kısırlaştırıcı bir malî ve iktisadi politikanın ne
ticesi olarak bütçelerin artık kapatılamıyacak 
açıklar veren duruma düşürülmüş olmasıdır. 
Hal böyle olunca Marshall Yardımı olmasaydı, 
acaba elimizdeki şu bütçe ne şekil alırdı suali 
istenmeden akla gelmektedir. Buna karşı deni
lebilir ki, Marshall Yardımını yok farzederek 

mütalâalar yürütmeye neden lüzum görülü
yor? Cevap vereyim : ötedenberi Dev
letin malî ve İktisadi siyaseti elindeki 
Marshall Yardımına göre ayarlanmış de
ğildi. Binaenaleyh, iktidara bugünkü dünya 
şartlarının bir neticesi olan Marshall Yardımı 
bahis mevzuu olmasaydı, memleketin iktisadi ve 
malî politikasını nasıl yürütecektiniz? suailini 
tevcih etmek kadar tabiî birşey olamaz. Kaldı-
ki, Marshall Yardımı iki sene sonra mevcut ol-
mıyacaktır; Hattâ önümüzdeki yıl bu yardım
dan ne miktar faydalanacağımız dahi malûm 
değildir. 

Gelelim Yukardaki akla gelen suale; Bu su
ali cevaplandırmaya çalışmak hakiki durumun 
açıklanması bakımından da faydalı olacaktır. 

Gerçekten, bütçede 170 milyon liralık açığın 
hemen tamamı Marshall Yardımı ile kapatılmak 
istendiğine göre bu yardım olmasaydı, açık ya 
istikrazlarla kapatılmak istenecek veya emisyo
na başvurulacak veyahuttta yeni vergiler ihdası 
yoluna gidilecekti. Son bir ihtimal olarak da 
masraflarda indirmelerdir. 

Açığı istikrazlarla kapatmak meselesinin az 
çok zorlaşmış olduğunu kabul etmek zaruridir. 
Çünkü Borçlar yekûnu çok kabarmış ve yekûna 
yeni rakamların ilâvesi artık âti için tehlikeli 
bir hal almış bulunuyor. Gerek bu gerek diğer 
sebeplerle istikraz imkânlarının çok azalmış ol
duğunu unutamayız. Nitekim geçen sene Bütçe 
açığının 80 milyon lirası, Emekli Sandığına el 
atılmak suretiyle temin edilmek mecburiyetinde 
kalınmıştı. Bir kanunla Emekli Sandığına el 
atmanın ne kadar doğru olabileceğini araştıra
cak değiliz; ancak bu sonu gelen işlerden değil
dir. Yine geçen sene açığını kapatmak maksa-
diyle bu 80 milyon liradan başka geri kalan 
açığı karşılamak üzere 40 milyon liralık bir iç 
istikraz akdine ve bu maksatla Hazine tahvili 
çıkarılmasına teşebbüs olundu. Bu teşebbüsten 
alman neticenin bizi artık iç istikrazlardan 
hiç olmazsa bir müddet için, fazla ümit besle
menin doğru olmıyacağma inandırmış olması 
icabeder. Çünkü 1949 yılı içinde çıkarılan 20 
milyon liralık tahvilin hakikî şahıslara ve şir
ketlere ancak 8 milyon liralığı satılabilmiştir. 
geri kalan 12 milyonluk kısmına gelince; bunun 
tamamının bankalara plase edilmesine imkân 
bulunamamış olacak ki, 5 milyon liralığa yakın 
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miktarda tahvilin Amortisman Sandığına dev
ri mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bütçe alığını emisyonla kapatmak yolu ise 
asla hatıra i getirilmemelidir. Bir taraftan ta
sarrufa riayet etmek diğer taraftan normal ge
lir kaynakljarı ile iktifa etmeye çalışmak yolu 
tutulacağın^, vaktiyle en kolay fakat çok hatalı 
bir politik^ olarak bütçe açıklarının emisyonla 
kapatılması Jtek zararlı olmuştur. Bu yüzden 
hayat pah4hlığı artarak büyük halk kitleleri 
içinde ıstırkplar doğurmuş, maliyetlerimiz ala
bildiğine yükselerek dünya pazarları ile müna-
sebetltrimii: güçleşmiştir. Türk parasına olan 
itimat ve malî istikrar büsbütün sarsılmak teh
likesine mâruz kalmıştır. Bunların önüne geç
mek için ejmisyonun kati surette durdurulması 
icabettiğinje sanırız ki hepimiz kanaat getirmiş 
Duluunyortiz. 

Bütçe açığının vergileri artırma veya yeni 
vergiler indis etmek suretiyle kapatılmasına gi-
dilemiyece^i de aşikârdır. Çünkü iktisadi bün
ye vergi yolu ile haddinden fazla zorlanmış gö
rünüyor. İktisadi gelişme yolunda duraklamış 
bulunmamız» bunun bir neticesi sayılabilir. 

Görülüyor ki bütçe açığını istikraz, emisyon 
veya vergileri artırmak suretiyle kapatmaya inv 
kân kalmamış gibidir. O halde geriye bütçe açı
ğını tasarrufla önlemek yolu kalıyor. 

Marshall yardımı olmasaydı tasarruf yolu ile 
bütçe açığının önlenmesi mümkün ve münasip 
olur muy^u? 

Fikrimjızce içinde bulunduğumuz şartlara gö
re basiretli bir malî politikanın icapları elbette 
bu olmalıydı. Kabul edelim ki istikraz gayri 
mümkündjir, emisyon büyük tehlikeler arzedi-
yor, vergileri artırmak kısa bir zamanda kay
nakların <jlaha ziyade kurumasını intaç edecek
tir. Bu takdirde tasarruf gayrimümkündür di
ye Devlet I hayatına son mu verilecektir? Elbette 
hayır.. Böyle bir hal karşısında zaruri olarak el
bette tasarruf yoluna gidilir. 

Demek) oluyor ki sıkışıldığı takdirde ister 
istemez talsarruf yoluna gidilir. Ve bu her za
man mümkündür. Mesele bu zaruret ve icabın 
takdirindedir. Şayet böyle bir zaruret ve ihti
yaç senelerden beri takdir olunmuş bulunsaydı, 
bugün variyetimiz çok daha müsait olurdu. Bu 
itibarla b |r buçuk milyara yakın bir bütçe geti
rilerek VQ her yıl olduğu gibi bunda tasarruf 
mümkün jdeğildir iddiasiyle ortaya çıkmak varit 
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olamaz. Böyle bir iddia bir hakikatin ifadesi 
olmaktan ziyadeı bu iddiada bulunanların kendi 
bütçe, idare ve memleket görüşlerinin bir ifade
sinden ibaret kalır. 

Hakikat şudur ki bütçesi her bakımdan i§-
baa gelen takatten düşmüş bir memlekette mu
ayyen bir hadden sonra yeniden meselâ 50 veya 
100 milyon lira elde etmeye çalışmak bu rakam
ların ifade ettiği ehemmiyetin çok üstünde tah
ripkâr tesirler yapar. Diğer taraftan yerine 
sarf olunduğu takdirde ise çok defa küçümse
nen 50 veya 100 milyonlarla üstün neticeler is
tihsal etmek mümkündür. 

Tasarrufun nerelerden temin olunabileceği 
bahsinde ardı arkası gelmeyen münakaşalara 
girişmekten sakınmak için bu kadarla iktifa et
mek istiyoruz. Çünkü bundan evvelki bütçe 
müzakerelerinde ve sair vesilelerle bu bahis 
üzerinde kâfi derece durmuş bulunuyoruz. Kı
saca diyelim ki, bu bir zihniyet, tutum ve takdir 
meselesidir. Malî ve iktisadi vaziyetimizin ar-
zetmekte olduğu manzara, şimdiye kadar büt-
çeçlerin tanziminde hâkim olan zihniyetin ve 
tutumun memleket ihtiyaçlarına uygun olup ol
madığını ve takdirlerin kullanılışında isabet 
bulunmadığını açıkça göstermektedir. 

Bu bahiste*son bir nokta olarak tasarruf 
zaruret halini aldığı takdirde bütçedeki enves-
tisman tahsisatından vazgeçilebileceği yolun
da komisyonda salahiyetli ağızlar tarafından 
ileri sürülmüş olan bir mütalâaya dokunmak is
teriz. 

Bu mütalâa tasarruf bahsinde muayyen bir 
zihniyeti açığa vurmaktadır. Bilhassa bütçe 
darlığı içinde israf mahiyetinde telâkki oluna
bilecek mevzularda ve yapıcı masraflarda ta
sarruf temin etmek yerine verimli sahalara ya
pılan tahsisleri kaldırmaya gitmek yarının im
kânlarını peşinen harcamak olur. Zaten bugün 
karşılaşmakta olduğumuz vaziyet, böyle bir gi
dişin neticesi olarak önümüzdedir. 

Envestismanları fevkalâde telâkki etmek 
bir bakımdan bunları zaruri telâkki etmemek 
mânasına mı geliyor k i tasarruf bahismevzmı 
olunca ilk akla gelen bunlar oluyor Halbuki 
bir buçuk milyara yaklaşan masraflar arasında 
% 16 nispetinde bu neviden masraflara yer 
vermemek demek ,memlekette Devlet eliyle bir 
çivi çakmamak, kırılan bu makineyi tamirsin 
bırakmak bir bozulan yolu ve yıkılmaya yüz ta-
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tan binayı yüzüstü bırakmak demek olur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Marshall Yardımı olmasaydı bütçe açığı na

sıl kapatılacak ve elimizdeki bütçe ne şekil ala
caktı. Bahsini yukarda münakaşa etmiş bulu
nuyoruz. Şimdi de, bu yardımın yokluğu iktisa
di hayatımız üzerinde ne akisler yapardı mev
zuunda kısaca duracağız. 

.( Marshall Yardımının bütçe açıklarını kapat
mak; bütçemizde yatırımlar adı altında az çok 
iktisadi maksatlara tevcih olunmuş tahsisatın 
kabulünü mümkün kılmak gibi büyük faydalar 
temin ettiği malûmdur. 

Bu yardımın ayrıca iktisadi kalkınmamız 
için Devlete ve iktisadi müesseselerimize ehem
miyetli miktarlarda fonlar ayrılabilmesine ya
radığını da kaydetmek yerinde olur. 

Bunlardan başka şimdi asıl üzerinde dur
mak istediğimiz, Marshall Yardımının memle
ketimize bir yıl içinde yüz milyon doları aşan 
bir dış iştira kuvveti temin etmiş olmasıdır. 
Bunun ehemmiyeti çok büyüktür. Çünkü bu 
yardımın bize temin ettiği dış tediye kudreti ol
masaydı, iktisadi cihazlanmamız bakımından 
sonsuz denecek kadar çok olan ihtiyaçlarımızın 
yabancı memleketlerden temini nasıl mümkün 
olurdu? Hattâ hariçten almmasf zaruri istihlâk 
maddelerini karşılıyacak dövizin mühim bir kıs
mının tedarikinde dahi çok zorluk çekilirdi. 

Çünkü yabancı memleketlerden ithalât ya
pabilmek imkânlarımız ihtiyaçlarımıza nispetle 
çok zayıflamıştır. O kadar ki, bu yıl muhtaç ol
duğumuz buğdayın bir kısmının bile bedelini 
ödivebilmek için normal kaynaklarımızdan dö
viz teminine imkân bulunamamış, bunun için 
altın stoklarımızdan bir miktar daha eritilmek 
mecburiyetinde kalınmıştır. 

Şayet ithal ettiğimiz buğdayın mühim bir 
kısmı Marshall Yardımı ile temin edilmemiş ol
saydı vaziyet daha müşkül olurdu. 

Bunlara bakarak Marshall Yardımının millî 
ekonomimizin bütün bütün felce uğramaması
nı temin yolunda ifade ettiği ehemmiyeti lâyı-
kiyle kavramak kolay olur. önceden hesap ve 
tasavvuru mümkün olmadığına göre âdeta bir 
baht isi gibi mazhar olduğumuz bu yardımın bir 
an için yokluğunu farz etmek, basiretsiz bir po
litikanın iktisadi ve malî durumumuzu nasıl bir 
sıkmaza ve çöküntüye götürmekte bulunmuş ol
duğunu açıkça görmek mümkündür. 
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M uhtereni arkadaşln v \ 
»Şimdi memleketin iktisadi durumuna kısacı 

bir göz atmak sırası gelmiş bulunuyor. 
Bütçenin iktisadi ve malî bünye üzerindeki 

tesir ve akisleri bir tetkika tâbi tutulmıyacak 
olursa bütçe tetkikuıda beklenen fayda akim 
kalmış ve bütçenin hakiki mahiyeti kavranma
mış olur. 

Yeni bütçe yılına girerken iktisadi ve mali 
vaziyetimiz hakkında söyliyeceklerimiz maale
sef İktidar çevrelerinin görüşlerine uymıya-
caktır. Bu çevreler Avrupa memleketlerinde, 
ezcümle italya ve Fransa'da işsizlik, sıkıntı, 
grevler olduğunu; iktisadi nizamın henüz istik
rar bulmadığını ve halkın halinden gayrimera-
nun olduğunu ileri sürüyorlar. Bu arada halkı
mızın ve köylümüzün müreffeh olduğunu be
lirtmek için sinemalardan, seyahatlerden, oto
mobillerden ve düğünlerden bahsediyorlar. 

Halbuki uzun zamandır devam edegelen isa
betsiz bir malî politikanın memleketin iktisadi 
bünyesini takatsiz düşüren ve memleketi uzun 
bir duraklama devresine sürükliyen kötü tesir
leri devam etmektedir. Bu hakikati istihsa
limizin bir türlü gelişememesinde dış ticaret 
hacmimizin genişliyememesinde, istihsal şartla
rı ile maliyetlerin dünya gidişinden çok geri ve 
uzak olmakta devam etmesinde, altın ve döviz 
mevcudumuzun azalmasında müşahede etmek 
mümkündür. Bütün bunların neticesi olarak 
vatandaşlar hayat pahalılığı ve geçim zorluğu 
denilen âfetin jıençesinde kıvranmakta, mem
lekette hayat standardı çok geri ve düşük bir 
seviyede kalmaktadır. 

10 sene evvel köylümüzün çıplak, şimdi ise 
giyimi, geçimi yerinde olduğunu cesaretle söy-
liyenler hangi rakamlara dayanmaktadırlar bi
linemez. Köylünün çıplak olduğundan bahse
denler şayet biz olsaydık, bize karamsar diye
ceklerdi. Ve daha kimbilir neler söyliyecekler
di. Köylümüzün on sene evvel çıplak olduğunu 
kabul ettiklerine göre bugünkü İktidarın o za
man köylüyü o hale getirmiş veya o halde bı
rakmış olduğu cevabı ile karşılaşırlarsa ne söy-
liyebilirler?. 

Nohut ve fasulye nev'inden memleket zirai 
istihsal yekûnunda miktarları üzerinde duru-
lamıyacak kadar ehemmiyetsiz olan bâzı mad
delerde, daha evvelki yıllara nazaran fazlalık 
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gösteren rekolteleri ele alarak ve bunu tekmil 
ederek zirai istihsalinin artmakta olduğunu bi
zi yalanlamak maksadiyle ve resmiyetin inan
dırıcı tesirimden faydalanmak suretiyle beyana 
kalkışanlara cevap vermek güç değildir. Bu 
gibi beyanlmn resmîlik ciddiyeti ve mesuli
yet duygusıi ile kabili telif olmadığını ilk önce 
söylemek isleriz. 

Resmî çevrelerin bu iddiaları hilâfına ola
rak ana istihsal kaynağımız olan ziraatin uzun 
bir duraklaıjna devresinde olduğunu söylemekte 
hata yokturj. Çünkü zirai istihsalimiz yekûnu 
1938 de 10d itibar edilecek olursa 1939 da 95, 
1940 da 98, [1941 de 82, 1942 de 100, 1943 de 92, 
1944 de 72, 1945 de 51, 1946 da 96, 1947 de 79, 
1948 de 114J 1949 da 89 dur. 

Görülüyor ki, zirai istihsalimiz 1938 e na
zaran son 1İ0 sene zarfında daima düşük bir 
seyir takibejtmiş, ancak bir yıla mahsus olmak 
üzere 1938 seviyesini biraz aşmıştır. Kaldıki. 
ele aldığınız bu on yıllık devreden evvelki 
yıllarda bu miktarların üstünde birçok istihsal 
yılları olmuştur. 1938 ve bilhassa ondan evvelki 
yıllardan buj yana memlekette nüfusun bir hayli 
artmış olmasına rağmen zirai istihsalimizde bir 
artıştan bahsetmeye imkân yoktur. 

Hayvan jservetimizdeki vaziyet de bu mer
kezdedir. 1936. da 21 milyona yaklaşan koyun 
mevcudumuz, 1939 ve 1940 yıllarında 25 ve 26 
milyonu geömişken 1945 ten sonra 18 ve 17 
milyona düşmüştür. Diğer cinsten hayvan 
miktarlarındaki artış ve eksilişler de aynen bu 
seyri takip etmektedirler. 

Sınai istihsale gelince; burada vaziyet, lehe 
bir inkişaf \ kaydediyor. Ancak bunun sebebi, 
harb ve harJ3İ takip eden yıllar içinde kâfi de
recede mal ithal edememiş olmamızın fiyatları 
alabildiğine yükseltmesidir. Son bir iki sene zar» 
fmda ise sanayiimizin esaslı bir buhrana mâruz 
bulunduğu meydana çıkmıştır. Dış ticarette 
serbestiye d^)ğru gidişe ve dünya piyasalarına 
intibak zaruretinin iyiden iyiye belirmiş olması
na bakarak bu buhranın daha ciddi bir safhaya 
gireceğine hükmetmek hatalı olmaz. Bu itibarla 
sınai istihsalin gelecekte aynı inkişaf seyrini 
takip edebileceği şüpheli görülmek icabeder. 
Bâzı sınai istihsal maddelerinde şimdiden bâzı 
düşüklükler görülmeye başlanmıştır. 

Mamıü rhâddeler stok vaziyetleri de teşvik 
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edici değildir. Diğer taraftan sanayi istihsali
mizin yekûnu millî gelirin ancak % 18 zini teş
kil etmektedir. Bunun da büyük kısmı Devlet 
sektörüne aittir. Bu bakımlardan sınai istihsa
limizde görülen inkişafı devamlı ve millî gelir 
yekûnu üzerinde esaslı bir tesiri haiz saymaya 
mahal yoktur. 

Orman istihsalimizde hiçbir terakki mevcut 
olmadığını kayda lüzum bile görmüyoruz. 

Dış ticaret hasmımızın seyri de, yukarda ra
kamlara dayanarak ifade ettiğimiz hakikatları 
teyit eder mahiyettedir. İhracatımız, 1932 yılın
dan İkinci Cihan Harbinin başlangıcına kadar 
bir milyon tonun çok üstünde seyir etmiş, bu 
devrede hattâ bir milyon 640 bin tona kadar 
yükseldiği yıllar olmuştur. 1949 yılı ihracatı 
997 bin ton olduğuna göre, meselâ 1934 yılın
daki ihracat seviyesine erişebilmek için daha 
640 bin ton fazla ihracat yapmamız icabeder. 

Yukardan beri izahlarımızdan anlaşılıyor ki, 
istihsalimiz artmamakta, ihracatımız on beş sene 
evveline nazaran bile çok azalmış bulunmakta
dır. Çünkü istihsal şartlarımız çok geridir. 
Millî Ekonomimiz cihazlanmak imkânlarından 
mahrum bırakılmıştır ve memleket isabetsiz bir 
malî ve iktisadi politikanın ve ağır bir Devlet 
yükünün devletçilik namı altında türlü Devlet 
müdahalelerinin menfi tesirleri altındadır. Sa
nayi istihsalinde uzun yıllar fiyatları tesbit 
eden Devlet olmuştur. Sanayide büyük işletmeci 
yine Devlettir. Büyük münakale vasıtaları ve 
tarifelerin tanzimi Devletin elindedir. 

ithalât ve ihracat rejimlerini,, Gümrük tari
felerini tâyin yollarından memleket ekonomi
sinin yöneleceği istikameti tesbit etmek onun 
elindedir. Bankalar onun elindedir. Demir, 
ıkmür onun elindedir. Bu sebeplerle bugünkü 
ekonomik durumun iyi veya kötü olmasında 
Devletçe takip olunan politikanın başlıca âmil 
olduğu muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu izahlarımızla, belirtmek istediğimiz gi

bi, malî ve iktisadi vaziyet derin bir zaaf man
zarası arzetmektedir. Ancak, memleketimizin 
her sahada geniş imkânlara malik olduğuna ve 
Türk Milletinin Yüksek hasletleri ile çalışma 
kudretinin feyzine inanmıyoruz. Bu itibarla, 
dikkat edilecek olursa, tenkitlerimiz muayyen 
bir memleket görüşüne ve iktidarın hataları 
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çoktan, maydana çıkmış iktisadi politika anla
yışına tevcih edilmiş bulunuyor. 

Denilebilir ki, hakikatte iki ayrı politika ve 
iki memleket görüşü çarpışmaktadır. Bunlar
dan birine mutlaka kötümserlik veya karam
sarlık atfı icabediyorsa, bunun, asıl memleke
tin içimde bulunduğu zaafları, kendi hataları
na hamledecek yerde bunları memleket bünye
sine isnat ederek, sanki bu zaaflar ve güçlük
ler değiştirilemez zaruri neticelermiş gibi gös
termek istiyeıı tarafa ait olmak icabed'er. 

Hakikatte iktidarın böyle fatalist bir zihni
yete sahip olduğunu ve bugünkü zaafların 
memleket imkânlarının darlığından ileri gel
diği kanaatine saplanmış bulunduğunu zannet
miyoruz. 

İktidar tarafından zaman zaman böyle bir 
zihniyet ve kanaate delâlet edecek açık veya 
zımni fikirler ortaya atılıyorsa bunu; olsa ol
sa, bugüne kadar takip edilen hatalı politika
nın müdafaası yolunda ihtiyar olunmuş bir 
taktikten ibaret saymak icabeder. 

Bize gelince, bugüne kadar gidilen hatalı 
yollar terkedildiği takdirde, vaziyetin süratle 
iyiye döneceğinden ve memleektimizin geniş 
imkânları ile mütenasip bir kalkınma devrine 
girileceğinden hiç şüphe etmiyoruz. Bu ise, ta-
mamiyle iyimser bir görüş ve inanışın ifadesi
dir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Müstakil bir 
arkadaşınız olarak bütçe dolayısiyle memleke
tin siyaseti dâhiliye ve hariciyesi hakkında bir 
kaç kelime de ben konuşacağım. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, İktidar Partisi
nin son .zamanlardaki en isabetli bir hareketi, 
Şemsettin Günaltay Hükümetini iş başına getir
miş olmasıdır. Ben şahsan sevindim.. Zira Baş
vekil milliyetçi, ahlâkan dürüst ve âlim bir şah
siyet olmaktan başka geçmişinden günah sorula-
mıyacak tertemiz bir zattır. 

Yaptığı işler arasında ekmeklik ve tohumluk 
buğday meselesini, vaktinde karar alarak mem
leketi mutlak bir açlıktan koruyuşunu şayanı 
tebrik ve teşekkür görürüm. 

Dahili siyaset: 
Partiler muhit kazanmak geyesiyle memle

ketin umumi menfaatini ihmal ederek vatana ve 
millete maddi ve mânevi zararlar getirecek şey
leri yapar ve müdafaa ederlerse memlekete ya-
nk olur. günah olur. 
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Meselâ Hicaz işi: 
Fakir memleketimizin milyonlarca lirasının 

dışarıya akmasına mâni olunacak, şekilde düzen
lenmelidir. Çoluğunun, çocuğunun nafakasını 
ve istikbâlini haleldar edecek şekilde evini tarla
sını satıp savarak Hicaz'a gidenler var. Dünya 
ithalât ve ihracat muvazenesi yapacağım diye 
çırpıııırken memleketin 15-20 milyon lirasını 
heder etmek sevap değil, günahtır. Mademki 
müsaade edildi: hiç olmazsa bu. kimseleri kendi 
vapurlarımızla gönderip getirmek ve orada sar-
fedecekleri parayı da Hicaz Hükümetiyle anlaş
mak suretiyle mal göndererek döviz çıkartma
dan yapmalıydık. 

Arkadaşlar; Erzincan'lılardan bir hikâye 
duydum; müsaade ederseniz; sırası gelmişken 
anlatayım. 

Bir kadın, kocası ile Hicaz'a gidiyormuş. Bir 
yere gelmişler, bakmışlar bir kavga var. Nedir 
o diye sormuşlar. Su kavgası ediyorlar diye ce
vap vermişler. Neden diye sormuş; burada su 
kıt da ondan demişler. Kadın düşünmüş ve ora
ya su getirmek için ne kadar para gideceğini 
sormuş. Aldığı cevap üzerine, koynunda, Hicaz'a 
gitmek için hazırladığı parayı hesap etmiş, bak
mış tamam geliyor. O para ile buraya su getirt
miş. Hicaz'a gitmek için ayırdığı parayı oraya 
sarfetmiş. O kadını herkes hürmetle anıyor. Bu 
vakayı iyi bilenler anlatırsa çok' zevk alırız. 

Diğer taraftan işçi. için de grev hakkını ta
nımak istemek iddiası da zararlıdır. Misal ola
rak bunu dünyanın kabul ettiğini ve işçinin 
hakkını korumak için lâzım olduğunu ileri sü
rüyorlar. Unutuyorlar ki birçok memleketlerde 
bu hak kabul edilirken tahripkâr komünist mez
hebi bugünkü halinde değildi. Ve yine unutu
luyor ki. komünist mezhebi karşısında Türkiye'
nin durumu diğer bütün dünya millet ve mem
leketleriyle mukayese olunamıyacak derecede mü
him ve hassastır. 

Esasen nerede bir grev olursa orada mali
yet fiyatlarının derhal % 10-20 arttığı ve birçok 
işçinin işsiz kaldığı cümlemizin malûmudur. 

İşçimizin hakkını kanun ve adalet dairesinde 
koruyacak birçok çareler bulabiliriz. Buna ça
lışmalıyız, bunu müdafaa etmeliyiz.. 

"Haricî vaziyetimiz: 
Hükümetin Anglosaksonlarla mukadderat 

I birliği etmek yolunu tutması çok isabetli bir si* 
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yasettir. Muhakkak ki memleketin selâmeti bu- \ 
radadır. 

Hele Amerika'lılarm müşterek gaye ve ide
al yolunda \maddi mânevi yardımlara koşması 
bu mukadderat birliği yolunu intihaptaki isa
beti bir kere daha meydana koyuyor. j 

Bu böykj olmakla beraber, ben, bu günlerde
ki haricî valziyetten endişe ettiğim kadar hiçbir 
zaman korkmamıştım. I 

Sebebini arzedeyim: Anglosaksonlar yaraya 
parmağını basmış ve dünyaşümul fenalığın ko
münist mezhebi olduğunu kabul etmişti. I 

Bu maksatla birçok esaslı tedbirler almış, j 
Atlantik Paktını yapmış ve koministliği önle
mek için de her türlü yardıma ve iş birliğine gi- ' 
rişmişlerdir. ; 

Durduğu yerden de milletlerin içine nüfuz < 
edebilen bu tahripkâr komünistlik mezhepleri- j 
nin ortadan kaldırılması ve Milletler Birliğinin i 
bu belâdan temizlenmesi yoluna gidiliyor, iş 
böylece ciddî tutulur, bu dâva da güzelce hallo- i 
lunur, diyordum zira bu tahripkâr mezhep açık-
ça münakaşa edilince; görülür ki insanlara ne 
beş paralık hürriyet getirmiş ne de insanları 
refaha kavuşturmuştur. Eser meydanda.. Ben ; 
kalksam bir cemiyet kuracağım, ahlâk hak ta- j 
nımıyacağım, adam öldüreceğim, medeniyet yi- j 
kaçağım, hürriyeti ortadan kaldıracağım desem i 
buna kim muvafakat eder? Etmez ama aynı ma
hiyette komünist mezhebine müsaade ve müsama
ha ediliyor. Komünist mezhebinin bundan do- , 
layı bir yeri var mıdır1? insanlar bu vaziyeti ; 
önlemezlerşe Allah korusun, insana böyle geli- .' 
yor: «iza sa - el - kaza amyelbasar» Biz medrese- ' 
liyiz, yani kaza gelecek vakitte gözleri kör oldu 
diye geliyor; \ 

Biz birçok işlerde geriyiz. Bu sebeple bir
çok hamlelere ihtiyacımız vardır. Fakat bu nok- ' 
tada, ruhumuzdaki asalet ve üstünlük, ileriyi \ 
görüşümüz sayesinde komünist mezhebini ka-
nun dışı ederek dünyaya örnek olmak mevkiin- ' 
deyiz. Hükümet ve milletimiz bu noktadan ne I 
kadar iftihar etse hakkımızdır. j 

Son zamanlarda ingilizlerin Komünist Çin'i 
tanımalarına çok hayret ettim. Ve çok endişe ! 
duydum. : 

Çünki ingiliz'lerin bu hareketi komünistliğe 
karşı kurulmakta olan cephe birliğini zaıfa uğra- ; 
tır. Bu affedilmez hataya hiçbir iktisadi sebebe 
de bahane bulunamaz. 
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Birleşmiş Milletler Kurulunda hâlâ komü

nistlerin bulunması, Allah korusun, bu kuru* 
lun da Cemiyeti Akvam gibi infisaha gideceği
ne alâmet sayılabilir. 

Amerika'da son günlerde «Rusya ile anlaş
mak çarelerini arıyalım» seslerinin çıkması deh
şetli endişe verici şeylerdir. 

Arkadaşlar, mesele ciddidir. Tehlike büyük 
ve dünya şümuldür. 

Komünist Çin tanınacağına, Rusya ile anlaş
ma çareleri aranacağına, hasis düşünceleri bıra
kıp Almanya ve Japonya'nın canlandırılmasına * 
çalışmalıdır. 

Bizim bu hal karşısında küçük millet olsak ta 
mademki rabtı mukadderat ettik, vazifelerimiz 
olmalıdır. Kanaatlerimizi söylemeliyiz. Arada 
bir mukavele de yok. İngiliz'lerle mukavelemizde 
birçok değişiklikler var. Şimdi bunu zamana 
göre yenilemek lâzım. 

Amerikalılarla bir mukavele mutlaka yap
malıyız. Biz ne yapacağız, ne yapabiliriz, Ame
rikalılar ne yapacak, Hükümet bunu yapmazsa 
siyaseti hariciyedeki güzel eserini çok. noksan 
bırakmış olur. Ve bunun mesuliyeti hepimizin 
omuzlarını çökertecek kadar ağırdır. 

BAŞKAN — ihsan Hâmid Tigrel 
İHSAN HÂMİD TlGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, iki saatten fazla zaman 
oluyor dikkatiniz tamamen bu kürsüye iniitaf 
etmiş bulunuyor. Yorulduğunuzu takdir ederek 
kısa konuşacağım, teknik mevzulara girmiyece-
ğinı. Yalnız memleketin bâzı ana dâvalarını or
taya koymakla iktifa edeceğim. Bütçe müzake
releri, teşriî kuvvetin icrai kuvveti murakabe
sine vesile teşkil eder. Teşriî kuvvetin icrai kuv
veti murakabesinden evvel kendi kendini, yani 
Meclis faaliyetini murakabe etmesi, Meclis or
ganları faaliyetlerinden matlup semerelerin el
de edilip edilmediğinin belirtilmesi faydalıdır. 
Bugünkü mevcut tüzük ve mevzuatımıza göre 
Meclis faaliyetlerinden istediğimiz neticeyi ta
mamen alamadığımızı görüyoruz. Muhtelif ko
misyonlarda 250 ye yakın kanunların, teklifle
rin görüşülmemiş olması ve bunların mühim bir 
kısmının kadük olma vaziyetine düşmesi bu id
diamı ispat edecek mahiyettedir .Muhalif, mu
vafık şahsi mesuliyet hissemiz ne olursa olsun 
2.5 sene evvel tedvin edilmiş olan tüzük hüküm
leri dairesinde Meclis faaliyetini yürütmeye im-
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kân yoktur. Binaenaleyh biz, Hükümetin muh
telif konularda tedbir almasını ileri sürerken 
kendi çalışmalarımıza da yeni bir hız, yeni bir 
istikamet vermek mecburiyetinde olduğumuzu 
da unutmamaklığımız lâzımgelir. Arkadaşlar, 
dünya hâdiseleri öyle süratle gelişmekte ve öy
le geniş inkişaflar vâki olmaktadır ki birçok' 
devletler çalışma sistemlerini ve hattâ anaya
salarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bi
zim de çekinmeden bu mevzu üzerinde ehemmi
yetle durmamız hayati bir meseledir. Meselâ 

• Anayasamızın aslında mevcut olmayıp da 1937 
senesinde konmuş olan ikinci maddesinin' bugün 
çok partili sistemle kabilitelif olup olmadığını 
mütalâa etmek zarureti vardır. Bunun haricin
de Danıştayın vazifelerini yerine getirmek ko
nusunu da ele almak zaruretindeyiz. Siyasi mü
şavirlerin lüzumu olup olmadığını dahi Meclis 
faaliyetiyle Hükümet faaliyetini hemahenk kıl
mak bakımından lüzumlu mu, değil mi mütalâa 
etmek zorundayız. Ve nihayet en mühim olarak 
tefriki kuvva, tevhidi kuvva meseleleri üzerin
de ehemmiyetle durup bu mevzuu ele almamız bir 
zarurettir. Birçok deAdet adamlarımız, birçok 
ilim adamlarımız, Meclis faaliyetinin, daha doğ
rusu demokrasinin inkişafı için bu lüzumu ileri 
sürmektedirler. Biz henüz buna temas etmiş 
değiliz. Biz yeni bir Meclise vazifemizi devret
mek arifesinde bulunuyoruz. Fakat ihtiyaçları
mızı onlara aksettinmekte elbette fayda vardır 
ve bu düşünce iledir ki bu mülâhazayı ortaya 
atmış bulunuyorum. 

Hükümetin faaliyetine gelince; aziz arka
daşlarım, muhalif arkadaşlarımız muhalefeti 
bir vazife bilmektedirler. «Muhalefetin vazifesi 
muhalefet etmektir» diye bir İngiliz diplomatı
nın sözünü ele alarak ve fakat bunu, «muhale
fetin vazifesi her şeye itiraz etmektir» şeklinde 
tevsi ederek, en iyi hizmetleri bile küçümsemek 
mevkiinde bulunuyorlar. Ben bu kanaatte de
ğilim : salâha doğru ehemmiyetle atılmış adım-

' lttr vardır. Hiç kimse iddia edemez ki ve ben de 
iddia etmem ki, bugünkü faaliyet vatandaşı 
yüzde yüz memnun edecek vaziyettedir.. Hayır, 
bâzı hastalıklarla malûlüz '.unların başında bü
rokrasi denilen âfet gelir. 

Arkadaşlar biz icrai mesuliyetin yanında ih
mali mesuliyet prensipini de yerleştirmezsek Dev
let hizmetlerindeki inkişaf arzu ettiğimiz neti
ceye varamaz, icrai mesuliyetin yanında vazife-
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de ihmali mesuliyeti de bir prensipe bağlama
dığımız takdirde âmme hizmetleri haftalarca ve 
aylarca sürecek ihmallerle daima sekteye uğ
ramakta devam edecektir. Bu sebeple ihmali 
mesuliyet prensipini de vaz 'etmek mecburiyetin
deyiz. 

Hükümetin ehemmiyetle ele alacağı mesele
lerden birisi de koordinasyon meselesidir. Arka
daşlar Devlet daireleri arasında koordinasyon 
temin edilmediği takdirde bilhassa iktisadi sa
hada belki de tehlikelerle karşılaşmamız ihti
mali vardır. Bir misal alalım: Fert olsun, Dev
let olarak memleket istihsalini mümkün mer
tebe artırmak azmindeyiz. Ve bunun için de 
çalışıyoruz. Fakat arkadaşlar; bugünkü şart
larla memlekette istihsali bir misli fazlalaştırmış 
olsak da maliyet fiyatları üzerinde esaslı bir in
dirme mevcut olmadıkça bundan istifade değil 
hattâ zarar görmemiz, yer yer iktisadi inhidam
larla karşılaşmamız ihtimali daima mevcuttur. 

Bugün buğdayın maliyet fiyatı bizde aşağı 
yukarı 1 8 - 2 0 kuruşken Kanada 1 1 - 1 2 kuruşa 
buğday satıyor. Bu vaziyette biz fazla istihsali
mizi harice çıkarmak imkânına malik olamayız. 
Şu halde memleket istihsalinde maliyeti indir
me yoluna gitmemiz lâzımdır. Halbuki, memle
ketin istihsalini artırma vazifesini üzerine almış 
olan meselâ Tarım Bakanlığı maliyet fiyatla
rını başlıbaşma indirmek için lâzımgelen teşeb
büs kudretinden mahrumdur. Çünkü muhtelif 
Bakanlıklara ait öyle vaziyetler vardır ki, bun
ların hepsi maliyete tesir etmektedir. Bugün ki
losu 24 kuruşa kadar tuz satılıyor. İstihsali 
artırmakla mükellef olan Tarım Bakanlığı tuz 
fiyatını indirmez. Nakliye masrafları yüksektir. 
İstihsali artırmakla vazifelendirilmiş olan Ta
rım Bakanlığı bunu indirmek kudretine malik 
değildir. Diğer hususlarda da böyledir. Şu halde 
istihsal işleri ile meşgul olacak hususi bir meka
nizmaya ihtiyaç vardır. Bu işler koordine edil
melidir. 

S-öz alırken 15,30 da celse tatili yapılacağını 
düşünerek sözlerimi kısa kesmek kararımı ver
miştim, Bunun için; bu sahalardaki çalışmala
rın ön pılâna alınmasının memleket iktisadiyatı 

/ bakımından bir zaruret olduğunu kaydederek 
ikinci mevzua geçiyorum. 

İkinci ana bir dâva olarak düşündüğüm 
Millî Eğitim meselesi vardır. Arkadaşlar; mem
leketin bir kısmında okuyup yazma çağında olan-
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larm ancak % 10 u okuma imkânını bulabilir
ken, diğer taraftan üniversitelerimiz her sene, 
binlerce diye ifade edebileceğim, miktarda dip
lomalı gençler yetiştirmekte ve fakat bu genç
lerin memlekette hayat sahasında iş bulama
maktadırlar» Bunu bii' Devlet meselesi olarak 
ele almazsak, bunlara iş bulmak imkânlarını 
aramazsak bu vaziyetin memleketimiz için gü
nün birinde içtimai bir tehlike olacağından 
şüphe etmemelidir. 

Yine ana dâvalardan birisi de Doğu kalkın
ması meselesidir. Muhterem arkadaşlar, dö^t 
buçuk asırdjan beri Türk camiasına katılmış 
olan memleketin bu kısmının mühim bâzı böl
geleri hâlâ iptidai bir cemiyet halinde yaşa
maktadır. Yolsuzluk, mektepsizlik, ziraat saha
sında gerilik insanı yeise düşürecek bir dere
cededir. Bu mevzuu müspet olarak ele almr,; 
olan Cumhuriyet Hükümetine, bu maksatla büt
çeye ayrı bir ödenek koymuş olan Hükümete 
ve bunu kabul etmiş olan Büyük Meclise teşek
kür etmeyi bir borç bilirim. 

Fakat arkadaşlar, ben açıkça ifade edeyim 
ki, benim endişem; memleketin diğer kısımla
rından geri olmasına inhisar etmemektedir. 

Bende endişe doğuran bir millî vahdet me
selesi, bir mevcudiyet meselesidir. 

Arkadaşlarım; tehlikeyi açık olarak görme1: 
ve ifade etnıek memleketin menfaati icabıdır. 
Doğu illerinin geopolitik vaziyeti oralara husu
si bir ehemmiyet vermemizi icabetmektedir. 
Memleketin; bu kısmı Doğudan, Cenuptan ve 
bilhassa Şimaline mütemadi bir tazyikin tesiri 
altındadır. Ve bu tazyiki yapmak istiyenler su
reti haktan görünmekte ve bir gün İnsan Hak 
lan Beyannamesinden ve saireden bahsile gay
retlerini meşru ve cazip kisvelere büründür-
mektedirlen Hükümet ve hepimiz nazarı dik
kate alarak; şimdiye kadar olduğu gibi nazarı 
dikkate alarak, çalışmak zorundayız. Buralara 
kültürümüzü aşılamak, dilimizi öğretmek, Millî 
vazifelerimiz başında gelen işlerdendir. Bu da 
normal mesâi ile değil fevkalâde bir gayretle ve 
hususi bir faaliyet metodu ile ancak kabil ola
bilecektir. 

Tekrar ^diyorum arkadaşlar; bu, herşeyden 
evvel, üzerinde durulması lâzımgelen Millî bir 
vahdet meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar; ben söz alırken yal-
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nız bu noktalara kısaca temas etmeyi düşün
müştüm. Ben, ne Bütçe Komisyonu adına, ne de 
parti adına konuşma vazifesini üzerime almış 
değilim. Yalnız; muhalif arkadaşların temas 
ettikleri, tenkit ettikleri meselelerin arasında, 
iktisadiyatımızı alâkadar eden bir mevzudan, 
Marşal Plânından iyi. istifade edilmediği yolun
da sarfedilmiş sözleri hakikate uygun gördü
ğüm için, bu hususta da birkaç söz söylemeyi 
zaruri buldum. 

Arkadaşlarımız; Marşal Plânından elde edi- * 
len faydaların çok küçük olduğunu ifade etti
ler. Hakikaten biz de gönlümüzden bunun ga
yet geniş bir miktarda olmasını elbette arzu ede
riz, hepimiz isteriz. 

Ancak Marshall'ın beyanatından sonra bu
raya gelmiş olan Amerika Ayan Tahsisat Ko
misyonu Başkanı Tovber ismindeki zat yaptığı 
tetkikat neticesinde verdiği raporu hatırlatmak 
isterim. 

Bu zatın verdiği rapor ki bunu bütçenin 
Marshall Plânı kısmında münakaşa ederiz - Tür
kiye'nin ne kredi ve ne de hibe yolu ile yardı
ma ihtiyacı olmadığı merkezindedir. 

Tovberin verdiği raporun mahiyeti şudur: 
Türkiye haVbe girmemiştir, Türkiye'de geçim 
zorluğu yoktur, vaziyeti 1938 den daha iyidir 
ve Türkiye'nin servetleri vardır. 

Buna rağmen Hükümetin devamlı ve faal 
çalışmaları neticesiyledir ki önce 10 milyon, 
sonra 50 milyon, bugün de 114 milyon dolardan 
ibaret olan bir yardım, hibe yolu ile, tiraj yolu 
ile muhtelif kanallarla ,bir yardım temin edil
miş bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlarımız, hem 
bu yardımı küçümsüyorlar, hem de 71 milyon 
dolârm bütçe aÇığmı kapamayı yersiz buluyor
lar. 

Bu hususta tafsilâta girmiyeeeğim. Yalnız 
bir noktayı arzetmek isterim: Amerika Ecnebi 
Yardım Kanunu ile temin edilen yardımlar 

1. Memleketin malî ve dahilî istikrarını 
temin; 

2. İktisadi inkişafına yardım; , 
3. Servet membalarını işletmeye yardım; 
4. Ecnebi Yardım Kanunun kapsıyacağı 

her türlü tedbirlere baş vurmak. 
Gibi Hususlara tahsis edilmekte ve bu da 

müşterek hususla ve anlaşmalarla yapılmakta-
dır.Yani kısmen bütçe açığımızı kapamaya tah-
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sis edilmiş olan bu yardımı Amerika yaparken 
vaziyeti tamamiyle tetkik etmiş, bunu malî bir 
istikrarın zaruri icaplarından telâkki ederek 
yapmıştır. Bunlardan sarfınazar, önümüzdeki 
bir bütçe açığı vardır yani bütçenin geliri ile gi
deri arasındaki fark 154 milyon liradır. Bu far
kı Hükümet her hangi bir suretle bize tahmil 
etmeden, lâzımgelen parayı hariçten buluyor. 
Bunun karşısında teşekkür etmek, Hükümeti 
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takdir etmek lâzımgelirken, her şeye itirazı va
zife telâkki eden muhalefetin bu gayretlerini 
ben hakikaten ve insaftan uzaklaşmış bir hare
ket telâkki ederim. 

(Sağdan bâzı sesler: Biz de öyle telâkki 
ederiz) 

BAŞKAN — Birleşime 15 dakika ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 17.30 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Hilmi öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Söz Hakkı Gedik'indir. 
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar; 

B. M. M. umumi heyetinde müzakeresine baş
lanan 1950 yılı Devlet Bütçesi Kanun tasarısına 
göre giderler yekûnu 1 487 218 563 lira, gelir
ler yekûnu da 1 313 269 563 lira tutmaktadır. 
Bu rakamlar giderlerin gelirlere nazaran 
173 949 000 lira fazlalık arzettiğini göstermek
tedir. 

Bu açığın 154 949 000 lirası doğrudan doğ
ruya yardım ve tiraj hakları şeklindeki Marşal 
Yardımından temin olunan malların satışından 
hâsıl olacak Türk liralariyle kapatılacağı ve 19 
milyon lirası da uzun vadeli i(f istikrazla kar
şılanacağı kaydedilmektedir. 

Sayın Şemsettin Grünaltay Hükümetinin 
Mecliste okunan program beyannamesinde «Hü
kümetin istikrarlı bir ekonomi düzeninin ve sağ
lam bir malı politikanın her şeyden evvel büt
çe muvazenesine dayanacağına inandığı» kayıt 
ve tasrih edildiği halde 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısında bu inanışa yer verilmediği o vakit 
tebarüz ettirilmiş ve sayın Maliye Bakamnın-
da, bakan olmadan önceki senenin yani 1948 
yılı bütçesinin müzakeresi sırasında «bütçe mas
raflarının istihsali ve dolayısiyle millî geliri ar
tırıcı sahalardan çok daha ziyade verimli, pro-
tdüktif olmıyan sahalara mütevccib. bulunduğu

nu» tasrih eden beyanatına sadakat gösterme
diği ve bizzat tenkid ettiği 1948 yılı Bütçesinin 
hüviyetini, stürüktürünü, istikametini, prodük-
tif olmıyan durumunu aynen muhafaza eden 
1949 yılı Bütçesini müdafaa ettiği açıklanmıştı. 

1949 yılı Bütçesinin son konuşmaları yapılır
ken sayın Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksay 
bu bütçeyi etraflıca tetkik ederek hüviyetinde 
ve istikametinde esaslı ıslahat yapmak için ye
ni Hükümetin kâfi zamana, müddete sahip ol
madığını ve binaenaleyh 1950 yılı bütçesinin tan
zim ve tertibinde, bilhassa tasarruf mevzuunda, 
bu arzu ve temennilerin her halde yerine getiri
leceğini vadetmişti. 

Fakat bugün esefle ifadeye mecburum ki ve
rilen söz, 1950 yılı Bütçesinin de kendinden ön
ceki bütçelerin kalıbını, hüviyetini muhafaza, 
istikametini idame, prodüktif olmıyan bünyesini 
taşımakta olması karşısında tutulmamış bulun
maktadır. Verilen sözün tutulamamış olmasının 
başta gelen sebebi, bu memlekette modern dev
let bütçesi denilen mevzuun, mefhumun; Dev
let gelir ve giderlerinin plânlı, programlı ve 
müstakar bir kalkınma nizamı içinde taazzuv 
ve inkişafı sağ] anmamakta ve bilâkis günlük gö
rüşler, 'muvakkat ihtiyaçlar, palyatif tedbirler, 
iç politika hamlelerini, ihtirasını destekliyen 
formüller sabit fikirler çerçevesi içinde tahmin 
ve tesbit edilmekte olması gibi bir talihsizlik 
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zincirine bağlı kalmış olmasındadır. Bütçe gi
derlerinin, hukuki ve teknik mânada her hangi 
bir israfa meydan vermiyen ve en âcil, zaruri 
ihtiyaçlara ön plânda yer veren bir anlayış, mil
lî ekonominin muayyen bir istikrar nizamı için
de ve bir kül halinde inkişafını ve kalkınmasını 
sağlamak zaruretine samimiyetle bağlı bir zih
niyet zaviyesinin dışında kalan sakat görüşlere, 
sakim gidişlere göre sarfiyata, muamelelere tâbi 
tutulmasıridadır. 

Bütçe gelirlerinin, sosyal adalet esasına isti
nat etmiyen, istihsali köstekleyip topallatan, ti
cari ve iktisadi hayatın seyyaliyetine süratle in
kişafı imkânlarına zemin ve geçit vermiyen, eş
ya ve hidemat fiyatlarının dolayısiyle istihsal 
maliyetlerinin düşmesine, hayat pahalılığının 
hafiflemesine engel olan iptidai, kaba bir vergi 
manzumesine bağlı bırakılmasmdadır. 

Arkadaşlar, Devlet bütçesinin gelirlerinde ve 
giderlerinde takriben bir çeyrek asır hâkim olan 
ve devam edip giden zihniyetler üzerinde ayrı 
:wrı ve kıısaea duralım. 

1950 yıh Bütçe Kanun tasarısının gerekçe
sinde; veıfgi sistemimizin Cumhuriyet devrinde 
bir yeniden kurma hamlesine tâbi tutulduğu, 
on sene sonra mevcut vergilerde İslâhat ve ar
tırmalar yapıldığı, Buhran, Muvazene ve Hava 
kuvvetlerine yardım, Muamele ve istihlâk ver
gileri ihdas olunduğuı ikinci Dünya harbinin 
başlaması üzerine hâsıl olan vaziyeti karşılamak 
için vergilerde mühim zamlar yapıldığı ve ba
dehu Varlık, Toprak Mahsulleri ve İhracat ver
gileri gibi yeni ve ağır vergiler yaratıldığı tas
rih olunmakta ve süratle artan Devlet masraf
larını gelirlerin aynı hızla takip edememeleri 
ve vergilerin bünyeleri üzerinde de esaslı ıslah 
ameliyeleri yapılamaması karşısında vasıtalı ver
giler de, bunların eşya ve hidemat fiyatlarını 
artıracağını, ve binnetice hayat pahalüığmı zor-
lıyacağmı bilmekle beraber, yeniden mühim 
zamlara baş vurulduğu kayıt ve beyan edilmek
tedir. 

Arkadaşlar, gerekçede hulasaten nakledilen 
bu tarihçe memlekette seyyaliyet ve elastikiyet 
kabiliyetlerini taşıyan bir vergi sistemi kurula
mamış olduğunun bir diğer elim vesikasıdır. 

Halbuki, yeniden kurma denilen teşebbüs 
Cumhuriyetten evvel mevcut olan Müsakkafat 
vergisinin Bina Vergisi, Temettü Vergisinin 
Kazanç Vergisi, Ağnam Vergisinin Hayvanlar 
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ı' Vergisi, Aşar Vergisinin Takviyeli Arazi Vergisi 
i gibi ad değiştirmelerden fazla ehemmiyetli bir 
i ilerleme kaydetmemiştir. O günden bugüne ge-
! çen zaman zarfında da mevcut bu çeşit vergiler, 
i ıslahat nikabı altında, mütemadiyen artırılmış 
i ve her defasında sosyal adalet esası, ekonomik 
i bünye hırpalanmış, geçim imkânları zorlanmış-
j tır. Gittikçe ağırlaşan vergi yükü, ticari ve ik-
I tisadi faaliyetleri, vergi emniyet ve ahlâkını 
| altüst etmiş, vergi kaçakçılığını, binbir sui ida-
| re ve suiistimal karşısında, âdeta mubah, meşru 
i bir itiyat ve zaruret haline getirmiştir. Memle-
; ketin iktisadi, malî ve sosyal kalkınma ihtiyaç-
i larını ihmal eden, imkânlarını körleten, Devlet-

çilik' rejiminin maksatlı, maksatsız her nevi 
I icaplarına gelişi güzel uyan bu çeşit vergi sis-
'•• temine bağlı kalınmasının mahzurları, muhata-
: raları ciddiyetle mütalâa ve teemmül edilmemiş 
i ve hâlâ edilmemektedir. Bu hakikatler herkesçe 
! malûm olduğu için üzerinde fazla durmıyaca-
i ğım. Yalnız mer'i vergi kanunlarından bilhassa 

Ticaret ve Ekonomi hayatında ve hayat paha
lılığında sıkıntılar ve üzüntüler yaratan bâzıla
rı hakkında, bunların 1938 Bütçesiyle 1950 Büt
çesinin gelirler faslında görülen artış miktarla
rını ,nispetlerini tebarüz ettirmek sureiyle, mâ-

i ruzatta bulunacağım. 

"Filhakika. 1938 Bütçe yılında ticari ve sınai 
j teşebbüslerle sair işlerden alman Kazanç Vergi-
| si tutarı 10,5 milyon lira iken 1950 Bütçe yilın-
{ da bu miktar 124 milyon liraya, ithal Muamele 
i Vergisi 11 milyon lira iken. 127 milyon liraya, 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 625 bin lira 
iken 125 milyon liraya, Nakliyat Vergisi bir 
milyon lira iken 14,5 milyon liraya, Tekel mad
delerinden Millî Savunma Vergisi 4 milyon li-

j radan yüz milyon liraya. Bankalar ve Sigortalar 
j Muamele Vergisi bir milyon lira iken 16 milyon 
i liraya fırlamıştır. 

i Hükümetin 1950 yılı Bütçe tasarısına göre 
i vasıtalı vergiler yekûnu 806 milyon lira yani 
i umumi gelire nispeti !% 61,41 ve vasıtasız ver-
j giler yekûnu da 445 milyon lira yani umumi ge-
i lire nispeti '•% 33,94 dür. Piyasanın, halkm ta-
| hammül kudretini, ödeme kabiliyetini alabildi-
i ğine zorlıyan her çeşit vergi, resim, harç motör-

leri de bütçenin gittikçe ağırlaşan giderleri ve 
| sıkletini çekemedikleri için Devlet bir yandan 
• da emisyon ve istikrah cihazlarını harekete ge-
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tirmiştir. 1938 yılında tedavüldeki kâğıt para i 
hacmi 194 milyon lira iken 1949 da 900 milyon 
lirayı aşmıştır. Bir bakımdan tedavül hacmi 
içinde mütalâa edilmek lâzımgelen Merkez Ban
kasındaki vadesiz mevduatla diğer bankalarda
ki vadesiz tasarruf ve ticari mevduat bu mikta
ra dâhil değildir. 

Devlet borçları ise 1938 de 534 milyon lira 
iken bu. miktar 1949 yılı sonunda iki milyav 
148 milyon 887 bin lirayı bulmuştur. 7 Eylül 
1946 Devalüasyon kararma dayanılarak Mer
kez Bankasındaki altın ve döviz kıymetlerinin 
(Reevalüe) edilmesiyle iç. borçlarımızda ve 1949 
Eylülünde bir kısım memleketler paralarının 
devalüe edilmeleri hasebiyle dış borçlarımızar„ 
7 Eylül Kararının sebebiyet verdiği artışı ho-
saplıyarak, hâsıl olan azalmalarını, avantajlarla 
takriben 3.50 milyon liraya baliğ olmasına rağ
men Devlet borçları bu muazzam yekûna eriş
miştir. Burada mezkûr iki milyar 148 milyon 887 
bin lira olan Devlet borçlarında Millî Savunmanın 
takriben 30 milyon lira tutan Toprak Mahsulleri 
Ofisine olan borcu ile tutarı tahminen 200 mil
yon liraya çıkan bütçe emanetleri ve diğer ema
netler, emeklilik tevkif atı gibi borçlar da dâhil 
değildir. 

Binaenaleyh, İktidar Partisinin memleket 
kalkınması ile millet refahı ile yakından te
siri ve alâkası bulunan Devlet bütçelerinin ter
tip ve tanziminde, gelir ve giderlerinin hüviye
tini, istikametini hedefini tâyinde tuttuğu yol 
modern bir Devlet ^mefhumunun demokratik 
bir idare zihniyetinin, tutulmasını tecviz edece
ği bir yol değildir. Gerek Devlet gelirlerinin 
temininde, gerekse giderlerinin istimalinde tat
bik ettiği usul ve sistemle bu memleketi kal
kındırmak bu milleti refaha kavuşturmak im 
kansızdır. 

Bu memlekette; harap kulübelerde iptidai 
devirlerin barınma şartlarına, umumiyetle dü
şük bir çalışma ve hayat seviyesine bin bir ıs
tırap içinde katlanan büyük halk kitleleri bir 
tarafta yaşayıp dururken, Hititler devrinde 
kullanılandan pek farklı olmıyan bir ziraat 
usulü hüküm sürerken, köylü, çiftçi bin bir 
zahmetin, meşakkatin mahsulü olan cılız malı
nı, metamı neolitik devrin yadigârı kağnılarla, 
merkeplerle patika yollarında çok defa tarla
lardan geçerek ve bir hayli mesafe katederek 
kasabaya getirmek ve I ümit ihtiva cini bununla 
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sağlamak zaruretine katlanırken, el sanayii, 
küçük sanayi asgari bin senelik mazisini iktisa
di kültürünü bile muhafaza edemiyecek bir va
ziyete düşerken kalkınma dâvasının dâva arzu
halini teşkil eden istihsalât, Habeşistan'da, 
İran'da, Afganistan'dahilerden fazla bir varlık 
ve kıymet arzetmiyen yollar, münakale imkân
sızlıkları veya zorlukları yüzünden inkişaf ede
mezken, yurdun muhtelif bölgelerinde bu ve 
bunun gibi diğer sebepler altında bir birinden 
çok farklı fiyat seviyeleri, endeksleri hüküm 
sürerken İktidar Partisinin bu esas dâvalar, me
seleler üzerinde ciddiyetle durmıyarak, Devlet 
mefhumunu her şeyden evvel bu sahada tecelli 
ettirmek, malî imkânları bu sahaya tevcih et
mek zaruretini ihmal ederek fakir milletin ke
sesini sıkıp Devlet gelir kanallarına akıttığı 
damlalarla biriken milyarları 20 nci asır yük
sek sanayi tekniği kurmak uğrunda muazzam 
lüks inşaat hevesinde harcamış, sefahati andı
ran bir hayat revişine mesuliyetsiz bir idare 
sistemine sapmış, bulunan bu nevi hataların ba
siretsizliklerin en büyüğü en zararlıyıdır. 

Bu hata yüzünden ikisi arasında vücut bu
lan uçurum, ernin olunuz, muvakkat tedbirler 
palyatif gayretlerle bilhassa parlak cümleler, 
cilâlı sözlerle kapatılamıyacak kadar geniş ve 
derindir. 

Arkadaşlar bu memlekette yapılanları inkâ:-
etmiyorum. Fakat bunların intizamsız, plânsız, 
programsız yapıldıkları için Rantabl olmadık
larını ve mevcut uçurumun bu yüzden husule 
geldiğini iddia ediyorum. 

Bu memleketin mukadderatını 25 senedi:' 
elinde tutan, istediği gibi evirip, çeviren İkti
dar Partisinin bugünkü ileri elemanları hattâ 
bakanları tarafından şurada, burada ve I faik 
Partisi kongrelerinde ileri sürülen müstahsili 
korumak, murabahacıdan kurtarmak mevcut is
tihsal kaynaklarını artırmak, fakir halkı kal
kındırmak, hususi teşebbüsün yaşaması ve rahat 
nefes alması imkânları üzerinde durmak, insan 
zekâsını, kuvvetini harekete getirmek gibi bir 
politika takip edildiğine mütedair olan sözlerle 
hakıkatlarm örtülmüş, İktidar partisinin aç
tığı uçurumun kapatılmış olmıyacağmı açıklıyo
rum. Daima yapacağız, şu teşebbüsü mütalâa 
ediyoruz, bu mevzu üzerinde duruyoruz, etüdle-
rimiz devamdadır veya bitmek üzeredir kabi
linden hep istikbale muzaf ve bir türlü kavuşu-
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lamıyan âtiye matuf sözler ve lâflar olduğunu 
ve fakat lier sözün kıymet ölçüsünü eserle, fiil
le tâyin etmek zaruretini de biliyorum ve bu 
itibarla hatırlatıyorum. 

Yurdun devam eden harap manzarası, yurt
taşın fakir ve perişan durumu ve izah ettiğim 
derin uçurum karşısında gözlerimizi yummaya, 
dilimizi tutmaya, kulaklarımızı tıkamaya im
kân bulunimadığı kanaatini taşıdığım için haki-
katları tebarüz ettiriyorum. 

Arkadaşlar, belki denilecektir ki ; memleket 
servetinin artmasına, iktisadi bünyesinin inki
şafına matuf ve sermaye teşekkülüne hadim 
yatırımlar! her senenin bütçesinde yer almıştır. 
Bilhassa sbn senelerde bu hususa fazla ehem
miyet verilmiştir. Dermeyan edilmesi melhuz 
böyle bir iiddia içinde hakikat payının miktar 
ve mahiyetini sözlerde değil rakamlarda aramak 
lâzımdır. 

Berveçhipeşin şuna işaret etmek isterim ki, 
her Devlette olduğu gibi bizde de bilhassa 
Meşrutiyetten bu tarafa Bakanlıkların bütçe 
giderlerinde, muayyen kısım ve bölümler içinde 
yapılan oriarmalar, makine ve teçhizat, nakil 
vasıtaları ve bunların tamir ve idame masraf
ları, kamulaştırmalar, sermaye teşkili gibi yatı
rımlar, daha açık bir tâbirle, Devlet müessese
sinin fonksiyonu ile, normal görevinin icapla-
riyle alâkalı bu çeşit mevzular ve masraflar 
mevcuttur; Bunların bütçe gelirlerine göre 
tertip ve jtanzimi bir emri zururidir. Bu kabil 
masraflar {normal bütçe tekniğine göre bütçede 
açık yaratan unsurlar, faktörler olamazlar. 

Şimdi rakamları ifadelendirelim; 1929 - 1938 
yıllarına ait on senelik Devlet bütçelerinin gi
derler yekûnu 2 222 314 000 lira tutmaktadır. 
Bu miktarın 372 lirası yani arzedilen yekûnun 
% 16, 73 ü yatırımlar namı altındaki masraf
lara harcajnmıştır. 

1939 - 1949 devresi bütçelerinin umumi gi
derler yekûnu ise 10 415 361 000 lirayı bulmuş
tur. Bu yekûnun 1 691 000 000 lirası yani umu
mi giderler yekûnunun % 16, 23 ü yatırımlar 
adını taşıyan harcamalarda kullanılmıştır. De
mek ki, 19^9 - 1938 devresinde, 1939 - 1949 dev
resinden % 0,50 nispetinde fazla bir yatırım ol
muştur. 

Katma I Bütçelere gelince, bunların 1928 -
1938 deyresine ait giderlerinin yekûnu 
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481 880 000 liradır. Bu miktardan 189 554 000 
lirası yani bütçelerinin % 39,33 ü yatırımlara 
tahsis edilmiştir. 

Aynı bütçelerin 1939 - 1949 devresine ait 
giderleri ceman 2 530 744 000 liradır. Bunun 
869 288 000 lirası yani % 34,34 ü yatırımlara 
ayrılmıştır. O halde hu kısımda da 1929 - 1938 
devresine nazaran 1939 - 1949 devresinde 
% 4,99 nispetinde bir gerileme olmuştur. Diğer 
birkaç rakam. daha vereyim. 1938 yılının büt
çesinde yatırımlara ayrılan miktarın nispeti 
genel bütçe giderlerine nazaran % 21 olduğu 
halde 1949 yılında bu nispet % 15,9'5 tir. 

1949 yılı genel bütçe giderlerinde 48,5 mil
yon lira olarak yer alan yatırımlardan 38 mil
yon lirası yani yatırımların % 78 i (bayındırlı
ğa tahsis edildiği halde 1950 yılı Bütçesinde 245 
milyon liraya baliğ olduğu görülen yatırım
lardan 137 milyon lirası yani yatırımların % 
56 isi bayındırlığa ayrılmıştır. Binaenaleyh, arz-
ettiğim rakamlar; iddia edildiği gibi, son sene
lerde yatırı/mlar adı verilen konulara daha faz
la değil daha eksik harcamalar yapıldığını tev
sik etmektedirler. Bu itibarladır ki, bütçe açık
larında yatırımların artırılmış olduğunu «başlı
ca âmil olarak kaydetmek tamamen mesnetsiz 
ve sebepsizdir. 

Arkadaşlar; 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sının gerekçesinde yer almamış olmasını temen
ni ettiğim garip bir iddia ve mütalâaya da bu
rada işaret etmek isterim. 

Bu gerkçede deniliyor ki, «ikinci Dünya 
Harbi memleketimizi ihar'bden önceki devreye 
nazaran millî savunma hizmetleri için on bir 
yılda bütçemizden bir milyar 497 milyon lira 
fazla masraf yapmak mecburiyetinde bırakmış
tır. Bu suretle 1939 dan beri her yıl üst üste 
136 milyon lirayı iktisaden verimli sahalara ya
tırmaktan alıkonulmuş bulunuyoruz demektir. 
Böyle bir mecburiyet altında bulunmamış olsay
dık her yıl bu parayı iktisaden verimli sahala
ra yatıracak ve bu suretle istihsalimizi ve millî 
gelirimizi artıracak, vergi kaynaklarımızı geniş
letmiş olacak ve bütçelerimizi kolaylıkla denk-
leştirebilecek bir durumda bulunurduk arka
daşlar.» Bu satırları birkaç defa okudum ve 
her defasında hayretim ve teessürüm arttı. 

i Şimdi, bu mütalâayı, iddiayı yürüten zihni-
j yetten soralım : ikinci Dünya Harbi vukubul-
| mamış olsaydı, Muamele ve istihlâk vergilerini 
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ve diğer Dazı vergileri, biraz evvel arzettiğim 
>gübi, 15 - 20 misli hattâ şekerde akıllara dur
gunluk veren bir nispette artırmaya, Millî Sa
vunma Vergisi namı altında toplanan müta-
addit vergileri ihdasa, Varlık Vergisi, Toprak 
Mahsulleri Vergisi, İhraç Vergisi gibi vergiler 
yaratmaya, paramızın kıymetini düşürmeye, İk
tisadi Devlet İşletmelerinin yüzlerce milyon li
ra kazanmalarına, İngiltere ve Fransa'dan is
tikrazlarda bulunmaya, istifade ettiğimiz Mars-
hall Plânının kurulmasına ve işletilmesine se-
fbep ve imkân 'hâsıl olur muydu?... 

Şunu da soralım; son 11 yıl içinde halktan 
yalnız Devlet gelirleri <olarak toplanılan 10,5 
milyar liradan bir kısmını, her sene üst üste 
136 milyon lirasını, (buyurdukları gibi, i'ktisa-
den verimli sahalara yatırmak, istihsalimizi, 
Millî gelirimizi artırmak, ve 'böylece vergi kay
naklarımızı genişletmek için ayırmayıp da ay
rılması mümkün olan 'bu para niçin hukuki ve 
teknik mânada israflara, lüzumsuz, hesapsız 
sarfiyata kurban edildi, donduruldu?... 

Şunları da soralım; 1939 yılı Bütçesinden 
Millî savunma ihtiyaçları için 163 milyon lira 
yani 'bütçe genel giderinin % 42 si tahsis edil
miştir. 1950 yılı Bütçesinden Millî savunma 
hizmetleri için fou Bakanlığa ayrılan ödeneğin 
tutarı ise 458 milyon lira yani genel giderlerin 
% 30 u. Bu rakamlar, 1950 yılı Bütçesinden 
Millî savunma ihtiyacı için ayrılan ödeneğin 
nispeti 1939 yılı Bütçesinden ayrılan miktarın 
genel bütçe yekûnuna olan nispetinden % 12 
noksan olduğunu göstermektedir. Bu nispetin 
1950 yılı Bütçe yekûnuna nazaran miktarla ifa
desi 178,5 milyon lira tutar. O halde hu mik
tar mehlâğı niçin buyurdukları sahalarda kul
lanmamışlardır? Yatırımlarda kullanıldığı ileri 
sürülecek olursa hu iddianın da asılsızlığını yi
ne rakamlara istinaden cevaplamak mümkün
dür. Çünkü, 1939 yılı Bütçesinde yatırımlar 
için 83 milyon lira ayrılmıştır. Yani o yılın Ge
nel Bütçe giderlerinin % 21,44 ü. Halbuki 1950 
yılı Bütçe 'giderlerinde yatırımlar için ileri sü
rülen 245 milyon lirayı olduğu gibi kahul et
mekle de, bütçenin genel giderlerine nazaran 
isaibet eden nispet % 16,48 dir. Demek ki, iddia 
1939 yılı Bütçesinde yatırımlar kısmına 1950 
Bütçesindekinden % 4,96 nispetinde fuzuli öde
nek ayrıldığı tezahür etmesine binaen gayrivâ-
rittir. 
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Esasen; yatırımlarda işaret ettiğim gibi, is

tihsali, Millî geliri artırmaya hadim bir maksat 
Ibir gaye ve istikamet takip edilmiş değildir. 

; Onlar, asla rasyonel ve rantaJbl olmıyan bir zih-
! niyetin teveccüh ettiği kumsallarda her gelen 

hakanın çeşitli görüşüne, telâkkisine göre har-
j canılmıştır. 

Biz zirai istihsalin artmamış olduğunu iddia 
ettik. 1950 yılının Bütçe Kanunu tasarısı gerek
çesinde ve bâzı bakanlarca da istihsalin i% 30 
nispetinde arttığı iddia olunmaktadır. Bu ihti
lâfı da tarafsız, partisiz rakamların hakemliğine 
tevdi etmek daha isabetli ve münasip olur. 

Gerekçede, istihsalin arttığı, 1934 - 1938 se
nelerinin beş yı,llık hububat istihsal vasatisi 
1948 yılı istihsaliyle mukayese edilerek ispata 
çalışılmaktadır. Halbuki, bir taraftan beş sene
lik istihsal vasatisi alınırken diğer taraftan en 
mahsuldar bir senenin istihsal miktarı ele alına
rak mukayese ve nispet kurmak hakikatleri, 
müspet realiteleri umumi efkâra arzetmek mü-
kellefiyetiyle telif edilemez. Kaide, esas odur 
ki, mukayeseler bilhassa istihsal miktarının mu
kadderatı tamamen tabiatın her yıl değişen mi
zacına bağlı kalan bu memlekette, her iki ta
raftan da müsavi seneler almak ve onların va
satilerini belirtmektir. Bu kaideye uymak sure
tiyle 1934 - 1938 beş seneye mukabil 1948 yılını 
kendisinden evvelki dört sene ile birleştirerek 
o da beş seneye iblâğ edildikte, 1934 - 1938 dev
resine ait buğday istihsalinin vasatisi 3 708 000 
ton ve 1944 - 1948 devresine ait istihsal vasati
sinin ise 3 416 000 ton olduğu görülür. Hubu
bat istihsalinin yekûnu mukayeseye tâbi tutul
dukta ; 1934 - 1938 devresinin vasatisi 7 304 000 
ton, 1944 - 1948 devresindeki ise 6 440 000 ton
dur. Binaenaleyh, Hükümetin iddia ettiği gibi, 
istihsalde % 30 bir fazlalık değil, 1944 - 1948 
devresinde 1934 - 1938 devresine kıyasen buğ
day istihsalinde !% 11, hububat istihsalinde ise 
% 12 bir noksanlık vardır. Burada Türkiye'de 
ekilen arazinin onda dokuzunu hububat teşkil 
ettiğini hatırlatmak lâzımdır, 

Arkadaşlar; C. H. P. Hükümetleri ziraat iş
lerine ve hattâ yalnız hububat mevzuuna biraz 
kıymet ve ehemmiyet vermiş olsalardı istihsali
miz asgari '% 25 nispetinde artmış olur ve hiç 
olmazsa 15 seneden bu yana her sene memleke
te, Marshall Plânından, 1948 - 1949 ve 1949 -

t 1950 devrelerinde temin olunan yardım yekû-
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nünün asgari bir misli fazlası sağlanmış buliı- i 
nurdu. j 

Haşeratta mücadele konusuna, memlekette 
miktarı takriben 90 milyon adedi bulan yabani 
delice denilen zeytin ağaçları aşılanmış ve mev-
cutlariyle birlikte imar edilmiş, verimleri artı
rılmış olsaydı dünya zeytin yağı istihsalini teş
kil eden bir milyon tonun yalnız 40 bin tonunu 
değil, hiç olmazsa îspanya istihsalinin yarısı 
olan 200 t^in ton zeytin yağı istihsaline imkân 
hâsıl olur ve bu mahsulün bir senelik ihracatiy-
le elde edilecek döviz miktarı Marshall Plânının 
1949 - 1950 devresine ait yardım miktarından 
noksan olmazdı. 

Burada zirai istihsal mevzularından en mü
himlerini dahi birer birer ele alarak sayıp dök
meye vakit ve mevzu müsait değildir. Yalnız 
şunu kaydetmek yerinde olur. Bu memleketin te
melini, bu, milletin mayasını teşkil eden ziraat 
işlerinin ,zjrai istihsal konusunun elim ve hâzin 
manzarasına göz attığımızda orada, iktidar 
Partisinin . övünmeyi mucip matlûbunu, sevabı
nı değil, çok kabarık borcunu, günahını kolay
lıkla görmek mümkündür. Hiç şüphe yok ki 
iktidarı, yurda hizmet mâna ve mahiyetinde 
anlamış oîjmamn bilançosu, manzarası bu ola
maz. ! 

Arkadaşlar; Hükümet Millî gelirin de art
tığım söylüyor. Fakat rakamlar bu iddianın da 
aksini teyid ediyor. Filhakika Millî gelir yekû
nu. paramızın 1938 yılındaki değeriyle hesapla
nınca, Millî gelirin tesbit edildiği 1942 yılında 
bîr mil var 875 milyon lira ve 1949 yılında ise 
bir milvar 985 milvon liradır. Binaenalevh bu 
rakamlar Iher iki tarihteki memleket nüfusuna 
göre nüfus basına 1942 de 102 lira 82 kuruş ve 
1949 vümda ise 101 lira 14 kuruş isabet ettiği
ni göstermektedir. Burada şu mühim noktaya 
işaret etmek gerektir ki, zirai gelir, müstahsili
nin p>erek! kendisinin ve ailesi efradının gerekse 
havvanlarmm yeyiyecekleri çıkarıldıktan son
ra r»ivasajva satışa arzedilen, mübadeleye mev
zuu teşkil eden nakdî kısımdan ibaret olması 
lâzımgelir. Millî gelirin bütçe giderlerini karşı-
lıyan gelirler arasında zirai gelirin bu nakdî ge
lir OMUP-U nazarı itibara alınması, nispet ve mu
kavelelerde bunun esas tutulması icabeder. 

S" esasa göre Türkiye'nin Millî gelirinde 
nakdî ziraat gelirinin 1949 da 1 708 000 000 li- I 
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ra olduğu ve umumi gelirde nispet payının % 
23,16 tuttuğu anlaşılmış olur. Bu miktar mem
leket nüfusunun % 82 sini teşkil eden müstah
sil kütlesinin millî gelirdeki iştirak nispetini 
göstermektedir. Bu hesaba nazaran, 1949 yılın 
7 353 000 000 lira olan millî gelir yekûnundan 
bu miktar tenzil edilince geri kalan 
5 645 000 000 liranın sanayi, ticaret ,sanat ve 
mesken gelirlerinin yekûnu olduğu farkedilmiş 
olur. Bu sahalarda yer alanların umumi nüfusa 
nispeti ise % 18 dir. Şimdi 7 353 000 000 lira 
olan millî gelirin 1 708 000 000 lirası yani '% 
23,16 sı nakdî ziraat geliri olduğuna ve bunun 
15,5 milyon nüfuslu rençber kütlesine ait bu
lunduğuna göre bu sınıf halkın nüfus başına 
isabet eden nakdî gelirin, mü'badele vasıtasının 
miktarı, bir az evvel 1938 yılındaki para değe
rine irca etmek suretiyle 1949 yılı Millî gelirin
den nüfus başına isabet ettiği görülen 101, lira 
14 kuruş olmayıp 30 liradan ibaret bulunduğu 
anlaşılmış olur. 

Bu miktarlar, bugünün eşya fiyatları, 1938 
yılı 100 itibariyle takriben 500 olduğuna nazaran 
ayarlandığı takdirde 101 liranın 505 lira ve 30 
liranın da 150 lira olduğu neticesine varılmış 
olur. Binaenaleyh, rakamlar ve verilen izahat 
millî gelirin artmamış olduğunu ve zirai gelir * 
müstahsilinin millî gelirdeki kısmetinin ne ka
dar düşük ve kifayetsiz bulunduğunu göster
mektedir. 

Hülâsa; netice şudur ki, İktidar Partisi hü
kümetleri iktisaden verimli sahaları ihmal et
mişler, istihsalimizi ve Millî gelirimizi arttırma
mı şiardır. Çünkü gelirler, çorak, verimsiz is
tihlak sahalarında mühim miktarlarda harca
nılmış, tasarruf mefhumu bir mirasyedinin an
ladığı mânada anlaşılmış ve bu yüzden bütçede 
muvazene temini imkânları gittikçe azalmış ve 
bütçe açığı denilen kâbustan yakamızı kurtar-
•^ ak ihtimali her sene bir az daha zayıflamıştır. 

Bütçe Komisyonunu da bu hakikatleri rapo-
nmda belirtmek mecburiyetinde kalmış ve Hü
kümete ,gittikçe kabarmakta olan masrafları 
varidat fazlalığı ile veya istikraz yoliyle kanat
ın ava imkân kalmadığına işaret ederek, kadro-
vn bir an evvel rasyonelleştirmeyi, istihlâke 
Tiden harcamaları kısmayı, iktisadi bakımdan 
verimli olmıyan işleri bırakmayı, malî imkânla
rımızı istihsal işleri üzerinde teksif etmeyi tav
siye etmiştir. 

— 5X5 — 



B : 45 13. 
Arkadaşlar; malûmunuz olduğu veçhile, 

1950 yılının Bütçesi 173 949 000 lira açıkla kar
şılaşmış bulunmaktadır. Bu açık ne suretle ka

patılacaktır? Emisyon ve istikraz kaynakları 
verim takatlarını tüketmişler, vergi yükü hay
li ağırlaşmış, taşınmaz hale gelmiştir. Hükümet 
bu açığm kapatılması imkânını, hızır gibi im-
dade gelen, Marshall Plânının yardım kaynağı
nı kullanmak suretiyle elde ettiğini söylemekte
dir. Bu mütalâanın yerinde olduğunu ispat için 
de Marshall yardımı ile sağlanan işlerin iç fi
nansmanını temin maksadiyle bütçeye, 27 mil
yonu Etibank'a, 18,4 milyonu yollara, 2,26 mil
yonu su işlerine, ait olmak üzere ceman 47 660 000 
lira ödenek konulduğunu kaydetmektedir. Buna 
ilâveten muhtelif bankaların giderlerinde de faz
lalıklar hâsıl olduğunu ileri sürmektedir. 

Şu ifade hükuletin yekûnu bir milyar 313 
milyon lira tutan Devlet gelirinden Marshall 
yardımının teveccüh ettiği işlerin iç finansma
nını yani 47 660 000 lirayı ayıramamış, tertip-
liyememiş olduğunu açıklamaktadır. Asıl hazin 
ve elîm olan cihet diğer Devlet dairelerinin 
meselâ milletvekilleri seçim masraflarının, mun
zam ödeneklerinin artırılan emekliler giderleri
nin, 15 ilçede kurulacak asliye mahkemeleri mas
raflarının, Adliye, Sağlık, Tarım ve Millî Eğitim 
Bakanlıklarının 1950 yılına sirayet eden fazla mas-

} raf ve ödeneklerinin, 1950 de yapılacak tarım 
ve nüfus sayımları giderlerinin , radyo işletme
si ve saire gibi masrafların da münhasıran eko
nomik kalkınmaya yardım mahiyeti taşıyan Mar
shall Plânından sağlanan yardımlarla karşılan
mak, kapatılmak istenilmesidir. Devlet gelirle
rinde 1950 yılı için 61 milyon lira varidat faz
lalığı tahmin edilmiş olmasına rağmen bu mas
rafları bütçenin kendi bünyesi içinde tertiple
mek zaruretine iltifat edilmemiş olmasıdır. 

Bu memleketin tarihinde ilk defa vâki olan 
ve tamamen siyasi coğrafi vaziyetin icabı olarak 
vücut bulan bir dış yardımı, Marshall yardımı
nı iktisadi kalkınma mevzuunda en rantabl bir 
maniplâsyona tâbi tutmak, rasyonel bir metodla 
tedavül sermayesi manzumesine bağlamak akıl 
ve mantığın en basit bir tezahürü olması lâzım-
gelirken onu her senenin bütçe açıklarını kapat
ma uğrunda kullanmağı, israf etmeyi düşünmek 
cidden hazindir. Yarını malûm olmıyan, gelecek 
yıllardaki miktarı meşkûk bulunan ve nihayet 
1952 yılında sona erecek olan bir dış yardım kay-
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nağma, kredisine istinat ederek Devlet bütçesi 
tanzim etmek, Devlet giderlerini buna bel bağ
lıyarak ayarlamak, Devlet bütçesinin mesnetle
rini, mâna ve mefhumlarını, en hafif tâbirle 
anlamamak, kavramamak değil de nedir?... 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ESAT TEKELİ (Urfa) — Bendeniz daha 

ziyade Bütçe Komisyonu, muhterem ekseriyeti
nin, 1950 bütçesinin tetkiki şırasında tuttuğu 
yolla vardığı netice hakkındaki düşüncelerimi 
arz içini söz almış bulunuyorum, ondan sonra da 
ticaret politikası ve Devlet plânı gibi bâzı mev
zulara kısaca temas edeceğim. 

Bilindiği gibi bu yıl Bütçe Komisyonu, Hü
kümetin masraf teklifi üzerinde ehemmiyetli 
sayılacak bir değişiklik yapmıştır. (19 888 520) 
liralık bir artırma yapmıştır. Komisyonun büt
çe üzerinde bu şekilde tasarrufa hakkı var mıdır, 
yok mudur? Bu, münakaşalı bir meseledir. Da
ha bâzı memleketlerde de Bütçe Komisyonları 
hukuken değilse de fiilen böyle bir salâhiyet al
mışlardır, bundan dolayıdır ki Bütçe Komisyo
nu bizde her sene varidatta bir iki milyon lira
lık fazlalık bulunca bunu tasarruf etmiyerek 
bâzı masraflara dağıtmayı itiyat edinmişti. Fa
kat bu sene daha başka türlü olmuştur. Komis
yon varidat fazlasmı tevzi ile iktifa etmemiş, 
kendisinin zammettiği 19,8 milyon liralık masra
fın karşılığı bulunmadığı için, bu masrafı kar
şılamak maksadı ile 19 milyon liralık istikraza 
gidilmesini tecviz etmiş ve Hükümetten açığı 
kapanmış bir halde gelen bütçeye yeni bir açık 
meydana getirmiştir. 

Böylece birçok ihdası ve istikraza gidilmesi 
dahi zaruret halinde tecviz edilebilir. Elverir ki 
kabul edilen masraflar istikrazı haklı gösteren 
neviden olsun. Ne gibi masraflar için istikraz 
cihazı olduğunu hepimiz biliriz. Ancak yol, de
miryolu, kanal açmak, millî tesisleri yenilemek 
gibi iktisadi bakımdan müsmir masraflar için 
istikraz yapılabilir. İktisadi bakımdan verimli 
olmıyan, yani istihlâke giden masraflarla idare 
ihtiyaçları gibi âdi masraflar için istikraz ya
pılamaz. Hattâ istikrazın tecviz edildiği haller
de de bu cevaz mutlak değildir. Bu gibi haller
de de istikrazın tahmil edeceği yük ile onun 
temin edeceği menfaat karşılaştırılır ve istik
razla vücuda getirilecek eserlerin temin edeceği 
menfaatlerin devam ettiği müddet içinde istik
razın itfa edilebilmesi aranır. Biz bu derecesine 
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gitmesek dg,hi ancak istihsali artıracak işler için 
istikraz yababilmek hususundaki kaide ve za
ruretten uzaklaşamayız. Halbuki komisyon ek-
seriyetince kabul edilen ve istikrazla kapana
cak olan 1!9 milyon lira içinde bu vasfı haiz 
olan ödenekler bulunmakla beraber iktisadi ba
kımdan verimli sayılamıyan masraflar da var
dır. Ziraat j Bankası sermayesi için 7 milyon li
ra tahsisi fjaydah bir iştir., Yine Doğu illeri kal
kınması ödeneğine ilâve edilen üç milyon lira
nın mühimi bir kısmı yollara harcanacağı için 
bu da müsıfnir sayılır. Fakat Emlâk Kredi Ban
kası sermajyesine ilâve suretiyle verilecek dört 
milyon lirsi hangi istihsale hadimdir? Devletin 
yüzde altı faizle para alıp da bu bankaya ver
mesi caiz olabilir mi? Bu banka fakir halk züm
resi için ucuz evler inşası gibi sosyal bir mak
satla faaliyette bulunsaydı, yine istikraza git-
miverek bütçenin bâzı masraflarını kısıp bura
ya verme^ caiz olurdu. Bundan başka bu 19,8 
milyon l i r i içinde 1 073 888 liralık bir masraf 
yekûnu dajha vardır ki, bu, bütçe görüşmeleri 
sırasında şu veya bu fa-zla yapılan zamlardan 
mütevellittir ve daha ziyade idari masraflardır. 
(19,8) milyonun yalnız 888 520 lirası, varidat 
tahminlerine komisyonca yapılan ilâvelerle kar
şılandığına! göre, bu idari masrafların bir kısmı 
da istikrazjla kapanacak demektir. 

Denecek ki, bu masrafların bir kısmı kanu
ni icaba dayanmaktadır. Meselâ Emlâk Banka
sına da olduğu gibi, bu kanuni icap, Bütçe Ka
nununa hüküm koymak suretiyle olmasa da bir 
maddelik tadil tasarısı ile bertaraf edilebilirdi. 
Ve böylec0 iktisadi bakımdan müsmir olmıyan 
masrafları; karşılamak için istikraza gitmek gi
bi bir çığıma girilmiş olmazdı. Bu nokta üzerin
de ısrar edişim, bu yıl açılan bu çığırın, ilerki 
yıllar için | bir; örnek teşkil etmemesi kaygısıdır. 
Bu kayğıjja Yüksek Heyetinizin dikkatine arz 
etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Arzedeceğim ikinci nokta; ticaret politika
mızdır. Biliyoruz ki Birleşik Amerika, Avrupa 
memleketlerini serbest mübadele rejimine götür
mek için Avrupalılararası mübadelenin yüzde 
elli serbest (bırakılması esasını kabul ettirmeye 
teşebbüs (itti. Bâzı memleketler yüzde elli nis
petini tanjı kabul etmediler. Meselâ Danimarka 
% 32 nisjte'ti kabul etti. İngiltere % 68 nispeti 
kabul etti! ama, bu serbest ticaret, Devlet tica-
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' retine şâmil olmayıp hususi teşebbüslerin itha

lâtına münhasır olduğu ve İngiltere'de ise Dev
let ticareti mühim bir yekûn tuttuğu için bu ser
bestlik, daha doğrusu takyit, İngiltere'ye pek 
dokunmıyacaktır. Hele İngiltere 'nin, ithalâtının 
sadece onda birini Avrupa'dan yaptığı göz önü
ne alınırsa bu memleketin serbest mübadele uğ
runda katlanacağı fedakârlığın pek az olacağı 
takdir edilir. Fransa ise daha ileri gitti. An
laşma yapılacağı sırada serbest kalacak madde
lerin ithalâtı üzerine Gümrük Besmi koydu/ 
Yani bir eliyle verdiğini öteki eliyle aldı. Vakaa 
(biz de bu yüzden elli serbestliği kayıtsız şartsız 
kabul etmedik. Fakat öyle görünüyor ki, bu 
ticaret hürriyetinin zinciri galiba, bizim gibi 
iktisadi imkânları mahdut olan memleketlerin 
boynuna takılı kalacaktır. Çünkü arzettiğim gi
bi, bâzı memleketler, başka çarelere baş vura
rak bunu hafifletmenin çaresini buluyorlar. 

Son haberlere göre Avrupalılararası müba
delenin bugün yüzde yetmiş beş ve son kade
mede de yüzde yüz serbest bırakılması bahis 
mevzuudur. Bizim böyle yüzde yetmiş beş veya 
yüzde yüz serbest mübadele rejimine takatimiz 
yoktur, bu vaziyet karşısında iktisadi menfaat
lerimizin metanetle müdafaasını Hükümetten 
temenni ederim. 

Bir de, gazetelerde görülen ve vazifeli bir 
makam tarafından vâki olan beyanata temas 
etmek istiyorum. Bu beyanatta deniliyor ki, 
biz, ticaret muvazenemizin , açığını, istihlâki 
azaltmakla değil, ihracatı artırmakla azalttık. 

İhracatı artırmaya kimsenin itirazı yok. Fa
kat istihlâki azaltmak da kaçınılacak bir şey 
değildir. Çünkü istihlâki azaltsaydık, hem ti
caret muvazenesi açığını daha ziyade azaltır, 
hem de azalmakta olan altın döviz stokunu, doğ
rudan doğruya istihsali artıracak makine ve 
vasıtaların alımına tahsis etmek imkânını bu
lurduk. 

Bunun için liberal temayülleri bir tarafa bı
rakarak himayeci ve muvazeneei maksatlara da
ha bağlı kalmalıyız. 

Bundan sonra Devlet pılânı meselesine ge
çeceğim. Sayın Şemsettin Günaltay, iktidara geç
tiği zaman selim anlayışının isabetli bir te
cellisini göstererek, bu memleketin her şeyden 
önce bir Devlet pılânma ihtiyacı olduğunu tak
dir etti. Ve bu işi, Hükümet programına aldı. 
Bu pılânm hazırlanması yolunda teşebbüslere 
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girilmemiş değildir. Fakat gönül istiyor ki, bu I 
iş çabuk tahakkuk etsin. Memlekette istihsali 
az zamanda artıracak işler, pek meçhul, değil
dir. Büyük ırmaklarımızın geçtiği topraklardan 
tabiî kabiliyeti ve ulaştırma imkânı en elverişli 
olduğu tesbit edilecekleri sulamak, yahut, Mısır 
kadar feyizli olmak için su bekliyen Urfa'nm 
Haran. Ovası gibi yerleri suya kavuşturmak, I 
hâsılı sulama işiyle zirai istihsal işi.arasında 
sıkı bir irtibat tesis etmek ve memleketin malî I 
imkânlarını, birkaç sene için bu işler üzerinde I 
teksif etmek suretiyle oldukça kısa zamanda 
elle dokunulur neticeler almak mümkündür. 
Nitekim yakınlarda Birleşmiş Milletler, Filis
tin'e Müsyö Klanp'm reisliği altında bir heyet I 
gönderdi. Bu heyet mültecileri müstahsil bir I 
hale getirmek maksadiyle memleketi iktisadi. I 
bakımdan kalkındıracak esaslar tesbit -etti. Bu I 
sırada muhtelif Avrupa müesseseleri de Lübnan, I 
Suriye, İrak ve Ürdün gibi Orta - Şark memleke'.;- I 
1 erinde istihsal plânlan hazırladı. Bu plânla
rın,-hepsi .sulama-işlerine istinat ediyor. Prizim 
de bu sulama işlerine, arzettiğim esaslar daire
sinde sarılarak bunları yapmaya gayret etmemiz I 
kâfidir. Günaltay Hükümeti bu işi her şeye tak- I 
dim ederse memlekete büyük bir hizmet yapmış I 
olacaktır. I 

BAŞKAN — Fahri Karakaya. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) Muhte

rem arkadaşlarım, Muhalefet namına konuşan I 
arkadaşları can kulağı ile dinledim. İ;ört defa- I 
dır ki, bütçe yılı münasebetiyle malî işlerimin I 
Muhalefetin ağzından teukid ediliyor. Çok dik
kat ediyorum, bu tenkidlerde; şunu fena, yap- I 
tınız, şunu iyi yapmadınız, şunu kötü yaptınız I 
diyorlar. Fakat müspet olarak şunu fena yaptı-
nız ama iyisi hangisi diyerek tek birşey göster
miyorlar. Tenkid bu mudur acaba 1 Tenkidle 
beraber muhakkak ki, Muhalefetin de bu işte 
demokrasi hayatımızda, büyük vazifeleri vardır. I 
Maalesef bunların hiçbirini işitmiyoruz. Kiy-
metli fikirlerinden bizi istifade ettirmiyorlar. 
Her sene dinliyoruz, eğer dört senedenberi İm 
Muhalefetin dedikleri doğru olsa idi, şimdi 
memleket yıkılmış, ortada hiç kimse kalmamış
tı. iktidar Partisi nerede ise memleketi uçuru
ma, götürmüş mahvetmişti. Çok şükür milletçe 
ve memleketçe ayaktayız, dimdik duruyoruz. 

ABÎDİN POTUOÖLU (Eskişehir) - 1 Maf
sal Yardımı olmasa idi görürdün, I 
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FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Ona da 

cevap vereceğim. Marşal Yardımından verilen 
paranın .1.55 milyon lirasını bütçeye koymuşlar 
ve bütçe açığını bu şekilde kapatmışlar, bu 
doğru mudur diyorlar?, insaf edelim, parayı 
veren kim?. Amerika'lılar. Size ne oluyor?. 
(Gülüşmeler). 

Sonra, dahası var, bizim bütçemize bu şe
kilde koymamıza razılar. Size ne oluyor?. (Gü
lüşmeler). Bunun aleyhinde ne konuşuyorsu
nuz?. Başkası malını veriyor. 

Biz bu 155 milyon lirayı varidat kısmına 
koymasaydık ne olacaktı?. 155 milyon lira açık
tı?. bunu kapatmak için çare nedir?. Vergilere. 
müracaat edeceğiz, yeni vergiler ihdas edece
ğiz, vatandaşa yeni yükler yükliyeceğiz. Ya
hut da istikraz yoluna gideceğiz. Para kıymet
ten düşecek, hayat pahalı olacak. Bu işlerin ne
ticesi bu. 

Takdir ediniz ki. Hükümet, Marşhall Plâ
nımdan bu şekilde yardım temin etmiş. 

Bâzı arkadaşlar Doğu kalkınmasına ayrılan 
13 milyon lira ve Millî savunmaya seyyaliyeti 
temin için ilâveten 20 milyon liranın muraka
beye tâbi tutulmasını istediler. 

Arkadaşla.r, Doğu - Anadolu kalkınmasına 
tahsis edilen bu para geçen sene 1.0 milyon lira 
idi. Seçim bölgem olan Elâzığ da buna dâhildir. 
İlkokullar için Millî eğitime ayrılan iki milyon 
küsur liradan Elâzığ Vilâyetinin bir tek kaza
sına 40 bin küsur lira ile bir mektep yaptırıldı. 
Buna da şükrettik. Çünkü on sekiz vilâyetin 
içinde hakîkaten daha geri kalmış illerimiz de 
vardır.-Bunu biliyoruz, onlara daha fazla ve
rilmesi lâzımdı. Bütün bu ihtiyaçlar; gerek 
sağlık işleri, gerek yol işleri ayarlanacaktır. 
Bakanlar Kurulu, Yüksek Meclisiniz her sene 
ne verirse hesap edceek, kitap edecektir. Ona 
göre bu paranın tevzii işini tanzim edecek ve 
yapacaktır. Şimdiye kadar bu 18 vilâyetten 
hiçbir şikâyet işitmedim. Neden bize az verdi
niz diye birşey söylemediler. 

Kaldı ki, Yüksek Meclis bu tahsisatı benim
semiş ve kabul etmiştir. Diğer illerimize göre 
hakikaten bu illerimiz çok geri kalmıştır. Bu 
bir hakikattir. Yollar açılıyor, sağlık teşkilâtı, 
hastaneler yapılıyor, mektepler yopılıyor. Bun
ları özel idareler yapamıyorlar, arkadaşla.r. 

Şimdi efendim; bu sene Doğu - Anadolu 'ya 
tahsis edilen P5 milyon lira için Hükümete ve 
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Bütçe Komisyonuna teşekkür ederiz. Fakat tak- I 
dir buyurursunuz ki, bu çok azdır. Bu gidişle 
biz Doğu ijllerimizin kalkınmasını 20 sene de 
bile yapamayız. Yol ister, kültür ve sağlık bakı
mından buraları kalkındırmak lâzımdır. Bunu 
Hükümetten i istiyoruz. Rica ediyoruz Hükümet 
biraz fazla yardım etsin. Bunun için Maliye Ba
kanlığı bütçesi görüşülürken teklif de yapaca
ğız. Biz çok az ileri gitmiş oluyoruz. 

Bilhassa sayın Maliye Bakanından sormak 
istiyorum, ^yi güzel yazılarını okudum ve iyice 
anladım. Bjilhassa memlekette köylünün dörtte 
üçü kalkıncaya muhtaçtır. Bunun için de Zira
at Bankasına verilen para gayet azdır. Bu hu
susta da ieabederse dahilî istikraza da gitmeli
dirler, yedi milyon lira bir para veriyorlar. Bu 
çok azdır. jBunun için de yine arkadaşlarla bir
likte hazırlanıyoruz, teklif yapacağız arkadaş
lar. 

Arzettiğim gibi, bu sene köylü için bütçeden 
yedi milyojı lira Ziraat Bankasına verilmiştir. 
Ziraat Bankası bu parayı ne yapacaktır? Bir 
defa Ziraat Bankası yüzlerce ajans ve şubeler 
açmıştır. Size açık bir şey söyliyeceğim, buna 
kendi dairei intihabiyemde rasgeldim. Biliyor- l 
sunuz ki, 17 - 18 vilâyette bu sene kuraklık ol
du. Kuraklık dolayısiyle Ziraat Bankası her 
yerde borçtan tecil ediyor. Aynı zamanda da 
dört kazamızda da şubeler açıldı, memurlar tâ
yin edildi, bina bulundu, kasa geldi, her şey ta
mam, fakat para yok. Geçen seneden, köylünün 
bir kısım borçları vardı. 100 - 150 nüfuslu köy
leri olan bir kazaya 30 bin liralık kredi vermek, 
netice itibariyle hiç mesabesindedir. Bu banka
ya yedi milyon lirayı bu sene bütçeden verece
ğiz. Belki biraz bu para ferahlık verecek. Her 
kazaya 30 jbin lira düşecek bu çok az bir para
dır. Halbuki her kazaya en aşağı 300 - 400 bin 
lira isabet etmeli ki bir işe yarasın. Bilhassa bu 
hususta Hükümetten burada müspet ve tatmin 
edici cevap almak istiyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — İbrahim Arvas 
tBRAHtM ARVAS (Van) — Muhterem ar

kadaşlar gendeniz de Fahri Karakaya arkada- | 
şımız gibi bir iki kelime ile muhalefete cevap 
vermek isterim. Dört beş senedenberi bu mem
lekette olajı kuraklık, zelzele, seylap, ve sair j 
n.fptler sanki olmamış gibi istihsalin azlığından 
bahsettiler,! fakat bunun bu yüzden olduğunu ; 
söylemediler, însaf edip de bunu tebarüz ettir- : 
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şeydiler iyi olurdu. Ahmet Oğuz arkadaşımı 
dinledikten sonra az kalsın ağlıyacağım geldi. 
Allaha şükür Hükümet de, millet de, Devlet de, 
Mecliste yerindedir. Anladım ki arkadaşın göz
lük camları çok karanlıktır, hiçbir şey görmü
yor. 

Şimdi asıl maksadıma geliyorum: Birinci 
Cihan Harbinde bizim Doğu illerimizin çoğu 
harap ve türap olmuştu. Muhakkak olan budur. 
Gezenlerin hepsi fau vaziyeti görmüşlerdir. Bi
naenaleyh, Öükümete ve Bütçe Komisyonu ar
kadaşlarıma, millet huzurunda şu kürsüden 
şükranlarımı sunarım. Doğu hölgesine geçen se
ne 10, bu sene de 13 milyon lira tahsis ettiler. 
Bu az değildir, fakat ihtiyaçları karşılamaz. 
B.enim istirhamım, bir vilâyetten Hbir valâyete, 
hiç olmazsa bir kazadan vilâyete kadar yol ya
pılmasıdır. Hiç olmazsa kazalarda olsun birer 
hastane yapılsın, hiç, olmazsa kazalarda birer 
doktor (bulundurulsun. Şimdi hiçbir yerde has
tane yoktur. Onun için Hükümetten ve Bütçe 
Komisyonu arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
hiç olmazsa beş sene müddetle yirmişer milyon 
liralık tahsisat koysunlar, (bu Doğu bölgesi için. 
Bu suretle o mmtakalar da, hiç değilse, çok iti
razda bulunan Ahmet Oğuz arkadaşımın Eski
şehir'in yüzde biri olsun. Yollar, asfaltlar, 
trenler faulünsün.. 25 sene evvel 'ben oradan geç
tiğim vakit Eskişehir, kulübe, kulübe harap bir 
kasaba idi. Şimdi, mâmur, mükemmel, Dünya
nın en güzel şehirlerinden birisi olmuş. Hâlâ 
itiraz ediyorlar, gelsin benim Van'ı ıgörsün, cen
netti eski zamanda. 

Tahminen 20 - 25 sene evvel, Merhum Ata
türk'ün tavsiyeleri üzerine, Saffet Arıkan Ma
arif Vekili iken Van'da bir üniversite açılması 
düşünülmüştü, nerede ise kararı alınacaktı. Yal
nız civarındaki vilâyetlerde liseler olmadığı 
için üniversiteyi idare edecek talebe buluna
maz diye kaldı. Şimdi bu işin vakti gelmiştir. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğ-
lu'ndan rica ediyorum, hiç olmazsa feu üniver
sitenin bir nüvesini olsun bu sene atsın. 

Diğer vekâletler hakkında söyliyeceklerimi 
onların bütçeleri geldiği zaman arzedeceğim, 
şimdilik söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

FETHÎ MAĞARA (Kastamonu) — Bütçe 
münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Hükü
metten bâzı temennilerde 'bulunacağım. 
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Geçen seneki bütçe münasebetiyle sulh mah- | 

kemeleri hakkında maruzatta bulunmuştum. O 
zaman Adliye Bakanı "bulunan zat, bunların bu 
sene içerisinde her halde asliye mahkemelerine 
kalbedileceğini söylemişti. Bu seneki Adalet 
Bakanlığı Bütçesinde görüyorum ki, yüz ilçede 
bulunan sulh mahkemesinden ancak 15 i asliye ı 
mahkemesine kalbedilmektedir. 

Halbuki arkadaşlar, sulh mahkemelerinin 
hiç/bir faidesi yoktur, zararı ise çoktur. Zararı . 
bilhassa köylü vatandaşlaradır. Dört dâva gö
recektir, menfaatinden ziyade mazarratı vardır. 
Bunu geçen sefer uzun uzadıya bu kürsüden 
arzetmiştim. Çünkü bir sulh hâkimi her şeydir : 
İcra hâkimidir, ilâmatm intacına memurdur. İc
ra tetkik merciidir, hukuk (hâkimidir, ticaret 
(hâkimidir, ceza hâkimidir.. Her şeyin âlimidir, 
Bu zat aynı zamanda köylere cürmümeşhuda gi
der. İlçede bir ayda dört defa meşhut suç olma
sı lâzımgelse bir gün gitme, bir gün gelme, bir 
gün de vazife görme üç gün eder. Dört kere üç 
12 eder, dörtte pazar tatili vardır, eder 16. De
mek ki bu adam 16 gün vazife göremiyor. 14 
gün vazife görüyor. Bu 14 günde beher gün 10 
mahkeme gördüğünü kabul etsek; her dâvanın 
tarafeynini iki kişi kabul etsek 20, her dâvanın 
da üçer şahidi olsa eder 50, demek ki 50 kişi 
mahkemeye gelir, fakat hâkim meşhut suçta ol
duğu için dâvaları görülemiyerek geri kalır, bu 
dâvaları da mahkeme kâtibi iki ay, üç ay sonra
ya talik eder. Artık işin yoksa git, gel. Binaen
aleyh bu duruma nihayet vermek lâzımdır. Esa
sen bunların hiçbir menfaati yoktur. Bunları, 
Hükümet ele alarak, bir an evvel asliye mahkeme
lerine k&lbetmek zarureti vardır. Binaenaleyh 
sulh mahkemelerinin idamesinde fayda yoktur. 
Gerçi bunlar zaruret halinde yeni kurulan ilçe
lerde teşkil edilmektedir. Ama mektepten yeni 
çıkan gençler sulh hâkimi olarak tâyin ediliyor
lar. Buralara bir az tecrübe görmüş hâkimler
den göndermek daha uygun olacaktır. Bu naza
rı itibare alınmıyor. Hükümetten ricam, bu işi 
bir an evvel halletmesidir. 

İkinci bir ricam da, Karadeniz sahilinde
ki kazaların ekserisi orman içinde bulunan köy
lerden müteşekkildir. Binaenaleyh bunların kal
kınması ancak meyvacılığa munhasıdır. Hükü
metin programında ise böyle bir kalkınma hak
kında bir maddeye tesadüf edilmemiştir. Yalnız | 
zirai kalkınma namı altında bir fıkra geçmekte- j 
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dir. Acaba meyvacılık da bunun içine dâhil midir?. 

Bu köylerin kalkmması behemehal lâzımdır. 
Çünki arazileri dardır, geçimleri yoktur. Bura
lar daha çok meyva yetiştirmeye salih yerlerdir. 
Başka yerlerde olduğu gibi uzun boylu bakıma 
ihtiyaç yoktur. Elverir ki bura halkına bedava 
fidan verilsin. Bu civar kazaların fidan ihtiyaç
ları tesbit edilerek muntazam bir şekilde Devlet 
tarafından temin edilirse yurdumuzun bu kısmı 
da kalkınmış olur. 

Şurasını da ilâve edeyim ki bu mmtaka 
köylerinin kalkınması için henüz tetkikat dahi 
yapılmamıştır. 

Yine, geçen sene bütçe münasebetiyle söyle
diğim, rica ettiğim madenler tetkik edilmemiş
tir. Bilhassa sahilde bulunan kazalar, maden iti
bariyle çok zengindir. Cide kazasının Pelitovası 
köyü vardır ki, burada bol miktarda kömür 
vardır. Burası aynı zamanda İtalyanlar tarafın
dan uzun zaman işletilmiştir. Kömür çıkarıl
makta iken imtiyazı feshedilmesi üzerine gitmiş
tir. O zamandan beri bu cihet ele alınmamıştır. 
Geçen seneki bütçe münasebetiyle bu iş hakkın
da tetkikat yapılacağı Ticaret ve İktisat Bakan
ları tarafından bu kürsüden beyanatta bulunul
muş ve fakat bugüne kadar hiçbir tetkikat ya
pılmamıştır. Biz bunu her zaman bu kürsüden 
söylüyoruz ama filiyatta bir şey göremiyoruz. 
Çok rica ederim İktisat Bakanı olan arkadaşı
mız lütfen bu işi e]e alsınlar; halletsinler. Çün
ki bura halkı, kendilerine iş aramak için, geçim
lerini temin için, başka yerlere gitmektedirler. 

Bu hareket hem memleketin ve hem de hal
kın zararına oluyor. Aynı zamanda Azdavay'da 
bir kömür madenimiz vardır. Bu kömür made
nini mahallî belediye tarafından iptidai şekilde 
işletilmekte olduğundan faide memul değildir. 
Bunun Etibank tarafından işletileceği bildiril
miş ise de bugüne kadar fiilî bir şey görülmedi, 
bu civar halkı büsbütün fakirdir. Halkının ço
ğunun ancak bir dönüm, iki dönüm arazisinden 
başka bir şeyi yoktur. Bu kömür madeni Eti
bank tarafından işletilirse bu civar halkı kal
kınacaktır. Devlet buraya bu hususta el koy
mamıştır. Halk fakirdir, Ziraat Bankası her se
ne buranın köylülerine muayyen miktarda yar
dım etmektedir. Bu yüzden köylü bankaya bir 
hayli borçlanmıştır. Arkadaşlar bu borç köylü
ler için ağır gelmektedir. Çünki ödeme kabili
yetleri azdır. Bu madenler işletilirse bura hal-
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ki, yukarda da arzettiğim gibi kalkınacaktır. 
Banka da böylelikle alacağını tahsil edecektir. 
Bu husustg, Hükümetin bu mevzua el koymasını 
hassaten rjca ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, Küre kazasında bir bakır 
madeni vaıfdır. Bunun için mütaaddit müracaat
larda bulunuldu, işletilmesi hususunda muvaf
fakiyet hâsıl olmadı. Gelen cevaplarda Hükü
met diyor ki ; biz burasını etüd ettirdik, fakat 
işletilmesi ekonomik olmıyacaktır; yapılan mas
rafları karşılamıyacaktır. Biz iddia ediyoruz ki, 
burada esaslı bir etüd yapılmamıştır. Şuradan, 
buradan öğrendiğimize göre verilen raporun 
yanlış olduğu iddia ediliyor. Bunun için İkti
sat Bakanljığma mütaaddit ricalarda bulunduk. 
Fakat yine; bunun tetkikma imkân hâsıl olmadı. 

Bu meyanda İşletmeler Bakanına da ine
bolu'da bir çimento fabrikası yaptırılması hu
susunda müracaatta bulunduk, kendileri bunun 
hakkında bir etüd yaptırmadan şimdilik bu mev
zu etrafında çalışmıyoruz, diye cevap aldık. Biz 
memleketin kalkınması için bunları rica ediyo
ruz. Kendileri bunun bir etüdünü yaptırıp olur 
veya olmaz demeleri lâzımgelirdi. 

Binaenaleyh bu memleketin kalkınması için 
bu havalinin iyi bi^ tetkika tâbi tutulması lâ-
zımgelir, biı madenlerin işletilmesi icabeder. 

Çok ümit ederim ki Hükümet bu işi bir an 
evvel halletmiş olur ve halk da refaha kavuşur, 
bu suretle halkın bize vâki olan şikâyeti de or
tadan kalkbıjş olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAlM ALI DÎLEMRE (Rize) — Efen

dim, nereden başlamalı, nasıl konuşmalı? 
AHMET OĞUZ burada mı? (Burada sesleri) 

Adnan, Bey Hakkı Gedik Beyler buradamı? 
(Hakkı GeoHk burada sesleri). 

Efendimi, uçurumdan bahsettiniz, ondan son
ra kâbus, otıdan sonra şu bu falan.. Haddim ol-
mıyarak bendeniz de bâzı şeyleri derhâtır etti
receğim. Bu bütçenin içinde müdafaamız için 
510 milyon lira ayrılmıştır. Bu sade bizim mü
dafaamız için değil, dünya müdafaası için. Şim
di 170 milyon lira açığımız vardır. Şayet bu sa
vunma içini verdiğimiz paranın yarısı olsa... 

AHMETJ TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Açık 
kalmaz. 

SAlM ALt DlLEMRE (Devamla) — Ahval 
normal olsa^ açığımız, maçığımız kalmaz. Ben 

natıka yapmıyorum, mantık yapacağım. Ahval 
normal olsa hu para 50 milyona inebilir. Nasıl 
anlatayım, bu uçurumlar, kâbuslar, öteler be-
riler zaittir. Bir kere basit düşünmek lâzım. Biz 
çatlasak ıda patlasak da bu parayı vereceğiz. 
Başka çare yoktur. Bu para da bütçemizin üçte 
biridir, hattâ üçte birinden daha çok, yarıya 
yakındır. Aman arkadalşar, Allah beterinden 
saklasın. Bu, budur. 

Sonra dediler ki, Hükümet, bilmem ne. Gün-
altay Hükümeti sanki, 10 seneden beri iş ba
şında imiş gibi, hep Günaltay Hükümeti yapı
yormuş. Ondan evvel senden de vardı, benden 
de vardı. (Gülüşmeler) 

Sonra Ahmet Oğuz arkadaşımız, bu parayı 
müdafaaya veriyoruz, ama, nereye gittiğini bil
miyoruz diyor. Bunu ne sana söylerler, ne de 
bana, bâzı şeyler- sırdır, onu söylemezler. 

Şimdi bir de burada iktisatçı arkadaşlarım 
konuşurken yağ tenekelerini, buğday çuvallarını 
fasulye, bakla çuvallarını doldurup boşalttılar. 
(Gülüşmeler). Tezada bakın. Yirmi yıldan beri' 
nüfus tezayüd etti. istihsal o nispette değil. Te
zayüd eden nüfus yaptığı istihsali yiyor. 18 mil
yonu beslerken şimdi 20 milyonu /besliyoruz. On 
yaşındaki çocuk şimdi yirmi yaşındadır, ev
lenmiştir, çoluk çocuğu olmuştur, beşikteki ço
cuk bile süt ister. Binaenaleyh söylediklerinin 
hepsi haksız demiyorum, ama pek cüzi bir kıs
mı doğrudur ve o doğru şeyi de çok kabili izah
tır. Birçok ahvalden dolayı. Nitekim Arvas ar
kadaşım zelzele dedi, kuraklık dedi, falan dedi 
doğrudur söyledikleri. -

Marshall Plânından bahsettiler. Hepimiz bi
rer diplomat gibi Marshall Plânına el uzatırız. 
Bizim onunla münasebetimiz pek nispîdir. Bu 
Marshall Plânı iki sene sonra kesilecek diye 
Fransa'da, ingiltere'deki telâşı okuyun kendi 
gazetelerinde. Fransa'ya daha silâh verilmeye 
yeni 'başlanmıştır, o da 20 fırka için. Daha da 
henüz hu yardım yeni yapılacaktır. Bizimkisi 
nispidir. 

Bizim ordumuzda viski yok, şarap yok, çi
kolata ve saire yok. Binaenaleyh bize yapıla
cak muavenet, ingiltere, Fransa'ya yapılacak 
muavenetten birkaç,misli fazladır. Ne söyliye-
yim, uçurumınuş, şuymuş, buymuş... Bir parça 
şöyle azıcık düşünürsek 

Ben fazla lâf söylemiyeceğim. (Gülüşmeler, 
alkışlar). 
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BAŞKAN — Ali Rıza Esen. 
ALÎ RIZA ESEN (S'iird) — Gayet kısa söy-

liyeceğim. 
Aziz arkadaşlarım, efkârı umumiyeye arze-

deceğim, bu biraz da benim meslekime taallûk 
ediyor. 

Muhalif arkadaşlarımdan Ahmet Oğuz B.ey 
dediler ki; memlekette hayvan adedi sene be se
ne azalmaktadır. 

Arkadaşlar; Meşrutiyet Devrinde memleket
te 22 milyon hayvan vardı. Şimdi ise 55 milyon
dur. Demek ki, 33 milyon artmıştır. Millî bir ge
lirdir. Efkârı umumiyenin bunu bilmesi lâzım
dır. Yalnız bunun 43 hini Devletin hesabmda-
dır. 12 milyon da küçük baş hayvandır. Bunu 
açıklamak benim vazifemdir. 

İkinci mesele; Ahmet Oğuz'la İktisadi Te
şekküllerde 'beraber çalıştık. Krom madeninden 
bahsettiler, bunun da azalmakta olduğunu söy
lediler. Krom madeni bugün en çok varidat te
min eden ve günden güne inkişaf eden bir ma
dendir. işe başladığı andan bugüne kadar va
ridat temin eden bu müessesede çalışan arka
daşları bilançonun tetkiki münasebetiyle hep 
(birlikte takdir ettik. Doğrusu bu yüzden üzün
tü duydum. Bütçe müzakeresi dolayısiyle 600 
hin liradan bahsettiler. Bu 600 000 lira İktisadi 
Devlet Teşekküllerine maliyenin kefaletiyle ve
rilmiş bir paradır. Bu, bütçeye girmez ve gire
mez, bunu iyi hatırlasınlar. (Alkışlar) İngiliz
lerin devalüasyonundan hâsıl olan munzam 
250 000 sterlinlik bir para verilmiştir. Bunu 
noksan göstermekle bunda hata etmiş oluruz. 
Bu ciheti izah etmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF

FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, ben
deniz komisyon adına mâruzâtta bulunacağım. 

Yüksek huzurunuza sunulmuş olan 1950 Büt
çesi, Malî yılın Ocak ayından Mart ayma alın
masından sonra tanzim edilen ilk bütçedir. Malî 
yilm değiştirilmesindeki mucip sebepler, arka
daşlarımın hatırmdadır. Bu husustaki kanunun 
bütçe incelemeleri için Bütçe Komisyonuna za
ruri olan asgari zamanın sağlanması ve Kamu
taya da Bütçe müzakereleri için eskisine nis
petle biraz daha müsait bir zaman bırakması 
maksatları tahakkuk ei mistir. 1950 Bütçesinin 
ön plânda göze çarpan karakteri, şekil ve tertip 

bakımından geçen senolere nispetle haiz olduğu 
farktır. Şekil ve tertibin, bütçenin incelenmesin
de, bütçenin içine lây ikiyle nüfuz edilmesinde 
haiz olduğu ehemmiyet malûmdur. Gerek bu şe
kil ve tertip hususunda gerekse bütçenin hacmi 
kadar ayrı bir gerekçe ilâve edilmesi hususunda 
Maliye Bakanlığının sarfetmiş olduğu mesai, 
Komisyonumuzca takdirle karşılanmıştır, bunu 
huzurunuzda belirtmeyi vazife bilirim. Bu mü
nasebetle Bütçe Komisyonunun bütçeyi incele
me hususunda sarf etmiş olduğu mesaiye teşek
kür için Maliye Bakanının söylediği nazikâne 
sözlere de Komisyon adına bilmukabele teşek
kürlerimi sunarım. 

Arkadaşlar Bütçe Komisyonunuzun bütçe 
üzerinde yaptığı değişiklikler ve bütçe hakkın
daki görüşleri raporumuzda açıkça belirtilmiş
tir. Bu itibarla bendeniz bütçenin izah ve tah
liline temas edecek değilim. Bu münasebetle ile
ri sürülen bâzı tenkidlere, komisyonu ilgilendir
diği nispette mütalâalarımı arzedeceğim. 

Bu tenkidlerden birisi, Bütçe açığının Mars-
hall Plânından temin edilen yardımlarla kapan
mış bulunmasına teveccüh etmektedir. Arkadaş
larımızdan bâzıları bunu hatalı bir hareket ola
rak gösterdiler. Bütçe Komisyonunuzun ekseri
yeti Hükümetin Marshall Plânından böyle bir 
yardım imkânı temin etmiş olmasını ve bundan 
istifade ederek bütçemizin verimli ödenekleriyle 
sermaye tesisleri için mümkün olduğu kadar ge
niş mikyasta para ayırmaya fırsat bulmasını 
takdirle karşılamıştır ve bundan dolayı Hükü
meti tebrik etmekteyiz. Bu imkân sağlandı
ğına göre bu devamlı bir kaynak değildir, diye 
bunu verimli işlerimize tahsis etmemeli mi idik? 
Asıl bu hatalı bir şey olurdu. Ele geçirilen bu 
imkândan memleketin verimli ihtiyaçları için 
istifade edilmesi gayet zaruri ve tabiî idi. 

Doğu yardımına tahsis edilmiş olan 13 mil
yon lira ile köy yolları için konan yedi milyon 
ve Millî savunma için toptan kabul edilen 20 
milyon liranın bütçenin umumiyet ve samimiye
tini ihlâl ettiği yolundaki mütalâalara gelince; 
arkadaşlar, Millî Savunma Bütçesi 460 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. 460 milyon liralık bir 
masraf bütçesinde, bu bütçenin tatbikatiyle alâ
kalı mesul makama 20 milyon liralık bir sey-
yaliyet imkânı vermek ve ordunun değişik ve 
âcil ihtiyaçları için münakale zaruretini kısmen 
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olsun bertaraf etmek ihtiyaçiyle bu 20 milyon j 
liranın toptan konmasında Bütçe Komisyonunuz I 
isabet mütalâa etmiştir. 

Yollar için konan 7 milyon liraya gelince; 7 
milyon sadece yol için değildir, özel idarelerin 
vilâyet yolları da bunun içinde dâhildir. Bunu 
vilâyet vilayet köy, köy, tefrik ederek göster-
mektense ihtiyaçları, zaruretleri yakından tak- | 
dir etmek mevkiinde bulunan icra makamına i 
bunun taksim ve tevziini bırakmayı tabiî gör
dük. 

Doğu yardımı için tahsis edilen 13 milyon i 
liraya gelijaee: Bunun, hakikaten, alâkalı ol- | 
duğu hizmetlerle mütenazır olarak diğer, diğer 
bütçelerin hizmet tertiplerine göre ayrılması dü
şünülebilirdi. Yalnız Doğu illerinin bir müddet j 
için, özel bir programla muayyen ihtiyaçlarını 
karşılamak zarureti bu ihtiyaçlar için toptan 
bir ödenek kabul edilmesini intaç etmiştir. 

Bahis Ij)oğu yardımına intikal etmişken, bu
nun az ohjhığu hakkındaki mütalâalara karşı 
da, komisyon adma, düşüncemi arzedeyim. 

Bu münasebetle derhal şunu belirteyim ki ; ; 
Doğu illerimizin çeşitli Bayındırlık, Tarım, 
Millî Eğitim, ve Sağlık himetleri için ayrılan 
tahsisat bu 13 milyon liradan ibaret değildir. 
Bu hizmetlerle ilgili diğer bakanlıklar bütçele
rinde mevcut olan ve bu hizmetlere harcanacak 
olan paralarımız mevcuttur. Devlet yolları, Demir
yolları, Sağlık ve sair hizmetler, bakanlıkların 
bütçeelrinin kendi tertiplerinde, diğer memle
ket parçaları için olduğu gibi, Doğu illerimiz 
için de harcanacak ödenek olarak bütçede yer 
almıştır. Binaenaleyh Doğu illerine yardım | 
kaydiyle ayrıca 13 milyon lira bir tahsisat ka- j 
bul edilmesi, bu illerimizin kalkınması için 
münhasıran kabul edilen ödeneklerin bundan 
ibaret oldjuğu yolunda yanlış bir anlamaya yer 
vermemelidir. 

Bütçe hakkında öne sürülen itirazlardan 
bir kısmı da tasarruf tedbirleri ve mülâhaza! a- -
rı üzerinde toplanmaktadır. 

Arkadaşlar, evvelâ şu ciheti belirtmek ica-
beder ki,; bütçede tasarruf demek, alelıtlak 
ödenekleri azaltmak, rakamları indirmek de
mek değijdir. Aksi takdirde, hizmetlerin yapıl
maması p|ahasma bütçe yekûnunu indirmek gi
bi bir yop. tutulmuş ve bunun adına da tasar- | 
ruf denilfrıiş olur. Tasarruf demek, bütçede is- j 
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rafa yer vermemek ve verimli konularla hakiki 
ihtiyaçlara para tahsis etmek demektir. Bina
enaleyh, bir bütçenin tasarruflu olmadığını id- * 
dia etmek için bütçe yekûnuna bakmak, ve 
bunu geçen sene bütçesiyle mukayese etmek 
hatalı neticelere sebep olur. 

Müzakere mevzuumuz olan 1950 yılı Bütçe
sinin tertibinde bu esas prensip göz önünde bu
lundurulmamış, idare masraflarında mümkün 
olan lüzumlu tasarruflar sağlanmış bulunuyor. 
Hattâ bunda zorlamaya kadar bile gidildiğine 
kaniiz. Bunun dışında bütçede geniş bir ta
sarruf, verimli işlerle yatırımları birtarafa bı
rakacak olursak ordunun masrafları ile Devlet 
kadrolarına dâhil memur kadrolarına münha
sır olarak mütalâa edilebilir. 

Ordu bahsinde memleketimizin siyasi ve 
coğrafi durumu malûm olduğuna göre bu hiz
mete ayıracağımız paranın, siyasi, coğrafi du
rumun icapları ile ayarlı olması zaruretini ka
bul etmek icabeder. 

Milletlerarası münasebetlerde, milletlerin 
istiklâl ve emniyetini kendi güc ve imkânları 
ile korumak zorundan vareste kalacakları yeni 
bir devir açılıncaya kadar Millî Müdafaa hik
metlerimizde esaslı bir indirmeyi tasavvur et
mek mümkün değildir. 

Devlet kadrolarına ait tasarruf tedbiri mese
lesine gelince; bunu kütle halinde memurları 
açıkta bırakmak mahzuru göze alınmadıkça bu 
tasarrufu tahakkuk ettirmek mümkün değildir. 
Kaldı ki, bu aynızamanda ihtiyaçlarla tevem-
dir. Bundan başka biz henüz memurlar kadro
sunda tamamiyle ihtiyaçlarımızın karşılandığı
nı iddia edemeyiz. Henüz Millî Eğitim sahasın-, 
da, sağlık hizmetleri sahasında yeni yeni kadro
lar kabul etmek mecburiyetindeyiz. En uzak 
köylerimize öğretmen, sağlık teşkilâtı kolları
mızı uzatmak vazifesiyle karşı karşıyayız. Bu 
itibarla memur kadroları üzerinde de tasarruf 
iddiasında bulunurken, bu hususta hayale ka
pılmamak icabeder. Yüzde yirmi gibi bir nis
petin nereden çıkarıldığını bilmiyorum. Fakat 
ufak ölçüde, bilhassa merkez teşkilâtında bâzı 
tasarruf tedbirleri ele alınabilir. Bütçe Komis
yonu raporunda, memur kadrolarını rasyonel-
leştirme mülâhazası bu ölçüde nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Nitekim bu arada sarfedildikten sonra vizeye • 
tâbi olan evrakın tetkik edildiği muhasebe teş-
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kilâtmda tasarruf yapmıya mütaallik tetkikleri 
ni ilerletmiş ve neticelendirmek üzere bulunmuş 
olduklarını Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanı 
ifade etmiştir. 

Beden Terbiyesi teşkilâtında, yapılacak deği
şikliklere ait tasarının geçen yıl Tâli Komis
yonda ileri sürülen ve Bütçe Komisyonunca ka
bul edilen esas mülâhazalar dairesinde hazırlan
mış olduğunu komisyonda Millî Eğitim Bakanı 
belirtmiş bulunuyor. 

Yine Hükümet tarafından sevkedilen ve Mec
liste bulunan özel idarelere ait bir kanun 
vardır, o sahasındaki tahakkuk ve tahsil ser
vislerinde tasarruf imkânı o kanunla sağlan
mış bulunacaktır. 

Gelir tahminlerinin kabartıldığı yolundaki 
mütalâaya geçiyorum, arkadaşlar. 

Bu yoldaki mütalâa ve tenkitler geçen se-
neki bütçe müzakeresi sırasında da zikredilmiş
tir. Fakat tatbikat daima bu mütalâaları haksız 
çıkarmıştır. 

Geçen yıl da varidat kaynakları zorlanmış-
tir, denildiği halde bütçe yılı içindeki tahakkuk 
ve tahsilat daima tahminler üstüne çıkmış bulu
nuyor. Hattâ Bütçe Komisyonunuz, bu sene 
Hükümetin teklif ettiği gelirleri biraz fazla ih
tiyatlı bulduğu için tahakkukunu şüpheden vares
te gördüğü bâzı kalemlerde ufak da olsa bâzı 
zamlar yapmış bulunuyor. Ziraat Bankasına ay
rılan paranın azlığı meselesine gelince: Bu haki

katen çok yerinde bir mütalâadr. Bütçe Komis
yonunda da bilaistisna bütün arkadaşlarımız Zi
raat Bankasına temin edilecek sermayenin artı
rılması imkânları üzerinde görüş birliğinde bu
lundular. Ve netice de Emekli Sandığı parala
rını hem emniyetle ve verimli bir şekilde seme-
relendirmek, hem de buradan temin edilecek 
paralarla Ziraat Bankasına yardım yapmak için 
istikrazda bulunmak üzere bir çare bulunarak 
7,5 milyon lirası doğrudan doğruya bankanın 
sermayesine eklemek suretiyle ve banka için büt
çede derpiş edilen ödenekleri 8,5 milyon lira ar
tırmış bulunuyoruz. 

Bizim ilâve ettiğimiz bu 8,5 milyon lira ile 
birlikte, Ziraat Bankası için bu bütçe ile temin 
edilen miktar 16 milyon liraya vâsıl olmuş bu
lunuyor. Bunun bu bankanın yapacağı hiz
metler karşısında ihtiyacı sağlıyacak ölçüde ol-

' duğunu iddia etmekte değiliz. Fakat bütçenin 
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I imkânları içerisinde bundan fazlasını temin et

mek mümkün olamamıştır. 
Biz, raporumuzda da belirttiğimiz gibi, ban

ka için daha geniş imkânlar sağlamasını Hükü
mete vazife olarak tahmil etmiş bulunuyoruz. 

Sözlerimi bitirirken Fethi Mağara arkadaşı
mın sulh mahkemelerinin asliye mahkemesi hali
ne getirilmesi hakkındaki mütalâalarına, komis
yonumuzu bir bakımdan ilgilendirmesi itibariyle 
kısa olarak cevap arzedeceğim. 

Bir kaç gün evvel Bütçe Komisyonumuz Ada
let Bakanlığı kadroları için kabul ettiği yeni bir 
teşkilât kanunu ile, önümüzdeki yıl için daha 
25 ilçemizde sulh mahkemelerini asliye mahke
meleri haline getirilmesi imkânını sağlamış bulu
nuyor. Geçen seneye gelinceye kadar ilçelerimi
zin yarısından çoğu sulh mahkemeleriyle idare 
edilirken bu yü bunların sayısı 90 a inmiş bu
lunuyor. Bu yıl bütçesiyle temin edilmekte olan 
25 asliye mahkmesinin 90 sulh mahkemesi içinde 
işleri en çok olanlara verileceği tabiîdir. 

Mâruzâtıma son verirken 1950 bütçesinin 
tatbikatından memleketimiz için hayırlı menfaat
ler ve neticeler beklediğimizi arzeder ve bütçe
nin kabulünüze mazhar olacak kıymette oldu
ğunu da ilâveten arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmadı. Mü
saade ederseniz maddelere geçeceğiz. 

MALÎYE BAKANI tSMAlL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; 1950 Bütçesinin 

j Büyük Meclise takdimi vesilesi ile gerek muha
lefet safında, gerek muvafakat arasındaki ar-

I kadaşlar 1950 Bütçesinin bu ve bütçe dolayısiy-
î le memleketin iktisadi ve malî meseleleri üze-
j rinde görüşlerini bildirdiler. 
J Kabul etmek lâzımigelir ki, arkadaşlarımızın 
ı uzun emekler sarfederek hazırladıkları bu ten-
j kidleri baştan başa güzden geçirmeden bunla-
| rm hepsine birer birer cevap vermek mümkün 
( değildir. Kaldı ki, ortaya sürülen mevzuların 
I (hepsi Maliye Bakanlığını ilgilendirmediğinden 
J ilgili bakan arkadaşlarım bu bütçeler hakkında 

ileri sürdükleri mütalâaları kendi bütçeleri ko
nuşulurken cevaplandıracaklardır. 

Yalnız ben burada bâzı ana mevzulara te
mas edeceğim : 

Bilhassa muhalefet safından gelen tenkidler-
ı de bir noktayı belirtmek istiyorum. Dört sene-
; dir, bütçe müzakereleri sırasında, muayyen bir 

senenin bütçesi konuşulurken, muayyen bir dev-
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rin muhasebesi yapılmak âdet olmuştur. Nite
kim 1950 yılı Bütçesinin konuşulması mevzuun
da, arkadaşlarımız yine aynı yola gitmişlerdir. 
25 senelik ! muhasebenin zimmeti mi, fazladır, 
matlûbu mu fazladır? Mevzuu üzerinde durmı-
yacağım. Bİnaenalyeh bunu tenkidden ziyade 
bir politika mevzuu olarak mütalâa ediyor ve 
onu bir tarafa bırakıyorum. Umumiyetle arka
daşlarımız istihsal durumunun, bilhassa zirai 
sektörün ıriikpet olmadığını ve gerilemekte ol
duğunu ifade ettiler. Bu mevzularda rakamlara 
dayanarak Ziraat Bakanı arkadaşımız cevap ve
recektir. Yalnız 'bizde istihsal durumu muha
keme edilirken, mütalâa edilirken bir noktayı 
ifade etmek! lâzımdır. Buigün bütün Avrupa İk
tisadi iş Birliğinin çalışmaları harbden ön
ceki istihsal seviyesine ulaşmaktadır. Ortada 
bütün istihsal durumunu alt üst eden, çalışma 
gücünü istihsal sahasından başka sahalara sü-
rükliyen büyük bir harb vakıası varken istih
salde haddinden fazla bir artış beklememek lâ
zımdır. Bu, bir vakıadır, bunu ihmal etmemek 
lâzımdır. Kjaldı ki, ziraatin muhtelif sektörle
rinde bir aıjtma olduğu da muhakkaktır. 

Smai istihsalâtımızda, endekslerin ifade et
tiği ve arkadaşların da kabul ettiği veçhile, yi
ne bir artış vardır. Bu artış 1948 senesinde, 
1939 senesine nazaran, ilk izahatımda da ifade 
ettiğim gibi, % 5'5 nispetindedir. Bir arkada
şım bu inkişafı, harb dolayısiyle fiyat tereffü-
lerine atfedjilehileceğini ifade etti. Sınai istihsa
lin artışında hiç şüphesiz harhde ithalât yapa
mamaktan mütevellit zaruretlerin payı da var
dır. Fakat,: bununla beraber sınai istihsalâtı
mızda seneden seneye bariz bir artış olduğu da 
muhakkaktır. Kaldı ki, bütçeyi izah eden nut
kumda da ifade ettim, biz bilhassa Amerikan 
yardımından istifade ederek yeni bir istih
sal hamlesipi yapmış durumdayız. Daha evvel 
beyan ettiğim üzere, bu sene Devlet sektörünün, 
istihsali artırıcı envestisman- miktarı, mübalâğa 
etmiyorum,! bu memleketin tarihinde hiç raslan-
mıyan bir miktara vâsıl olmuştur. Bu miktar 
630-650 milyon liradır. Bunların neticelerini çok 
yakında alacağımıza inanıyoruz, inanmamız 
için de sebepler vardır. Gerek Oğuz ve gerek 
Menderes arkadaşım, ihracat ve ithalât duru
mumuzun lİarbden evvelki seviyelere nazaran 
pek fazla tjatminkâr olmadığını ifade ettiler. 
Daha evvelide ifade ettiğim veçhile dış ticareti-
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miz yekûn itibariyle 1949 senesinde rekor teş
kil edecek bir rakama varmıştır. 

Kıymet itibariyle bu böyle olmakla beraber 
miktar itibariyle mukayese pek isabetli değil
dir. Harbden evvelki ticaretimizin bünyesiyle 
şimdiki arasında tabiî fark vardır. Şimdi çok 
taraflı ticarete doğru gidiyoruz. Bu bakımdan 
bünyevi tahavvülü nazarı itibara almaksızın sa
dece kemmiyetin nazarı itibara alınması ve bu
na göre ihracatımızda bir ilerleme kaydedilme
miştir demek, bence, doğru bir mütalâa olamaz. 

Sonra gene bir arkadaşım şunu ifade bu
yurdu: ithalât meyanında harbden evvelki se
nelere nazaran, harbden sonraki devrede enves-
tisman maddelerine tahsis edilen kısım daha az
dır. Bu, bir bakıma, doğrudur. Harbin devamın
da bilhassa envestisman maddelerini el d o etti
ğimiz memleketlerin filen harb içinde bulunmuş 
olması bizim ithalâtımız meyanında envestisman 
maddelerinin jursantajı azalmıştır. 1942-1943 
seneleri bu, meyandadır. Fakat 1947, 1948 ve 
1949 senelerinde ithalâtımız meyanında enves
tisman maddeleri gittikçe büyüyen bir nispet 
ihtiva etmektedir. Bu nispet 1947 de 36,6 1948 
de 44,4 ve 1949 da 49 dur. Binaenaleyh harbden 
evvelki muayyen bir devre ile* dünya ticaretin
de çok anormal bir devre olan harb zamanı nis
petlerini karşılaştırmak doğru olmaz. İthalâtı
mızın harb sonunda takip ettiği seyri nazarı iti
bara almak lâzımdır. Binaenaleyh, ithalâtımız
da envestisman maddelerine ayrılan yer her se
ne biraz daha fazlalaşmaktadır. 

Yine beni alâkadar eden mevzulardan birisi 
de borçlar konusudur. Oğuz arkadaşını, bunu, 
3 milyara kadar çıkardı. Menderes arkadaşım
da, borçların miktarı hakkında bir şey söyleme
mekle beraber, borçların bütçelerimize büyük 
külfetler tahmil ettiği noktası üzerinde durdu. 

Arkadaşlar borçlarımızın miktarı, demin de 
arzettiğim üzere 1949 senesi sonunda iki milyar 
148 milyondur. Buna, biı arada Emekli Sandı
ğından istikraz edeceğimiz 80 milyon liraya da 
ilâve edecek olursak, borçlarımızın miktarı 2 
milyar 228 milyon civarında olur. Borçlarımızın 
3 milyara vardığı yolundaki mütalâalarına iş
tirak etmek mümkün değildir. Filhakika hepi
nizin malûmu olan Adana mülakatından sonra 
bize gönderilen malzeme bedelinden dolayı in
giliz'le aramızda muallâkta olan bir mesele var-
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dır. Bunu da borçlarımız arasına sokmak doğ- | 
ru olmaz. 

Borçlarımız hakkında, gerek benim beyana
tımda ve gerekse gerekçemizde verdiğimiz taf
silât haricinde başka bir borç hatırlamıyorum. 

Borçlarımızın miktarına gelince; borç mev-
zuunun azlığı veya çokluğunu mukayese ile an- j 
lamak mümkündür. Bunun için katî bir kıstas j 
yoktur, az mıdır, çok mudur keyfiyetini ortaya | 
atarken mukayese etmek lâzımdır. Bunu yapa
cak olursak borçlarımızın yekûnu her halükâr
da, arkadaşımızın istikbali karanlık gördüğü 
nispette büyük değildir. Bilfarz Amerikan Büt
çesinin borçlarının baliğ olduğu yekûn 259 mil
yar dolardır. Şimdi bir mukayese yapmak iste
rim. Bu mevzuda diğer memleketleri de almak 
kabildir. 259 milyar dölâr Amerika Millî geliri
nin üstündedir. 259 milyar dolar borç Ameri
ka'nın 1949 - 1950 Bütçesinin yedi mislidir. Di
ğer memleketlerle yapılacak mukayese de bun
dan farklı bir netice vermez. Şu halde borçların 
fazla veya eksik olması, diğer memleketlerle 
mukayese edildiği takdirde bir hükme varıla
caktır. 

Bu itibarla borçlarımızın diğer memleketler
le mukayesesi yapıldığı takdirde bizi istikbal 
bakımından endişeye düşürecek mevkide olma
dığına kaniim. 

CİHAD BABAN (İstanbul) — Biraz daha 
borçlanalım o halde. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Borç mevzuu gelince: El
bette ki borçlanmamak en isabetli yoldur, yalnız 
memleketin kalkınması istihsalin artması için, 
dış ve iç imkânlar bulunabildiğine borçlanma
nın hakikaten zararlı olduğuna şahsan kani 
değilim. 

Arkadaşlarımın bâzıları envestisman mevzu
una temas ettiler. Dediler ki, Maliye Bakanlığı 
1950 Bütçesinde envenstismanı yeni bir telâkki 
ile hazırlamıştır ve envestisman miktarını çok 
göstermeye gayret etmiştir. Bu şekilde hareket 
edişinin sebebi de, bütçedeki açığı mazur gös
termekten ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, bizim hazırladığımız envestis
man tablosu kendi icadınız değildir. Avrupa 
İktisadi îş Birliğinin hazırlamış olduğu stan
dart esas olmuştur ve bizim envestisman tab
lomuz da buna göre hazırlanmıştır; 1950 Bütçe-

. 19Ö0 O : 2 
sinde bu envestisman son tadillerle 243 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. 

Arkadaşlarımın bâzı mütalâaları vardır. Di
yorlar ki, envestisman mevzuları sadece istihsale 
matuf mevzulara taallûk etmelidir. Bunun hari
cinde, memleket servetinin idamesine veya artı
rılmasına matuf sarfiyat envestisman addedile
mez. Fakat muayyen bir standarttan hareket 
ettiğimize göre bu mütalâaların tamamen indî 
telâkki edilmesi lâzımdır. 

Envestisman mevzuunda eğer bunu muayyen 
bir noktai nazarın müdafaası için indî birta
kım standart yapmış olsaydık o zaman tenkide 
hakları olabilirdi. Fakat bizim kabul ettiğimiz 
standart nihayet beynelmilel standartlardır. 

Bâzı arkadaşlarım Tarım Bütçesi bir türlü 
Devlet Bütçesi içindeki yerini bulamadı dedi
ler. Tarım Bütçesini sadece Devlet Bütçesi için
deki ödenekle muhakeme etmemek lâzımdır. 
Evet gönül isterdi k i ; 45 milyonun çok fevkin
de bir ödenek tahsis edilebilsin. Fakat Tarım 
Bütçesi 1950 senesinde, 1949 senesine nazaran 
9 milyon liralık bir imkâna kavuşturulmuştur. 
Kaldı ki; Tarım Bütçesini sadece bütçe rakam
ları ile muhakeme etmemek yerinde olur. Büt
çe haricinde kalmakla beraber doğrudan doğru
ya ve dolayısiyle tarımı geliştirmeye matuf di
ğer unsurları da hesaba katmak lâzımdır. 

Bütçenin vuzuhsuzluğuna delil olarak zan
nederim Adnan Menderes arkadaşım Şark kal
kınması ve Millî savunmaya ayrılan toptan Öde
neği misal olarak gösterdiler. Buna komisyon 
sözcüsü Muzaffer Akalın arkadaşım cevap ver
di. Benim bu hususta ilâve edecek bir şeyim 
yoktur. 

Adnan Menderes arkadaşım varidat tahmin
leri üzerinde durdular. 

Bütçede varidat tahminleri, Bütçe Komisyo
nunuzun uzun boylu üzerinde durduğu mevzu
lardan birisi olmuştur. Ve Bütçe Komisyonunuz, 
sayın raportörün de ifade ettiği gibi, hattâ va
ridat tahminlerimizde bâzı kalemlerde ihtiyatlı 

"hareket ettiğimizi nazarı dikkate alarak tezyit 
etmiştir. Kaldı ki son on sene tahminleri ile tah
silat rakamları, arasındaki lehte farklar, Ma
liye Bakanlığının varidat tahmininde daima ih
tiyatlı davrandığını ifade etmektedir. Bu nis
pet, senesine göre i% 3 - 7 arasında oynamakta
dır. Bu. itibarla bütçemizde, Adnan Menderes 
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arkadaşımızın ifade ettiği gibi, istenilerek bir 
varidat şişirilmesi mevzuubahis değildir. 

Bir arkadaşımız, Emekli Kanunundan fazla 
şeyler ümit «diyorduk, fakat bu kanun bu ne
ticeyi vermedi dediler. Emekli Kanunu 1949 yı
lında meriyete girdi. Ve o tarihten itiİDaren, ka
nunla verijen salâhiyetlere istinaden bâzı emek
liye ayrılanlar vâki olmuştur. Fakat Emekli Ka
nununun iddiası hiçjbir vakit uluorta Devlet 
kadrolarında tenkis yapmak değildir. Emekli 
Kanununun ilk gayesi, emekli, dul ve yetimle
rinin maaşlarını artırmak ve onları refaha ka
vuşturmaktan ibarettir. 

Yine hemen hemen her arkadaşımın temas 
ettiği mevzulardan "biri de Marshall Yardımı 
ımevzuudut. Burada arkadaşlarım muhtelif be
yanlarda 'bulundular. Bâzıları dediler ki, Mars
hall Yardum olmasaydı ne yapacaktınız? Bâzı
ları Marshall Yardımının bütçe açıklarını ka
patmasının isabetsiz olduğunu söylediler. 

Arkadaşlar, Marshall Yardımının hedef ve 
maksadını takip edenler ve Amerika ecnebi 
yardımı kjanunu hükümlerini tetkik edenler bil-

. 1950 0 : 2 
•hassa hibe ye tiraj haklarının han'gi maksatlar 
için kullanılacağının orada tasrih edilmiş oldu
ğunu görürler. O kanunun ifadesine göre, hibe 
ve tiraj hakları şu hususlarda kullanılır : 

1. İstihsali artıracak finansmanları temin; 
2. Malî istikrarın sağlanması; 3. İç borçların 
azaltılması. 

Şu halde Marshall Yardım Plânına vücut ve
ren kanun esasen malî istikrarı temin bakımın
dan bu yolda tedbir alınmasını tecviz etmiştir. 
Kaldı ki, biz Marshall Yardımından elde ettiği
miz imkânları bütçemizin istihlâke giden mas
raflarını karşılık tutmuyoruz. Bütçemizin en-
vestisman yekûnu 243 milyon liraya baliğ oldu
ğuna göre hizim Marshall Yardımından karşı
lamayı derpiş ettiğimiz kısmı ancak 150 milyon 
liradır. Bu bakımdan Marshall Yardımının mem
leketin menfaatlerine uygun şekilde istimal 
edilmediği yolundaki mütalâaya iştirak etmek 
imkânı yoktur. 

BAŞKAN — Yarın saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna bağlı 170 sayılı, 1950 yılı Bütçe tasarısına ait basma-
yazıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Y a n l ı ş D o ğ r u 

B. M 

416 5 

Lira B. M 

İstanbul Teknik Üni
versitesi 

416 5 istanbul Teknik Üni-
370 440 versitesi 

6 Bayındırlık Bakanlığı 
7 İçişleri Bakanlığı 
8 Maliye Bakanlığı 
9 Dışişleri Bakanlığı 

10 Ulaştırma Bakanlığı 

Lira 

370 435 
1 
1 
1 
1 
1 
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Say
fa 

D/3 

D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 
D/5 

Sü
tun 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Sa
tır 

2 

18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Y a n l ı ş 

Söndürme eri 
Görevin çeşidi 

Rejisör 
Jenaretxtör uzmanı • 
îkinni 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Üçüncü sınıf makinist 
Antenci 
Atelye şefi 

» ustası 
» » 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
5 
6 

10 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
400 
300 
270 
240 
225 
200 
225 
250 
225 
200 

D o ğ r u 

Yangın söndürme eri 
Görevin çeşidi 

Rejisör 
Jeneratör uzmanı 
İkinui 
Başbakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 
Üçüncü sınıf makinist 
Antenci 
Atelye şefi 

» ustası 
Tornacı 
Marangoz 
Atelye kalfası 

Sayı 

1 
1 
4 
9 

10 
12 
16 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

550 
550 
300 
270 
240 
225 
200 
270 
325 
250 
225 
200 
125 

D/6 İstatistik Genel Müdürlüğü başlığından evvel aşağıdaki kısım eklenecektir : 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Rejisör 

Radyo Temsil Kolu 

Radyo Teknik Servisi 

Jnaratör uzmanı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci sınıf başmakinist 
Batşmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci sınıf makinist 

Say- Sü- Sa
fa tun tır 

300 

400 
350 
300 
270 
240 
225 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

10 
1 
1 
1 
1 

200 
225 
250 
225 
200 

Y a n l ı ş 

Üçüncü sınıf makinist 
Antenci 
Atelye şefi 
Atelye ustası 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ateşelikleri 
Mahallî kâtip ve daktilograf 2 600 

» » » 1 500 
Kapıcı ve odacı 1 300 

D o s r u 

D/16 1 
D/21 2 
D/22 2 

16 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Elektrikçi ustası 1 250 Elektrikçi ustası 
Şose ve Köprüler dairesine başlık ve kadro kaldırılacaktır. 
Şose ve Köprüler dairesine başlık ve kadro kaldırılacaktır. 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 225 

Y a n l ı ş D o ğ r u 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Görevin çeşidi Sayı Ücret 

D/25 2 22 Çamaşırcı 22 75 Çamaşırcı 12 75 
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Say
fa 

E/2 

Sü
tun 

Sa
tır 

7 
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Y a n l ı ş 

İçişleri Bakanlığı 
B. M. B. M. 

203 1 Merkez geçici hiz- 203 
metliler ücreti 

2 İller geçici hiz
metliler ücreti 

Dışişleri Bakanlığı 
D. Sayı Aylık D. Sayı 

O : 2 

D o ğ r u 

Merkez geçici hizmetliler ücreti 

Aylık 

L/6 2 ; 2 6 33 70 6 23 70 
L/10 1 Şose ve Köprüler dairesi Tetkik Müdürlüğüne ait başlık ve kadro kaldırılacaktır. 

D. Sayı Aylık D. Sayı Aylık 

L/10 2 19 2 35 2 25 
L/11 1 Şose ve köprüler mühendis veya fen memurları başlığı ile altındaki kadro; 

2 Şose ve Köprüler Reisliği başlığı kadrosu; 
Tunceli Nafia Müdürlüğü başlığı ve altındaki kadro kaldırılacaktır. 

D. Aded Aylık 

L/12 2 Maden işleri genel müdürlüğü kadrosunda 6 4 70 ve 
7 4 60 kaldırılacaktır. 

L/17 2 Hukuk Müşavirliği başlığı ve altındaki kadro kalkacaktır. 
* 

Y a n l ı ş D o ğ r u 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

B/18 1 20 8 1 50 8. Ressam 1 50 
R/ 9 1 2 bin liraya kadar . . . . 2 bin liraya kadar elektrik tesisat ve onarma 

giderleri ile 1000 liraya kadar hamam, . . . 
R/9 B. 411 in altıncı satırından sonra : 

memleket dışından getirilen harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların taşım, 
sigorta, Gümrük ve diğer resim giderleri, fıkrası konacaktır. 

R/11 9 ncu satırdaki, yalnız taşıma ücreti olarak harcanır, ibaresi çıkarılacaktır. 
R/12 B. 422 birinci satırdaki üzerinde kelimesi üslerinde, 
R/13 B. 731 in son satırındaki istihkâm kelimesi tahkimat olarak düzeltilecektir. 
R/20 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında tahkimat olarak gösterilen, motorlu 

vasıtaya bindirilmiş olacaktır. 
R/21 • B. 417 den evvel aşağıdaki bölüm eklenecektir : 

B. 416 Üniversite ve Yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burs-
lar 
Devlet ve kurumlaır hesabma üniversitelerde yüksek öğretim kurumlarında okutu
lan öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak miktarlarda verile
cek burslarla burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma 
harçları ve benzerleri öğretim giderleri 
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Say- Sü- Sa
fa tun tır 

B/22 

M. 4 

B : 45 13.2.1980 0 : 2 

a n 1 ı § D o ğ r 

M. 3 

B,. 419 un t ve 2 nci maddeleri kaldırılacak, teknik okulu, dan sonra satır devam 
edecektir. 

B/25 
B/26 

29 
3 

M. 3 
M. 4 

Y a n 1 ı ş 

M. 2 
M. 3 

D o ğ v u 

B/26 
B/28 
B/31 
B/23 

B/34 
3/35 
B/35 
B/35 

Aynı sahifenin 26 nci satırındaki M. 3 - Köy eğitmenleri kursları ve 31 nci satır 
kaldırılacaktır. 
603 ncü bölüme ait izahat 415 - 417 nci bölümlerin arasına girecektir. 
761 nci bölüm bütün maddeleriyle birlikte kaldırılmıştır. 
784 ncü bölümün üçüncü mad desi kaldırılmış M. 4, M. 3 olarak düzeltilecektir. 
417 nci bölümün sonuna aşağıdaki kısım eklenecektir: 
Ticari ve sınai standartlara mütaallik tecrübe numaralariyle nizamnamelerine 
mütaallik ticari numuneler yapılması, nom ve standart nizamnameleri mucibince 
fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak mamullerin numu
nelerini ambalaj, yollama ve tahmil masrafları, tahlil lâboratuvarlarında kullanı
lacak her nevi ecza ve malzemenin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş 
gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir. 
Yine 418 nci bölümün sonuna : Tahlil lâboratuvarlarında kullanılacak her nevi 
ecza ve malzemenin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş gömlekle
ri bedelleri bu tertipten ödenir fıkrası konacaktır. 

Y a n l ı ş D o ğ r u 

29 öğrencilerin 
1 Merkez, Kara, Hava, muhafaza.. 
2 Merkez, Kara, Hava, muhafaza.. 

16 M. 1. 

öğrenci erlerin 
Merkez muhafaza 
Merkez muhafaza 
B. 405 - M. 1 

»-•-« 
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Sayfa 

47 
47 
48 

48 

109 

Bölüm 

479 

Yanlış Doğru 

460 

Başbakanlık 

Dördüncü kısım toplamı 
Kısımlar toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Genel toplam 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

109 
110 

ıto 
267 
267 
268 

291 
292 
292/1 
292/2 

Dördüncü kısım toplamı 
Kısımlar toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Genel toplam 
Maliye Bakanlığı 

791 
Yedinci kısım toplamı 
Kısımlar toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Genel toplam 
Devlet borçları 

820 
İç borçlar toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Genel toplam 

50 000 
2 317 000 

2 317 000 
3 212 549 

105 501 
185 608 

185 608 
2 188 628 

2 000 000 
74 887 308 

74 887 308 
162 047 485 

91 000 
85 090 669 

115 730 978 
115 730 978 
202 467 178 

250 000 
2 517 000 

2 517 000 
3 412 5(49 

352 501 
432 608 

432 608 
2 435 628 

1 000 000 
73 887 308, 

73 887 308 
161 047 485 

1 091 000 
86 090 669 

116 730 978 
116 730 978 
203 467 178 

K - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 12 

[Köy öğretmenleri, sağlık memurları ve ek görev kadrolarıj] 

5479 ve 5522 sayılı kanunlara göre yeniden tanzim edilmiştir. 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Stajyer köy öğretmeni 11 877 105 

Ek görevler 
Köy Enstitüsü mezunu başöğret- f 

Görevin çeşidi 

menler 

Aded Ücret 

8 25€ .10 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Stajyer köy sağlık memuru 1 233 105 



\ 

M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 8 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Hükümet teklifi geçen yıl ücretlerinin % 30 artırmış bulunmakta olup Bütçe Komisyonu bu mik
tarları % 10 olarak lesbit etmekle cetvel bu esasa göre yeniden tanzim edilmiştir. 

Okulun adı 

Adana Erkek 
» '• K ı z 

Afyon 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa Erkek 

» Kız 
İstanbul Çapa Erkek 

» Çamlıca Klz 
Denizli İsmet İnönü 
Diyarbakır 
Edirne 
İstanbul Erenköy Kız 
Erzurum 
İstanbul Gala t asa ray 
Gaziantep 
İstanbul Haydarpaşa 
İzmir Atatürk 

» Kız 
İstanbul Kabataş 

» Kandilli Kız 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lira 

414 
414 
363 
408 
435 
414 
414 
558 
558 
3 03 
414 
396 
558 
417 
585 
381 
558 
474 
474 
558 
558 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
İzmir - Buca 
Çanakkale 
Manisa 
Aferas 
Niğde 
Yalvaç 
Ankara İsmet 

Okulun 

)aşa 
İstanbul Kadıköy 
Erkek Sanat 
sanat okulları 

Kız 
Kız 

adı 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ortaokulu 
» 
» 

Lisesi 
» 
» 
» 

Ortaokulu 
Enstitüsü 

» 
enstitüleri ve Erkek orta 

1 iira 

396 
381 
414 
396 
363 
396 
396 
381 
381 
363 
381 
474 
396 
396 
381 
363 
297 
528 
528 

363 
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Bütçe Komisyonu Raporu 
T. R. M. M. 

Bide Komin ijonu -T. / ir. 1!):1() 
Kms No. 1/6İS 
Karar No. />.2 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Bütçe yılı başının Ocak ayından Mart ayma alınması hasebiyle en geç 1 Ara
lık 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine verilmesi gereken 1950 yılma ait Ge
nel Bütçe ve Katma bütçeler tasarıları, Hükümetçe bn tarihte Meclise ve Komis
yonumuza tevdi edilmiş ve Maliye Bakam tarafından 6 Aralık 1949 tarihinde 
bütçe hakkında komisyona verilen umumi izahları mütaakıp Komisyonumuzca tet
kiklere başlanarak gerek Genel Bütçenin, gerekse Katma bütçelerin görüşülmesi 
2 Şubat 1950 tarihinde sona erdirilmiştir. Bu duruma göre bu yıl, eski senelere 
nazaran bütçenin gerek komisyonda gerek Kamutayda tetkik ve müzakeresi için 
daha geniş bir zaman sağlanmış olmaktadır.Bıı imkan, bütçe yılı başının değişti
rilmesi sayesinde elde edilmiş bulunuyor. 

1. Yeni bütçenin, ana, hatları 
1950 yılma ait Genel Bütçe tasarısında Hükümetçe teklif edilen masraf yekû

nu (1 467 330 043) liradır. Gelir yekûnu da (1 312 381 043) liradır. Gelirin gi
dere nazaran eksiği, yani bütçe açığı (154,9) milyon liradır. Bu açığın 1949 - 1950 
senesinde Marshall Plânı yardımından memleketimize kredi, hibe, lehte ve aleyh
te tanınan tiraj hakları olmak üzere dört şekilde yapılacak ceman (114,3) mil
yon dolar yardımın (71,3) milyon dolarlık kısmı ile kapatılması düşünülmüştür. 
(71,3) milyon doların Türk parası ile tutarı (199,64) milyon liradır. Bu miktarın 
yalnız (154,9) milyon lirası bütçe açığına karşılık tutulmaktadır. Çünkü, (71,3) 
milyon doların (1.6) milyonu hibe ve (55,3) milyonu da yine hibe mahiyetinde ol
mak üzere lehimize tanınan tiraj hakkı olmasına göre bunların mukabili ödene
cek değilse de anlaşma gereğince bu iki kalem yekûnunun Türk lirası tutarının 
Merkez Bankasına yatırılması ve böylece yatırılan paraların kullanılması, ica-
betmektedir. Halbuki 1949 - 1950 de Türkiye'ye yapılacak olan; 

Milyon 
dolar 

35 Kredi (Doğrudan, doğruya yar
dım) 

16 Hibe 
8 Şarta bağlı yardım (Yunanistan 

lehine tanıdığımız tiraj hakkı) 
55,3 Lehimize tanılan tiraj hakkı 

114,3 
milyon dolarlık yardımın bir kısmı Bayındırlık, Tarım, Tekel Bakanlıkları, Deniz
yolları, Sümerbank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Etibank gibi daire ve teşek-
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kliklere tahsis edilmiştir. Bu daire ve teşekküllerin bir kısmı,, kendilerine ayrılan 
dolarlar mukabilinde getirtecekleri levazımın bedelini ödemiyecekl erdir. Bu sebep
ten Merkez Ban kasrım yatırılacak paralar, 199,64 malryon lirayı,, dolduramıyacak, 
44,74 milyon lira eksik kalacaktır. Bundan dolayıdır ki r 199,74-44,74=154,9 milyon 
lira yani, ancak karşılıkları Merkez Bankasına yatırılacak kısım, bütçe açığına 
karşılık tutulabilecektir. Böylece karşılıkları Merkez Bankasına yatırılacak kısım
lar şunlardır: 

Dolar milyon 
Etibank ve tesisleri 7,5 
Kok ve kükürtsüzleştirme 2,1 
Çimento (Hususi teşebbüs) 2 
Etibank ' 1,4 
Hububat ithali 20 
Piyasa ihtiyacı için yapılacak 
ithalat " ^ ' 22,3 

55,3 — 156,3 milyon Türk lirası 

İşte Hükümet tasarısında bu 156,3 milyon Türk lirasının, anlaşma gereğince 
Amerikalılarca kullanılması iktiza eden % 5 ten maadası, yani (154,9) milyon lira
lık kısmı ile bütçe açığı kapanmaktadır. 

Hükümetçe bu şekilde hazırlanan bütçenin bünyesine gelince : 
1950 bütçesi masraf teklifi 1949 dakiuden (95 454 416) lira fazladır. 
1950 gelir tahminleri de yine geçen sen ekinden (60 578 149) lira fazladır. Böylece 

geçen sene açığı 120 milyon lira iken 1950 açığı, tasarıya göre 154,9 milyona yük
selmiştir- Her ne kadar 1949 Bütçesinin iptidai tahsisatı (1 371 875 627) lira iken 
sê en içinde alınan ek ve olağanüstü ödeneklerle (1 393 896 712) liraya baliğ olmuş ve 
bu miktarla, 1950 masraf teklifi karşılaştırıldığı takdirde 1950 teklifindeki fazla
lık 73,4 milyon liraya düşmekte ise de, bu senenin iptidai tahsisatını geçen senenin 
nihai tahsisatı ile değil iptidai tahsisatı ile mukayese etmek daha isabetli olacağı 
için Hükümet tasarısındaki masraf kabarıklığını (95,8) milyon lira olarak kabul et
mek yerinde olur. Bu kabarıklık, 1949 senesi masraflarına nazaran yapılan zam 
ve tenzillerin muhassalasıdır. Yapılan başlıca zamlar şunlardır: 

1.. 1950i senesinde milletvekili seçimi yapılacağı için yeni milletvekillerinin 
yollukları ile bir kısım aylıkları ve geçici tazminatları için (3 714 576) lira fazla 
ödenek konmuştur. 

2. Yeni Emeklilik Kanunu gereğince emekli, dul ve yetim aylıklarının artırıl
ması için 27,2 milyon lira ve emeklilik kesenekleri, için de 5,5 milyon lira ki, ce
man 32,7 milyon lira ilâvesi gerekmiştir. 

3. İstanbul Üniversitesinde (L) cetvelinden çıkarılmasına lüzum görülen
ler için (229 000) lira, 15 ilce sulh mahkemesinin asliye mahkemesine çev
rilmesi iğin! (269 900) lira, hizmet inkişafı dolayısiyle (L) cetvelinden çıkarılan 
öğretmenler için. (669 480) lira, yine Millî Eğitimde sitajiyer ücretliler için 
(975 000) lira, köy enstitülerinden mezun olacaklar için (3 701 000) lira, köy öğret
menlerinin Bareme alınması için (4 037 000) lira, köy başöğretmenleri ek görev 
tazminatı için (300 000) lira. Bayındırlık Bakanlığında bilhassa şose ve köprü
lerde kullanılacak geçici hizmetliler için (432 800) lira, Sağlık Bakanlığında ve-
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rem savaş teşkilâtı için (303 600) lira, sağlık merkezleri ve yeni hastaneler tesisi 
karşılığı olarak (486 000) lira, yeni mezun olacak köy sağlık memurları için 
(351 000) lira, bunların maaşlı kadroya alınması için (420 000) lira, Tarım Bakan
lığında sitajiyer ücretleri için (558 250) lira, yeniden kurulacak Toprak Tevzi Ko
misyonları için (239 000) lira, Zirai Savaş Teşkilâtı için (827 460) lira fazla ödenek 
teklif edilmesi icabetmiştir. 

4. Daire hizmetleri arasında : 
Yeniden açılan İstanbul Radyosu işletme giderleri için (692 000) lira, 1950 de 

yapılacak nüfus sayımı için (791 000) lira ve tarım sayımı için (875 000) lira, ce
za ve tevkif evlerinin muhtelif hizmetleri için (744 000) lira, Milletve
kili seçimi giderleri için (3 400 000) lira, jandarmaya alınacak hayvanlar için 
(740 000) lira, verem savaşı masrafları için (1 700 000) lira, hastanelere yeniden 
ilâve edilecek yatakların masrafı ile iaşe bedellerinin artırılması için (2 653 000) 
lira, yeni açılacak sağlık merkezleri için (335 000) lira, yatılı makinist kursları 
için (434 000) lira, çiftçiye dağıtılan tohumluk masrafları karşılığı olarak Ziraat 
Bankasına (465 000) lira konmuştur. 

5. Yatırım tâbir edilen ve kısmen sermaye teşkili, kısmen de iktisadi bakım
dan müsmir hizmetler için konulan ödenekler bütçede (226,6) milyon lira tut
maktadır. Yatırını (Envestisman) tâbiri içinde toplanan bu masraflar, muayyen 
bir formül dairesinde tesbit edilmiştir. Bu masraflar arasında aşağıda gösteril
diği üzere dış finansmanı, Marshall yardımından sağlanan işlerin iç finansmanını 
temin eden kısımlar da bulunmaktadır: ^P^V^v-

Lira 

27 000 000 Eti banka ilâve suretiyle 
18 400 000 Yollar için ilâve suretiyle 
2 260 000 Silişleri için ilâve suretiyle 

47 660 000 

Bu zamların yanında bâzı tasarruflar da yapılmamış değildir. Bu cümleden ol
mak üzere daire müdürlükleri ve bâzı hizmetli kadroları kaldırılmış, marangozluk, 
boyacılık, yapı ustalığı, elektrikçilik, makine tamirciliği gibi muhtelif Bakanlıklarda 
müşterek olan hizmetler için muayyen Postalar teşkili suretiyle bâzı kısıntılar ya
pılmış, celbine katî lüzum görülmiyen yabancı uzmanlardan sarfınazar edilmiş, 
çeşitli idare masraflarında bâzı indirmeler yapılmış ve Hükümetçe zaruri görülen
ler haricinde yeni inşaat için ödenek verilmemiştir. 

Böylece bütçeye zamlar yapılmakla beraber bâzı tasarruflara da gidilmiştir. An
cak, yapılan zamlar tasarrufları aşarak, (95,8) milyon lira bir fazlalık hâsıl ol
muştur. 

Masrafların Bakanlıklar arasında dağılma nispetleri 

Hükümet gerekçesinde ( I I nci kısım sahife 12) münderiç bir cetvelde bütçe 
masraflarının Bakanlıklar arasındaki dağılma nispetleri gösterilmiştir. Bu cetvele 
göre Millî Savunma masrafları 1949 da(460,6) milyon lira ve umumi masrafa 
nispeti de % 33,21) iken 1950 de (2,2) milyon lira bir tenakusla (458,2) milyon li
raya ve nispeti de (31,24) e düşmüşse de bu azalma cüzi olduğu gibi, Millî Savun
ma Bakanının, Komisyonumuzun aleni ve gizli toplantılarında verdiği izahların-
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dan, bütçeye konan tahsisatın Millî Savunmamızın kudretinden hiçbir şey eksütml-
yeceği ve yapılan tenzilin bâzı tasarrufları ifade ettiği anlaşılmıştır. 

Ayni cetvele göre Tarım Bakanlığı masraf bütçesinin umumi masraf yekûnuna 
nispeti* % 3,07 den ibaret bulunmaktadır. Memleketimizin başlıca iktisadi dayana
ğı zirai istihsal olduğu halde tarım işlerine ayrılan ödeneğin bütçe içinde bu kadar 
mütevazi bir nispet arzetmesi, muvafık görülemiyerek gelecek yıllarda Tarım Ba
kanlığı ödeneklerinin istihsali korumaya ve artırmaya matuf kısımlarının çoğal
tılması hususunun temennisine karar verilmiştir. 

Hükümet tasarısının gelir kısmı 
1950 gelirleri, Hükümet Tasarısında (1 312 381 043) lira olarak tahmin edilmiş

tir. 1949 muhammen gelirleri (1 251 802 894) lira olduğuna göre 1950 tahminlerin
de geçen seneye nazaran (.60 578 149) lira bir fazlalık vardır. Hükümetin tahmini 
üzerinde komisyonumuzca yapılan tadiller de aşağıda arzedilecektir. Yalnız artış 
hakkında bir fikir vermek için bu fazlalığm, bir kısım varidatta umulan fazla
lıklarla bazılarında beklenen tenakusun muhassalası olduğunu ve fazlalıkların, 
hizmet erbabı vergilerinde husulü umulan artışlarla, Şeker İstihlâk Resmi, Hampet-
rol İstihlâk Vergisi, Maden Resmi ve tekel hasılatı ile Tekel Savunma Vergisi 
hasılatında tahmin edilen fr lalıklardan ileri geldiğini, azalmaların ise ticari ve 
sınai teşebbüsler Kazanç vergileri ile Davar, Develer Hayvan Vergisine ve İtha
lât Muamele Vergisine taallûk ettiğini kaydetmekle iktifa edeceğiz. Artış ve ek
silişlerin sebepleri hakkında Tâli Komisyon raporunda gerekli izahlar verilmiş bu
lunmaktadır. 

I I 
Bütçenin Komisyonda aldığı şekil 

Komisyon görüşmeleri sırasında bâzı ödeneklerin kifayetsizliği görüldüğü için 
yapılan zamlarla yine bâzı tertiplerden yapılan indirmelerin hâsılası olarak Hü
kümet teklifine nazaran (1 073 888) lira bir masraf artışı meydana gelmişti." 
Bundan başka Emlâk Kredi Bankasmın sermayesi ile Ziraat Bankası ihtiyat ak
çasında ve Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün Millî Korunma fonuna 
olan borcunu itfa için konacak ödeneklerde ve İnönü Armağanında olduğu gibi 
bâzı tertipler için her sene bütçeye konacak ödenek miktarı kanunla tâyin edil
miş olduğu hâlde, bütçeye bu miktarlardan daha az ödenek konduğu görülmüştür. 
Meselâ 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 7 nci maddesinin 
ö fıkrası hükmünce bankadaki Hazine hissesi olarak her sene Devlet Bütçesine 
en az (5) milyon lira konması gerektiği halde bütçe durumunun müsait olmama-
sındaıi dolayı 1950 Bütçe tasarısına Hükümetçe (1) milyon lira konabilmiştir. 
Gerçi ıtvvelki senelerde de bâzı tertipler için buna benzer şekilde kanunen mu
ayyen hadden aşağı ödenek konduğu anlaşılmış, hattâ bazan da 1949 Bütçe Ka
nununun 22 nci maddesinde olduğu gibi bütçeye konacak Ödenek miktarını tâyin 
eden İlanım hükmünün bir sene müddetle tehiri için Bütçe Kanununa bir hüküm 
konmuş ise de, bütçeye konacak ödenek miktarını tâyin eden kanun hükmü değiş
tirilmedikçe Bütçe Kanununa hüküm koymak suretiyle kanunla muayyen ödenek 
miktarının azaltılması muvafık görülmemiş ve bundan dolayı, böylece kanunun 
haddinden aşağı konan ödeneklerin bu hadde iblâğı zaruri bulunmuştur. Bun
dan başka yegane zirai kredi müessesemiz olan Ziraat Bankasının ödenmiş ser
mayesi, kredi ihtiyacını karşılamaktan çok uzak bir durumda olduğu için birçok 
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kredi taleplerini is'af edemediği dikkate alınarak bankaya bir derece imkân temi
ni maksadiyle kanunu gereğince banka sermayesine bu yıl fevkalâde mahiyette 
(7) milyon liralık bir tahsis yapılması lüzumlu görülmüştür. Yine Doğu illerimi
zin öteki vilâyetler seviyesine çıkıncaya kadar normalin üstünde bir ihtimama 
ihtiyacı dikkate alınarak Bayındırlık, Sağlık, Millî Eğitim, Tarım bakımlarmdan 
kalkınmasına medar olmak üzere bütçe e mevzu (10) milyon lira ödenek, (13) 
milyon liraya çıkarılmıştır. Böylece daha bâzı ihtiyaçların da inzimamı ile Hükü
metin teklif ettiği masraf yekûnuna komisyonca ceman (19 888 520) lira ilâvesi 
zarureti hâsıl olmuştur. (19,8) milyonun müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

19 000 000 liralık istikraza ait ödeneklerin hesabı 

1 073 888 

247 000 Kendi bütçesine 
Bölüm : 4.60 

4 000 000 Maliye Bütçesine 
Bölüm : 489 

500 000 Maliye Bütçesine 
Bölüm : 788/1 

1000 000 Borçlar Bütçesine 
Bölüm : 820 

200 000 Başbakanlık Bütçesine 
Bölüm : 479 

Müzakereler sırasında muhtelif bakanlık 
ve dairelere yapılan zamlar ve tenziller
den sonra bütçede hâsıl olan fazlalık. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce millet
lerarası taahhütlere binaen uçuş emni
yeti için yapılması lâzımgelen hava 
sondajları işletmesi için Komisyonumuz
ca yeniden açılan bölüme noksan olarak 
konan ödeneğe ilâve suretiyle. 
4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı Kanununun yedinci maddesinin (C) 
fıkrası gereğince her yıl Devlet Bütçesi
ne konması gereken en az beş milyon lira 
sermayeye mukabil bu sene bir milyon 
lira konmuş olduğundan bu miktarın ka
nuni hadde çıkarılması için. 
3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununun al
tıncı maddesi gereğince her yıl bütçesine 
konacak bir milyon âdi ihtiyat karşılığı 
bu yıl beş yüz bin olarak konulmuş bulun
duğu cihetle bunun kanuni hadde çıkarıl
ması için. 
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gere
ğince Devlet Kâğıt ve Basını Genel Mü
dürlüğünün Millî Korunma fonuna olan 
borcuna mahsuben bütçeye konması gere
ken miktara iblâğ için. 
4933 sayılı tnönü Armağanı hakkındaki 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince her yıl 
Başbakanlık Bütçesine konması gereken 
250 bin lira ödeneğe mukabil bu yıl 
bütçeye 50 bin lira ödenek konduğu için 
bunun kanuni miktara çıkarılması mak
sadiyle. 



7 000 000 Maliye Bütçesine 
Bölüm : 788/2 

1 016 994 Maliye Bütçesine 
Bölüm : 479 

3 000 000 Maliye Bütçesine 
Bölüm : 724 

1 751 691 Borçlar Bütçesine 
Bölüm : 814 

98 947 Maliye Bütçesine 
Bölüm : 787 

5453 sayılı Ziraat Bankası sermayesini n 
çoğaltılması hakkındaki Kanunun birinci 
maddesinin (Ç) fıkrası gereğince fevkal
âde olarak Banka sermayesine verilecek 
olan. 
3242 sayılı Kanun gereğince Ziraat Ban
kasınca tohumluk tevziinden dolayı tahak
kuk ettirilmiş Banka alacaklarının öden
mesi için. 
Doğu illeri kalkınması için konan on mil
yona ilâve suretiyle. 
1950 de akdedilecek 19 milyonluk istikra 
zın faiz, itfa ve diğer giderleri karşılığı 
olarak Borçlar Bütçesine. 
3202 sayılı kanım gereğince bütçe topla
mının % 1/2 nispetinde bütçeye konması 
gereken, miktara (Yeni zamlardan dolayı 
ilâvesi icabeden) 

19 888 520 
— 888 520 Gelir Bütçesiyle karşılanmış olan 

19 000 000 İstikrazla kapanacak olan 

Bu giderin (888 520) lirası, Hükümetin teklif ettiği gelir tahminine komis
yonca eklenen miktar ile karşılanmaktadır. Geri kalan(19) milyon liranın da 
uzun vadeli iç istikrazla kapatılması düşünülmüş ve bu hususta Bütçe Kanunu tasa
rısı metnine hüküm konmuştur. Bu istikraz Emekli Sandığından yapılacağma göre 
hem Sandığın paraları emniyet altında tenmiye edilmiş, hem de bu istikraz için pa
ra piyasasına baş vurulmamış olacaktır. 

Giderler üzerinde Komisyonumuzca yapılan tâdil, arzedilmiş bulunuyor. Gelir 
kısmı üzerindeki değişiklikler ise yine yukarda zikredıldiği gibi, Hükümetçe teklif 
edilen yekûnda (888 520) liralık bir artışı intaç etmiştir. Bu tadiller neticesinde 
1950 Bütçesinin gider, gelir rakamları şu şekli almıştır: 

1 487 218 563 
1 313 269 563 

Gider yekûnunu 
Gelir yekûnu 

173 949 000 Açık 

154,949 

19 

Marshall Plânı ile kapa
tılacak açık miktar. 
îç istikrazla kapatılacak 
acık miktarı 

173,949 
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; **- ,?F^ Bütçe hakkında umumi mütalâamız 

Şu şekle göre bütçe giderleri, 1949 tahminlerinden 115,3 milyon lira ve gelir
leri de (61,46) milyon lira fazla oluyor. Normal gelirlerle karşılanamıyan mas
raf açığı ise (173,9) milyon liradır. Hükümet tasarısındaki (154,9) milyon lira açık 
Marshall yardımı ile kapanmakta idi. Bütçenin yeni aldığı şekle göre 19 milyon 
liralık da bir istikraza ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Ancak arzedildiği gibi 19 milyon 
liralık ekleme, kanuni ve idari ihtiyaç ve zaruretlere dayanmaktadır. Böylece ye
ni yıl bütçesinin vergi zammına veya ihdasına gitmeden ve evvelki senelerden 
farklı olarak 19 milyon lira gibi mahdut ölçüde bir istikrazla kapanabilmesi, 
memleketimiz için ve bütçeyi hazırlıyan Hükümet için memnuniyete lâyık bir durum 
teşkil etmekle beraber, bütçe masraflarının ve açığının yıldan yıla kabarması 
karşısında yarının durumunu teemmül etmek yerinde olur. Gerçekten Marshall 
yardımı 1952 Haziranı nihayetinde, yani iki sene nihayetinde sona erebileceği gi
bi, 1950 - 1951 ve 1951 - 1952 yıllarında bu yardımdan bize ayrılacak payın 1949 -
1950 seviyesini muhafaza edip edemiyeceği de belli değildir. Diğer taraftan Ge
lir Vergisinin ilk tatbik yıllarında fazla hasılat beklenemiyeceği için kabaran 
masrafları yakın bir zamanda varidat inkişafiyle karşılamaya pek imkân görüle
memekte ve istikraz suretiyle ihtiyacm temini imkânı da darlaşmış bulunmaktadır. 
Bundan dolayı ilerde güçlüklerle karşılaşmamak için, esasen Hükümetçe girı-
şildiği malûm olan kadroyu rasyonelleştirme, istihlâke giden masrafları kısma 
yolundaki çalışmaları artırmak ve bugün mevcut olan vergilerin veriminin artı
rılmasına ait bütün teşebbüsleri almak ve iktisadi bakımdan verimli olmıyan işle
ri ileriye çıkararak önümüzdeki yılların imkânlarını istihsal işleri üzerinde tek
sif etmek yolundaki tedbirlere hız verilmesi zaruri bulunmaktadır. 

, Bütçe hakkında bu mütalâayı arzettikten sonra umumi malî durumumuzu be
lirtecek unsurlar arasında borçlara, altın ve döviz stoklarına geçebiliriz: 

Devlet Borçlan 

Umumi Bütçe ve katma bütçeli dairelere ait borçlarla Hazineyi alâkalandıran 
bâzı müesseseler borçlarının ve bundan başka iktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
borçlarm 31 . XI I . 1949 tarihindeki miktarlariyle bir sene önceki mikarlarını 
(31. XI I .1948) aşağıda gösteriyoruz. 

h i r a 
r~ ! '—- * "i 
31.XII.1948 31.XII.1949 

759 450 847 
24 725 487 

784 176 334 

263 218 252 
206 487 610 , 
334 190 000 

803 895 862 

666 832 896 
15 868 030 

682 700 926 

252 560 910 
244 065 352 
266 690 000 

763 316 262 

Konsolide 

İÇ borçlar «\ 

Dalgalı 

Umumi Bütçe 

Katma ve diğer bütçeler 

Yekûn 

Umumi Bütçe 
Katba bütçeler 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 

Yekûn 

http://31.XII.1948
http://31.XII.1949


- İ l -

Dış borçlar 

Umumi Bütçe 

Katma ve di
ğer bütçeler 

Konsolide 
Dalgalı 

Konsolide 
Dalgalı 

615 163 262 467 193 Ö48 
— 13 419 700 

Yekûn 

166 498 396 
69 603 746 

851 265 404 

145 104 897 
77 151 865 

702 870 310 

Umumi Bütçeye ait iç ve dış borçlar yekûnu 
Katma Bütçe ve diğer büçelere ai borçlar yekûnnu 

İkisadi Devlet Teşekkülleri ne ait borçlar yekûnu 

1 637 832 361 1 400 007 354 
467 315 239 482 190 144 
334 190 000 266 690 000 

UMUMÎ YEKÛN 2 439 337 600 2 148 887 498 

Başka bir tasnife göre de şu rakamlar verilebilir. 

Umumi Bütçe ile Katma bütçelere ve iktisadi Devlet Teşekküllerine ait iç borçlar 
Lira 

682 700 926 Konsolide borçlar (uzun 
vadeli) • 

+ 763 316 262 Dalgalı borçlar 

1 446 017 188 

Aynı teşekküllere ait dış borçlar 
612 298 745 Uzun vadeli 

+ 90 571 565 Dalgalı 

İç borçlar 
Dış » 

702 870 310 

1 446 017 188 
+ 702 870 310 

2 148 887 498 

Görülüyor ki, doğrudan doğruya Devlete ait olan veya Devlet mesuliyeti bulu
nan borçlanmızm yekûnunda geçen seneye nazaran (290,4) milyon lira kadar bir 
eksibne vardır. Bu eksilmenin (151,1) milyon lirası dış borçlarımıza ait olup 
İngiliz lirasiyle daha bâzı Avrupa memleketleri paraları kıymetlerinin düşürülmesi 
hasebiyle lehimize hâsıl olan farktan ileri gelmektedir. 

Dalgalı borçlardan 63,5 milyon lirası 1949 da Demiryolları, Tekel, Denizyolları, 
posta ve telgraf ihtiyaçiyle İktisadi Deflet Teşekkülleri için yapılan emisyondan 
mütevellittir. Bu gibi ihtiyaçlar için şimdiye kadar yapılan emisyon miktarı ise, 
borçlar hakkındaki Tâli Komisyon raporunda müfredatı gösterildiği üzere (610,8) 
milyon lira tutmaktadır. Buna göre umumi bütçe için değilse de katma bütçeler 
ihtiyacı içiji reeskont voliyle Para çıkarma usulüne devam edildiği gibi 1950 senesin
de dahi Devlet Denizyollarının 18,3 milyon lira ve posta ve telgrafın 22,4 milyon 
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lira bütçe açığı da aynı usule baş vurulmak suretiyle kapatılacaktır. Bu usulün mah^ 
zurlarma geçen seneki raporumuzda da işaret etmiş bulunuyoruz. Maliye Bakan
lığının bu vaziyeti ıslah maksadiyle kısa vadeli borçları uzun vadeli borca çevirme 
yolundaki tasavvurlarını ve bu husustaki çalışmalarını memnunlukla kaydeder ve 
müspet neticeler beklediğimizi de ifade etmek isteriz. 

Emisyon bahsinde evrakı nakdiye miktarına da bir iki kelime ile temasta fayda 
vardır. Sene sonları itibariyle evrakı nakdiye, şu miktarları arzetmektedir. 

Lira. Milyon 

882,4 
930,6 
888,9 
935,1 
893,1 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Daha fazla emisyonu gerektiren sebeplere rağmen evrakı nakdiyenin muayyen 
hadlerde tutulabilmesi de memnunluk verici bir noktadır. 

Altm ve döviz mevcudu: 
Ton 

213,9 
213,2 
151,1 
144,2 
137 

1945 sonunda 
1946 » 
1947 » 
1948 » 
1949 » 

Döviz mevcudu da şu seyri takip etmiştir 
Türk Lirası 

milyon 

29,2 
74,9 

155,1 
28 
29,4 

1945 sonunda 
1946 » 
1947 » 
1948 » 
1949 » 

Bu rakamlara göre altm mevcudumuz 1945 sonundan beri % 36 nispetinde azal
mıştır. Milletlerarası tediye vasıtası olan altının, açık vermekte olan tediye muva-
zenemizdeki rolü göz önüne alınır ve stokun malî ve iktisadi durumumuz için bir 
teminat unsuru teşkil ettiği hesaba katılırsa, aşağıda iktisadi durum bahsinde te
mas edeceğimiz gibi altın sarfiyatını istihsali doğrudan doğruya artırmaya hizmet 
eden ithalâta tahsis etmek suretiyle bu hususta daha ziyade tutumlu hareket za
rureti kendini gösterir. 

İktisadi durum 
Bilindiği gibi bir memleketin iktisadi durumunu en iyi tecelli ettiren şey tedi

ye muvazenesi veya bizde olduğu gibi hemen hemen ona intibak eden ticaret mu-
vazenesidir. Ticaret muvazenemiz 1947 de (59,7) milyon 1948 de (211,1) milyon, 
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1949 da (118,7) milyon lira açık vermiptir. ö-erçi'1949 da ingiliz lirası ile bâzı 
Avrupa memleketleri paraları kıymetlerinin düşürülmesinin ihracatımız üzerin
de menfi tesirler yapması beklenmesine rağmen ihracatımızın gelişmesi ve tica
ret muvazenesi açığının azalması memnuniyet verici olmakla beraber, maliyet ve 
fiyatlarımız üzerinde esaslı bir değişiklik olmadığına göre, bu düzelme devamlı 
sebeplere atfedilemez. Harb sonu devresi ilerledikçe bütün dünyada istihsalde 
ve ulaştırmada normal şartların yerleşmosi ve fiyatların düşme meylinde devam 
etmesi tabiî olduğu için bizde aynı şekilde istihsali artırmaz ve fiyatları düşüre
mezsek ilerde güçlüklerle karşılaşmamız mukadderdir. Bu sebeple gerek ziraat 
gerek sanayi alanında yabancı mütehassıslardan da faydalanmak suretiyle bir 
istihsal plânının veya zirai ve smai kalkınmaya programın başında yer vermek 
şartiyle Hükümetçe tasavvur edildiği şekilde bir Devlet plânının hazırlanıp tat
bik mevkiine konmasına ihtiyaç vardır. Bu husustaki Hükümet programının ger-
çekleşmesmi temenni etmekteyiz. 

Ticaret ve tediye muvazenelerimizi doğrultuneaya kadar da ithalâtımızı dü
zenlemek zorundayız. Gerçi Ekonomi ve Ticaret Bakanının Komisyonumuzdaki 
izahlarından ithalâtımızın istihsale hadim olup olmamak bakımından bir tasnif ve 
tercihe tâbi tutulduğu anlaşılmış ise de bizden daha zengin ve refahlı memleket
ler tutumlu yaşarken bizim de bâzı mahrumiyetlere katlanmak zorunda olduğu
muzu belirtmek isteriz. Esasen altın stokumuzun azalmakta olması da, bizi bu za
ruretle daha yakından karşılaştırmaktadır. 

Bütçedeki şekil değişikliği 
Maliye Bakanlığı 1950 Bütçesinde gerek bütçenin ayrıldığı kısımlar, gerekse 

bölümleri numaralama hususunda bâzı değişiklikler yapmıştır. Masraflar evvelce 
altı kısma ayrılmakta iken yeni bütçede yediye ayrılmış ve bölüm numaraları 
birden başlıyarak 800, 900 e kadar teakup ederken 1950 tasarısında bâzı yabancı 
memleketlerde yapıldığı gibi desimal sisteme gidilerek her kısma 100 er numara 
tefrik edilmiş ve kısım numaraları 201, 301 şeklinde teakup ettirilmiştir. Böyle
ce kısımlar dâhilinde birbirine benziyen masrafların aynı numara altında gösteril
mesi temin edilmiştir. Bu şekil, mucip sebepler lâyihasında izah edildiği üzere vu
zuh, masrafların tahlili ve toplanması bakımlarından faydalar sağlamakta olduğu 
gibi muhtelif bakanlıklardaki hizmetlerin mukayesesine imkân veren bir hizmet 
bütçesi tanzimini de kolaylaştırmaktadır. 

Maliye Bakanlığının bu yıl bütçeye getirdiği yeniliklerden biri ve daha ehemmi
yetlisi de, bütçe rakamlarını daha geniş bir izaha tâbi tutmak maksadiyle gerekçe 
namı altında 364 sayfalık bir izahname hazırlanmış olmasıdır. Gerçi bu izahna-
me dağınık bahisleri ihtiva etmesi hasebime bütçenin toplu bir mucip sebepler lâyi
hası şeklini arzetmemekte ise de gerek Meclis, gerekse üniversitelerle maliye ve 
iktisat bilginleri için malî ve iktisadi durumumuzun etraflı şekilde incelenmesine 
hizmet edecek çok faydalı bilgiler, rakamlar ve grafikler vermektedir. Gerçekten 
millî bütçe, millî gelir, masrafların grup itibariyle tahlili, 1938 den beri Devlet ge
lir ve giderlerinin umumi yürüyüşü, iktisadi ve malî durumumuz, Devlet Borçları, 
Marshall Plânı gibi çeşitli tahliller ve grafikler, yeni bir bütçe anlayış ve izahanm 
ifadelerini teşkil etmektedir. Bu sebeple bütçe üzerinde yapılan dağişikliği ve gös
terilen tekâmülü Komisyonumuzun memnunluk ve şükranla karşıladığını kaydet
mek isteriz. 

Bütçede Komisyonca yapılan değişikliklerin müfredatı 
Bütçenin gider bölümlerinde Komisyonumuzca yapılan zam ve tenzillerle bunla

rın izahıj bağlı cetvelde gösterilmiştir. . . . 
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—. 
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— 
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2 000 
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, 
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3 200 
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22 160 
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9 740 
300 

247 400 
320 
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3 200 
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250 
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22 160 

— 
— 
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4 512 691 

11 800 
600 
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— 
— 
— 
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Cetveldeki başlıca zam ve tenzillerin izahı 

Büyük Millet Meclisi : 
Bu bütçenin ödeneğine (85 130) liral k bir ilâve yapılmıştır. Bu fazlalık Mec

lis Memurları Teşkilât Kanununda 5509 sayılı Kanunla yapılan tadilden ve emek
li Sandığı ödeneğine yapılan ilâveden ileri gelmektedir. 

Sayıştay : 
Otomobil işletme masrafı bütün bakanlıklar için (2 000) lira olarak tesbit 

edildiği cihetle Sayıştay Başkanlığının teklifi de bu hadde indirilmiştir. 

Milletlerarası îktisadi Tş Birliği Teşkilâtı Bütçesi : 
Bu bütçe, umumi bütçede ilk defa yer almaktadır. Hükümetçe (L) cetveline 

alınmış olan iki uzman, bütçenin ihzarından sonra hâsıl olan ve komisyona izah edi
len lüzum üzerine serbest bırakılmıştır. Bu iki kadronun karşılı fh teşkilât bütesi 
içinden temin edilmiştir. İngilizce cereyan eden muhaberelerden bir kısmının tercü
me ettirilmesi gerektiği için yeni açılan 451 nci bölüme (5 000) lira ödenek konmuş 
ve karşılığı büte içinden sağlanmıştır. 

Danıştay Başkanlığı : 
Tslerin hacmi ve Yaz avlarında emeklive nvrdrenk üyelerin mevcudiyeti dikkate 

alınarak (L) cetvelinden bir üye kadrosu çıkarılmıştır. 

Meteoroloji : 
Yüksek maaşlı bâzı kadrolnr (~L) prfv^Vmp, almm01 ' snretivle daha a^ moa^b 

kadrolar bu cetvelden çıkarılmıştır. Mi İle4 ' 'narası tna'HVm^A binr<(yn ITM-IS or»-ymvetini 
sn^bvacak radvowndn isle+m^Rİ için yeniden açılan bir bölüme (375 000) lira iş
letme gideri ödeneği konmuştur. 

İçişleri Bütçesi: 
SeHm hazırlık masrafı olarak Ocak - Şubat 1950 iki aylık ödenek kanununa 

(500 000) lira konduğu için bütçeden bu miktar tenzil edilmiş ve bu (500 000) lira, 
yeni Gördes Kasabasmda kurulacak evler için Bayındırlık Bütçesine aktarıl
mıştır. 

Dışişleri: 
Yabancı dil mükâfatı ödeneğinden (2 000) lira indirilmiştir. 

Maliye Bakanlığı: 
Geçici hizmetliler tertibine (4 000) li^a ve para tasıma giderlerine (70 000) li

ra konmuş ve buna karşı posta ve telgraf masrafları bölümünden (70 000) lira in
dirilmiştir. Yabancı memleketlerdeki Maliye müşavirleri kira masrafından da 
(1 200) lira düşülmüştür. Faiz ve acvo maddesine fazla ödenek konduğu anlaşı
larak bu maddeden (2 511 000) lira düşürülmüştür. Ziraat Bankasının tohum 
tevzii işinden Hazineden alacağı olan miktarın ödenmesini tacil maksadiyle 479 
neu bölümdeki ödeneğe (1 016 994) lira eklenmiştir. 
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Bu bütçenin yardımlar kısmı ile yatırımlar kısımlarına da şu ilâveler yapılmış

tır. 
15 000 Malûl gaziler yurduna 
45 000 Çocuk Esirgeme Kurumuna 
40 000 Türk Eğitim Derneğine 
10 000 Ağaç Koruma » 
10 000 Millî Ekonomi ve Tasarruf Kurumuna 
10 000 Tiftik Derneğine 

3 000 000 Doğu kalkınmasına 
1 500 000 Türkiye Zirai Donatım Kurumu sermayesine mahsuben 

98 947 Ziraat Bankasına % 1/2 karşılığı 
500 000 Ziraat Bankasına ödenecek ihtiyat sermaye karşılığı 

7 000 000 Ziraat Bankasına fevkalâde sermaye karşılığı 
4 000 000 Emlâk Kredi Bankasına sermayesine mahsubet 

Devlet Borçları : 
Vatani hizmet tertibinden aylık alanlara vrilmesi gereken çocuk zammı için 

tertibine (5 000) lira eklenmiştir. Yukarda açıklandığı üzere 1949 Bütçe yılında 
.yapılacak (20) milyon liralık istikraz için 812 nci bölüme (1 751 691) lira ve 1950 
de yapılacak (19) milyon lira istikraz için 814 ncü bölüme (1 756 000) lira itfa, 
faiz ve genel giderler karşılığı olarak konmuştur. Bundan başka, Devlet kâğıt ve 
basım işlerinin Millî korunma fonuna olan borcunun itfası için 4911 sayılı Kanun
la muayyen haddi doldurmak suretiyle 820 nci bölüme (1 000 000) lira eklenmiş
tir. 

Millî Eğtim Bütçesi : 
Siyasal Bilgiler Okulu yurdu açılmaym henüz burs usulü tatbik edilmediği için 

417 nci bölümün 2 nci maddesine (40 000) lira eklenmiş ve 420 nci bölümün 1 nci 
maddesinden (50 000) lira ve 608 nci bölümden (30 000) lir.» indirilmiş ve Devlet 
Tiyatrosuna yapılacak yardıma (80 000) lira eklenmiştir. 

Bayındırlık Bütçesi : 
Di£cr Bakanlık bütçelerinde bulunan ve toplamı (7 087 040) lira tutan yapı iş

leri ödeneği bu bütçeye nakledilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
Yabancı uzman için konan ödeneğin eksikliği hasebiyle (6 000) lira eklenmiş, 

Milletlerarası kurumlara katılma payı olarak (50 000) lira konması gerektiği ci
hetle 453 ncü bölüme bu miktar ödenek konmuştur. Bu ilâveler bütçe içinden kar
şılanmıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 
Bir marangoz ve bir onarma ustası için (4 560) lira eklenmiş, yolluk ve taşıt 

bölümleri arasında aktarma yapılmış, Bakanlık dergisinin eskisi gibi çıkarılması 
için (6 400) lira ve içtimai sigorta bölümüne (5 000) lira eklenmiş ve bu ilâveler 
inşaat bölümünden yapılan (15 960) lira tenzille karşılanmıştır. 
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tar ım i 
îller hizmetlileri tertibine fazla konduğu anlaşılan (23 602) lira indirilmiş, 

yönetim giderleri bölümünün 4 ncü maddesine (2 000) lira eklenmiş, kira bölü
müne (3 000) lira aktarma yapılmış, toprak işlerine ait giyecek bölümüne 
(2 000) lira ilâve edilmiştir. 405 nci bölümden (3 500) lira düşülmüştür. 

Ulaştırma : 
502 nci bölümden (2 000) lira indirilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısı 

Birinci madde: 
Bütçe Kanunu tasarısının birinci maddesi Hükümetçe geçen yıl büt

çesindeki A/ l numaralı yatırımlara ait cetvelin kaldırılarak bu cetveldeki 
ödeneklerde yatırımlarla ilgili bütçelerin içinde 7 nci kısımlarda yer verilmiş bu
lunmasından doğan ifade değişikliği ile (1 467 330 043) lira olarak teklif edil
miştir. Bu miktar Komisyonumuzca eklenen masraflardan dolayı (19 888 520) li
ra ilâvesiyle (1 487 218 563) lira olarak kabul olunmuştur. 

ikinci madde: 
Gelir tahminlerine ait olan bu madde tahminlerde Komisyonumuzca yapılan 

değişiklikler dolayısiyle (888 520) lira fazlasiyle (1 313 269 563) lira olarak ka
bul olunmuştur. 

Üçüncü madde : 
Bu madde bütçe açığının ne şekilde karşılanacağını göstermektedir. Hükü

metçe teklif edilen bütçedeki açık miktarı (154 949 000) liradır. Bu açık madde
de belirtildiği gibi doğrudan doğruya 3rardım ve tiraj hakları şeklindeki Marslıall 
Plânı E. R. P. yardımmdan temin olunan malların satışından hâsıl olacak Türk 
liraları ile kapatılacaktır. Komisyonumuzca masraflara eklenen ödeneklerden do
layı açık miktarı (173 949 000) liraya yükselmiştir. (19) milyon lira olan bu açık 
farkının uzun vadeli iç istikrazlarla karşılanacağı hakkında maddeye hüküm kon
muştur. Bu iç istikraz 5185 sayılı Kanun mucibince Hükümetin haiz olduğu 125 
milyon liralık istikraz yetkisinden henüz kullanılmıyan kısmın istimaliyle sağla
nacaktır. 

Dört ve beşinci maddeler : 
"Dördüncü mndde avniyle, beşinci madde, buna bağlı cetvelde ufak bâzı değişik

likler yapılarak kabul olunmuştur. 
Altıncı madde : 
Hükümet teklifi gibi ayniyle kabul edilen bu maddenin geçen yıl kabul edi

len hükümden farkı 1499 sayılı Gümrük Kanununun muvakkat kabule ait 14 ncü 
maddesinin yeni Gümrük Kanunu ile kaldırılmış olmasından dolayı bununla ilgi
li fıkranın Bütçe Kanununa konulmamış olmasından ibarettir. 
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Yedinci madde: 
Geçen yıl bütçesindekinin aynı olan bu madde Hükümet teklifinde olduğu gibi 

kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde: 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul pansiyonlarnıda öğrencilerden alınacak üc

retler baklandaki bu maddenin metni de geçen yıl bütçesinde ve Hükümet teklifin
de olduğu gibi ayniyle kabul edilmiştir. Ancak maddeye bağlı (M) işaretli cet
velin pansiyon ücretlerindeki fazlalık komisyonumuzca °/o 10 a indirilmiştir. Bu 
miktar pansiyonlarda çalıştırüan hizmetlilerin Türkiye Cumhuriyeti Emeldi 
Sandığı Kanunu mucibince pansiyon idarelerince ödenmesi lâzım emekli kesenek
lerinin karşılanması göz önünde tutularak tesbit edtiimiş bulunmaktadır. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler ayniyle kabul olunmuştur. 

On birinci madde : 
2005 sayılı Kanun gereğince açılmış olan pansiyonların gelirlerinden (60 000) 

liranın gelirleri yetmiyen pansiyonlara verilebileceği yetkisini ifade eden ve 
her yü Bütçe kanunlarında tekrarlanan bu maddedeki hüküm tesis mahiyetinde 
olmak itibariyle gerektiği takdirde esas kanmıunda yer alması lazımgeldığ inden 
ve esasen bu yıl tatbikma da zaruret olmadığı anlaşıldığından çıkarılmıştır. 

On ikinci madde : 
Bu maddenin metni Hükümet teklifli ide olduğu gibi (11) nci madde olarak 

.kabul edilmiş ve ancak maddeye bağlı (K) işaretli cetvelde 5479 ve 5522 sayılı 
kanunlara göre gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

On üçüncü madde : 
Buna bağlı (L) cetvelinde yapıları bâzı değişikliklerle on ikinci madde olarak, on 

dördüncü madde on üçüncü madde olarak Hükümet teklifinde olduğu gibi ayniyle, 
on beşinci madde buna bağlı (II, cetvelin İ.e bâzı ilâveler yapılmak suretiyle on dör
düncü madde olarak, on altıncı, on yedinci ve on sekizinci maddeler, on beşinci, on 
altıncı ve on yedinci maddeler olarak ayniyle kabul ohuımuştur. 

On dokuzuncu madde : 
Hükümet teklifinde olduğu gibi ayniyi >. (On sekizinci madde olarak) kabul olun

muştur. Bu madde Genel Bütçe dışında .';alan katma bütçeli dairelerle diğer daire 
s e müesseselerin üniversitelerde ve diğer -..•»kullarla yabancı memleketlerde okuttuk
ları öğrencilerin masrafları için kendi bütçelerine koydukları ödeneklerin Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesine naklini sağ'amak üzere bu yıl Bütçe Kanununa yeni 
olarak konmakta ve katma bütçelerde bu hususta ayrı ayrı yer alan hükümler kal
dırılmış bulunmaktadır. 

Yirmi, yirmi bir ve yirmi ikinci maddeler, on dokuz, yirmi ve yirmi birinci 
maddeler olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

Yirmi üçüncü madde 
özel kanun hükümlerinin Bütçe K a n u n i ile yürürlüklerini, durdurmak uygun 

görülmediğinden bu madde ilgili olduğu .Devlet Borçları tertibinin 820 nci bölümü
ne (1) milyon lira eklemek suretiyle Komisyonumuzca kanun tasarısından çıkarıl
mıştır, 



Yeni yirmi ikinci madde : 
Doğu Anadolu ve Edirne î l i kalkınma giderleri bölümüne konulmuş olan öde

nekten Bakanlar Kurulunca yol işlerine harcanmak üzere ayrılacak miktarın Kara 
Yolları Genel Müdürlüğünün katma bütçeli bir idare haline getirilmiş bulunması. 
dolayısiyle bu idarenin 1950 yılı Bütçesine gelir ve ödenek olarak kaydedilmesini 
sağlamak için Maliye Bakanına yetki veren bir hüküm tesisine ihtiyaç görüldü
ğünden bu madde Komisyonumuzca tasarıya eklenmiştir. 

Yirmi dördüncü ve yirmi beşinci maddeler, yirmi üç ve yirmi dördüncü madde
ler olarak ayniyle kabul olunmuştur. 

I I I 
Komisyonun temenni kararlan 

Bütçe görüşmeleri sırasında hizmetler ve hizmetlilerle ilgili bâzı mevzuat hü
kümleri de gözden geçirilerek alınması lüzumlu ıslah tedbirleri üzerinde durul
makta ve Komisyonun bu husustaki görüşlerinin raporda belirtilmesi usul ittihaz 
edilmiş bulunmaktadır. 1950 yılı Bütçe görüşmeleri dolayısiyle Komisyonumuzun 
aldığı temenni kararları şunlardır : 

1. (M) cetveli hakkında : 
Liselerle ortaokulların pansiyon ücretleri miktarı hakkında 2005 sayılı Kanun 

gereğince her sene bütçeye bir cetvel bağlanmaktadır. Üniversitelerin pansiyon 
ücretleri hakkında böyle bir sistem tutulmamış ve bu hususta Millî Eğitim Bakan
lığına yetki verilmiş olduğundan lise ve ortaokul pansiyon ücretleri için de ba
kanlığa yetki, verilmek üzere ilgili kanunda değişiklik yapılmak suretiyle her yıl 
Bütçe Kanununa eklenmekte olan (M) cetvelinin kaldırılması; 

2. (E) cetveli hakkında : 
Bâzı gider bölümlerindeki ödeneklerin ne gibi ihtiyaçlar için harcanacağını gös

termekte olan (R) cetvelinin maksadın dışında bâzı ödemelere }rol açması ve büt
çede vuzuhsuzluğa sebep olması Komisyonumuzun üzerinde durduğu bir konudur. 
Bu yıl cetvelde bâzı düzeltmeler yapılmıştır. 1950 yılı Bütçesinin tertip şekli aynı 
mahiyetteki hizmetlerin her bakanlık ve daire bütçesinde aynı bölüm ve numaraları 
altında yer almasını sağladığından ve bu suretle bundan sonra aynı mahiyetteki 
hizmetler için her bakanlık ve daire bütçe ünde (R) cetveli için ayrı ayrı formüller 
tesbitine ihtiyaç kalmıyacağmdan bundan da faydalanılarak gelecek yıl bu cetvelin 
esaslı olarak incelenip hacım ve muhteviyat itibariyle maksada uygun bir şekilde 
düzenlenmesi; 

3. D cetveli hakkında : 
B cetveline dâhil hizmetlilerin vasıflariyle gördükleri hizmet göz önünde bu

lundurularak tâyin ve terfileri hususunda geçen yıllarda da temenni edildiği veçhi
le bütün Devlet dairelerine şâmil muadelat esaslarının tesbit ve tanzimi, 

4. Danıştay hakkında : 
Üyelerin seçilmesi, kadro ve hizmet işlerin tesrii bakımından Danıştay Kanu

nunun s yeniden hazırlanması ve binanın darlığı randımana tesir etmekte olduğu 
anlaşıldığından bina bakımından da ihtiyacın sağlanması için gerekli tedbirlerin 
alınması, 
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5. istatistik işleri hakkında : 
A : 
Nüfus sayımı için katlanılan külfetler karşılığında daha geniş ve verimli neti

celer sağlanabilmesi için sayımın daima ikâmetgâh esası üzerinden daha mütekâ
mil bir şekilde yapılmasının ve nüfus kütüklerinin düzenlenmesinde sayım neticele
rinden faydalanılmasrnm tetkiki, 

B : 
Resmî istatistiklerin neşrinde istatistik Genel Müdürlüğünün tasvibi şart ol

duğu hakkındaki kanım hükmüne aykırı tatbikata meydan verilmemesi, 

6. Sayıştay hakkında: 
Ek ödenek kanunu dolayısiyle temenni edildiği gibi Sayıştaym Anayasa ile 

kendisine verilen vazifeleri zamanında ve daha çok semere verecek şekilde kont
rollü olarak yapabilmesi için alınacak tedbirler hakkında Sayıştay Başkanlığının 
Yüksek Meclise bir rapor vermesi ve 1946 ve 1947 yılından beri bâzı hesapların 
Sayıştaya gelmemiş olduğu alman izahlardan anlaşıldığından ilgililer hakkında 
Hükümetçe gerekli işlem yapılarak neticesinden Meclise bilgi verilmesi, 

7. Hazine bilançosu hakkında: 
Hazine bilançosu çıkarılması her bakımdan faydalı görüldüğünden böyle bir 

bilşnço çıkarılmasını sağlıyacak muhasebe sisteminin kurulması hususunun ince-
lonmesi, 

8- Döner sermayeli teşekküllerin muhasebe usulleri hakkında: 
Genel Bütçe içinden döner sermaye ile çalışan ve işletme mahiyetinde olan 

müesseselerin kâr ve zararlarını gösterir şekilde muhasebe usullerinin daha 
kontrollü bir sisteme bağlanması için incelemeler yapılması, 

9. Kitap basımı döner sermayesi: 
Millî Eğitimde tek kitap sisteminin bırakılması dolayısiyle döner sermaye 

durumunun yeniden gözden geçirilmesi, 
10. Ücret, maaş ve ikramiyeler hakkında : 
Ücret, maaş ve ikramiye, rejim ve sistemlerinin bütün Devlet daire, teşekkül 

vo müesseselerine şâmil olmak üzere incelenerek belli prensip ve esaslar içinde 
çeşitli hizmetlerin icaplarına uygun bir hale getirilmesi, 

11. Askerî kadrolar: 
Askerî kadroları ve kademe nispetlerini göstermek üzere Hükümetçe hazırlan

makta olduğu anlaşılan kanun tasarılarının bir an evvel Meclise getirilmesi, 
12. Hayvan yem bedelleri: 
Maktu olarak verilmekte olan hayvan yem bedellerinin günün şart ve icapları

na göre yeniden gözden geçirilerek ihtiyacı sağlıyacak miktara çıkarılması, 
13. Hükümet konakları ve ceza evleri : 
Hükümet konakları ve ceza evleri yapımının bir programa bağlanmak suretiyle 

ihtiyacın sağlanması, 
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14. T?arım ödenekleri: 
Tarım Bütçesinin istihsali korumaya ve artırmaya matuf ödeneklerinin ihti

yacı karşılıyacak bir seviyeye çıkarılması, 
15. Zirai kredi hakkında: 
Zirai kredi hacminin artırılması yolunda Hükümetçe temin edilen imkânların 

genişletilmesi, 
16. Kadastro: 
Kadastro faaliyetinin hızlandırılmasını sağlıyacak tedbirlerin aranması, 
17. Meteoroloji: 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuruluşunu tanzim etmek üzere bir 

uzman getirilmesi, 

18. Doğu illerinde çalıştırılacak memurlar: 
Doğu illerinde hizmet görmek mecburiyeti için îşiçleri Bakanlığınca uygula

nan esasların diğer Bakanlık ve daireler memurları için de tatbiki. 
19. Gezginci kurslar: 
Doğu illeri kalkınma programı gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafmdan Do

ğu illerine gönderilmekte olan gezginci kadın öğretmenleri gruplarının artırıl
ması, 

20. Eski eserler, müzeler ve Millî Kütüpane: 
Eski eserler, müzeler ve Millî Kütüpaneye ait kanun tasarılarının hazırlanarak 

bir an evvel Meclise getirilmesi, 
21. Köy okullarına yardım: 
5210 sayılı Kanunun yürürlüğe konmasından önce yapılmış köy okullarının inşa

atından d ol n yi köylerin borçlu kaldığı anlaşılan ve miktarı 900 000 lirayı bulan 
paranın Hükümetçe ödenmesi için imkân aranması, 

22. îşçi evi : 
TTeuz tşçi evi inşası işinin gerek mahalline, gerekse Devlet müesseselerine ve iş 

verenlere taallûk eden cephelerinden muayyen bir tip ve programlara bağlanmak 
üzere mütalâa ve tetkiki, 

23. Liman işleri : 
Ulaştırma Bakanlığına mevdu olan bina işlerinden Bakanlık bütçesinde yer alma

sına lüzum olmıyan işletme ile ilgili kısımların ilgili idarelere devri hususunun tet
kiki, 

24. Telefon konuşmalarından tasarruf: 
Şehirlerarası telefon konuşmalarının resmî ve acele işlere hasrını sağlamak 

üzere Çalışma Bakanlığınca bu konusmalarm zaman, mahal ve mevzuunun kayde
dilmesi ve gelecek faturalarla karşılaştırılması tedbirinin alındığı anlaşıldığın
dan çok yerinde gördüğümüz bu usulün diğer bakanlıklar ve dairelerce de uygu-
lanmasij 



25. Düstur fihristi : 
Düstur fihristini çıkarmak üzere gelecek yıl bütçesine ödenek konması husu

sunun tetkiki, 

26. Derneklere yardım hakkında : 
Kamu menfaatlerine yarar derneklerin Genel Bütçeden yardım talepleri her 

sene artmakta ve bunun için bütçeye konmakta olan ödenekler gerek miktarları 
ve gerek bundan faydalanacak müesseseler bakımından devamlı olarak genişlemek 
istidadını göstermektedir. Derneklerin faaliyetlerini kendi gelir kaynaklarivle ida
re etmeleri esas olduğundan çalışma nrogramlarmı devamlı surette Hükümet 
yardımına istinat ettirmeleri muvafık olamaz. Kızılay gibi faaliyet sahaları bakı
mından özel bir önemi olan ve memleket ölçüsünde büyük hizmetler yanan der
neklerin durumu da avrıca göz önüne alınarak Hükümetçe işin bu esas dâhilinde 
bir hal şekline bağlanmasını, 

Yeni yılın bu temennilerini bövlece ifade ettikten sonra peçen sene Komisyo
numuzun aldırı temenni kararlarından tahakkuk ettirilemiyenlerin tekrarını da 
lüzumlu görmekteyiz. 

1. Ynvırı islorinden mümkün olanların birleştirilmesi, hizmet bakımından ha
kiki VP katı bir lüzuma davanmıvan dergilerin nc^rindon vazgeçilmesi. Bakanlık 
kütüphauelerindeki lüzumsuz ve fazla kitapların Millî Kütüphaneye devri 

2. Millî Sarayların bugünkü idare tarzının değiştirilmesinin tetkiki, 
3. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve Bakan ödeneklerinin özel 

bir kanunla tesbiti, 
4. Devlete ait matbaaların birleştirilmesi isinin neticelendirilmesi, 
5. Ankara'da bir Adlî Tıp Müessesesi kurulması; 
6. Hari ta işlerinin bir elden idaresi hususunun tetkiki; 
7. Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi amrtımanlarını Devlet Bütçesine yük ol

maktan çıkarmak için radikal bir hal çaresi aranması; 
8. İktisadi Devlet tevekkülleri finansmanına salim bir istikamet vermek icın 

tetkikler vanılması ve Hazine kefaletini haiz bonoların da istikrar sağlıyacak bir 
esasa bağlanması; 

9. Muhtelif bakanlıklara ait sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığında toplan
ması veya murakabesi; 

10. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Deniz, Demir ve Havayolları, Posta, Tel
graf ve Telefon idarelerinin iktisadi bir Hetme gibi idaresini temin edecek esas
ların tesbiti ve bunların arasında koordinasyon sağlanması; 

11. Maliye Bakanlığının Umumi Muhasebe teskilâtiyle Bakanlık muhasebele
rinde sarf evrakının mükerrer tetkikini öulivecek incelemeler yapılarak üç ay 
içinde neticelendirilmesi ve gerekli tekliflerin Mclise getirilmesi. 

îzahlnnmıza son verirken istihsali artırma yolunda başlamış olan faaliyetlerin 
önümüzdeki yıllarda semerelerini almak ve daha elverişli bir iktisadi durum içinde 



Yüksek M 
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bütçelerimizi hazırlıyabilmek ümit ve temennisini izhar eder ve 1950 yılı Bütçesini 

elisin tasvibine savcılarımızla sunarız. 

Başkan | 
Mardin | 

E. Erten] 

Başkanvekili 
Divarbakır 

Bâzı mülâhazalarım vardır 
söz hakkım mahfuz kalmak 

kaydiyle 
/ . H. Tiğrel 

Amasya 
A. K. u 

B # ı 
C. S. fitren 

Erzincan 
N. Pehcan 

İsparta 
K. Ttyran 

A. 
îzmir 

nem 

Kırşehir 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Tafyvtakihç 

CH-du 
H. Yolmam-

Trajbzon 
A. E. [f§a 

Ankara 
M. Eriş-

Diyarbakır 
C. Ekin 

Eskişehir 
Muhalifim 
A. Oğuz 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 
kalmak kaydiyle 

Dr. A. Adıvar 

îzmir 
S. Odyak 

Konya 
Dr. M. F. Dündar 

Malatya 
M. S. Eti 

Samsun 
M. A. Yürüker 

Urfa 
A. Akan 

Sözcü 
Kastamonu 

M. Akalın 

Ankara 
C. Gölet 

Divarbakır 
Ş. TJluğ 

Eskişehir 
Muhalifim 

H. Polatkan 

İstanbul 
E. Amaç 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Kütahya 
Muhalifim 
H. Gedik 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Seyhan 
A. E. Yüregir 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 

Aydın 
Gh E. Alpman 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 

İzmir 
S. Dikmen 

Kırklareli 
K. Doğan 

Kütahya 
Muhalifim 

A. Menderes 

Niğde 
E. Gürsoy 

Tokad 
E. A. Sevengü 

Urfa 
Bâzı mülâhazalarımı arzetmek 

kaydiyle 
E. Tekeli 



— 24 
1950 yılı Bütçe 

HÜKÜMETİN TEKLÎEÎ 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi
ren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (1 467 330 043) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine 
giren dairelerin 1950 Bütçe yılı gi
derlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 312 381 043) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (154 949 000) 
lira, doğrudan doğruya yardim ve tiraj 
hakları şeklindeki Marshall Plânı E. R. 
P . yardımından temin olunan malların 
satışından hâsıl olacak Türk Liralariyle 
kapatılır. 

MADDE 4. — 1950 Bütçe yılı içinde 
Osmanlı Bankası ile ulan Hazine hesa
bından başka, yapılacak bağıtlarla kısa 
süreli avans almaya ve hesaplar açtır-
mıya ve en çok bir yıl süreli Hazine bo
noları çıkarmıya ve banka ve ortaklık
ların Hazineye yatırmak istiyecekleri 
paraları alarak karşılığında Hazine bo
nolar] vermeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

Su kadar ki, özel kanunların verdiği 
yetkiler dışında çıkarılacak Hazine bo
noları (100 000 000) lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleri ile uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmaya veva bu karşılıklar
la Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeve ve 
Bakanlar Kurulu kararivle bu türlü or
taklıklara ilişkin katılma senetlerini 
satın almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kanunu tasarısı 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine gi
ren dâirelerin 1950 Bütçe yılı giderleri 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (1 487 218 563) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine 
giren dairelerin 1950 Bütçe yılı gi
derlerine: karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 313 269 563) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. ~ Açık olan (173 949 000) 
liranın (154 949 000) lirası, doğrudan 
doğruya yardım ve tiraj hakları şeklin
deki Marshall Pilânı (E. R. P , ) yardı
mından temin olunan malların satışın
dan hâsıl olacak,Türk Liralariyle ve 
(19 000 000) lirası da akdolunacak iç is
tikrazlarla kapatılır. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADpE 5. — Dairelerin, 30 . VI . 
1939 tarifli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri ile ay
nı kanunen geçici 4 ncü maddesinde sö
zü geçeni maaşlı memurları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 iayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince^ geçici mahiyetteki hizmetliler 
için Bakanlar, Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADİDE 6. — 26 . V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince : 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

B) |£anunla bağlanmış vatani hiz
met aylılarını gösteren (Ç) cetveli; 

C) (trtelecek yıllara geçici yüklen
melere gjtmşmeye yetki veren kanunları 
gösteren) (G-) cetveli; 

Ç) galiye Bakanlığı Bütçesinin 
460 ncı ihtiyat ödeneği bölümünden ak
tarma yapılabilecek bölümleri gösteren 
(F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

MAİJEKE 7. — Devlet gelirlerinin, 
özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1950 Büiçe yılında da devam olunur. 

MAEJBE 8. — Millî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından yönetilecek okul pansi
yonları hakkındaki 6 . V I I . 1931 tarihli 
ve 1838 iayılı Kanunun bâzı maddeleri
ni değiştiren 11 . VI . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Öğrencilerden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

B. K. 

MADDE 5, — Hükümetin 5 nci 
maddesi ayniyle kabul eHilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — 1950 yılı ders dönemi 
içinde ücret ve giderleri Devletçe veril
mek üzere pansiyonu bulunan lise ve 
ortaokullarda parasız yatılı okutturula
cak öğrencilerin sayısı 1 250 olacaktır. 
Parasız yatılı öğrenciler 915 sayılı Ka
nun bükümleri dairesinde yapılacak im
tihanlarla aşağıdaki nispet dâhilinde se
çilerek alınır : 

A) Üçte bir, müsabaka imtihanla
rında en yüksek başarı gösteren öğren
ciler; 

B) Üçte bir, lisesi olmıyan illerde 
oturan ortaokul mezunu öğrenciler; (Se
çimde her ile isabet edecek şekilde ha
reket olunacaktır.) 

C) Üçte bir, türlü şartlan ve ihti
yaçları göz Önünde bulundurularak 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edile
cek illerde çalışmakta olan ve Genel 
Bütçeden aylık alan Devlet memurları
nın çocukları. 

MADDE 10. — 11 . V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 11 . V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanun gereğince açılmış 
pansiyonlar gelirlerinden (60 000) lira 
almarak geliri yeter olmıyan pansiyon
lara verilebilir. 

MADDE 12. — 17 . IV . 1940 tarihli 
ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanu
nunun 7 nci maddesi gereğince kullanı
lacakların kadroları ile ek görev tazmi
natları ve sağlık memurları kadroları, 
bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 13. — 30 . V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1950 Büt
çe yılında kullanılamaz. 

B. K. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 12 nci 
maddesi 11 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 13 ncü 
maddesi 12 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — 7 . VI . 1939 tarihli 
ve 3634 sayüı Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğin
ce Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile 
almaealf: hayvanların 1950 Bütçe yılı 
alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvel
de ve 38 nci maddesi gereğince alınacak 
motorlu taşıtların alım değerleri de bağ
lı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MAİ)DE 15. — Gider bölümlerinden 
yapılacik harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (|l) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADİDE 16. — Bütçelerde geçen yıl 
borçları bölümlerindeki ödenekler üs
tünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu 
bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir. 

1929 - 1948 Bütçe yıllarına ilişkin 
olup, Muhasebei Umumiye Kanununun 
93 ncü maddesine göre zaman aşımına 

•uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar, 1950 Bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıl
lar borçları bölümlerine Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 17. — 2 . VI . 1929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin 
karşılıkları 1950 Bütçe yılında para ile 
ödenir. 

ve 459 
ren 
matlubkt 

1339 

lar için 
rina 
uğramış 

MADDE 18. — 3 . IV . 1340 tarihli 
şâyılı (1324 Temmuzundan itiba-

senesi gayesine kadar bilcümle 
ve düyunu Hazinenin sureti 

mahsubuna dair Kanun) ile ilgili borç-
verilecek tahvillerin, alacaklıla-

veirilmesinden önce zaman aşımına 
kuponlarının karşılıkları ile 

bunlardan 100 liraya kadar olan borçla
rın tamamı ve bundan üstün olanların 

B. K. 

MADDE 13. — Hükümetin 14 ncü 
maddesi 13 ncü madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 15 nci 
maddesi 14 ncü madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 16 ncı 
maddesi 15 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 17 nci 
maddesi 16 ncı madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 18 nci 
maddesi 17 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 
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100 liradan aşağı parçaları 1950 Bütçe 
yılında para ile ödenir. 

MADDE 19. — Katma bütçeli idare
lerle, Genel Bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin üniversiteler, her dere
ceden okullar ve yabancı memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğren
ciler için bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarları, bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin 
burs ve giderlerine harcanmak üzere 
bağlı (A) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak bölüm ve maddelere 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakam yet
kilidir. 

MADDE 20. — Devlet Meteoroloji 
işleri Genel Müdürlüğünce meslek okul
larında okutturulacak öğrenci sayısına 
göre öğrenim, yiyecek ve giyecek gider
leriyle, ders ücretleri karşılığı olarak 
bağlı (A) işaretli cetvelin mezkûr Genel 
Müdürlük Bütçesinin 476 ncı bölümü
nün 1 nci maddesine konulmuş olan öde
nekten gerekli miktarları aynı cetvelin 
ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

MADDE 21. — 26 . V . 1932 tarihli 
ve 1980 sayılı Muvazene Yergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesinde yazılı süre 
1 Mart 1950 tarihinden 28 Şubat 1951 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 22. — 1950 Bütçe yılı için
de Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı 
için yabancı memleketlerden getirile
cek, ithalât umumi tarifesinin 695 nu
marasına dâhil akar yakıtlar Gümrük 
Resmi ve zamları ile Hazineye, katma 
bütçeli dairelere, özel idare ve beledi
yelere ait her türlü vergi, resim, harç 
ve zamlardan ve ardiye ücretinden ba
ğışıktır. 

B. K. 

MADDE 18. — Hükümetin 19 ncu 
maddesi 18 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümetin 20 nci 
maddesi 19 ncu madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümetin 21 nci 
maddesi 20 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Hükümetin 22 nci 
maddesi 21 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 
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MAÖDE 23. — Devlet Kâğıt ve Ba
sım Genel Müdürlüğünün sermayesi 
to^kttldiıki 29 . V . 1946 tarihli ve 4911 
î«ş^ıtr Kanunun geçici maddesinin son 
fıkrası liükmü^l950 Bütçe yılında uy-
gulanmafr 

MM:I3İŞE 24. — Bu kanun hüküm
den M l i r t 19SÖ târihinden itibaren yü-
ş?üf]fi& ^ e r . 

J ^ A I İ | E 25. .— 
Bakanı ij|rütûr. 

f&şoakan 
ıŞ*fGffealtay: 

1 •> 

Devlet Bakam . 
CL£.i$ırlas,, 

MmtSa^şaei Bakanı, 
B, tğakır 

Bışişler^Bakanı 
'$. mdok 

tfflkb. v^ijğiret Bakanı-
W4âa0,t)icleW 

î®. 'smT^M. Bakanı 
^ ; ı F . ki Bürseir 
Uî^irıjta Bahanı 

OBu, .kanunu Maliye 

Devlet * Bakanı ve 
Başb. Y&rdtöieısı 

Adalet .Bakanı; 
FuadL Mrmm 
İçişleri Bakanı 
E. Erjşirgü 

Maliye Bakanı 
/. Rl Aksal' 

Bayındırlık Bakanı 

S^ r̂e S? Y; Bakanı 
Er. m&ivyttısti 

TarinıBakâ'&ı 
CavmOîım 

Çalışına Bakanı 
R. $. Sirer 

İşletmeler Bakanı 

B. K. 

MADDE 22. — Bağlı (A) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmınm 724 
ncü (Doğu Anodolu ve Edirne ili kal
kınma giderleri) bölümüne konulan 
ödenekten Bakanlar Kurulunca belirti
lecek miktarı kara Yolları Genel Mü
dürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (B) işaretli cetvele gelir ve (A) işaret
li cetvelde aynı ad altında açılacak özel 
bir bölüme ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 23. — Hû^ümeÜn~24 ncü 
maddesi 23 ncü madde alarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE, 2 4 — Hükümetin 25 nci 
maddesi.24 ncü madde olarak ayniyle 
kabul "edilmiştir. 

>v 



A - Cetveli 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 

» İktisadi î ş Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm G. M. 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri G. M. 
Diyanet İsleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tamı ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bak. (Kara kuvvetleri) 

» » » (Hava » ) 
» » » (Deniz » ) 
» » » (As. Fb. G. M. ) 
» » » (Harita G. M. ) 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlümü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Malive » 
Deflet borçları 
Millî Eğitim » 
Bavmdırlık » 
Ekonomi ve Ticaret » 
Saflık ve Sosval Yardım » 
Gümrük ve Tekel » 
Tarım » 
Ulaştırma » 
Çalışma » 
İşletmeler » 

1949 
Lira 

10 524 623 
1 047 500 
1 989 657 
3 460 550 

0 
1 004 896 
6 632 180 
1 671 021 
2 243 787 
2 859 215 

42 508 097 
6 178 405 

329 762 054 
58 051 907 
46 P82 606 
28 216 083 

4 537-350 
19 734 472 
33 467 260 
42 937 214 
13 497 4Q9 

141 234 648 
168 148 759 
im 732 843 
118 239 461 
14 604 339 
52 5*5 908 
19 357 540 
36 303 070 
3 801 783 
1 760 900 

0 

Hükümetin 
1950 yılı 

için teklifi 
Lira 

14 367 595 
996 342 

2 052 265 
3 212 549 
1 001 533 
1 038 327 
4 626 175 
2 772 199 
2 188 228 
2 912 400 

45 828 594 
6 540 740 

334 229 997 
49 724 302 
47 192 331 
23 210 024 

3 850 800 
23 538 152 
34 822 720 
41 0*3 2*2 
12 07 | 700 

144 556 744 
198 954 487 
177 532 547 
145 066 418 

4 3*0 759 
58 873 116 
19 725 757 
45 060 515 

3 461 882 
1 545 129 

10 982 484 

Bütçe Ko
misyonunca 
kabul edilen 

Lira 

14 452 725 
1 006 307 
2 052 451 
3 412 549 
1 000 773 
1 048 067 
4 626 475 
2 772 199 
2 435 628 
2 912 720 

43 703 594 
6 541 740 

334 252 597 
49 727 P02 
47 195 531 
23 210 524 

3 851 050 
23 045 352 
34 494 880 
40 3*0 752 
12 070 700 

161 047 485 
203 467 178 
176 444 347 
152 154 058 

4 381 159 
56 721 916 
19 568 717 
43 405 712 

3 363 262 
1 545 529 

10 964 684 

TOPLAM 1371875 627 1467 330 043 1487 218 563 
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1950 Yılı 

GİDER BÜTÇELER 



I 



1 - Büyük Millet Meclisi 



Gerekçe 

Büyük Millet Meclisinin 1950 yılı için hazırlanan Bütçe tasarısı hizmetliler kadrosunu ihtiva 
eden (D) ve 1949 yılı içinde (E) cetveline giren geçici hizmetliler için alınan kadro cetvelleriyle 
birlikte yüksek katlarına sunulmuştur. 

(14 367 595) liradan ibaret bulunan genel toplamının geçen 1949 yılı bütçesinin genel tutan 
olan (10 569 623) rakamına nazaran (3 797 972) lira gibi mühim bir fazlalığın (bulunduğu görül
mektedir. 

Fakat : Bu artış tasarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere her hangi idari sefbep ve mülâ
hazaların tesiri altında bütçenin masraf tertiplerine yapılan ilâvelerden doğmuş olmayıp ancak 1950 
yılı içinde yapılacak yeni seçimler dolayısiyle kanun icabı olarak Dokuzuncu Dönemin Birinci Iç'ti-
•ma yılı başlangıcı olan Kasım ayından Şunat ayı sonuna kadar dört aylık süre için Milletvekille
rine verilmesi lâzımgelen ödenek, geçici tazminat ve yolluk ile yine 1950 yılı içinde Avrupa Par
lâmentolar Birliği Istişari Meclisi toplantılarına katılacak üyelerin Milletvekili olmaları icahede-
oeğine göre bu hususta Hükümetçe yapılan temenni ve gösterilen lüzuma binaen bu toplantılara gi
decek Milletvekillerinin ihtiyarı zaruri olan masraflarını karşılamak ve aynı zamanda da Kamutay 
müzakerelerini »daha süratle ve noksansız tespit edeceği ve bu itibarla kola'ylıklar sağlaması bakı
mından satmalinması düşünülen ses makinesi ve cihazının bedeli ile kanunen muayyen olan mia
dını çok yıllar önce doldurduğu için sık sık bozulması se'beibiyle daimî bir masraf mevzuu olan Baş
kan otomoibilinin yenilenmesini temin gibi maksatlarla bâzı 'bölüm ve maddelere bu mecburiyetler
den doğma yapılan zamlardan ileri gelmiştir. 

Ancak : Kanuni olan ve arzolunan bu sebepler muvacehesinde Dokuzuncu Dönemin Birinci iç
tima yılı başı itibariyle Kasım ayından Şubat ayı sonuna kadar olan dört aylık süreye göre hesap
lanarak 101 nci bölümün ikinci üye ödeneği maddesine (2 134 400) ve 102 nci 'bolümün birinci 
geçici tazminat maddesine de yapılan hesaha göre (185 600) ve 103 ncü üye yollukları bölümüne 
de (1 395 000) lira fazla miktarlar konulduğu gibi 453 ncü bölümün beşinci Avrupa Parlâmentolar 
Birliği Istişari Meclisi toplantılarına katılacakların yollukları maddesine (80 000) lira ve 723 ncü 
satmalmacak ses makinesi ve cihazı bölümüne (10 000) ve 722 nci satmalmacak Başkan otomobili 
'bölümüne de (31 500) lira fazla ödenek konulmuştur. 

Bunun haricinde kalan tert ipleri eki rakamlar hemen tamamiyle geçen yılın aynı olarak tesbit 
edilmiş olmakla beraber bu hususta eski yıllarda olduğu gibi bu sene de bütün bölüm ve maddelere 
sadece tam bir yıl içinde yapılması lüzumlu hizmetleri karşılıyabilecek miktardan fazla bir rakam 
konmaması için büyük 'bir dikkat ve hassasiyet gösterilmiş ve ana prensip olan tasarrufa riayet esa
sı daima göz önünde bulundurulmuştur. 

Binaenaleyh : Tasarının ihtiva eylediği (14 367 595) liranın kalbuliyle Bütçe Komisyonuna ha
vale buyrulmasmı saygı ile yüksek tasviplerine arzeyleriz. 



Rapor 

10 . XII .1949 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Büyük MJUet Meclisinin 1950 yılı Bütçe tasarısı ile hizmetliler kadrosunu ihtiva eden «D» cet
veli ye 1949 k$ı içinde «E» cetveline giren geçici hizmetliler kadrosu tetkik olundu. Komisyonu
muzun geçen) seneki bütçe raporunda: 

A) Millî! Sarayların bugünkü idare tarzının yeniden tetkiki ile tarihî ve mimarî bakımdan 
muhaf azal arıtıl kâfil yeni bir idareye ihtiyaçları olup olmadığının araştırılması, 

B) Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başkan vo Bakan ödeneklerinin özel kanunlarla tesbiti, 
temenni olunlmuştur. 

1. Millî Sarayların idare tarzı alâkalı dairelerco tetkik edilmekte olup varılacak neticeye 
göro gereken kanun tasarısının Büyük Meclise sevkedileceği, 

2. Mecli$ Başkanı ödeneği özel kanununda, Saym Maliye Bakanının . Komisyonumuzdaki be
yanatında açıkladığı veçhile Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakan ödenekleri kanun tasarısiyl e bir
likte derdesti sevk bulunduğu yapılan tetkiklerden ani aşılmıştır. 

Bütçe tasarısı 

1950 yılı Bütçe tasarısı (14 367 595) lira olarak teklif edilmiştir. 

1949 Bütçesinin tutarı, aynı yıl içinde verilmiş olan (45 000) liralık ek ödenekle birlikte : 
(10 569 623)| lira olduğuna göre, geçen yıla nazaran bu sene : (3 797 972) lira fazla ödenek is
tenmektedir.! '; - ' . . . . • 

Bu artışıjı i başlıca sebebi; 1950 yılı içinde, yapılacak seçimler dolayısiyle dokuzuncu dönemin 
birinci içtimja yılı başlangıcı olan Kasım ayından Şubat ayı sonuna kadar dört aylık süre için Mil
letvekillerine! yerilmesi gereken ödenek, geçici tazminat ve yolluk tutarının bu yıl bütçsine eklen
miş olmasıdıp. 

Dört aylijk:. Üye ödeneği için 10.1 nci-bölümün ikinci maddesine . 2 134 447 
Geçici/tejsminat için 102 nci bölümün birine;' maddesi . 185 600 
Ve yolluklar için de 103 ncü bölümün 1 395 000 

3 715 047 
liraki ceman! 

liralık ödenek ilâve edilmekle beraber: 

Avftıpa Parlâmentolar Birliği Istişari Meclis toplantılarına katılacak Milletve-
m|a$raflarını karşılamak üzere 453 ncü bölümün yolluklar maddesine 

Kanuni miadını çok yıllar önce doldurduğu için sık sık bozulması sebebiyle 
iihtiyarmı icap ettiren Başkan otomobilinin yenilenmesi maksadiyle muba-

oflarak 
Kanjutay müzakerelerini noksansız tesbit edebilecek ses makineleri mubaya.a 

A) 
killerinin 

B) 
daimî masratf 
yaa bedeli 

C) 
bedeli için 

D) 
lira fazla tahsisat 

Millet Meclisi memurlarının kanuni terfilerini karşılamak için de 
talep edilmiştir ki bunların yekûnu (3 805 349) liraya yükselmektedir. 

35 000 

31 500 

10 000 
13 802 
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Diğer bölüm ve maddelerin bâzılarında geçen yıla nazaran eksiltmeler ve bâzılarında da zaru

ri ve kanuni sebeplerle yükseltmeler yapılmıştır. 

Bunların müfredatı berveçhkirdir. , 

Bölüm 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
y> 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 

202 
203 
205 
206 
207 
208 
209 
301 
302 
304 
307 
309 
401 
402 
404 
454 
478 
502 
503 
721 

Ücretler 
Geçici hizmetliler 
Geçici tazminat 
Zamlar 
Yabancı dil ikramiyesi 
İkramiye , 
Emekli sandığı keseneği 
Büro giderleri ; 
Millî Saraylar giderleri 

» » posta giderleri 
Yolluklar 
Taşıt giderleri 
Basımevi giderleri 
Bahçe giderleri 
Koruyucu asker müfrez&si giderleri 
Sigorta 
Soruşturma 
Eski yıllar borçlan 
Karşılıksız » 
Motosiklet 

3 720 
1 000 

792 
840 

1 
6 670 

1 300 
13 000 

150 
3 000 
3 000 
5 000 
1 000 

";;: 

1 185 

Lira zam 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

» 

4 620 

8 543 
2 000 

20 000 
8 872 

4 000 

T. 

> 
» 
> 
» 

> 

tenzil 

» 
» 
» 
» 

» 

40 658 48 035 

Cetvelde görüldüğü üzere muhtelif bölümîerder 48 035 lira indirilmiş ve muhtelif bölümlere 
40 658 lira eklenmiştir. 

Bu husustaki noktai nazarımı şifahen arzedeceğim. i 

(D) Cetveli 
1950 senesi için tesbit edilmiş olan hizmetliler kıdrosu üç noksaniyle 292 hizmetli üzerinden 

teklif edilmektedir. 

Yeniden talep cdijen yedi hizmetliye mukabil, 10 hizmetli cetvelden çıkarılmış ve 7 hizmetli
nin ücretleri arttırılmıştır. Bunlar ve diğer hususlar hakkındaki düşüncelerimi Yüksek Komisyonun 
huzurunda açıklıyacağımı hürmetlerimle arzederim. 

Ankara Milletvekili 
Muammer Eriş 
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M. ödeneğin çeşidi 

1940 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınea istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

ödenekler 
1 | Başkan ödeneği 9 272 9 272 9 272 
2 Itîye ödeneği , 6 403 200 8 537 600 8 537 600 
3 J Başkanlık Divanı tazminatı 24 011 24 058 24 058 

.' 

1 
2 

' i ' 

Bölüm toplamı 

#eçici tazminat ve denetçi üc
reti 
geçici tazminat 
Denetçi ücreti 

Bölüm toplamı 

Üyelerin yollukları 

Birinci kısmı toplamı 

6 436 483 

556 800 
2 001 

558 801 

1 395 000 

8 390 284 

8 570 930 

742 400 
2 001 

744 401 

2 790 000 

12 105 331 

8 570 930 

742 400 
2 001 

744 401 

2 790 000 

12 105 331 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Meclis memurları aylığı 
Millî Saraylar memurları ay
lığı 
]Meclis memurları açık aylığı 
Millî Saraylar açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ütretier 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar hizmetlileri üc
reti 

Bölüm toplamı 

617 700 

0 
1 500 

0 

619 200 

553 980 

0 

553 980 

580 200 

52 800 
1 
1 

633 002 

302 580 

255 120 

557 700 

672 300 

50 400 
1 
1 

722 702 

290 880 

259 020 

549 900 
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ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
Meclis geçici hizmetlileri üc
reti 
Millî Saraylar geçici hizmetli
leri ücreti * 

Bölüm toplamı 

n - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Meclis memurlarının çocuk 
zammı 
Millî Saraylar memurlarının 
çocuk zammı 
Meclis memurlarının doğum 
yardımı 
Millî Saraylar memurlarınm 
doğum yardımı 
Meclis memurlarının ölüm yar
dımı 
Millî Saraylar memurlarının 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4356 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

1949 1950 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

Ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 20 000 20 000 

4 000 5 000 5 000 

24 000 .•. 25 000 25 000 

32 952 33 744 38 940 

24 000 23 280 23 880 

0 1 560 1 560 

4 000 3 000 2 500 

0 1 000 1 000 

4 000 3 000 3 000 

0 1 000 1 000 

32 000 32 840 32 940 

0 1 1 

0 6 670 6 670 

143 911 139 291 147 410 
3 000 3 000 3 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

mnca istenen kabul edile a 
Lira Lira 

211 Fazla çalışma hakkı 
1 P. T. T. memurlarına verilecek 

fazla çalışma hakkı 1 300 1 300 1 300 
Çalışma saatleri dışında ve ge
celeri çalışanlara özel kanunu ' 
gereğince verilecek yevmiyeler 37 000 37 000 37 000 

212 

Bölüm toplamı 

4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 

ikinci kısım toplamı 

38 300 

8 400 

1 455 743 

38 300 

8 400 

1 477 948 

38 300 

12 900 

1 577 763 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

301 Büro giderleri 
İ Kırtasiye 4 200 6 000 6 000 
2 Döşeme ve demirbaş 10 500 10 000 10 000 
3 öteberi giderleri ve düşünüle-

miyen giderler 75 000 75 000 75 000 
4 Aydınlatma ve havalandırma 17 000 17 000 17 000 
5 Isıtma 15 000 15 000 15 000 
6 Şehir suyu giderleri 0 0 8 000 

Bölüm toplamı 121 700 123 000 131 000 

302 Millî Saraylar giderleri 
1 Kırtasiye 1 250 1 250 1 250 
2 Döşeme ve demirbaş 2 500 5 000 5 000 
3 öteberi giderleri 10 000 15 000 15 000 
4 Aydınlatma 20 000 20 000 20 000 
5 Isıtma 16 500 15 000 10 000 
6 Şehir suyu giderleri 4 000 8 000 8 000 
7 Hizmetlilerin yiyecek gider

leri 15 000 18 000 18 000 

Bölüm toplamı 69 250 82 250 77 250 

303 I Basılı kâğıt ve def terler 2 500 2 500 2 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 P. T. T. ücret ve giderleri 
1 Meclis posta, telgraf ücreti 6 000 6 000 6 000 
2 Millî Saraylar posta, telgraf 

ücreti 0 150 150 
3 Meclis telefon giderleri 15 000 15 000 25 000 
4 Millî Saraylar telef on giderleri 25 000 25 000 15 000 

Bölüm toplamı 46 000 46 150 46 150 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

306 Giyecekler 
1 Meclis hizmetlileri giyecekleri 25 000 25 000 25 000 
2 Millî Saraylar hizmetlileri gi

yecekleri 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 40 000 40 000 40 000 

307 Yolluklar 
1 Meclis memurlarmm sürekli 

görev yolluğu 1 000 1 000 1 000 
2 Meclis memurlarmm geçici gö

rev yolluğu 3 000 3 000 3 000 
3 Millî Saraylar memurlarmm 

geçici görev yolluğu 500 3 500 3 500 

Bölüm toplamı 4 500 7 500 7 500 

1 
2 

1 

2 

3 

4 

Meclis memurları 
Millî Saraylar memurları 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
Başkan otomobilleri işletme 
giderleri 
Başkan otomobilleri onarma 
giderleri 
Başkanvekilleri otomobili iş
letme giderleri 
Başkanvekilleri otomobil onar
ma giderleri 

2 500 
0 

2 500 

4 000 

3 000 

2 000 

2 000 

2 000 
500 

2 500 

4 000 

2 000 

5 000 

3 000 

2 000 
500 

2 500 

4 000 

2 000 

6 500 

3 000 
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M. 

• * ' . ' 

i •• 
i 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 Başka taşıt giderleri 3 500 3 500 3 500 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire kıs
metleri 

Basımevi işletme giderleri 
Bahçe giderleri 
Meclis bahçesi giderleri 
Millî Saraylar bahçesi gider
leri 

Bölüm toplamı 

Başkanlık tören ve ağırlama 
Igiderleri 
Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 
i Aylıklar 
Geçici tazminat 
Tayınat 

: Aydınlatma ve ısıtma 
i Givecekler 
! Teçhizat 
Erlerin nakliye ücreti 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Yapı ve onarma 
Kırtasiye 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

14 500 

300 950 

-

57 000 

12 000 

2 000 

14 000 

2 500 

30 050 
1 620 

69 642 
2 800 

20 421 
3 440 
3 000 
1 500 
2 000 

900 
1 000 

136 373 

17 500 

321 400 

62 000 

12 000 

3 000 

15 000 

2 500 

34 150 
1 940 

66 635 
2 800 

12 215 
3 440 
3 000 
1 500 
1 000 

150 
1 000 

127 830 

19 000 

325 900 

62 000 

4 000 

3 000 

7 000 

2 500 

34 150 
1 940 

66 635 
2 800 

12 215 
3 440 
3 000 
1 500 
1 000 

150 
1 000 

127 830 
''-Tl- '-,., » • -' J-T-» 

Kitaplık giderleri 
1 Gazete ve mecmua abone bedel-

! leri ile cilt karşılığı ve başka 
{ giderler 7 700 7 700 7 700 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

2 Satın alınacak kitap bedeli 

Bölüm toplamı 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 800 

15 500 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 800 

15 500 

7 800 

15 500 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Parlamentolararası Birliğine 
katılma payı 4 500 4 500 4 500 

2 Parlamentolararası Birliği top
lantısına katılacakların yolluk-

3. 

4 

5 

6 

454 
1 
2 

0 

501 
502 

1 
2 

lan 
Avrupa Parlâmentolar Birliği
ne katılacakların yollukları 
Avrupa Birliği Istisari Meclis 
toplantılarına katılacakların 
yollukları 
Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları 
Parlamentolararası Birliği 
Türk Grupu giderleri 

Bölüm toplamı 

Sigorta 
Meclis 
Millî Saraylar 

Bölüm toplamı 

Meclis soruşturmasiyle yargı
lama ve her çeşit giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 
G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1945 - 1948 yıllan borçları 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

10 000 

10 000 

0 

1 

1 700 

26 201 

1 700 
10 000 

11 700 

20 000 

283 274 

500 

9 871 
1 

9 872 

10 000 

10 000 

80 000 

1 

1 700 

106 201 

1 700 
8 000 

9 700 

0 

338 731 

500 

500 
500 

1 000 

10 000 

10 000 

80 000 

1 

1 700 

106 201 

1 700 
8 000 

9 700 

0 

330 731 

600 

500 
500 

1 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Karşılıksız borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 514 

10 372 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 185 

2 685 

0 

1 500 

i edinci Hısım -1 atırımlar 
I - Yapı ve imar işleri 

Onarma 
Meclis 
Millî Saraylar 

Bölüm toplamı 

Satın alınacak motosiklet be
deli 
Satın alınacak Başkan otomo
bili bedeli 
Meclis tutanakları için satın 

! alınacak ses makinası bedeli 

Yedinci kısım toplamı 

10 000 
70 000 

80 000 

4 000 

0 

0 

84 000 

10 000 
70 000 

80 000 

0 

31 500 

10 000 

121 500 

10 000 
70 000 

80 000 

0 

31 500 

0 

111 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı, 

GENEL TOPLAM 

8 390 284 
1 455 743 

300 950 
283 274 
10 372 
84 000 

10 524 623 

12 105 331 
1 477 948 

321 400 
338 731 

2 685 
121 500 

14 367 595 

12 
1 

105 331 
577 763 
325 900 
330 731 

1 500 
111 500 

14 452 725 





2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 

13 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı 1950 malî yılı Bütçe tasarısı üzerindeki inceleme sonuçları aşağıda saygı ile 
arzolunur. 

Umumi mukayese 

1. 1950 malî yılı için teklif edilen bütçenin toplamı 996 342 lira olup 1949 yılının 1 047 000 
liralık toplamına nazaran 51 158 lira noksandır. Bu fark % 4,8 nispetinde bir tasarrufu ifade 
eder. 

1950 Bütçesiyle teklif edilen miktarın 1939 yılının 448 667 lirasına nazaran fazlalığı ise 547 675 
lira olup % 122 nispetinde bir artışı göstermektedir. 

1949 yılı içinde ek ödenek teklifi yapılmamış ve 30 . XI . 1949 tarihine kadar bütçeden 
884 275 lira sarf olunarak sene sonunda 40 000 liranın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

( ' ), Bölümler arasında mulcayese 

Birinci kısım : Öd'enek ve benzeri özlük'Jıaklar 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı geçen senenin aynı olup aşağıdaki miktarlardan terekküp 
etmektedir: 

Lira 

65 336 Asli ödenek 
91 472 Olağanüstü ödenek 
29 760 Tazminat 

186 568 Toplamı 

1939 yılma nazaran asil ödenekte 5 336 ve olağanüstü ödenekte 7 472 lira olmak üzere ceman 
12 808 lira artış vardır. Tazminatta fark yoktur. 

Bu iki kalemdeki artışlar, 4178 sayılı Kanun gereğince mezkûr ödeneklerin ita miktarları üze
rinden umum arasında yapılmış olan % 15 nispetindeki fevkalâde zamdan mütevellittir. 

İkinci kısım : Personel giderleri 

Bölüm : 201 memur aylıkları: Kadroda hiçbir artma yoktur. Ancak geçen sene bütçesine tah
sisatı konmamış olan iki memurun aylıkları ile sene içinde terfi etmiş bulunan iki memurun ter
fi farklarını da karşılamak üzere bu tertibe geçen seneye nazaran 10 200 lira fazlasiyle 129 300 lira 
ödenek konmuş bulunmakta ve bu fazlalık hizmetliler ücretinden yapılan tasarrufla karşılan
maktadır. 

Açık aylığı, geçen sene olduğu gibi bir liradır. 

Memur aylıklarının 1939 yılı ödeneğine nazaran fazlası % 156 dır. Aylıklı memur kadrosun
da görülen fark ise 1945 yılında 4178 sayılı Kanun ile ilâve edilen bir mütercim ve bir de kütüphane 
memurundan ibarttir. 
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Bolüm : 202 hizmetüer ücreti ödenekleri, kadrolardan yapılacak tasarruf dolayısiyle, geçen 

yıldan 12 000 lira noksaniyle 190 533 Ura olarak tesbit edilmiştir.. 

1939 yılırja nazaran ödeneklerde % 300 nispetinde bir artış ve adet itibariyle kadroda % 21 
nispetinde bir azalış görülmektedir. 

Bu tertipten ücret alan hizmetliler (D) cetveline dâhil olmadıklarından emsalleri hakkındaki 
emeklilik haklarından mahrum kalmış bulunuyorlardı. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre 
bunların da emeklilik Kanunlarından faydalanacakları anlaşılmıştır. 

Bölüm 205 : Geçici tazminat — Bu tertipte geçen seneye nazaran görülen 252 lira fazlalık, yu
karda memur aylıkları bölümünde arzedilen iki memura ait olmak üzere bu sene bütçesine geçici 
tazminat karşılığının da ilâvesi zaruretinden mütevellittir. 

i 

Bölüm 206 : 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak çocuk zammı, doğum ve ölüm yar
dımları ödenekleri, geçen senenin aynıdırlar. 

Bölüm 209 : 5434 sayılı Kanun gereğince emekli Sandığına yatırılacak Ödemeler karşılığını teşkil 
eden bu tertipte görülen 390 lira fazlalık geçen sene (L) cetvelinden çıkarılan ve yukarda bahsi 
edilen iki memurun kadroya alınmasından ve me urların yıl içindeki terfilerinden ileri gelmiştir. 

Bölüm 210 : Temsil ödeneği, geçen yılın aynıdır/ 

Bölüm 213 : Yaverlik ve başdoktor ödeneği, geçen senenin aynıdır, 

!•*' Üçüncü kısım ; Yönetim giderleri 

Geçen setıe bu kısımda 39 ncu bölüm olarak 13 maddede gösterilmiş olan hizmetlerden: 

(Kırtasiye), (Döşeme ve demirbaş), (öteberi giderleri), (Aydınlatma), (Binek hayvanları mas
rafı), (Memur ve hizmetliler yiyecek giderleri) bu sene aynı kısımda yedi madde halinde olmak 
üzere 301 numaralı bölümde toplanmış ve (Haberleşme), (Giyecekler), (Yolluklar) ve (Taşıt gider
leri) ise aynı kısımda 304, 306, 307, 309 numaraladle yeniden açılan müstakil bölümler halinde tesbit 
edilmiştir. 

Geçen sene bu kısımda birer madde halinde yer almış olan hizmetlerden (Su, bahçe giderleri ile 
işçi ücreti) bu sene dördüncü bir kısımda 402 numaralı bir bölümde, (Onarma) maddesi yedinci 
kısım olarak 701 nci bölümde, (Taşıt satınalma giderleri) yedinci kısmm 721 nci bölümünde gös
terilmiş bulunmaktadır, 

Bu hizmetlerden (Kırtasiye), (Döşeme ve demirbaş), (Öteberi giderleri), (Memur ve hizmetliler 
yiyecek giderleri), (Haberleşme giderleri), (Giyecekler), (Yolluklar), (Taşıt giderleri), (Onarma), 
(Su, bahçe giderleri ile işçi ücreti), (Taşıt satınalma giderleri) tertiplerinde bu yıl, tasarıda gösterilen 
miktarlarda; azalmalar vardır ki, toplamı 50 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Taşıt kadroları geçen senenin aynıdır. Ancak 1949 da olduğu gibi 1950 yılında da bunlardan iki 
veya üç taşıtın yenilenmesi düşünülmektedir. 

v p Edirne Milletvekili 
r Mahmud Nedim Gündüzalp 



1 8 - Cumhurbaşkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Başkanlık Div<ı- Komisyonca 

nınca istenen kabul edileu 
Lira Lira M. 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 

1 Asıl ödenek 
2 Olağanüstü ödenek 
3 Tazminat 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

65 336 
91 472 

29 760 

186 568 

186 568 

65 336 
91472 

29 760 

186 568 

186 568 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

186 568 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

119 100 
1 

Bölüm toplamı 119 101 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
G-eçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D, J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 

202 533 

7 536 

3 000 
3 000 
1 600 

7 600 

129 300 
1 

129 301 

190 533 

7 788 

3 000 
3 000 
1 600 

7 600 

129 300 
1 

129 301 

190 533 

7 788 

3 000 
1 600 
1 600 

6 200 

5 835 6 225 17 590 



Cumhurbaşkanlığı — 19 — 

1949 1950 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

! ödeneği nrnca istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Genel giderler 
O Memur ve hizmetliler yiyecek 

igiderleri 
O Taşıt giderleri (işletme, tamir, 

satınalma) 
O Giyecek giderleri 
O Isıtma giderleri 
O Yolluklar 
O Döşeme ve demirbaş 
O Haberleşme 
O i Yapı ve onarma 
O | Kırtasiye 
O I öteberi giderleri 
O Aydınlatma giderleri 
O Su, bahçe giderleriyle işçi üc

reti 
O Binek hayvanları masrafı 

Üçüncü kısım toplamı 

, Üğüncü kısım - Yönetim gider-
| leri 

Genel giderler 
1 I Kırtasiye O 
2 I pöşeme ve demirbaş O 
3 I Öteberi giderleri O 
4 aydınlatma O 
5 Isıtma O 
6 Binek hayvanları masrafı O 

Temsil ödeneği 3 000 3 000 3 000 
Yaverlik ve başdoktor ödeneği 15 327 15 327 15 327 

ikinci kısım toplamı 360 932 359 774 369 739 

125 000 

80 000 
25 000 
40 000 
30 000 
15 000 
35 000 
20 000 
4 000 
31 000 
25 000 

60 000 
10 000 

500 000 

120 000 

75 000 
22 000 
40 000 
27 000 
10 000 
28 000 
10 000 
3 000 
30 000 
25 000 

50 000 
10 000 

450 000 

0 
ılf 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 000 
10 000 
30 000 
25 000 
40 000 
10 000 



— 20 — Cumhurbaşkanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 1950 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

\r. 

304 
306 
307 
309 

7 Memur ve hizmetliler yiyecek 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Haberleşme 
Giyecek giderleri 
Yolluklar 
Taşıt giderleri (işletme, tamir, 
satmalma) 

Üçüncü kısım toplamı 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

1 
o 

o 
o 

o 

0 

120 000 

238 000 

28 000 
22 000 
27 000 

75 000 

390 000 

402 

701 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Su, bahçe giderleriyle işçi üc-
reti 

Dördüncü kısım toplamı 

Yedinci hısım - Yatırımlar 

Yapı ve onarma 

Yedinci kıs?m toplamı 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 000 

50 000 

10 000 

10 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

186 568 
360 932 
500 000 

0 
0 

1 047 500 

186 568 
359 774 
450 000 

0 
0 

996 342 

186 568 
369 739 
390 000 
50 000 
10 000 

1 006 307 



3 - Sayıştay Başkanlığı 



Gerekçe 

1950 yılına ait Bütçe giderleri 1949 yılı Bütçesine nazaran (62 608) lira fazlasiyle (2 052 265) 
lira olarak hesap ve tahmin edilmiş ve fazlalık sebepleri de aşağıda arzolunmuştur. 

1. 201 nci aylıklar bölümünün 1 nei memurlar aylığı maddesinde 1949 yılı Bütçesine nazaran 
fazla görünen (62 225) liranın (38 000) lirası 1950 yılında terfi müddetlerini dolduracak memur
ların aylık farkları karşılığı ve (16 150) lirası 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun J4 ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince ödenecek % 1 1er karşılığı ve (8 075) lirası 
da yine aynı kanunun 14 ncü madedsinin (D) fıkrası gereğince Devletçe ödenmesi gereken terfi 
farkları ve % 25 giriş aidatı karşılığıdır. 

2. 201 nci bölümün 2 nci açık aylığı maddesine lüzumunda ödenek aktarılabilmesi için 1 lira 
konulmuştur. 

3. 202 nci hizmetliler ücreti bölümünde 1949 yılma nazaran görünen fazlalık (850) liradan 
ibaret olup bu da (5434 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken % 1 lerle Devletçe verilmesi 
gereken % 25 giriş aidatı karşılığıdır.) 

4. 205 nci geçici tazminat bölümündeki ödenek geçen yıla nazaran (192) lira fazlasiyle 
(96 000) lira olarak hesap ve tahmin olunmuştur. 

5. 206 nci bölümün 1 nci çocuk zammı 2 nci doğum yardım] ve 3 ncü ölüm yardımı maddele
rindeki ödenek 1949 yılı Bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

6. 207 nci yabancı dil ikramiyesi bölümüne gerdkirse aktarma yoliyle ödenek temini maksa-
diyle 1 lira konulmuştur. 

7. 208 nci memurlar ikramiyesi bölümüne bu yıl ödenek konulmamış ise de 5439 sayılı Kanun 
gereğince lüzumunda ödenek sağlanabilmesi için bütçeye derçedilm iştir. 

8. 209 ncu (5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı) bölümünde 1949 Bütçesine nazaran fazla görünen 1 900 lira; 1950 yılında terfi 
edecek memurların maaş farklarının °/c 5 emekli keseneği karşılığıdır. 

9. 210 ncu temsil ödeneği bölümündeki ödenek aynen konulmuştur. ' 

10. 301 nci büro giderleri 'bölümünün birinci kırtasiye bölümündeki ödeneik 1949 yılındaki öde
neğin aynıdır. Bu bölümün ikinci döşeme ve demirbaş maddesinde 1949 yılı Bütçesine nazaran faz
la görünen (1 000) lira daireden postaneye ve postaneden daireye nakil edilen evrak, paket ve san
dıkların ve aynı zamanda evrak mahzenleri arasında yapılan evrak taşınma işlerinde senelerden be
ri kullanılmakta olan 3 tekerlekli arabanın müruru zamanla eskimiş ve gayrikabili tamir ve istimal 
bir hale gelmiş bulunmasından dolayı bu hamaliye ve nakliye ücretlerinden de tasarrufu ve kolay
lığı sağlamak için bunun yerine daha büyük ve 4 tekerlekli bir ara'banm satmalma karşılığı ola
rak bizzarure ilâve edilmiştir. 

Aynı 'bölümün 3 ncü öteberi ve düşünülmiyen giderler maddesinde 1949 yılı Bütçesine nazaran 
fazla görünen (3 000) liranın ilâvesi; Ankara Valiliğnce yapılmış olan tebligat gereğince ikmali 
gereken hava pasif korunma teşkilâtına ait malzeme ve bâzı tadilât karşılığı ile evrak, evrak 
mahzeni ve vize evrakı kalemlerince ve gruplarca dosya ve masraf belgelerinin ambalaj ve tasnif 
ve mühafazasında kullanılmaktabugün için pek yüksek fiyatla tedarik edilebilmekte olan sicim, ka-
naviçe bedellerini kısmen karşılamak zaruretinden ileri gelmiştir. 



Yine 3ÖJ1 nci bölümün 4 ncü aydınlatma maddesinde fazla görünen (İ 000) lira; hava pasif ko* 
runma teşkjilâtı münasebetiyle yangına karşı korunma tedbiri olarak 20 seneden Iberi kurulmuş olan 
dairemiz elektrik tesisatının yeniden gözden geçirilerek zaman aşımı ile kuruyan ve kontak yap
ma tehlikeli arzeden bâzı kabloların yenilenmesi ve lüzumlu kısımların tamir ve noksanların ik
mali için ilâve edilmiştir. 

Aynı bölümün 5 nci ısıtma maddesine 1949 yılı ö'deneğine nazaran fazla konulan (2 440) lira 
1948 yılı Bütçesinde (12 000) lira olarak konulmuş olan bu ödenek tasarruf dolayısiyle 1949 yılın
da (10 800) liraya indirilmiş ise de 1949 yılında kömürün beher tonuna 5 lira zam yapılmış ve ay
rıca Taahhüt Vergisi ve pul paraları da resmî dairelerce ödenmekte bulun'duğu gibi ve bu madde
deki ödenejı aynı zamanda kalorifer ocaklarını tutuşturmakta kullanılan ve senede asgari 10 tona 
ihtiyaç olaiı odun bedeli ile gerek odun ve gerek kömürün tahmil, nakil, tahliye ve istif masraf
larını da iHtiva etmekte bulunmuş olması itibariyle mezkûr (2 440) liranın bilheSap ilâvesine zaru
ret hâsıl olmuştur. 

11. 303 ncü basılı kâğıt bölümünde 1949 yılı Bütçesindeki ödeneğe nazaran (4 000) lira bir 
fazlalık görülmektedir. Bunun da sebebi; Sayıştaya mevdu iş hacminin eski senelere nazaran kat, 
kat çoğalmış ve bunlar için gereken evrak ve defterler de cins ve miktar itibariyle bir hayli artmış ve 
aynı zamanda kâğıt, mukavva, bez ve baskı bedellerinin yükselmiş bulunması ve ayrıca yukarda 
arzolunduğju üzere muhasip hesaplarının adeden de çoğalması ve rapor, defter ve diğer formülle
rin bir kısmının eski ve bir kısmının da yeni hesap ve muamelât talimatnamelerine tevfikan uy
gulanması zarureti karşısında esasen bu miktar da kâfi gelmemekte ise de şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da dairemizce âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle şimdilik bu kadar öde
nekle iktifa edilmiş ve bu sebepten dolayı asgari olarak işbu (4 000) lira ilâve edilmiştir. 

12. 304 ncü posta ve telgraf ve telefon ücret ve giderleri bölümünün 1 nci ve ikinci maddele
rine 1949 yjdı ödeneği aynen konulmuştur. 

13. 306 nci giyecekler bölümüne bu yıl ela bâzı odacılara palto verilmesi icabettiğinden 1949 
yılı Bütçesindeki ödenek aynen konulmuştur. 

14. 307 nci yolluklar bölümünün 1 nci sürekli görev yolluğu maddesine 1949 yılı Bütçesindeki 
ödenek aynen konulmuş ve mezkûr bölümün 2 nci geçici görev yolluğu maddesine de 1949 yılı Büt
çesindeki ödeneğe nazaran (1 000) lira noksaniyle (4 000) lira konulmuştur. 

15. 309 nci tedavi giderleri ve yollukları bölümüne 1949 yılı Bütçesindeki ödenek aynen ko
nulmuştur. 

16. 309 ucu başkanlık otomobili giderleri bölümünün 1 nci maddesine (3 000) ve 2 nci madde
sine de (50D) lira ödenek konulmuştur. 

17. 451 nci yayın giderleri bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerindeki ödenek 1949 yılı ödene
ğinin aynıdır. 

18. 476 nci kurs giderleri 1949 yılı ödeneğinin aynıdır. 

19. 501 nci geçen yıl ve 502 nci eski yıllar borçları bölümlerine birer lira konulmuştur. 

20. 80l| nci onarma bölümüne 1949 yılı ödeneği aynen konulmuştur. 

21. 721! nci taşıt satmalma bölümüne lüzumu olmadığından ödenek konulmamıştır. 



Rapor 

12 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Sayıştay Başkanlığının 1950 yılı Bütçe tasarısu tarafımdan tetkik edildi. 

Bu bütçe yekûnunda J949 yılı Bütçesine nazaran fazla görünen 62 608 liranın aşağıda bildiril
diği üzere 4598 ve 5434 saydı Kanunlar gereğince aylık ve ücretler bölümleriyle diğer bölümlere 
yapılan zamlarla bâzı bölümlerden yapılmış olan indirmelerin tefazuluııdan ileri geldiği görülmüş
tür. 

.1. 201 nci aylıklar bölümünün 1 nci memurlar aylığı maddesinde 1949 yılı bütçesine nazaran 
fazla görünen 62 225 liradan, 38 000 lirasının 1950 yılında terfi sürelerini dolduracak ve ehliyetle
ri sabit olarak terfi ettirileceklere 4598 sayılı Kanun mucibince verilmesi gereken bir ve iki üst de
rece maaş farklarına ve Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan genel bütçe tasarısındaki tertibe 
göre bu bölümden çıkarılarak 209 ncu bölümde gösterilmesi icabeden 24 225 lirasının da 5434 sa
yılı Yeni Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin D ve J fıkraları mucibince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına Ödenecek yüzde birlerle yeniden memuriyete alınacakların Devletçe 
ödenmeni gereken yüzde yirmi beş giriş aidatı ve terfi edeceklerin ilk aya ait terfi farkları kar
şılığına taallûk ettiği, 

2. 203 ncü Hizmetliler ücreti bölümündeki 850 Lira fazlalığın da yine 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin I) ve -T fıkraları mucibince Devletçe ödenmesi gereken yüzde birler ve yüzde 
yirmi beş giriş aidatı ve terfi farkları karşılığından mütevellit bulunduğu, 

3. 205 nci Geçici tazminat bölümünde 1949 yılma nazaran fazla, görünen 192 liranın terfi dola-
yısiyle husule gelecek mesken tazminatı farkı karşılığı olduğu, 

4. 209 ncu (5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı) bölümünde 1949 yılı bütçesine nazaran fazla görünen 1 900 liranın yukarda bi
rinci maddede arzolunduğu üzere birinci ve ikinci üst derecelere terfi ettirilecek memurların ma
aş farklarının yüzde beş emekli kesenekleri karşılığı olarak ilâve edildiği, 

5. 1949 yılı Bütçesine nazaran 301 nci Büro giderleri bölümünün 2 nci döşeme ve demirbaş 
maddesindeki 1000 lira ve aynı bölümün 3 ncü öteberi maddesindeki 3000 lira ile 4 ncü aydınlatma 
maddesindeki 1000 ve 5 nci ısıtma maddesindeki 2440 lira ki ceman 7440 liradan ibaret bulunan 
fazlalığın, Bütçe tasarısı gerekçesinde izah olunduğu üzere Daireye alınacak 1 aded evrak nakline 
mahsus 4 tekerlekli el arabası ile Hava pasif korunma teşkilâtı hakkında Ankara Valiliğinden 
ahiren yapılan tamim gereğince ikmali, gereken malzeme ve daire ihtiyacı için satmalmmakta olan 
sicim ve kanaviçe fiyatlarındaki yükseliş dolayısivle ihtiyaca kâfi gelmediği cihetle ihtiyaca tekabül 
edecek sicim ve kanaviçe bedeline ve 29 sene evvel inşa edilen ve bâzı kablolarının zaman aşımı ile 
kurumuş ve çatlamış ve dolayısiyle her an kontak yaparak yangın vukuuna sebebiyet vermesi mel
huz bulunan Sayıştay Binasındaki elektrik tesisatının değiştirilmesi masrafına ve 1949 yılında Hü
kümet kararma uyularak ısıtma ödeneğinden yüzde yirmi nispetinde bir indirme yapıldığı halde mez • 
kur yıl içinde kok kömürünün beher tonuna 5 lira zam yapılmış olması ve taahhüt vergisi ile pul, 
nakil ve istif ve sair masrafların da resmî dairelerce ödenmekte bulunması hasebiyle bu masrafla
rın temini karşılığına taallûk ettiği, 

6. 303 ncü basılı kâğıt ve defterler* bölümünde 1949 yılı Bütçesine nazaran fazla görünen 
4 000 liranın, Sayıştaya hesap vermekle mükellef muhasip adedinin fazlalaşması ve Hazinece yeni-



— 25 — 
den tanzim edilip yürürlüğe konulan hesap ve muamelât talimatnamelerine göre Sayıstayca birtakım 
evrak ve defterlerin ve hususiyle hesapların rapor tablolarının ve ilâmların yeni usule göre de
ğiştirilmesi şarureti karşısında kalınması ve aynı zamanda kâğıt, bez, mukavva ve baskı fiyatla
rının bir hayli yükselmiş bulunması yüzünden ta arrufa riayet edilmesine rağmen ilâvesine zaruret 
hâsıl olduğu, 

7. 309 neu Başkanlık otomobili giderleri bolü nünün birinci işletme maddesine ilâve olunan 
1 000 liranın^ 1949 yılı Bütçesinin aynı bölümüne konulan öleneğin âzami tasarrufa rağmen kifayet 
etmemesi ve 800 liralık ek ödenek istenmesi zaruretinde kalınmasından ileri geldiği anlaşılmış V3 
yukarda 7 nei maddede bahis konusu edilen bölümlerde yapılması teklif olunan zamların aynen ka
bulü uygun görülmüştür. 

1949 yılı Bütçesine nazaran 1950 yılı bütçe bölümlerinde yapılan indirmelere gelince: 

A) 207 nei (3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil ikramiyesi 
karşılığı) bölümünden 1499 lira, 

B) 307 nci bölümün 2 nci geçici görev yolluğu maddesinden 1 000 lira, 

C) 721 ilci taşıt satmalma giderleri bölümünden de 12 500 lira ki, ceman 14 999 lira indirilmiş 
bulunmaktadır. 

Müşahede ve mütalâa 

Sayıştaym tetkik ve murakabesine tevdi olunan işler hakkında Sayıştayda yaptığım tetkikat ne
ticesinde hâsıl ettiğim kanaati bu münasebetle kısaca arzetmeyi zaruri ve faydalı gördüm. 

1. Malûlü olduğu üzere Muhasebei Umumiye Kanuniyle muhasipliklere ait işlemlerin ve dev
let gelir ve giderlerine mütaallik belgelerin merkezde cemi ve tetkiki usulü kabul edilmiş ve 1923 
Malî yılmlani itibaren muhasiplikler hesaplarının bu usule göre Sayıştay a tevdiine başlanılmış ve 
halen devam edilegelmekte bulunmuştur. 

1928 yılında 609 dan ibaret bulunan muhasiplik adedinin her yıl bir miktar tezayüt etmek 
suretiyle 2514 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girdiği 1934 yılında 815 e ve bu tarihten son
ra sözü geçen kanunla Sayıştaya birtakım yeni görevler tahmil edilmekle beraber bir taraftan 
yeniden birçok müesseselerin kurulmuş ve bunların iş hacımlarımn da günden güne büyümüş ve 
diğer taraftan muhasiplik adedinin de halen 1849 a baliğ olduğu anlaşılmıştır. 1928 yılma nazaran 
1949 yılı bütçelerindeki gelir ve gider miktarı ile bugünkü muhasip adedi ve mevzuatımızın ikti
sap eylediği vüsat ve şümulü göz önünde tutulduğu takdirde Sayıştaya tahmil edilen vezaifin her 
bakımdan ü ç d ö r t misli arttığı ve buna rağmen Syıştay kadrosunun - ufak. tefek bâzı tadiller ha
riç - eski halini muhafaza ettiği görülmüştür. Bununla beraber sarftan önce vize işleriyle tahsis ve 
tescil ve diğer idari muamelelerin ve istişari mahiyette verilmekte olan kararların, Sayıştay men
suplarınca ibzal olunan gayret ve gösterilerin feragat sayesinde teehhürsüz cereyan ettiği memnu
niyetle müşahede edilmiştir. Ancak tahammülfe rsa bir mahiyet arzetmekte bulunan bugünkü me
sai tarzının uzun müddet daha devam edemiyeceği de tabiiî bulunmuştur. 

2. Hesapların tetkik ve murakabe safhasına gelince ; hesapların tetkik ve murakabesine memur 
edilen Sayıştay denetçilerinin halen 15 grup halinde 1947 yılı hesaplarının tetkikatı ile ve Sayıştay 
dairelerinin de, tetkikleri ikmal ve raporları tanzim kılınmış olan 1946 yılı hesaplarının yargılama 
işleriyle iştigal etmekte ve Sayıştay Kesinhesap Şubesinin ise, tetkik ve muhakemeleri intaç olu
nan 1945 yılt muhasip hesaplarının aynı yıl Bakanlar kesinhesapları ve Hazine Umumi Hesabı ile 
mutabakat djerecesinin tetkikına haşlamış olduğu anlaşılmıştır. 

Muhasebe;! Umumiye Kanununun 101 nci maddesi, Hazine umumi hesabının malî yılın sonundan 
itibaren nihalyıet 17 ay zarfında ihzar edilerek Sayıştaya gönderileceğini ve Kesinhesap Kanun ta
sarısı ile b i rMte Büyük Millet Meclisine sunulacağını ve 107 nci maddesi de* Sayıştaym Hazine 
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umumi hesabını bir kere muhasiplerin tetkik edilen hesaplariyle ve bir kere de Bakanlardan her 
birinin verdikleri kesinhesaplarla mukabele ve tetkik ederek Kesinhesap Kanununun Maliyece Bü
yük Millet Meclisine takdimi tarihinden itibaren nihayet 6 ay içinde tetkikat neticesini vereceği 
beyannamelerle Meclise arzedeceğini âmir bulunmaktadır. Bu hükümlere göre Sayıştayın hesap
ların tetkik, murakabe ve yargılama işlerinin intacında ve genel Uygunluk Bildiriminin Büyük 
Millet Meclisine takdimi miadında teehhür vukua geldiği müşahede edilmiş ise de: 

a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun yürürlüğe girmesinden önce adedi mahdut bu
lunan muhasip hesaplarının tetkikatı mahallerinde icra edilmekte ve Hazine umumi hesabı da tet
kik edilen hesapların neticelerine göre tanzim kılınmakta ve Sayıştayın Genel Uygunluk Bildi
rimleri o zaman miadında verilmekte iken adı geçen kanunun meriyetinden sonra Hazine umumi 
hesabının Maliye Bakanlığınca Sayıştayın tetkikatı neticelerine intizar edilmeksizin doğrudan 
doğruya muhasip hesaplarından alman rakamlara dayanılarak düzenlenmekte bulunmuş olup hal
buki Sayıstayca Meclise sunulması gereken uygunluk bildirimlerinin tanziminin, adedleri bir hayli 
artmış bulunan ve muamelâtı merkezde cemolunan muhasip hesaplarının tamamen alınarak incelen
mesine, yargılanmasına ve bunların Bakanlıklar kesinbesapları Hazine genel hesabiyle mukabele edil
mesine mütavakkıf bulunmuş olmasına göre teehhür keyfiyetinin Maliye Bakanlığınca Hazine genel 
hesabının vaktinde verilmesiyle mukayesesi doğru olamıyacağı gibi bulunduğumuz malî yıl içinde 
muhasipliklerin bâzılarından henüz 1946 - 1947 idare hesaplarının celbinin temin olunamadığı ve 
idare hesaplarının arkası alınmadıkça o yıla ait muamelâtın tamamen intacının mümkün olanııya
cağı da tabiî bulunduğu cihetle mukayesede bu noktanın da göz önünde tutulması muvafık ola
cağı mütalâa edilmiştir. 

b) Yukarda belirtildiği üzere muhasip adedinin ve iş hacminin 3 - 4 misli -artmasına mukabil 
Sayıştay kadrosunun hemen, hemen aynen muhafaza edilmiş bulunmasının, Anayasanın 101 nci 
maddesi mucibince Kesinhesap Kanununun Meclise verilmesi tarihinden itibaren Sayıstayca 6 ay 
içinde sunulması icabeden genel uygunluk bildiriminin, miadında verilmemesine başlıca sebep ve 
âmil olduğuna ve bu vaziyet karşısında bu müessese kadrosunun tezyidinin bu gün için zaruret halini 
almış bulunduğuna kanaat getirilmiştir. 

Keyfiyet Yüce Komisyonun ıttılaına saygı ile arzolunur. 

Kastamonu Milletvekili 
T. Coşkam 
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Sayıştay Başkanlığı 
1949 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

— 27 — 
1950 yılı için 

Başkanlık Diva- Komisyonca 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

İkinci kışını - Personel gider
leri 

201 

202 
205 
206 

1 
2 

1 
2 
3 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

i Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
G-eçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

İ Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1 577 000 
1 

1 577 001 

56 520 
95 808 

45 000 
5 000 
3 000 

53 000 

1 639 225 
1 

1 639 226 

57 370 
96 000 

45 000 
5 000 
3 000 

53 000 

1 639 225 
1 

1 639 226 

57 370 
96 000 

41 000 
3 000 
3 000 

47 000 

207 

209 

210 

301 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla-

1 500 

cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim gider-
leri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 

81 676 
3 000 

1 868.505 

14 000 
5 000 

83 576 
3 000 

1 932 173 

14 000 
6 000 

93 202 
3 000 

1 935 799 

14 000 
6 000 
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1949 1950 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği ııınca istenen kabul edilen 
11 

303 
304 

306 

M. 

3 

4 
5 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Öteberi ve düşünü]eraiyen gi
derler 
Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

Lira 

7 000 
5 000 

10 800 

41 800 

16 000 

7 500 
6 000 

13 500 

7 500 

Lira 

10 000 
6 000 

13 240 

49 240 

20 000 

7 500 
6 000 

13 500 

7 500 

U r a 

10 000 
6 000 

10 800 

46 800 

20 000 

7 500 
6 000 

13 500 

7 500 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 Başkanlık otomobil giderleri 
1 İşletme giderleri 
2 Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

2 000 
5 000 

2 000 
4 000 

7 000 6 000 

5 000 5 000 

2 000 
4 000 

6 000 

5 000 

2 000 
500 

2 500 

93 300 

3 000 
500 

3 500 

104 740 

2 000 
500 

2 500 

101 300 

451 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Yayın giderleri 
1 Satm alma ve abone karşılığı 500 500 300 



Sayıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Kararlar Dergisi kâğıt, baskı 
ve yayın giderleri ve kararları 
sıralama ve toplamı ücreti 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1949 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonea 

nmca istenen kabul edilen 

2 250 

2 750 

3 600 

6 350 

Lira 

2 250 

2 750 

3 600 

6 350 

Lira 

2 250 

2 750 

3 600 

6 350 

Beşinci kısım - Borçlar 

Ö-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma 
Taşıt satmalma giderleri 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

9 000 
12 500 

21 500 

, , . . . . . . , . • - : , , 

1 868 505 
93 300 
6 350 

2 
21 500 

1 989 657 

9 000 
0 

9 000 

1 932 173 
104 740 

6 350 
2 

9 000 

2 052 265 

9 000 
0 

9 000 

1 935 799 
101 300 

6 350 
2 

9 000 

2 052 451 





4 - Başbakanlık 



Gerekçe 

B. M. 

202 Hizmetliler' ücreti : 1949 ödeneğine nazaran noksan teklif olunan 4305 lira, 115 lira üc
retli bir hademe ile 225 lira ücretli fair şoför kadrosunun D cetvelinden çıkarılmasından 
mütevellittir. 

301 Merkez büro giderleri : 1949 Bütçe ödeneğine nazaran fazla teklif olunan 1349 lira, is
tanbul'da/ki Arşiv teşkilâtının büro giderleri olarak 302 nci bölümde yer alan ödeneğin 
bu tertibe naklinden mütevellittir. 2 200 lira noksan teklif edilmesi tasarruf maksadına 
müstenittir. 

303 Batsılı kâğıt ve defterler, giyecekler : Tasarruf temin maksadiyle hu tertiplerin ödeneği 

306 ceman 2 400 lira noksan teklif olunmuştur. 

307 2 Geçici görev yolluğu : Başbakanlık mensuplarına vazife seyahatleri dolayısiyle tahakkuk 
eden harcıraMarı ve müstacel evrakın Bakanlara imza ettirmek için memur edilenlerin 
yol paraları, bütçeye mevzu ödenekle karşılanamadığından 1949 yılına nazaran 1 000 
lira fazlasiyle 3 000 lira teklif olunmuştur. 

309 8 Basımevi kamyoneti onarma giderleri : Kamyonetin yeni olması haselbiyle fazla tamire 
ihtiyaç göstermiyeceği mülâhazasiyle bin lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

401 3 Diğer işletme ve yönetim giderleri : Kesri hazfedilerek 21 000 lira teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongrelere ve toplantılara katılma giderleri : Hizmetin esas ilgili dairele
re ait olduğu halde Başbakanlık Bütçesinde toplanmış olan bu ödeneklerin kullanılması 
tatJbikatta müşkülâtı mucip olmuş ve (hizmetleri geciktirmekten başka bir netice elde 
edilememiş olduğundan ödeneklerin her dairenin kendi bütçesinde yer alması uygun gö
rülerek bu tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

478 Arşiv genel giderleri : Başbakanlık arşivlerindeki tarihî vesaikin tetkik ve tasnifi için 
1948 yılında hizmet kadrosu karşılığı olarak mezlkûr yıl bütçesine 36 000 lira mevzu 
iken bu işin bir an evvel ikmal ve intacı malksadiyle 1948 yılı Bütçe ödeneği 100 000 
liraya iblâğ edilmiş ise de tasnif kadrosunun genişlemesi ve hizmetin çoğalması karşısın
da cilt malzemesi kâğıt ve mukavva gibi levazıma olan ihtiyaç mevcut ödeneklerle karşı-
lanamıyacak tor hal almış olduğundan 1950 yılı için bir misli fazlasiyle 8 000 lira teklif 
olunmuştur. 

721 1 Mevcut demirbaş malzemenin onarılması ve yenilenmesi : 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak 'demirbaş, malzeme karşılığı : Geçmiş senelerdeki sarfiyat 

ve 1950 yılı ihtiyaeı göz önünde tutularak 1949 Bütçesinde 'bir tertibe 20 000 lira olarak 
konulmuş olan bu hizmetlerin karşılığı iki maddeye tefrik edilerek: 10 000 lira noksaniy
le teklif olunmuştur. 



Rapor 
13 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Başbakanlık 1.950 Bütçe tasarısı üzerinde hizmet ve masraflar bakımından yapılan inceleme 
sonucunu aşağıca arzediyorum. 

I 

Bünyesi 

Bünyesi ve teşkilât knununa göre muhtelif hizmetleri karşılıyan öz teşkilâtiyle kendisine bağ
lı teşekküller hakkında özel (1) sayı ile ilişiktir. 

1950 Bütçe'İekUfi takımından 

A 

Tümü itibariyle 

Başbakanlık Bütçesinin 1950 yılı gider yekûnu 3 212 549 lira olup geçen yıla nazaran 248 001 
lira noksandır. 

Noksan ve jfa&lalıklar aşağıdaki bölüm ve maddelere tallûk etmektedir. 

Başlıca noksanları 

Lira 

2 800 Doğ'iıjü. yardımı (Maktuiyete kalbinden Kamunu çıkmadığından üzerinde durulmak 
lâzıııgelir sanırım.) 

4 305 Hizr(ı0tliler ücreti (Esasen münhal olan bir şoför, bir hademenin D cetvelinden çıkarıl
masından) 

1 900 Döşeme ve demirbaş } 
300 öteberi giderleri \ 

2 500 îller îbüra giderleri tertibinin merkez masrafları mey anma ilâvesinden ve bu tertibin 
çıkarılmasından \ 

300 Basılı! kâğıt ve defterler J 
2 100 Giyecekler \ 
1 000 Basımevi kamyoneti tamir gideri (Kamyonetin geçen yıl yeni satın alınması itibariyle 

tamir ^masrafı az olmasından) 
613 Basmlevi işletme ve yönetim giderleri 

231 504 Kongte ve konferanslar (Tertibin taallûk ettiği Bakanlıklar bütçelerine nakledilmiş ol
masından) 

10 000 Basılnievi demirbaş mubayaa tertibinden 

tasarruf maksadiyle indirilmiş 

alman prensip kararma tevfikan indirilmesinden 

257 322 
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Başlıca fazlalıklar 

Lira 

1 
1 

400 
2 569 
1 349 
1 000 

1 
4 000 

Geçici tazminat 
3656 sayılı Kanun mucibince verilecek yabancı dil mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun üçüncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye 
Emekli keseneği 
Merkez büro giderleri (Arşiv ihtiyacı için) 
Geçici görev yolluğu (kifayetsizliğinden) 
Yabancı misafir otomobillerinin işletme giderlerine 
Arşiv genel giderlerine (kadronun tevsiinden dolayı alman fazla randıman için sarfı lâzım-
gelen karton, sicim, cilt malzemesi ve sair masraflar karşılığı olarak). 

9 321 

i B 

Maddeler itibariyle 

Geçen seneye mütenazır mucip sebepleri matbu bütçe tasarısında gösterilmiş ve ayrıca da, mülâ
hazat hanelerinde tafsilâtı verilmek suretiyle 2 sayılı ilişikte arzedilmiştir. Emeklilik aidatını % 5,5 
nispetine iblâğ lâzımdır. 

Başbakanlığın ihtiyaç rakamı olarak lüzum gösterdiği halde umumi tedbirler arasında Maliyece 
teminine imkân göremediği kısımlar şunlardır: 

1. Müstahdemine, hariçte iş bularak ayrılmakta olmalarından dolayı yapılması istenilmiş aşa
ğıdaki zamlar: 

1950 yılı Aylık 
Kadro ücreti için teklif farkı 

Görevin adı Lira Tarihi Lira Lira 

Teknisiyen 350 
» 325 
» 300 

Başciltci 260 
Elektrikçi 225 

1.1.1947 
1.1.1947 
1.1.1947 
1.1.1947 

400 
375 
350 
300 

1.1.1948 250 

Toplam 

Yıllık tutarı 215 X 12 = 2580 

50 
50 
50 
40 
25 

215 

2. — İnönü armağanları hakkındaki 4933 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince (İnönü 
armağanları kaynak akçesi) adı altında millî bankaların birinde Başbakanlık emrinde iki milyon 
liralık bir kaynak kurulması ve Başbakanlık Bütçesine her yıl en aşağı 250 000 lira ödenek konul
ması lâzımgeldiği halde 1950 bütçe tasarısına geçen yıl olduğu gibi 50 000 lira konmuştur, 



Diğer maddelerdeki kesintiler ise şunlardır: 
Lira 

4 305 
2 800 
1 900 

300 
200 
650 
300 
100 

1 250 
300 

2 100 
1 000 

613 
10 000 

| Hizmetliler ücreti 
| JDoğum yardımı 
| Döşeme ve demirbaş 
i öteberi giderleri 

Kırtasiye (İller) 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Isıtma giderleri 
Basılı kâğıt v defterler 
Giyecekler 

(îller) 
» 
» 
« 

Basımevi kamyoneti onarma giderleri 
Diğer işletme ve yönetim giderleri 
Basımevi döşeme ve demirbaş giderleri 

m 
1949 Bütçe raporundaki temenniler itibariyle 

1. Devlej; matbaalarının tevhidi. Bu mevzuun bugün de devam eden durumu aşağıda IV işaretli 
kısımda arze&ümiş bulunmaktadır. 

2. örtülü ödeneğin defaten çekilmemesi. Bu hususa itina edildiği ifade edilmiştir. 

IV 

Netice ve mülâhazalar 

I işaretli i kısmın tetkikmdan anlaşılacağı üzere Başbakanlık, Anayasa ve Teşkilât Kanunları 
hükümlerine! nazaran mevcut, bizatihi son derecede ehemmiyetli vazifeleri arasında birçok hizmet
lerle de mahjmul hale getirilmiş bulunmaktadır. 

1. Başbakanın kanunen kendisine müteveccih Kabine Reisliği fonksiyonunun çeşitli icap
larına daha [ziyade mesaisini teksif edebilmesini taminen Başbakanlığa bağlı müstakil umum mü
dürlüklerin [ilgilerine nazaran diğer bakanlıklara bağlanması imkânının önümüzdeki yıl içinde 
Hükümetçe tetkik edilmesi, istbetli olur mülâhazasındayım. 

2. öz teşkilâtı ve hizmetleri itibariyle alâkaya değer görülen diğer hususlar şunlardır : 

a) Neşrjiyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü : 

Bu Umum Müdürlüğün vazifelerinin ehemmiyeti (1) işaretli ilişikteki izahattan da anlaşıla
bilir : 

1. Kanunlarımızın sayısı 5450 yi bulmuştur. Bunlar haricinde meriyette olup kanun veya ka
nun hükmülü haiz olmasına rağmen nizamname, kararname ve talimatname unvanları taşıyan 
birçok eskicLeîı kalma mevzuatımız da vardır. 

Metin ve) tadiller dolayısiyle yukarda sayısı arzolunan kanunlarımızın bile halen meriyette olan hü
kümlerini kj)liyca bir arada bulmak, vatandaş için de, vazife sahipleri için de oldukça müşküldür. 
Şimdiye kadar genel tahlilî fihrist adı altında beş senede bir neşredilmekte olan tahlilî rehber de bu 
yıl neşredilecekti. Ancak neşri için tahsisat alınamadığı anlaşılmaktadır ki, ahkâmı mevzuayı, asıl, 
tadil ve zeylçriyle bulabilmeyi son derececede müşkül bir hale getirmek demektir. Bu rehber, hattâ 
her sene mutlaka yeniden neşrolunmak lâzımdır. Bunun için 100 000 liralık bir tahsisata ihtiyaç olduğu 

rf 



— 36 — 
ve bütçe tasarruflarından Başbakanlık Bütçesinin taallûk ettiği 401 nci bölümün 2 nci maddesine 
bu miktar bir ilâve temini kabil olduğu takdirde derhal neşri de kabil olacağı anlaşılmaktadır. Fik
rimce bu imkânı aramamız ve bulmamız icabeder. 

2. Mevzuatımızın yukarda mâruz durumu Hükümetçe de nazara alınarak «Mevcut ve mütevali ta
dil ve eklerle içinden çıkılması güç hale gelen bu metinlere hiçbir yeni hüküm eklememek ve mevcuc 
hükümlerden hiçbirini kaldırmamak şartiyle telfik ve Bakanlar Kurulu karariyle neşir hususunda 
Danıştaydan mütalâa istediği ve Danıştayca Anayasa hükümlerine aykırı mütalâa edildiği anlaşılmak
tadır. Sual şekline göre Danıştaym mütalâasmdaki isabet aşikârdır. Fakat duruma bir çare bulmak 
meselesini ortadan kaldıramaz. Yukaxdaki fıkrada mâruz rehberin neşri ve her kanunun asıl, tadil ve 
zeyillerinin münderiç bulunduğu «Resmî Gazete ve» düstur numara ve sayfalariyle birlikte göste
rilmesi ve muntazaman her yıl bu rehberin tecdidi bu bakımdan da asla ihmal edilmemesi icabederı 
bir ihtiyaçtır. 

3. «Resmî Gazete» malûm olduğu üzere (Kavanin ve nizamatm neşir ve ilânı ve meriyet tari
hi hakkındaki 1322 numaralı kanuna bakınız) yalnız kavanin ve mukarreratı değil aynı .zamanda 

t) tevhidi içtihat kararlarını da neşretmekte ve bunların tam vaktinde mahkemelerimizce elde edile
bilmesi son derecede ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Halen mahkemelere Resmî gazetelerin, idare 
makamlarına gelişinden bir, bir buçuk ay sonra geldiği her taraftan şikâyet mevzuudur. Sebebi 
bu gazetelerin Adalet Bakanlığına tevdii ve bu Bakanlıkça gönderilmesinden ileri geldiği anlaşılı
yor. Adalet Bakanlığı ve diğer Devlet daireleri ve Bakanlıklar Resmî gazete yollanacak adresleri 
bu Umum Müdürlüğe bildirmeli ve matbaadan çıkar çıkmaz bandJarı üzerine matbu ve hazır ad-
resıleri yapıştırılarak postaya verilmeli ve Adalet Bakanlğı ve diğer teşekküllerin bu maksatla kullandık
ları memur kadrosu ve posta ücreti bu maksat için ve şüphesiz büyük tasarruflarla bu Umum Mü
dürlük için devir imkânını etüd edilip önümüzdeki bütçeden itibaren gereği teklif olunmalıdır. 
Nihayet kanunu dâhilinde Resmî Gazeteye verilmesi lâzım hususların muntazaman verilmesi temin 
olunmalıdır. 

4. Resmî Gzetedeki kanun, nizamname, kararname, tevhidi içtihat, talimatname gibi haüküm 
ve muameleye esas neşriyat, bu harfler dağıtılmadan feır.Jl? voıant.? denen şekillerde de bastırılıp 
ilgililere alâkalı cKisaır sahnelerine ilâve edilebilmesi imkânı aranmalıdır. Kanunlar, tadiller, ze
yiller ve diğer nevi mukarrerat için birçok memleketlerde olduğu gibi ayrı renkte kâğıt veya üze
rinde ayrı renklerde bandaj bulunan tabı şekilleri ve nihayet düsturların bundan sonra feuille 
volante usuliyle telfiki de tetkik mevzuu olabilir. 

5. Devlete ait matbaaların tevhidi: 

1931 yılı Bütçesinin tetkiki münasebetiyle Bütçe Komisyonunca Devlet dairelerine ait matba
aların tevhidi ve kabili hazif olanlarının da hazfiyle Ankara'da bir matbaa kurulması tasarruf ve 
ihtiyaç bakımından fayda temin edeceği mütalâa edilmiş ve Hükümetçe bu hususta tetkikat ya
pılıp bir kanun tasarısı hazırlanması temenni olunmuş bulunduğundan bu maksatla Başbakanlık 
Müsteşarının idaresinde kurulan komisyon marifetiyle yapılan tetkikat neticesinde hazırlanan 
tasarı 25 . V . 1932 tarihinde Büyük Meclise sunulmuştu. Millî Savunma, Millî Eğitim, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarınca incelenen bu tasarı 1939 yılında kanuniyet kesbetti. No: 3558 dit*. 

Bu kanun hükümlerine göre, masrafları Umumi Bütçeden temin olunan matbaalardan Genel
kurmay, Harita Umum Müdürlüğü ve Deniz Matbaası hariç olarak bilûmum askerî matbaalar An
kara 'da (Askerî mathaa) adı altında birleştirilmiştir. Bunun dışında masrafları Umumi Bütçe
den temin olunan diğer matbaalar, Büyük Millet Meclisi Matbaası, Darphane ve Damga matbaası 
hariç ve Jandarma Matbaası dâhil Ankara 'da (Devlet Matbaası) adı altında Başbakanlığa bağlı 
olarak birleştirilerek ve 968 numaralı Kanunla İstanbul'da Millî Eğitim Bakanlığı emrinde Dev
let Basımevi adiyle faaliyette bulunan matbaa da (Maarif Matbaası) adı altında Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde kalacaktı. 

Tevhit için muktazi binanın inşası ve 3558 sayılı Kanunda tesbit ve tadat olunan işlerin yapıla-



I r 

bilmesi iç 
olan 1 ¥ 1 

ikinci 
celbi bu 
di. 

.nj gerekli makine, alât ve hurufatın mubayaasını temin için kanunun meriyeti tarihi 
!,1939 dan itibaren beş sene mühlet verilmişti. 

C&han Harbinin zuhuru üzerine gerek bina inşası gerek muktazi makine ve sairenin 
J>eş yıl içinde temin edilemediğinden bu müddet 4628 sayılı Kanunla beş sene daha uzatıl-

3558 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasiyle, Büyük Millet Meclisi işleri hariç ol
mak üzer^ i Umumi Muvazeneye dâhil bütün daireler baskı işlerinin Devlet Matbaasında bedelsiz 
yapılması | ejsası vaz'olunmuştu. Bu esas dairesinde ingiliz Kredi Anlaşmasından Devlet Matbaasına 
tefrik olu|nşın 50 000 Sterlin mukabilinde ingiltere'den iki ofset biri iki renkli baskı yapan üç tane 
çift turlul tabı makinesi komple foto ofseti linoteks ve,pirniteks, katlama, dikiş, istirotipi makine
leri g e t i r t e r e k teşebbüse geçildi. Fakat bakiye tesisata ve bina inşasına muktazi en az iki milyon 
liranın tejıikına bütçe imkânlarının müsaadesizliği teşebbüsün ilerletilmesini geciktirdi. Bu arada 
4910 sayıcı Maliye Teşkilât Kanununun onuncu maddesiyle Genel Bütçeye dâhil dairelerin ihti
yacı olan [her çeşit basılı ve basışız kâğıtlarını sağlamak ve her çeşit basma işlerini yapmak görevi 
Maliye Bakanlığı Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne verildiğinden bu Müdürlükçe de bir 
matbaa kurulması için teşebbüsata girişildi. Ve Devlet Matbaası 3558 sayılı Kanun hükümlerine 
göre inşa jve tesis mevzuu bu suretle tahakkuk etmeden baltalanmış da oldu. Maliye Bakanlığınca 
yukarda ialzuz hükme dayanılarak kurulacak matbaanın işletilmesi halinde Resmî Gazetenin ve 
düsturlardı tabı ve 1322 numaralı Kanun hükümlerine göre yapılacak baskı işlerini yapabilecek 
vesaitle 4^cehhez bir Devlet Matbaası ihtiyacı ortadan kalkmış olmamaktadır. 

1 Oc&jÇl$4Q dan 30 Kasım 1949 tarihine kadar on bir ay zarfında Başbakanlık Devlet Matbaa
sında yapjlatn işleri gösteren cetvel 4 sayı ile ilişiktir. Bu müddet zarfında 1972 sahifesi Resmî Gazete 
olmak üzejre 11 469 sahife yazı dizilip 7 078 665 baskı tipo makinalarında ve 344 750 sahife de 
2 309 500 baskı da ofset makinalarında basıldığı anlaşılıyor. Bunlar meyanmda Hazine tahvilleri
nin ve Milli Piyangonun bütün keşidelerine ait bilet ve afişler de vardır. 

I * 

1950 Bjüjtçe tasarısının 55 numaralı bölümünde görülen ödenek farkı matbaanın yeni makineler
le teçhiz edilmesinden ve muhtelif Bakanlıklarla dairelerin mühim miktarda baskı işlerinin bu mat
baada bedelsiz olarak basılmasından ve mevaddı iptidaiye ile diğer maddelerdeki farklar da fiyat
ların teferruatından ileri geldiği görülüyor. Gerek 1949 gerek 1950 bütçelerinin tanziminde (D) 
cetveline | dâhil müstahdemlerin aded ve ücretlerine zam yapılmaması prensipi dolayısiyle getir
tilen makjhielere kâfi kalifiye personel kadroya ilâve olunamadığı gibi üç senedenberi zam görmi-
yen ve hariç matbaalarda Devlet Matbaasmdaki ücret ve gündeliklerden bir, iki misli derecesinde 
fazla ücretje iş bulan sanatkârlara yukarda arzolunduğu üzere senelik tutarı 2 580 liradan ibaret 
olan bir zam teklifi de prensip kararlarına aykırı görülerek kabul olunmadığından bunların da 
başka iş adamak tehdidyle karşılandığı anlaşılıyor. 

Ekseriyetle geceli ve gündüzlü mesai ile en mühim ve müstacel ve mahrem işleri yetiştiren mat
baanın taıja fkadro ile işçi ve teknisiyenlerin hariçteki emsalleri derecesinde ücretle çalıştırılması Anka-
rada müljaaddit büyük matbaaların kurulup iş bulduğu bu devrelerde kaçınılmaz bir zaruret ol
duğu ka4ar bu matbaaların tabı ve teksirine imkân verdiği pul, kıymetli evrak ve sairenin dış 
memleketlere muhtaç olmadan memleketimizde ve bu matbaada emniyetle temini bakımından birinci 
sınıf kajijiye elemanlara mazhar edilmesi de mevzu bir sabit sermayeden mümkün olanı istihsal 
için ihmal [edilmemesi lâzımgelen bir ihtiyaçtır. Meselâ bu matbaanın kadrosunda bir tek ressam 
bile yoktıpi, 

3558 Sayılı bu Kanunun yukarda hulasaten arzına çalıştığım sergüzeşti, ihtiyaca tamamiyle teva
fuk etmiyeh, iyi ve etraflı tetkik ve bilgiye istinat etmiyen teşebbüslerin daima da karşılaşacağı akı
betler baritondan ders vericidir. Bu yıl Komisyonumuza verilen bütçe tasarısı metinleri foto - ofset 
denen metotla teksir ettirilmiştir, ileri Garp memleketlerinden ve Amerika'dan gelen Devlet yayım
larının biojük kısmı bu tarzda ve bu usul ile teksir olunmakta ve bizde ise bu tesisat ancak Askerî 



Matbaada mevcut bulunmaktadır. Bakanlıklarımızda ve daireierimizdeki mumlu kâğıt esastı 
teksirlerin mahiyeti ve maliyeti ve karşılaştırdığı çeşitli müşkülât yüzünden teşkilâta ve vatandaşa 
muntazaman ve süratle ulaştırılması faydalı malumatın dosyalarda kalması neticesi malûmdur. Ka
naatimce yeni baştan: 

a) Bütün Bakanlıklar ve Bakanlıklar dışmda kalan Devlet dairelerinin teksir ve tevzi veya teb
liğ ihtiyacında bulundukları mevzu ve evrakın ve bu arada mecmua, kitapların nevileri ve takribi 
adedleri ve bunları halen ne şekillerde, ne gibi vasıtalarla ve ne maliyeti ile temin ettikleri bir anket 
ile tesbit olunmalı. 

b) Vaşmgton'da Öoverment Printing Office ile bizim 3558 sayılı Kanunla kurmak istediğimiz 
matbaa mahiyetinde olan Londra'da Stationery Office'in kadrosu, çalışma saha ve şekli ve bu 
memleketlerde (a) fıkrasında işaret edilen işlerin nasıl yapıldığı ilgili elçiliklerden sorulup ince
lenmeli. 

c) Hiçbir Bakanlığı sıkmıyacak ve bilâkis herkesi tatmin ve bütçeye de daha az yük olacak şekil 
tesbit ve yeni bir tasarı ile Meclis huzuruna getirilmelidir. 

b) Arşiv işi: 

1 sayılı ilişikte arzolunan tafsilât bu işin maatteessüf gün geçtikçe daha ağırlaşacağını saraha
ten göstermektedir. Hükümetin önümüzdeki bütçe yılı içinde bu konuyu da etraflı bir şekilde tet
kik ederek müspet çare ve tekliflerle Meclise gelmesi şayanı temennidir. 

c) Yeniden teşkilâtlanma (reorganisation) ve rasyonalleşme (rationalisation): Mevzuu: 

1. Kanaatimce Başbakanlıktan beküyeceğimiz ve istiyeceğimiz, ihtiyaçlarımızın karşılaştırdığı 
en müstacel ve mühim mevzu budur. 

Başbakanlığın en ciddî ve asıl ihtimamı bilhassa bu istikametlere matuf olmalı ve en başta «va
kit unsuru» olmak üzere, emek ve malî imkân unsurlarının en iyi, en müspet, en israfsız, arasız ve 
ahenkli bu memleket dâvalarına ve hayrına kullanılmasının harisi ve nigehbanı olmalıdır. 

Birinci Harb sonrası hükümetlerini dünya çerçevesi içinde tetkik eden birçok müfekkirler ve 
bu arada Come Sfortza, Türkiye Cumhuriyetinin hususiyet ve tefevvukunu hedef ve çalışmalarında 
kolladığı ve koruduğu devamlılıkta bulmuştur. Bizim bugüne ait birçok dâvalarımız vardır, fakat 
asıl büyük dâva ve ihtiyaçladımız yarını kurmaya ve kurmaya matuf olan ve bizim için «ileri ve re
fahlı bir memleket» olarak müebbeden var kalmak idealine temel olan meseleler ve gayretlerdir. Ta
rih, tarihin hiçbir devresinde karşılaşmadığımız tehlikelerin yanıbaşında, tarihin hiçbir devresin
de karşılaşmamış olduğumuz büyük imkânları ve fırsatları da önümüze çıkarmıştır. Bunlar nedir, 
izaha mahal görmüyorum. Mümkün olan en iyi neticelere en kısa zamanda varabilmemiz ancak fert 
olarak, Hükümet ve Devlet olarak samimiyetle benimsenmeye devam lâzım. Rasyonel ve ahenkli ça
lışma ve duraklamadan bu şekilde tâyin ve icra kısımları plân ve program halinde tesbitt edilmiş 
istikametlerde ve daima müşterek muhassalayı artıracak dikkat, vahdet, kontrol ve ihtimam içinde 
koşmak ile mümkündür. 

Cumhuriyet rejimimizin ananesi ve Partimiz Tüzüğünün gereği de budur. Bu nesil, emsali âti-
yeye karşı böyle dâvası ve mesuliyeti olan bir nesildir. Durumumuzda bu dâva, artık mürekkep
ten basite gitmek yolunu bulma deye de ifade edilebilir. 

2. Memleketimizde Cumhuriyet idaresinin feyzi ve eseri olarak her sahada geniş ve hakiki 
ilerlemeler vardır. Part i Programımız, Milletçe vâsıl olmak kararında olduğumuz hedefleri tesbit 
ve tâyin etmiştir. Bunları tahakkuk ettirme istikametinde, arasız şekilde ve ahenkli, irtibatlı, 
plânlı, takipli ve kontrollü surette çalışacak bir teşkilât, aynı zamanda dâhil olduğumuz demok
ratik sistemin de bir kat daha lüzum ve müstaceliyet verdiği bir konu olmuştur. 

3. Bizim de toplantılarına katıldığımız Milletlerarası idare ilimleri konferans rapor ve zabıt-
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lan bütün «funya ve geçirdiği istihaleler hakkında bize kâfi derecede malûmat vermekte olduğu 
gibi, her Bajkanlığm, her dairenin arşivi bu istikametlerde yayılmış yerli ve ecnebi mütahassıs ra
porları ve bu dairelerin elde edindikleri tecrübeler neticeleriyle de malâmaldir. Hariçten getiri
lecek yeni lHr mütahassıs, ne kadar tecrübeli ve kifayetli olursa olsun bütün bunları toplıyacak bir 
neticeyi büze asla veremez. Ve sadece yeni bir rapor daha vermiş olur. 

Kanaatimce, uzun müddet değişmiyecek ve değiştirme ihtiyacı hâsıl olmıyacak bir yeni teşki-
varmak için Başbakanlık : lâtlamaya 

i - Her 
lerce tertip 
fmda 

Bakanlık ve her daireye şimdiye kadar yerli ve ecnebi mütahassıslarca veya bu daire-
iedilmiş kongreler neticesinde varılmış kanaat ve teklifleri ve arada geçen zaman zar-

len hâsıl edilmiş kanaatleri ayrı ayrı ve tafsilâtlı olarak sorup bir araya getirmeli. yen|d 
ii) Ekonomi Genel Meclisi tasarısını tesri edip, bu Meclise yukardaki teklif ve projelerle il

gili veya bu projeler zamanlarında yapılmış kimselere izah ve teşrih imkânı ve vazifesi de vererek 
tevdi etmeli 

iii) Neticeyi tasarı halinde Meclise sunmalıdır. 

Rasyoı^alizasyon mevzuuna gelince: 

Bu, bükün ileri memleketlerde millî kültür ve şuur dâvaları arasına girmiş ve ilkokullardan 
itibaren djerece derece telkin yolları, şekilleri, prensipleri tesbit edilmiştir. 

Almanya'da doğmuş ve standardisation ve taylorization mefhumlarını da içine almak üzere 
Amerika Pda benimsenmiş ve işlenmiş organisation scientifique du travail namiyle eski Cemiyeti 

Akvam'd^, bir teşkilâta vücut vermiş ve birçok üniversitelere ders halinde girmiştir . 

Bizdeki durum ise malûmdur. ! •'.»:;-> 

Netice!: 

Başbakanlık Bütçe tasarısını yukardaki temennilerle Komisyonun yüksek tasvibine sunuyo
rum. 

Manisa Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 
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A 

1. Mevzuat bakımından: 

Malûm olduğu üzere Aanayasanm 44 neü maddesi aşağıdaki hükmü ihtiva eder. 

(Başbakan Cumhurbaşkanınca Meclis üyeleri arasından tâyin olunur, öteki Bakanlar Başbakan
lıkça Meclîs üyeleri arasından seçilip tamamı Cumhurbaşkanı tarafından onandıktan sonra Meclise 
sunulur. Meclis top]anık değilse sunma işi Meclisin toplanmasına bırakılır. Hükümet tutacağı yolu 
ve siyasi görüşünü en geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve ondan güven ister.) 

2. Bakanlıklar kuruluşu hakkındaki 13 . IX . 1946 tarih ve 4951 sayılı Kanun Başbakana Devlet 
dairelerinin Bakanlıklara ayrılması salâhiyetini verir. 

3. Bakanların vazife ve mesuliyetleri hakkında Anayasanın 47 nci maddesine nazaran tedvini lü
zumlu hususi kanun tasarısının elde olduğu anlaşılıyor. 

4. Bakanlar Kurulunun toplantı ve müzakere usullerini ve müzakere hulâsalarının zabıt şeklini 
tâyin eder bir nizamname veya talimatname mevcut olmayıp keza tesbiti düşünülmekte olduğu 
anlaşılıyor. 

5. 3 . VI . 1943 tarih ve 4443 sayılı Teşkilât Kanununa nazaran öz teşkilât aşağıdaki daireleri 
ihtiva etmektedir: 

a) Müsteşarlık ve Muavinliği, 
b) Hususi Kalem Müdürlüğü, 
e) Muamelât Umum Müdürlüğü, 
d) Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü, 
e) Arşiv Umum Müdürlüğü, 
f) Yazı îşleri ve Sicil Müdürlüğü, 
g) Evrak, Levazım ve Daire Müdürlüğü. 

B 

Bu dairelerin B-aşb akanlar ca tesbit şekliyle teamülen teessüs etmiş görevleri 

1. —- Hususi Kalem Müdürlüğü : 

Başbakanın hususi muhaberatını, şifre ve protokol işlerini ve Başbakan tarafından tevdi olunan 
umuru tedvir eder. 

2. — Muamelât Umum Müdürlüğü : 

Bakanlar Kuruluna arzedileeek evrakı tetkik ve icabında Bakanlıkların mütalâalarını almak 
suretiyle ihzar eder ve Bak-anlar Kurulunda tezekkür olunup kabul ve tasdik edilen evrak üzerine 
kararları yazar ve imzaları tekemmül ettirdikten sonra Bakanlıklara tebliğ eyler. Kanun 
tasarılarının, yorum taleplerinin Türkiye, Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi için icabeden 
muameleleri yapar. Tüzük tasarılarını D-anıştaya sevk ve Danıştayca tetkikmdan sonra Bakanlar 
Kuruluna arzedip meriyete konulması kabul edilenlerin mütaakıp muamelelerini ifa ve Koordinas
yon kararlarına ait muamelâtı tedvir eder. Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinin Bakanlık
lara isali muamelesi de bu Umum Müdürlükçe yapılmaktadır. 

3. — Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü : 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olunan ve Cumhurbaşkanlığından neşir ve ilân için 
Başbakanlığa gönderilen kanunları, kanuni müddeti içinde neşir ve 1322 numaralı Kanun hüküm
lerine göre B-akanlıklara, bütün dairelere ve valiliklere tebliğ eder. Meclis kararlarını, yorumları, 
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Bakanlar Kurulunca meriyete konulması kabul olunan tüzükleri ve Koordinasyon kararlarını, yö
netmelikleri, ntLukaveleleri ve anonim ve kooperatif ortaklıklarının ana tüzüklerini, imtiyaza müta-
allik anlaşmaları ve 1322 numaralı Kanunun Resmî G-azeteye dercini mecburi kıldığı mevad ile 
mahkemelerden gönderilen ve Artırma ve Eksiltme Kanunu hükümlerine göre Bakanlıklar ve dai
relerce neşri zaruri bulunan ilânları ve resmî tebliğ ve âmmeyi alâkadar eden talimat ve tamimleri, 
tevhidi içtihat kararlarını Resmî Gazetede neşreder. Düsturları tertip ve tabı ettirir. Devlet 
Matbaasını idare eder. Resmî Gazetenin ve Meclis Matbaasında bastırılan Tutanak Dergisinin kâğıt 
hesaplarını tutar, abone bedellerini ve ilân ücretlerini, Düsturların satış bedellerini tahsil ve Ma
liyeye teslim eder. 1949 yılındaki 11 aylık hasılatın yekûnu 55 574 liradır. 

4. — Arşiv! Umum Müdürlüğü: 

îkisi (L) cetveline alınmasından dolayı 28 i maaşlı ve 38 i ücretli memurdan müteşekkildir. Üc
retli memurların kadroları (E) cetveline dâhil bulunan ve her yıl bütçesiyle alman tahsisata göre 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Arşivce tasnif ve telhis olunan vesaik ve defterler kamilen çeşitli eski yazılarımızla yazılı bu
lunduğundan eski yazıları ve Osmanlı İmparatorluğu teşkilâtını hakkiyle bilen tarihşinas memur
lar tarafından tasnif ve telhisleri yapılmak ve fişleri tanzim olunmak lâzımgelmiş ve bu evsaftaki 
memurların ç<j>ğu da yaş haddini doldurmuş bulunmakta, olduklarından E cetvelinden kadro istih
salinde katı zururet hâsıl olmaktadır. Bu hizmet için 1949 yılma kadar bütçelere 30 - 40 bin lira 
arasında ödenek konulduğu halde işin vüsat ve ehemmiyetini nazara alan komisyonumuzca 1949 
yılında bu ödenek 100 000 liraya çıkarılmış ve 1949 yılında Bakanlar Kurulunca tatbiki kararlaş
tırılan kadrolarla bu kadrolarda çalıştırılacakların evsafı hakkında tesbit olunan esasları ihtiva 
eden kararların örnekleri ilişik olarak sunulmuştur. Bu dairede, 15 nci yüz yılın başından beri Ba-
bıâlide toplanmış bulunan resmî ve tarihî evrakı tasnif etmek üzere 1846 yılında teşkil olunan 
Hâzinei Evrak Dairesinde Mutlakiyet devirlerinde kurulan ve fasılalı fasılalı faaliyetlerde bulun
muş olan tasıüf kurullarınca miktarı 40 milyonu geçen evrak ve defterlerin tasnif ve telhisleri 
ikmal edilememiş kısımları ve ekserisi döküm veyığm halinde perişan bir vaziyette toplanmış bu
lunuldu. 

1934 yılında tekrar ihdas ve teşkil edilmiş bulunan Arşiv Tasnif Kurulunca döküm halindeki 
evraktan 20 milyonu Macaristan'dan getirtilen Arşiv Uzmanı Dr. Fekete tarafından hazırlanan ta
limatnameye tevfikan tarih sırasiyle kartonlara yerleştirilmiş ve mahvü harabiden kurtarılarak 
1934 ten beri kısmen yeniden inşa ettirilen ve kısmen de mevcut bina ve depolarda yaptırılan tadi
lât, tahkimat ive tamirat ve ilâvelerle vücuda getirilen muntazam ve rutubetten mahfuz binalarda 
muhafaza altına alınmıştır. 

Arşiv memurlarından maaşlı olanların tasnif edilmiş evrakın muhafazasında ve bu tasnifli 
evraktan kayıtları istenilenlerin dosyalarını veya suretlerini çıkarmak ve tetebbu için gelen ilim 
erbabiyle öğrencilerin iştigal mevzulariyle ilgili belgeleri bulup nezaretleri altında tetkik ettirmek 
ve kısmen de tasnif ve telhis işlerinde çalıştırıldıkları anlaşılmıştır. 

Ali Emîrî, îbnülemin Mahmut Kemal, Muallim M. Cevdet ve Abdurrahman Şeref beylerin baş
kanlıklarındaki tasnif kurullarınca tasnife esas ittihaz edilmiş olan Fransız telhis usulüne imtisa-
len mevcut vesaik ve defatiri padişah devirlerine ve mevzularına ve ait oldukları dairelere göre 

(ekseriyeti itibariyle E cetvelinden alman kadrolarda çalıştırılan memurlarca) tasnif ve telhis
leri yapılmakta ve fişleri tanzim olunmaktadır. 

İbrahim Başa Sarayı müştemilâtından olan binada mülga Maliye Nezareti evrak mahzenindeki 
ve diğer depolarda mevcut mülga Dahiliye ve Evkaf Nezaretlerine, Şûrayı Devlete ve Hazinei Has
saya ait mühim ve tarihî kıymeti haiz bütün evrak ve defterler de son yıllarda Başbakanlık Ar
şiv Umum Müdürlüğü depolarına nakledilmiş ve bu suretle tasnif olunacak resmî ve tarihî evra
kın toplamı 1JO0 milyonu aşmıştır. 
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Arşiv Umum Müdürlüğü emrindeki evrak mahzenleri kamilen dolmuş bulunmasından dolayı 

henüz Arşivce tesellüm edilememiş bulunan mülga Meşihat, Babı Seraskeri, Bahriye Nezareti, 
Tophane Müşirliği, Hassa Ordusu evrakı ve mahkemeler sicillâtı ile Amasya, Bursa, Edirne ve 
Konya illerindeki mahzenlerde bulunan mühim tarihî vesaik bu 100 milyona inzimam edince topla
mın iki üç misline baliğ olacağı muhakkaktır. 

Nesih, Talik, Divanî ve Dîvanî kırması, Siyâkât gibi çeşitli eski yazılarımızla zamanlarındaki 
teşkilât ve ıstılahlara göre yazılı bulunan bu evrakın tasnifi bugünkü kadro ile asırlık bir iş ol
duğu görülüyor. Diğer taraftan bu vesaikin mühim bir kısmının, hakkiyle bilenleri bütün Türki
ye'de sekiz on kişiden ibaret kalan Siyâkâtle yazılı bulunmakta olması ayrıca üzerinde düşünme 
zaruretini doğurmaktadır. 

Arşiv Umum Müdürlüğü Bakanlıklardan, mahkemelerden, alâkalılardan ve yabancı memleket
lerden istenilen kayıt ve ferman suretlerini ve tarihî tetkikatta bulunanlara ve fakültelerden tez 
verilen öğrencilere hazırlıyacakları tezlerin konularına mütaallik belgeleri çıkarmaktadır. 

Cumhuriyet Devrine ait arşiv malzemesine gelince : 

Bunlar hakkında evvelce yapılmış olan « resmî evrak ve defterlerden lüzumsuz olanların yok 
edilmesi tarzına dair 19 . I X . 1934 tarihli ve 2/1282 sayılı kararla meriyete konulmuş olan nizam
name ve tadili 2 1 . V . 1937 tarih ve 2/6651 sayılı Bakanlar Kurulu kapariyle Türk Tarih Kurumu 
tarafından yeni bir proje hazırlanıncaya kadar resmî evrak ve defterlerin hiçbir suretle yok edil
memesi» onanmış bulunduğundan meriyetten kaldırılmasına ve Türk Tarih Kurumunca hazırlanan 
tüzük tasarısı üzerine Bakanlıkların mütalâaları alınarak mütaakıp muamelenin ikmali safhasında 
bulunduğu anlaşılmış ise de Bakanlıklarda ve bütün Devlet dairelerinde toplanan evrak ve defter
lerin prensip itibariyle otuz üçer senelik gruplar halinde arşive devri gerekmekte olduğuna göre 
önümüzdeki yıllarda Cumhuriyet Devrine ait olup otuz üç yılı doldurmuş evrakı derpiş etmek lâ
zım gelmektedir. 

5. Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü : 

Bakanların Başbakanla müşterek imza ettikleri kararların muamelelerini ve Başbakanlığın di
ğer dairelerin vazifeleri dışında kalan bütün yazı işlerini ve memur ve müstahdemlerin zat işleri 
muamelelerini, Bakanlıklarla dairelerdeki beşinci derecedeki ve daha yukarı derecelerdeki memur
ların sicillerini tutar, Bakanlıklarla dairelerdeki işleri hakkında Başbakanlığa vâki şahsa ait şikâ
yet ve müracaatların muhaberelerini yapar. 

6. Evrak, Levazım ve daire müdürlüğü : 

Bilûmum evrakın kayıtlarını, ayniyat ve levazım daire ve garaj işlerini görür. 

O 

Memur ve Müstahdemin sayısı 

Bu dairelerin 3 . V I . 1943 tarihinden beri barem içi memur sayısı 89 dur. Bunlardan 4 ü L 
cetvelindedir. D cetveline dâhil müstahdemin sayısı 59 dur. E cetveline dâhil hizmetliler sayış t 
ise 38 dir. 
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Başbakanlığa bağlı teşekküller 

Başbakanlığa bağjı teşekküller şunlardır: 

a) Danıştay Başkanlığı Kanun : 3546, 4904 
b) Diyanet İşleri Başkanlığı » : 2800, 3665 
c) Umıjımi Murakabe Heyeti Başkanlığı > : 3460 
d) Basin-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü » : 5392 
e) İstatistik Genel Müdürlüğü » : 2203 
f) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü > : 3127, 5392 
g) Vakıfla* Genel Müdürlüğü » : 2762,, 3461 

E 

Devlet BafcaaiıMaı». 

13 . 9 . 1946 tarihli ve 4951 sayılı Kanuna müsteniden tâyin, edilmiş olan iki Devlet Bakanı da 
Başbakanlık kadrosu içinde çalışmaktadırlar. Bunlardan: 

1. Başbakan Yardımcısı; tatbikatta Başbakanca verilecek vazifeler dışında Başbakanlığa bağlı 
ve yukarda D bendinde sayılı müstakil umum müdürlüklerin muamelâtiyle meşgul olmakta ve Mil
lî Korunma Kanununa istinaden kurulmuş olanı Ka.ordânas^csa Heyetine dbe başkanlık etmektir. 

2. Devlet Bakanı; Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki 31 . 5 . 1949 tarih ve 5412 
sayılı Kanunla tesbit edilmiş işlerin tedvirine memur edilmiş olup memur edildiği hizmetlerle ilgili 
bütçesinde [gösterileceği tabiîdir. 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

101 Ödenekler 

201 

202 
203 
204 

205 
206 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

Başbakan ödeneği 
Devlet Bakanları ödeneği 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar avlığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

9 272 
10 640 

19 912 

19 912 

408 900 
1 

408 901 

122 505 
100 000 

100 000 

18 589 

12 000 
5 000 
4 000 

9 272 
10 640 

19 912 

19 912 

408 900 
1 

408 901 

118 200 
100 000 

100 000 

18 590 

12 000 
2 200 
4 000 

9 272 
10 640 

19 912 

19 912 

408 900 
1 

408 901 

118 200 
100 000 

100 000 

18 590 

12 000 
2 200 
4 000 

Bölüm toplamı 21 000 18 200 18 200 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 1 1 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 400 400 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 26 421 28 990 28 990 
Temsil ödeneği 3 000 3 000 3 000 

ikinci kısım toplamı 800 416 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

2 000 
4 500 
3 000 

300 
1 

200 
650 
300 
100 

1 250 

796 282 796 282 

2 000 2 000 
2 600 2 600 
2 700 2 700 
400 400 

1 250 1 250 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

1 200 1 200 

10 000 10 000 

Bölüm toplamı 2 500 

Basılı kâğıt ve defterler 1 500 
Posta, telgraf ve Telefon üc
ret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 10 000 

Bölüm toplamı 9 801 8 950 8 950 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

309 

2 Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

12 000 

306 
307 

1 
2 
3 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
giderleri 

6 800 

500 
2 000 

10 000 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

12 500 

2 000 

Üçüncü kısım toplamı 75 102 

12 000 

4 700 

500 
3 000 

10 000 

13 500 

2 000 

69 352 

12 000 

22 000 22 000 22 000 

4 700 

500 
3 000 

10 000 

13 500 

2 000 
Taşıtlar giderleri 
Başbakanlık otomobilleri işlet
me giderleri 
Başbakanlık otomobilleri ta
mir giderleri 
Devlet Bakanları otomobilleri 
işletme giderleri 
Devlet Bakanları otomobilleri 
onarma giderleri 
Yabancı misafir otomobilleri 
işletme giderleri 
Yabancı misafir otomobilleri 
onarma giderleri 
Basımevi kamyoneti ve moto-
siklerler işletme giderleri 
Basımevi kamyoneti ve moto
sikletler onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

4 000 

3 000 

4 000 

2 000 

1 

0 

3 000 

2 000 

18 001 

4 000 

3 000 

4 000 

2 000 

1 

1 

3 000 

1 000 

17 002 

4 000 

3 000 

4 000 

2 000 

1 

1 

3 000 

1 000 

17 002 

69 352 
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401 

403 
406 

0 

4^8 
479 

> 
M. 

1 
2 
3 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Başbakanlık 

Ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Basımevi giderleri 
îşçi gündelikleri 
Mamul ve iptidai maddeler 
Diğer işletme ve yönetim gi-

1 derleri 

Bölüm toplamı 

Konuk ağırlama giderleri 
örtülü ödenek 
Milletlerarası kongrelere ve 
toplantılara katılma giderleri 

S Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü 

i Tapu ve Kadastro Genel Mü-
i dürlüğü 
! Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 

I Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 

! Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1 Tarım Bakanlığı 
1 Ticaret Bakanlığı 
1 Çalışma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

Arşivler genel giderleri 
I 4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek înönü Ar
mağanları karşılığı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

110 000 
116 000 

21 613 

247 613 

12 000 
2 000 000 

40 000 
20 001 

10 001 

0 
0 

6 001 
5 000 

30 000 
25 000 

1 

25 000 
12 000 
15 000 
15 000 
28 500 

231 504 

4 000 

50 000 
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1950 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

110 000 
116 000 

21 000 

247 000 

12 000 
2 000 000 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

8 000 

50 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

110 000 
116 000 

21 000 

247 000 

12 000 
2 000 000 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

8 000 

50 000 

Dördüncü, kısım toplamı 2 545 117 2 317 000 2 317 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 

2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl: ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

721 Basımevi demirbaş malzeme 
giderleri 

1 Mevcut demirbaş malzemenin 
onarılması ve yenilenmesi 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
demirbş mlzeme krşılığı 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

20 000 

0 

20 000 

20 000 

5 000 

5 000 

10 000 

10 000 

5 000 

5 000 

10 000 

10 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

19 912 
800 416 
75 102 

2 545 117 
3 

20 000 

3 460 550 

19 912 
796 282 

69 352 
2 317 000 

3 
10 000 

3 212 549 

19 912 
796 282 

69 352 
2 317 000 

3 
10 000 

3 212 549 



5 - Milletlerarası İktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı 



Gerekçe 

B. M. 

201 ' Aylıklar : 31 . V . 1949 tarihinde yürürlüğe giren 5412 sayılı Kanuna bağlı cetveldeki 
kadroların karşılığı yedi aylık olarak hesap edilmiş ve bu sebeple memurlar aylığı bö
lümüne (429 450) lira konulmuştu. 1950 yılı için merkez teşkilâtından beş ve Vaşington 
Türk Heyetinden 2 memurun hizmetine ihtiyaç görülmiyeceği anlaşılarak bu kadrolar 
(L) cetveline alınmış ve geri kalan fiilî kadronun bir yıllık karşılığı olarak 580 695 li
ra teklif olunmuştur. * 

202 Hizmetliler ücreti : Paris Türk Heyetinde 150 lira ücretli bir odacıya ilâveten ihtiyaç 
hâsıl olduğundan bu kadronun karşılığı da dâhil olduğu halde mevcut kadroların tuta
rı hesap olunarak 83 000 lira teklif edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri : 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro giderleri : 
5412 sayılı Kanuna bağlı ödenek cetvelinde merkez teşkilâtıiyle Paris ve Vaşington teş
kilâtının büro giderleri bir bölüm dâhilinde gösterilmiş ve yedi aylık ihtiyaç derpiş edil
miş olup 1950 yılı için merkez ve dış teşkilâtın ödenekleri ayrı bölüm ve maddelere 
tefrik edilmiş ve senelik ihtiyaç göz önünde tutularak miktarları tâyin ve teklif olun
muştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 5412 sayılı Kanuna bağlı ödenek cetvelinde kırtasiye ödeneği 
ile memzucen gösterilen bu tertibin ödeneği tefrik ve 2 500 lira tahmin olunarak teklif 
edilmiştir. 

304 P. T. T. ücret ve giderleri : 1949 yılı yedi aylık ihtiyacı için kabul olunan 36 000 lira
ya mukabil sarfiyat ve yıllık ihtiyaç göz önünde tutularak 60 000 lira teklif edilmiş
tir. 

305 Kira karşılığı : 1949 yılı için 42 000 lira kabul olunmuş ise de icarlı binaların kira mik
tarları ve Fransız frangının devalüasyonu hesap olunarak 30 000 lira teklif olunmuş
tur. 

307 1 Sürekli görev yolluğu : 1950 yılında merkez ve yabancı memleketler teşkilâtına tâyini 
muhtemel memurların yollukları için 10 000 lira tahmin ve teklif olunmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : Diğer daireler teşkilâtına mensup memurlardan Paris ve Vaşing
ton'daki İktisadi iş Birliği Teşkilâtında muvakkaten tavzif olunanlara verilecek yol
luk ve gündeliklerin karşılığı olarak 1950 yılı için 150 000 lira teklif olunmuştur. 

403 Ziyafet giderleri : Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtına mensup yabancı devlet 
mensuplarının memleketimize yaptıkları vazife seyahatleri sırasında kendilerini ağırla
mak ve Paris ve Vaşington heyetlerimizin verilen resmî zayifetlere mukabelede bulun
malarını temin maksadiyle 30 000 lira teklif olunmuştur. 



Rapor 
16. XII. 1949 

Bütçe Komisyou Sayın Başkanlığına 

«Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı* büt çesini tetkik ettim. 

1. Bilindiği gibi Avrupa İktisadi İş Birliği çevresi içinde Türkiyenin ekonomik kalkınmasına 
ait işlerle meşgul olmak üzere bu teşkilât 5412 sayılı Kanunla kurulmuştur. Bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel mucibince maaş ödeneği alarak bütçeye konması lâzımgelen tahsisat yekûnu (644 175) 
lira olmak lâzımgelirken merkez teşkilâtından (5) ve Vaşington Heyetinden iki memurun (L) cetve
line alınması sebebiyle fiilî kadronun yıllık karşılığı olarak (580 695) lira ödenek konulmuştur. 
Ancak Teşkilât Kanunu çıkalı birkaç ay olduğu halde iktisadi şartların gittikçe ağırlaşmakta olma
sına ve bu mevzu etrafındaki faaliyetlerin daha Hararetlenmiş bulunmasına rağmen bu kısa müddet 
içinde kadroların muhik kısmının (L) cetveline alınması dikkatimi çektiğinden bunun sebepleri 
üzerinde durdum ve anladım ki, bu indirme maslahatın icabiyle değil münhasıran bir tasarruf temini 
düşüncesiylb yapılmıştır. Amerikalılarla olan münasebetlerimizin siklet merkezini ve mihverini teş
kil eden bu • teşklâtta çalışmalarımızın icaplarına bakılmadan^maahaza tasarruf düşüncesiyle yapılan 
bu eksiltmeden iyi bir netice çıkacağına ben şahsan kani değilim. Nasılki, bütçenin tetkiki sıra
sında, merkez kadrosunda mevcut uzmanların kamilen (L) cetveline alınmış olmalarının yanlış bir 
hareket olduğu ve bu keyfiyetin teşkili faaliyetini aksatacağı ileri sürülerek bunların (L) cetvelin
den çıkarılbaalarmm zaruri bulunduğu alakadarlarca ısrarla beyan edilmiş ve bunların mezkûr 
cetvelden çıkarılarak fiilî kadroya alınması lüzumu üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. Filhakika 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının faaliyet programları ve bunu tahakkuk ettirmek husu
sundaki mesaileri tetkik edilince bu mülâhazalarda isabet görmemek kabil değildir. Bilhassa Ameri
kalılar ten}aslarını daimî surette bu teşkilâtla yanmak ve burada çalışacak uzmanlarla temas etmek 
durumunda oldukları ve bu kadrolar (L) cetveline alındıkları takdirde Amerikalıların muhtelif mev
zular için ister istemez muhtelif Bakanlıklarla temas etmek zaruretinde bulunacakları göz önünde 
tutulursa vâki iddia üzerinde ehemmiyetle durmak icabeder. (İfade edildiğine göre Amerikalıların 
buradaki memurlarının adedi 34 tür. 50 ye iblâğı mukarrerdir. Buna mukabil bizim nazari kadro 
Genel Sekreter de dâhil olmak üzere 21 dir.) Merkezden (L) cetveline alınmış olan bir daire baş
kanı ile 4i uzman tekrar fiilî kadroya alındığı takdirde bunun bütçeye tesiri (52 425) liradır. 

Keyfiyjeti Muhterem Komisyonun yüksek tasvibine arzederim. 

2. 20İ nci bölümdeki hizmetliler kadrosunda Paris Türk Heyeti emrine yeniden 150 lira aylıklı 
bir odacı ilâvesinden başka geçen seneye nazaran bir değişiklik yoktur. 

3. 305 nci bölümün ikinci maddesindeki kira karşılığı olarak konulmuş olan 30 bin lirayı fazla 
bulmaktayım. Filhakika 1349 senesi içinde Paris Heyeti için tutulan binanın yedi aylığı karşılığı 
olarak 40$0 lira verilmiştir ki, bir sene için 7 bin lira kadar tutar. Fransız Frangının % 20 düşü
rüldüğü 4e nazarı dikkate alınırsa Paris'teki bina için 6 bin lira bol bol yeter. Vaşington'da henüz 
bir bina İsticar edilmemekle beraber orada kira bedelinin yüksekliği nazarı dikkate alnarak bu
nun için İ4 bin lira bir ödenek kabul edilirse Bütçenin bu bölümüne 6 000 + 14 000 = 20 000 lira 
ödenek konulması maksadı temin edoceğine kaniim. 

4. 307 nci bölümün ikinci maddesindeki geçici görev yolluğu karşılığı olan (150 000) liradan 
(10 000) lira kadar bir indirme yapılmasında da bir mahzur görmem. Vakıa 1949 un yedi ay
lığı için Ijconulan (80 000) lira bir ödenek kamilen sarf edilmekle beraber (9 000) lira kadar borç-
lanıldığı anlaşılmış olup bu hesaba göre bir sene için (160) bin lira çok görülmezse de Paris'teki 
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heyetimiz halen tekemmül etmiş olduğundan 1949 da olduğu gibi muvakkat heyet ve memurlara 
nispeten ihtiyaç azalacağı mülâhazasiyle (140 000) liranın kâfi geleceği kanaatine varılmıştır. 

5. — Teşkilâtın merkez kadrosunda mevcut iki mütercim ancak günlük muhaberatın tercüme 
işlerine yetişebilmekte ve Paris ve Vaşington'dan gelen her biri 10 - 30 sahifelik talimatların der
hal Türkçeye tercüme ettirilmesi ve Marşal yardımiyle ilgili Devlet daireleri ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle müessese ve ticarethanelere vaktinde gönderilmesi kabil olamadığı ve bu yüzden 
birtakım zorluklarla karşılanarak yardım programının tatbikatında gecikmeler meydana geldiği 
alakadarlarca ifade edilmektedir. Keyfiyet böyle olunca bu vaziyetin 1950 bütçesinin hazırlanma
sından evvel derpiş edilmesi ve ona göre bütçeye tahsisat konulması lâzımgelirdi. Maalesef bu ci
het ihmal edilmiştir. Şimdi bu zaruret nazarı dikkate alınarak bunun için bütçeye ödenek konul
ması lüzumu ileri sürülmektedir. Böyle bir talebi ben şahsan yerinde bulurum. Teklif kabul buyu-
rulduğu takdirde Milletlerarası İktisadi İş Birliği 1950 Bütçesinde satın alma, abone ve yayın gi
derleri namı altında 451 numaralı bir bölüm açılarak bu bölümün birinci maddesine (5 000) lira 
bir ödenek konulmasını ve bunun (R) cetvelinde formüle bağlanmasını muhterem Komisyonun 
takdirlerine arzederim. 

6. Diğer bölüm ve maddelere geçen seneyi göre esaslı bir değişiklik olmadığı ve bu bapta 
bütçe tasarısında kâfi izahat mevcut olduğu cihetle Komisyonumuzun vakitlerini kaybettirme
mek için bunlara bir şey ilâvesine lüzum görmedim. 

7. Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtımız, Amerikalıların acele ettikleri malûmatı ha
zırlamak üzere 13 . XI I . 1949 akşamına kadar âdeta seferber bir halde çalışmakta oldukları cihet
le bütçe tetkiklerini ancak 14 . XI I . 1949 da başlamak imkânını bulabildim. Bu sebeple bütün ar
zuma rağmen Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtının fonksiyonu ile Türkiye'nin Marşal Plâ
nından elde ettiği faydalar hakkında bu raporda etraflıca izahat vermeye vakit bulamadım. Bun
dan dolayı arkadaşlardan özür dilerim. Bu mevzu etrafında muhterem arkadaşların soracakları 
hususlar hakkında şifahen cevap arzetmek üzere raporumu muhterem Bütçe Komisyonuna sonsuz 
•saygılarında sunuyorum. 

Diyarbakır Milletvekili 
İhsan Hâmİd Tigrel 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
Yabancı memleketlerdeki me
murlar aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Yabancı memleketlerdeki hiz
metliler ücreti 

Bölüm toplamı 

• 0 

0 

0 

0 

0 

0 

102 900 

477 795 

580 695 

48 300 

34 800 

83 100 

123 140 

477 795 

600 935 

48 300 

34 800 

83 100 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 0 6 960 6 960 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Yabancı memleketlerdeki me
murların çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Yabancı memleketlerdeki me
murların doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Yabancı memleketlerdeki me
murların ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 000 

500 

800 

200 

1 000 

500 

4 000 

1 000 

500 

800 

200 

1 000 

500 

4 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

208 

209 

301 

302 

303 
304 

5459 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla-

0 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta, telgraf ücretleri 
Yabancı memleketlerdeki teş
kil âtın posta, telgraf ücret ve 
giderleri 
Merkez telefon giderleri 

0 

180 180 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

cak ödemeler karşılığı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

14 794 

689 730 

3 000 
1 500 
1 000 

1 
1 

5 502 

4 500 
3 500 
4 000 
3 000 
7 000 

22 000 

14 794 

709 970 

1 

3 000 
1 500 
1 000 

1 
1 

5 502 

4 500 
3 500 
4 000 
3 000 
7 000 

22 000 

2 500 

10 000 

30 000 
4 000 

2 500 

10 000 

30 000 
4 000 
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B. 

305 

306 
307 

M. 

4 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
Yabancı memleketler 

Bölüm toplamı 

j Giyecekler 
\ Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

.0 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

16 000 

60 000 

1 
30 000 

30 001 

1 800 

10 000 
150 000 

160 000 

281 803 

10 000 

54 000 

1 
20 000 

20 001 

1 800 

10 000 
140 000 

150 000 

255 803 

\ Dördüncü "kısım - Daire hiz
metleri 

403 Ziyafet giderleri 
451 Yayın giderleri 

1 | Satın alma ve abone karşılığı 
2 j Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

0 30 000 30 000 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

30 000 

1 
4 999 

5 000 

35 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

TOPLAM 

0 
0 
0 

0 

689 730 
281 803 
30 000 

1 001 533 

709 970 
255 803 
35 000 

1 000 773 
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Gerekçe 

B. M. 

201 1 Memurlar aylığı : 1949 ödeneğine nazaran fazla teklif olunan 17 608 lira üst derece ay
lığına müstahak olanların istihkakları karşılığıdır. 

202 Hizmetliler ücreti: İkame olunan dâvaların adedi ve muhabereleri artmış ve sâdır olan 
ilâmları ve dâvalara ait muhaberatı tebyiz için daktilo kadrosu kifayetsiz bulunmuş 
olduğundan ilâm tanzim ve tebliğindeki teraküm ve teehhürü önlemek maksadiyle kad
roya yeniden 1 aded 200 ve 2 aded 175 lira ücretli daktilo ilâve edilmiş ve bu sebeple 1949 
yılına nazaran 6 300 lira fazlasiyle 43 500 lira teklif olunmuştur. 

205 Geçici tazminat : Üst derece aylığına istihkak kespedenlerin tazminat farkı karşılığıdır. 

206 1 Çocuk zammı : Çocuk adedinin artması ve yeniden tâyin edilen memurların ayrılan me
murlara nazaran daha fazla çocuk sahibi bulunması hasebiyle 1949 Bütçesine mevzu 
ödeneğin kifayet etmemiş olduğundan 1949 yılına nazaran 4 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

301 1 Kırtasiye : 202 nci bölüm münasebetiyle arzedilen sebeplere binaen kırtasiye ihtiyacı da 
artmış olduğundan 1 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

4 Aydınlatma : Bu tertibin tahsisatı kifayet etmemekte ve ertesi seneye 300 lira miktar-
rmda bir karşılıksız borç devredilmekte olduğundan 1950 yılı için 330 lira fazlasiyle 
1 500 lira teklif edilmiştir. 
Diğer tertiplerde görülen noksanlıklar tasarruf maksadına müstenittir. 

» 



Rapor 
İS, XII 1949 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Danıştayjın 1950 yılı Bütçe tasarısında 201 nci bölümdeki aylıklar için istenilen 17 608 lira faz
lalık 4598 sayılı Kanuna göre önümüzdeki yıl bir veya iki üst dereceye geçecek on üç zatın maaş 
farkıdır. Aynı zaruretle 205 nci bölümdeki geçici tazminat da 989 lira artırılmış oluyor. 

Hizmetliler ücretindeki 6 300 lira artış (D) cetveline ilâve edilen 3 daktilonun yıllık ücretidir. 
Danıştayın artmakta olan işlerini yürütmek için daha esaslı tedbirler almak icabeder ise de bu 
cihet kanun mevzuu olduğundan şimdüik bütçeye ancak üç daktilo ilâve edilebümiştir. 

Çocuk z^mmı ihtiyaca göre 4 000 lira artırılmıştır. Bu bölüme geçen yıl içinde 2 000 lira ek 
Ödenek konulduğuna göre hakiki artış 2 000 lira olup ihtiyacı ancak karşılıyacaktır. ölüm yardımı 
geçen yılın i aynıdır, doğum yardımı tasarruf karariyle yarı yarıya indirilmiştir 

5434 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bu yıl açılan 208 nci ikramiye bölümüne 800 lira 
konulmuştur. 

5439 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi gereğince Emekli Sandığına yatırılacak para, ihtiyaçlara 
uyularak 5462 lira artırılmıştır. 

Yönetim) giderlerinde kırtasiyenin 1 500 lira fazla ile 4 500 liraya çıkarılması, bir zarurettir. 
Tasarruf mjaksadiyle döşeme ve demirbaştan 2 500 lira, öteberi giderlerinden 600 lira indirilmesinin 
büyük bir mahzuru olmıyacaktır. 

Aydınlatma için 330 lira fazla ile 1500 lira verilmesi, hakiki masraflara göredir. Posta telgraf 
ücretlerindeki zam da aynı esasa göre yapılmştır. Böylece bütçe tasarısındaki Danıştaya ait ra
kamlar için her hangi bir değişiklik teklifinde bulunacak değilim. 

Danıştayın 1948 yılı çalışmalariyle 1949 yılının on bir ayında görülen işler bağlı cetvellerde 
gösterilmiştir. Bunlardaki rakamlar, Danıştayda görülen işlerin yalnız sayıca arttığını değil, bir 
çok işlerin | yılı içinde görüldüğünü de göstermektedir. Bu iyi neticeyi memnunlukla belirtmekle 
beraber Danıştayın; yeni çıkan Gelir Vergisi, Emekli Kanunu ile yakında çıkacak ve Damga Resmi 
Kanunu yüzünden daha hacimli işler görmeye mecbur kalacağını hatırlatmak ve böylece Teşki
lât Kanunjında bu zaruretleri karşılıyacak değişikliklere şimdiden teşebbüs etmek yerinde olur. 
İlk tedbir olarak L cetvelindeki 100 lira aylıklı bir üye fiilî kadroya Bütçe Komisyonunca alına
bilir. Ve maaşı da tasarruflarla karşılanabilir, önümüzdeki yaz aylarında emekliye ayrılacak 
beş üyenin seçimleri 1950 Kasım hattâ Aralık aylan içinde yapılabileceğine göre şimdiden böyle 
bir tedbiri alınmasını zaruri gördüğümü arzeylerim. 

Geçen yıl raporumda vergi işlerinde maliyece gerçekten zaruri hallerde dâva açılması lüzumunu 
arzetmiştiıja, bu hal Danıştayın işlerini hayli kabartmaktadır. 

Danıştay teşkilâtını; yakın gelecekteki işlere ve yeni hukuk telâkkilerine göre genişletmek, 
usullerde bâzı kolaylıklar aramak, kanun mevzuudur. Her yıl tekrarlanan bina darlığı ise idari 
tedbirlerle! hallolunabilir. Ancak bunların bu raporda tartışılması caiz olamıyacağmdan temenni 
mahiyetinde arzediyorum. 

Gerekecek izahlar konuşmalarda arzedilmek üzere raporumu sunuyorum. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 



idari daireler 1949 yılı mesai oetveli (on bir aylık) 

Birinci Daire: 

Kanunlar 0 1 1 1 0 
Tüzükler 1 14 15 9 6 
Danışmalar 0 32 32 80 2 

Toplam 1 47 48 40 8 

Üçüncü Daire: 

1948 1949 1949 
Yılından Yılında Yılında 

devir gelen çıkan Kalan 

1 43 43 1 



\ IkinölJai^^ Mesai Cetveli 

1948 Yılı İstatistiği 1949 yılı istatistiği 
r— - ' " -A ^ r~ :—" '''' ' ' •*" 

1948 yılında kararla çıkan 1949 yılınd 
t "*- -> r ' 

1947 1948 Menra- 1949 1948 1949 Memtı-
yılından Yılında rin Mu- Yılına yılından Yılında rin Mu-
detvir gelen hakemıtı idari Yekûn devir devir gelen hakem-atı id 

833 5883 5038 160 5198 1518 1518 5213 4471 

Geçen seneden kalan 1518 
1949 da gelen 5213 

1949 da çıkan 6731 
4539 

2192 



Dâva dairelerine ait 1948 - 1949 yılları mukayeseli Mesai Cetveli 

Dairesi 

1948 yılı İstatistiği 
^ 

1949 yılı İstatistiği 
\. 

Dördüncü Daire 

Beşinci Daire 

Altıncı Daire 

Dâva Daireleri Genel Kurulu 

1948 
1947 Yi- 1948 Yılında 
lından Yılında karara 
devir gelen bağlanan Kalan 

3311 

993 

2809 2375 2964 2220 

67 210 127 150 

Toplam 7180 11778 10189 8769 

1949 
1948 Yi- 1949 Yılında 
lından Yılında karara 
devir gelen bağlanan Kalan 

5502 4594 421 

3691 2504 2180 

4219 

2180 

5410 

3010 

4095 

3122 

2220 

150 

2047 

738 

2027 

274 

5534 

2068 

2240 

614 

8769 11205 95 18 10456 

A 
Kalanın beyanı: 

Tekemmül etmiş olan dosya adedi 3 
Tekemmül etmemiş » * » 6 

Toplam 10 



Genel Kuralım 1948 yılına ait istatistik cetveli 

Memurin 
Tüzük ve Muhake-

İdaıi idari işler matı Toplam 

1947 senesinden devir « 6 1 7 
1948 senesinde gelen 139 116 255 

Kalan ve gelen toplamı 
1948 yılında çıkan 

1949 yılına devir 

Genel Kurulan 1949 yılma ait istatistik cetveli 

(On bir aylık) 

1948 yılından devir 3 0 3 
1949 yılında gelen 144 108 252 

Kalan ve gelen toplamı 
1949 yılında çıkan 

v 
Kalan 

145 117 262 
142 ' 117 259 

003 000 003 

147 108 255 
141 102 24â 

u: V-
006 006 012 
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201 

202 

205 
206 
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M. 

1 
2 

1 
2 
3 

— Danıştay B 
• 

ödeneğin çeşidi 

thinoi kısım -Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

aşkanlığı 
1940 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

* 

815 992 
1 

815 993 

37 200 

49 744 

13 000 
• 2 000 

3 000 

18 000 
rr-t ! 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

833 600 
1 

833 601 

43 500 

50 733 

17 000 
1 000 
3 000 

21 000 

kabul edilen 
Lira 

842 600 
1 

842 601 

43 500 

51 473 

17 000 
1 000 
3 000 

21 000 

207 

208 

209 

210 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü W 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

0 

800 800 

42 777 
3 000 

48 239 
3 000 

48 239 
3 000 

ÎMnci kısım toplamı 966 714 1 000 874 1 010 614 



B. M. ödeneğin çeşidi 

Danıştay Başkanlığı 
1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
i Lira 

— 65 — 
1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

[Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 [Döşeme ve demirbaş 
3 jöteberi giderleri 
4 lAydmlatma 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

3 000 
5 000 
3 000 
1 170 

12 170 

1 430 

4 500 
2 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

4 500 
2 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

306 
307 

308 

309 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

iPosta ve telgraf ücretleri 
1 Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

G-iyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
;Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

j Başkanlık otomobili giderleri 
İşletme 
Onarma 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

10 069 
1 200 

11 269 

3 800 

500 
750 

1 250 

1 435 

2 000 
1 000 

3 000 

34 354 

12 000 
1 100 

13 100 

2 700 

500 
750 

1 250 

1 400 

2 000 
1 000 

3 000 

33 650 

12 000 
1 100 

13 100 

2 700 

500 
750 

1 250 

1 400 

2 000 
1 000 

3 000 

33 650 



— 66 — Danıştay Başkanlığı 

M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y111 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

451 Yayın giderleri 
1 Satmalına ve abone karşılığı 
2 'Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1 000 
2 825 

3 825 

3 825 

1 000 
2 800 

3 800 

3 800 

1 000 
2 800 

3 800 

3 800 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 
502 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

1 1945 - 1948 villan borçları 
2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 

1 
1 

2 

3 

1 

1 
1 

2 

3 

1 

i 
1 

2 

3 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

TOPLAM 

966 714 
34 354 
3 825 

3 

1 004 896 

1 000 874 
33 650 
3 800 

3 

1 038 327 

1 010 614 
33 650 
3 800 

3 

1 048 067 
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Gerekçe 

Memurlar aylığı : İstanbul Radyosunun faaliyete başlaması hasebiyle muvakkaten (L) 
cetveline alınmış olan 80 lira aylıklı bir mühendis, 70 lira aylıklı bir porgram, 70 lira 
aylıklı bir söz ve temsil şefi ile 60 lira aylıklı bir aded müzik yayınları şef yardımcısı
nın L cetvelinden çıkarılarak fiilî kadroya alınmış olması hasebiyle memur aylığı terti
bine 28 850 liranın ilâvesi lâzım gelmektedir. 
Merkez memurları açık aylığı : 5392 sayılı Kanuna bağlı kadro cetveline göre açıkta 
kalan memurların açık aylıkları karşılığı olarak 50 000 lira teklif olunmuştur. 

Hizmetliler ücreti : İstanbul Radyosu faaliyete başlamış olduğundan 5392 sayılı Kanun
la kabul edilen kadroların bir yıllık karşılığını teşkil eden miktar hesap olunarajk 
200 142 lira fazlasiyle 907 920 lira teklif olunmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri : Marşal Plânı yardımından 
gönderilecek bir uzmanın Türkiye'deki masraflarını karşılamak maksadiyle 12 000 lira 
teklif olunmuştur. 

Isıtma : Karma Komisyonun temennisine uyularak müteferrik binalarda çalışan Genel 
Müdürlük dairelerinin bir binada toplanması ve yeni binanın ısıtma masraflarının dai
reye ait olması hasebiyle bu tertibin ödeneği 7 800 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

İller büro giderleri : 1949 Bütçesinin 122 rıci radyo istasyonlariyle stüdyoların yönetim 
ve işletme giderleri bölümünün muhtelif maddeleri içinde yer alan bu tertibin ödenek
leri tahminen ve yeniden açılan bu bölümün muhtelif maddelerine tevzi edilerek 1950 
yılı için 98 000 lira teklif olunmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 302 nci bölüm münasebetiyle arzedildiği veçhile 1949 yılı 
Bütçesinin 122 nci bölümü içinde yer alan Ankara ve İstanbul radyolarının basılı kâğıt 
ve defterleri ödeneğinin bu tertibe nakli dolayısiyle 1 000 lira fazla teklif olunmuştur,, 

Kira karşılığı : 301 nci bölümün 5 nci maddesi münasebetiyle arzedildiği veçhile yeni 
binanın kira bedelini karşılamak maksadiyle 10 500 lira fazla teklif olunmuştur. 

Giyecekler : İstanbul Radyosu hizmetlilerinin giyeceklerini karşılamak üzere 1 300 lira 
fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Sürekli görev yolluğu : Yeni Teşkilât Kanunu münasebetiyle münhal kadrolara yeni tâ
yinler yapılması lüzumu karşısında 1 200 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri : 204 ncü bö
lüm münasebetiyle arzedilen sebepten dolayı 2 000 lira konulmuştur. 

Taşıt giderleri : İstanbul Radyosu ile Kısa Dalgalı yeni Ankara Radyosunun îhtiyaçlan 
göz önünde tutularak 1 532 lira fazlasiyle 14 000 lira teklif olunmuştur. 

Müzik yayınları : İstanbul Radyosunun her çeşit müzik yayırilannm hariçten tedarik 
edilecek sanatkârlar vasıtasiyle idaresi ve bunlara istihkak kesp edecekleri ücretlerin ve
rilebilmesi için 355 000 lira fazlasiyle 555 000 lira teklif olunmuştur. 
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Söz yayınları : Söz yoliyle yapılacak her çeşit yapınların, verilecek temsillerin serbest 
sanatkârlarla idaresi düşünülerek bunlara verilecek ücretler karşılığı olmak üzere 35 000 
lira fazla teklif olunmuştur. 

Elektrik ve muharrik kuvvet giderleri : Îstaıılbul Radyosiyle Kısa Dalgalı Ankara 
Radyosunun ihtiyacını karşılamak için 224 000 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif olun
muştur. 

: Başka radyo difüzyon istasyon ve stüdyoları : Yeni İstanbul Radyosunun açılması tak
dirinde bilûmum masraflarının bu tertibe konulması maksadiyle muvakkaten açılan bu 
tertifbe lüzum kalmadığından bölümden çıkarılmıştır. 

Foto - Film servisi giderleri : Amerika için yeni propaganda filmleri hazırlamak ve bu 
maksatla satmalınacak film ve fotoğraf malzemesiyle makinelerinin satınalmmasını 
sağlamak maksadiyle 76 000 lira fazlasiyle 130 000 lira teklif olunmuştur. 

Propaganda giderleri : Propaganda maksadiyle yapılacak hizmetlerin ve yurt içinde, dı
şında açılacak sergilerin istilzam ettiği masrafları karşılamak maksadiyle 15 000 lira 
fazla teklif olunmuştur. 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : Başbakanlık Bütçesine 
mevzu »olu Milletlerarası Radyo Difüzyon Birliği içtimalarma ve telekomünikasyon kon
feransına iştirak mecburiyetinde olduğumuzdan bu toplantılara katılacak memurların 
yolluklarına karşılık olmak üzere geqen yıla nazaran 25 000 lira noksaniyle 15 000 lira 
teklif edilmiş ve hizmetin genel müdürlüğe aidiyeti hasebiyle bu ödenek Başbakanlık 
Bütçesinden çıkarılarak yeni açılan bu tertibe konulmuştur. 

Bina yapımı giderleri' : 100 kilovattık kısa dalgalı yeni radyo istasyonu 1950 yılında 
faaliyete geçeceği cihetle Ankara Radyo evinde yapılmasına lüzum görülen tadillerin ic-

: rasını temin ve kısa dalgalı Ankara orta dalgalı istanbul Radyo tesisatının katî kabu-
i lüne kadar istihdam edilen firma mühendislerinin ücretlerini karşılamak maksadiyle 
116 000 lira teklif olunmuştur. 
Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi : Radyo istasyonlarının ve stüd-

; yoların yedek malzeme ihtiyacını karşılamak maksadiyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 
Mevcutlara ilâveten alınacak makineler ve teçhizat karşılığı : İstanbul Radyosunun kab
losunun hasara uğraması halinde radyoevi ile radyo istasyonunun F. M. sistemiyle irti
batını sağlamak için alınacak cihaz ile Istanîbul Radyo evi diskotek ve armatürleri ve 
teknik mefruşatı bedellerine sarfedilmek üzere 234 000 liraya ihtiyaç görülmüştür. 



Rapor 

19 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesiyle 5392 sayılı Kanun gereğince malî yar
dım ve murakabesi bakımından yine sözü geçen Genel Müdürlük Bütçesi dâhilinde mütalâa edil
mesi lâzımgelen Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Bütçesi ve bunların gerektirdiği kadroların çalış
tırıldığı daire ve müesseselerde «Radyo evleri, istasyonları ile Anadolu Ajansı» dâhil daire ve mües
seseler birer birer ferden ve müetemian mahallerinde görülerek tetkikat yapılmış ve çalışma tarz
ları hakkında temas ve müşahedeye dayanan kanaate varılmıştır şöyle ki: 

Yedi ay önce kabul edilen 5392 sayılı Kanuna nazaran bilhassa aylıklı ve ücretli memur ve müs
tahdem kadrolarının tatbiki hususunda bundan önceki kanunun tatbikmda olduğu gibi hataya dü-
şülmiyerek teenni ile hareket edildiği rasgele kadro şişkinliğine gidilmemiş olduğu meselâ, kanunu 
gereğince daire ve müesseselerde 126 aylıklı memur çalıştırılacağı yerde 25 eksiği ilç 101 kişi, keza 
350 ücretli memur çalıştırılacağı yerde 51 noksaniyle 299 kişinin istihdam edilmiş olduğu mem. 
nunlukla müşahede edilmiştir. Yine bu vesile ile şıırasnı işaret etmek lâzımdır ki, geçen yıllarda 
olduğu gibi acı acı şikâyet mevzuu olan bu Genel Müdürlük içinde ve çerçevesindeki lâubalilik ve
yahut disiplinsizlik hareketlerinin oldukça önlenmiş olduğu ve gün geçtikçe de bu iyi halin tam bir 
inkişafa müncer olacağı ümidinin kuvvetli buluaduğu da kayda değer görülmüştür. 

1950 yılı cetvelindeki bölüm ve maddelere nazaran konulan Ödeneklerin 5392 sayılı Kanunun 
icabettirdiği kadro ve ihtiyaçlara göre ayarlanmış bulunduğu yalnız 720 bölüm ve üçüncü mad
dede gösterilen 234 bin liralık ödenekten 94 bin lirasının İstanbul Radyoevi ile Ümraniye'deki 
Radyo -İstasyonu arasında denizden geçirilen kablonun bir kazaya uğraması ihtimali karşısında 
havai hat «efem» ilâve hattı tesisine tahsis edilmiş olması üzerinde durulması lâzımgeldiği 1949 
yılı Bütçesinin tetkikmda arzettiğim üzere denizaşırı istasyon ve tesisatının fazla masraf ve mah
zurlarının böylece tezgünde belirmiş olduğunu binaenaleyh şimdilik şedit ihtiyaç ve zaruret 
yoksa bu 94 bin liranın bu yıl bütçesinden düşürülmesinin muvafık olacağı yine 5392 sayılı Ka
nun gereğince açığa çıkarılan 52 memurdan 21 kişinin iş bularak Genel Müdürlükten açık maaşı 
almalarına son verilmiş olduğu halen 31 memura kanunu mucibince açık maaşı tediye edilmekte 
olduğu görülmüştür. 

Yayınlar Haberler Dairesi 

Yine yeni kanun ile ihdas edilmiş olan Yayınlar ve Haberler Dairesi İç Basın ve Yayınla meş
gul olmakta ve iç Yayın bakımından tç Yayın Şubesi halen çıkmakta olan 250 gazete ve 344 
mecmua üzerinde meşgul olmakta ve bunların neşriyatlarını takip ve bu gazetelere gerekli kâğıt 
kontenjanlarını hazırlamakta ve yine bu gazete ve mecmuaların müstahak olanlarına sarı kar t ' 
vermek işlerini görmektedir. Vapur ve trenlerde ve daha bâzı basın haklarından istifade sağla
makta olan bu sözü geçen sarı kartlardan halen 693 adedinin bu şubece verilmiş olduğu görülmüş 
bu işlerden başka Genel Müdürlüğün iç yayın istihbarat ve propaganda bakımından ehemmiyetle 
hattâ birinci derecede meşgul olması lâzımgelen işler üzerinde her hangi bir teşebbüse geçilme
miş olduğu görülmüş binaenaleyh bu hayatî dâ̂ rça üzerinde derhal harekete geçilmesi faydalı bu
lunmuştur. 

Dış Yayın işleri 

Haberler Dairesinin Dış Yayın Şubesinin 11-13 yabancı dil üzerinden haber alma, haber verme ve 
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tercüme işleriyle uğraştığı görülmüş 1949 Bütçesinin tetkiki sırasında da işaret ettiğim üzere bu şubenin 
dış haberleri alma ve yayma hususunda Anadolu Ajansı ile birlikte çok vakit mükerrer vazife gö
rerek fazla masraf ve külfete sebebiyet verilmekte olduğu sonra haber almalarda bu şube radyo
ların dinlenmesini mebhaz ve memba tutarak bazan geç kalan ve hattâ sıhhati şüpheye düşen ha
berleri alarak «Basın - Yayın» mahreciyle yaymasına mukabil Anadolu Ajansının doğrudan doğ
ruya abone olduğu yabancı ajanslardan mesuliyet ve garanti ile alman makine ve tesislerle sağ
lanan kaynaklara dayamldığı görülmüş binaenaleyh çok önemli olan bu meselede hem mükerrer 
vazife görülmesini önlemek ve hem de sürat ve sıhhat sağlanmasını garanti etmek üzere bu işin 
münasip görülecek tek bir müessesede teksif ve tahrik edilmesi kayda şayan görülmüştür. Sonra 
çok muhtaç bulunduğumuz ve her yönden çalışmak zorunda olduğumuz dış propaganda ve yayım 
bakımından oldukça geniş bir kadroya sahip bulunan dış Yayın şubesinin bu konu üzerinde pek o 
kadar meşgul olmadığı ve bu işlerin Tanıtma Dairesinin vazifesi olduğu mütalâasını yürüttükleri 
görülmüşse de çok geri kaldığımız bu hayatî konu üzerinde bu şubenin de kendi zaviyesinden 
fazlasiyle uğraşması gerektiği mütalâasındayım. 

Turizm Dairesi 

Aşağı yukarı biricik tanıtma mekanizması ve ayni zamanda büyük bir döviz kaynağı sayılma
sı lâzımgelen Turizm işleri yeni kanunu gereğince bir daire şeklinde olarak kabul edilmiş buna rağ
men geçen yıllara nazaran ileri bir hamleye geçilememiş olduğunu ve dairenin vekâlet yapan bir 
zat ile çalıştırıldığı hattâ bu daire tarafından hazırlanıp Tanıtma Dairesi tarafından bastırılan 
otel-rehberi adındaki broşürün gayet fena bir şekilde tab ve tevzi edilmiş olduğu görülmüş me
selâ otel ve saire hakkında çok noksan ve eksik malûmat verilmiş olduğu acı ile müşahede edil
miştir ki birinci derecede ehemmiyet vereceğimiz ve faaliyet sarfedeceğimiz bu daire üzerinde çok 
acele olarak harekete geçmemiz lâzımgelmektedir. 

•'-*•''-"**-: •••-:••••• Radyo Dairesi 

Ankara İstanbul radyo İstasyon ve evlerini* içinde toplıyan radyo dairesi Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün en büyük kadrosunu ihtiva eden bir dairedir. Vakıa bu kadroya kar
şılık fazlasiyle gelir sağlıyan Radyo Dairesinin maksat ve maslahata ve memleket menfaatlerine 
uygun olarak çalıştırılması lâzımdır. Geçen yıllara nazaran Ankara Radyo Evinde daha düzgün bir 
işletme faaliyeti göze çarpmakta ve bu hal memnuniyeti mucip olmakta ise de İstanbul Radyo 
Evinde henüz bu iyi verim ve işletmeye rastgelmememektedir. Vakıa burası işletmeye yeni açılmış 
ise de buna karşılık en geniş ölçüde saz, söz ve temsil sanatkârlarına sahip bulunan İstanbul'da 
bu intizamsızlık müsamaha ile karşılanamaz. Çalışmaya başladığı günden beri İstanbul Radyo Evinin 
muhtelif neşriyat ve yayınlarından şikâyetler tevatür derecesinde devam etmekte bu da personel 
intihap ve tâyininde isabet edilmemiş olduğunu göstermektedir. Yine yapılan tetkikata göre is
tanbul Radyo Evinin başında bulundurulan zatın en az haftada iki gün oradaki vazifesini bırakarak 
Ankara'ya gelip bir yüksek okuldaki hocalığına devam ettiği ve yine Ankara'daki bâzı birlik ve 
dernek idare heyetlerine vazife kabul ederek bermutat esas vazifesini ihmal ettiği görülmüştür ki. 
sürekli olarak devam eden bu durum karşısında bu zatın mütemadi mezuniyet alması veya mezun 
sayılması böylece yeni faaliyet devresinde bulunan ve büyük gayretler sarfına ihtiyaç gösteren İstan
bul Radyo Evini kötü duruma düşürmesi ne dereceye kadar doğru sayılabilir. Yine İstanbul Radyo 
İstasyonu. neşriyatının her hangi bir yanlış hesap veya tesisinden dolayı İsveç (Stokholm) Radyo 
neşriyatı ile dalga ihtilâfı yapmasından her zaman işitilen karışık ve net olmıyan neşriyatından başka 
sözü geçen , hükümet ile arada ihtilâf mevzuu olduğu ve hattâ İstanbul Radyo İstasyonunu İs
veç Radyosiı dalga çalan hakka taarruz eden hırsız tabiriyle mütemadiyen itham etmekte ve bu 
yüzden Hükümetimizin protesto edilmiş bulunduğu da öğrenilmiş bulunmaktadır. Alâkalılarda! 
aldığım malûmata göre bu dalga karışmasını önlemek için Ümraniye'deki Radyo İstasyonunda yeni
den 250 metre yüksekliğinde ve antenleri Anadolu 'ya müteveccih olmak üzere 200 bin lira sarfiyle 
ikinci bir plon «anten» direğinin inşasına zaruret olduğu anlaşılmıştır ki, bu da İstanbul Radyo 
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istasyonunun yer intihap ve inşaatında geçen yıl bütçe tetkiki sırasında işaret ettiğim hataya düşül
müş olduğu bir kere daha sabit olmuş bulunuyor. Ankara'da Çakırlar Çiftliğinde inşası devam 
eden Kısa Dalga İstasyonunun nihayet Şubat sonunda işletmeye açılacağını alâkalılar son defa 
olarak temin etmişlerdir. Yalnız Etimesut'daki kuyulardan çıkan suların 80 derece nispetinde 
kireçli olması yüzünden buradaki yeni ve eski istasyonlardaki soğutma tertibatlarında sık sık tıkan
malar husule getirdiğini böylece makineleri tez günlerde harap edeceği verilen izahattan anlaşılmış
tır. Büyük zararlar karşısında küçük bir masrafla soğutma makineleri için iyi su temini zaruri gö
rülmüştür. Yine Radyo İstasyonunda çalışan her zaman elektrik tehlikesi içinde bulunan daimî 
teknisiyenlerin işçi Sigortası çerçevesi içine alınmadıkları öğrenilmiştir ki, Genel Müdürlüğün bu 
hayatî konu üzerinde ehemmiyetle durması lâzımdır. Ankara Radyo Evi Temsil Kolu vazifesinin 
Devlet Tiyatrosu sanatkârları tarafından gördürülmesine başlandığı ve bu halin memnunluk verici 
olduğu yalnız ödenek bakımından Radyo Evinin müşkül duruma düşeceği anlaşılmıştır. 

Çakırlar Çiftliğinde kurulan kısa dalga istasyonun ihtiyacı bulunan stüdyo binaları için yüz 
binlerce lira sarfiyle mevcut radyo evine ilâve binası yapılması gösterilmişse de Genel Müdür
lükçe şimdiki bina dâhilinde bulunan ve o kadar ihtiyaç görülmiyen odalardan bir kaçının 20 
hin lira sarfiyle tadil edilmesine ve stüdyo haline getirilmesine teşebbüs olunduğu memnunluk
la müşahede edilmiştir. 

Tanıtma dairesi 

5392 sayılı Kanun gereğince kurulmuş olan Tanıtma dairesi Genel Müdürlük içinde en büyük 
vazifeleri görecek bilhassa yabancı illerde filim, fotoğraf, basın yaym ve saire ile Türkiye'yi 
tanıtacak bir dairedir. Yeni ve faal elemanlarla tesis ve takviye edilmiş olmasına rağmen bu 
daire henüz büyük verimler sağlamaya muvaffak olamamıştır. Meselâ çok beğenilen ve rağbet gö
ren Radyo Mecmuasının intizamsızca çıkması devam etmektedir. On ikinci aya bastığımız halde 
henüz Mayıs 1949 nüshası o da birkaç sayı beraber olmak üzere çıkarılacaktır. Aynı tarihi kita
bı da bu ayda ancak 1949 Mart ayının nüshaları çıkarılmak üzeredir. Radyo Mecmuası 13 bin 
nüsha çıkarılmakta 9 bin nüshası bayiler eliyle sattırılmakta ve 1400 nüshası da abonelere tevzi 
edilmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu mecmua 23 kuruşa mal olmakta ve 20 kuruşa satıla
rak senede 15 bin liradan fazla zarar etmektedir. Bu mecmuanın zarardan kurtarılarak ve her ay 
muntazam olarak çıkarılması yerinde bir şey olur. 

Yine bu Tanıtma Dairesi tarafından propaganda bakımından büyük önem taşıyan İngiliz'ce ve 
Fransız'ca olarak neşredilen «Kemalist Türkiye» adındaki kitap veya albümü geçen yıldanberi neş-
redememiş bulunmaktadır. Halbuki yabancı memleketlerde büyük bir sempati kazanan ve geçen yıl
larda her iki ayda bir 6 bin nüsha olarak çıkarılan bu değerli eserin bir yıldır yayınlanmamış 
olması hüzün verici görülmüştür. Bir iki değerli film hazırlanmış ve yine memleketi tanıtma ba
kımından büyük önem taşıyan bir kaç film ve kitap hazrlaıımasma teşebbüs edildiği görülmüşse 
dç matbaaların bilhassa. Devlet, Matbaasının - Basın Yayın Müdürlüğünce makineler verilmek su
retiyle de yardım edildiği halde - gününde işlerin çıkarılmadığı şikâyet edilmiş bilhassa film teda
riki bakımndan döviz alınamadığı şikâyeti haklı görülmüştür, önümüzdeki yıl bütçesinden 30 bin 
liralık döner sermaye ile takviye edilecek olan bu daireden daha seri ve geniş faaliyet beklemek 
hakkımızdır. 

ti temsilcileri 

İstanbul'daki Basın Temsilciliğinin üç kişiye varan gayet mütevazi bir kadro ile çalıştığı gö
rülmüş, geniş hacımda bir basın yayın merkezi olan istanbul'da gösterilen bu faaliyet takdire 
değer bulunmuştur. 

Basın Ataşelikleri ve Haberler Bürosu 

L*ondra ve Washington'da birer Basın Ataşeliğinin New - York'da ise bir Haberler Bürosu-
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nun gegçen yıllarda olduğu gibi faaliyette bulundukları görülmüştür. Ataşeliklerden ziyade Ha
berler Bürosu teşkilâtnm çalıştırılmasının daha verimli olacağı kanaatini bir kere daha arzetmek 
isterim. Bir de Ortaşark bakımından yani Arap Memleketler Birliği merkezi durumunda olan 
Mısır ile keza her yandan Türkiye'ye büyük bir sempati taşıyan Pakistan ve Hindistan memle
ketlerinde de Haberler Bürosunun kurulmasına katı zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Taşıtlar ve kiralar 

1949 Bütçesi tetkiki sırasında Ankara ve İstanbul'da sekiz binaya dağılmış ve kira vermekte 
bulunmuş olan murakabe ve kontrol ve hattâ tasarruf bakımından Genel Müdürlüğün ve teşkilâ
tının bir bina içinde toplanmasına işaret etmiştim. Memnunlukla görüldüğüne nazaran Genel Mü
dürlük Ankara'da bütün teşkilâtı ile bir binaya taşınma kararını almış ve bir de depo kirala
mıştır, ki buralarına verilecek kira tutarı yılda 6") bin lira, İstanbul'daki Basın Temsilciliği kiralı 
Çemberlitaş Palastan Harbiyedeki Radyoevine nakledilmektedir. 

Ankara'da Genel Müdürlük emrinde faal bir jip kaptıkaçtı ile gayri fâal bir motosiklet ve 
iki faal bisiklet Ankara Radyoevi emrinde fâal b ' r jip kaptıkaçtı ile bir otobüs ve bir kamyon, iki 
bisiklet çalıştğı, bunlardan başka bir de kira ile tutulan jip otosunun çalıştırıldığı İstanbul Rad
yo Müdürlüğünün emrinde ise bir ford kamyonet çalıştırıldığı ve burada bir kaptıkaçtı ile bir 
kamyonun gayri fâal olarak tutulduğu görülmüştür. Gayrifaal ve işe yaramaz olanların kanun 
dairesinde derhal elden çıkarılması tavsiyeye şayandır. Bir de elde yeter derecede makinesi 
varken Ankara Radyo Dairesinin ayrıca kira ile araba tutması muvafık görülmemiştir. Bu masrafa 
son vermek lâzımdır. Bu Genel Müdürlük elindeki taşıt vasıtalarının yeter miktarda olduğu ye
niden her hangi bir cins taşıt vasıtası ilâvesine şimdilik lüzum olmadığı anlaşılmıştır. 

Anadolu Ajansı 

25 yıl önce Büyük Atatürk tarafından kurulan bu millî yayın vasıtamız bugüne kadar üstüne 
düşen vazifesini ifa etmişse de bâzı zamanlar ihmalkâr ellere düşerek bâzı aksaklıklar husule ge
tirilmiştir. Milletlerarası bir mevki kazanmış her bakımdan takviye edilmesine zaruret görülmüş 
olan bu müesseseyi her yönden ayakta tutmak zorundayız. Kanun gereğince Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğün malî yardım ve murakabesine bağlı bulunan hukukan şirket halimle 
olan bu müessesede daha disiplinli daha sıkı bir esas kurulmasına çalışıldığı görülmektedir.. Şir
ket müddetinin hitamı ve yeni verilecek şekle intizar karariyle buraya ayrılan ödeneğin esas büt
çeye konmıyarak geçen yıl tahsisatının aynı olarak bir ek bütçe ile Bütçe Komisyonuna gelecek 
olan bu müessesenin personel ve bütçe bakımından tetkikatı yapılmış, personel adedinde gecen 
seneye nazaran bir artırma olmadığı görülmüş re geçen yıl tahsisatından tasarruf sağlandığı 
müşahede edilmiş, yeni modern makineler getirildiği, böylece haber alma, verme işlerinde sürat 
sağlandığı anlaşılmıştır. Bu müessesenin dış istihbarata kadar iç istihbarata da önem verdiği Vi 
400 e yakın İlçede de muhabir temin ederek mahallî, iktisadi haberleri muntazaman alıp yaydığı, 
bundan başka Avrupa ve Amerika'nın ajans müesseseleri olan Reuter, United Presse, France 
Presse ajanslarına daimî abone olduğu, İtalyan, Belçika, İsviçre ajanlarına da ihtiyaç hallerinde 
muhabirlik vazifesi gördürerek haricî haberleri günü gününe ve süratle sağladığı müşahede edil
miştir. Gerek Ankara'da ve gerekse İstanbul'da bu müessese de kirada oturmaktadır. Meselâ is
tanbul'daki kiralı binayı bırakarak 70 küsur odayı ihtiva eden Radyoevindeki binadan birkaç 
odasını bu ajans şubesine tahsisi Hazinenin faydası bakımından çok yerinde birşey olur kanaati?> 
deyim. Bir de yukarda haber alma, verme konusunda işaret ettiğim üzere ajansla bu daire ara
sındaki mükerrer haber alma, verme işlerini ayaklamak lâzımdır. 
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Hulâsa ve Netice 

Yeni bir kanunla sanki yenibaştan kurulan ve çalışmaya girişen Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü teşkilâtının geçen yıllardaki lâubalilik ve keşmekeşlerden artakalan mühim 
memleket dâvası üzerinde önemle gayret sarfet'-tesi ve himmet göstermesi ve bunda en büyük m-
lün alâkalı ve yüksek kademe durumunda olan Hükümet erkânına, düştüğünü arzederim. 

Saygılarımla, 

Seyhan Milletvekili 
(Ahmet Remzi Yüregir) 
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Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
iller ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
iller ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
î l ler ve yabancı memleketler
deki teşkilât hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1949 
Yıl ı 

Ödeneği 
Lira 

1» 779 625 
1 

1 

779 626 

\ 707 778 

707 778 

1 750 

1 750 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

367 500 

440 975 
50 000 

1 

858 476 

266 460 

641 460 

907 920 

0 

0 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

367 500 

440 975 
50 000 

1 

858 476 

266 460 

641 460 

907 920 

0 

0 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
iller ve yabancı memleketler
deki teşkilât memurları çocuk 
zammı 

84 284 

22 000 

12 000 

26 250 

15 000 

6 000 

12 000 

26 250 

15 000 

6 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 

208 

209 

3 Merkez memurları doğum yar- } 
dimi I 

4 İller ve yabancı memleketler- }• 6 800 
lerdeki teşkilât memurları do- | 
ğum yardımı J 

5 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

6 İller ve yabancı memleketler- [ 5 000 
deki teşkilât memurları ölüm 
yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

İkinci kısım toplamı 

33 800 

0 

55 720 

1 612 959 

1 600 

1 000 

3 500 

1 500 

28 600 

600 

86 623 

1 900 

1 000 

3 500 

1 500 

28 900 

600 

86 623 

1 920 470 1 920 770 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Avdmlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

2 500 
6 000 
4 300 
6 000 
2 200 

21 000 

2 000 
4 000 
4 000 
6 000 

10 000 

26 000 

2 000 
4 000 
4 000 
6 000 

10 000 

26 000 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 

3 000 
12 000 

3 000 
12 000 
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B. M, 

3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 
0 
0 

0 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 
52 000 
25 000 

98 000 

6 000 
52 000 
25 000 

98 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 000 2 000 2 000 
304 Posta,telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret

leri \ 5 000 
2 İller posta ve telgraf ücretleri j 
3 Merkez telefon giderleri \ ™ ,™ 
4 İller telefon giderleri $ 

22 000 
1 400 

18 000 
5 000 

22 000 
1 400 

18 000 
5 000 

Bölüm toplamı 55 000 46 400 46 400 

305 Kira karşılığı 55 500 66 000 66 000 
306 Giyecekler 12 000 13 300 13 300 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 800 2 000 2 000 
2 Geçici görev volluğu 15 000 12 000 12 000 
3 Yabancı memleketler yolluğu 30 000 5 000 5 000 
4 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 1 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 45 801 21 000 21 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez | 9 A m 1 500 1 500 
2 İller S 500 500 

Bölüm toplamı 2 400 2 000 2 000 

309 Taşıt giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme gider

leri 8 468 2 000 2 000 
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B. M. 

2 

3 
4 

310 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez taşıtları onarma gider
leri 
İller taşıtları işletme giderleri 
İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basın Ataşelikleri ve haberler 
bürosu giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta telgraf ve telefon gider
leri 
Kira karşılığı 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Propaganda giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

4 000 
0 
0 

12 468 

3 000 
4 000 
5 000 
4 000 
4 000 

32 121 
42 500 

l 17 000 

84 000 

195 621 

400 790 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 
8 000 
3 000 

14 000 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
4 000 

32 000 
39 000 
4 500 

10 000 
84 000 

188 000 

476 700 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
8 000 
3 000 

14 000 

3 000 
3 500 
4 000 
4 000 
4 000 

32 000 
39 000 
4 500 

10 000 
84 000 

188 000 

476 700 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

403 
417 

1 
2 
3 

4 

0 

Temsil giderleri 
Radyo istasyonları ile stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri 
Müzik yayınları 
Şöz yayınları 
Elektrik ve muharrik kuvvet 
giderleri 
İşletme ve başka her çeşit gi
derler 
Başka radyodifüzyon istasyon 
ve stüdyoları 

6 000 6 000 6 000 

195 000 550 000 550 000 
85 000 120 000 120 000 

156 000 400 000 400 000 

81 174 140 000 140 000 

1 0 0 
Bölüm toplamı 517 175 1 210 000 1 210 000 



Basın - Yayın ve Turizm G. M. — 79 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 

1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit yayın gider

leri 
3 Foto - film servisi giderleri 
4 Propaganda giderleri 
5 Radyo dinleme ve biiltenleştir-

me giderleri 

30 000 

193 000 
54 000 
35 000 

70 000 

Bölüm toplamı 382 000 

25 000 

193 000 
130 000 
50 000 

50 000 

448 000 

25 000 

193 000 
130 000 
50 000 

50 000 

448 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklrı ile 
başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 
2 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

4 000 

0 
4 000 

15 000 

15 001 

15 000 

15 001 

909 176 1 679 002 1 679 002 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 

2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

745 

100 
1 

101 

846 
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M. ödeneğin çeşidi 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Anadolu Ajansına yardım 

Altıncı kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

659 500 

659 500 

0 0 

o 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme ve düzenleme 
her türlü giderleri 

1 Bina yapımı giderleri 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar ve teçhizat karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

2 923 908 

125 000 

1 

3 048 909 

3 048 909 

116 000 

200 000 

234 000 

550 000 

550 000 

116 000 

200 000 

234 000 

550 000 

550 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplpmı 

GENEL TOPLAM 

1 612 959 
400 790 
909 176 

846 
659 500 

3 048 909 

6 632 180 

1 920 470 
476 700 

1 679 002 
3 
0 

550 000 

4 626 175 

1 920 770 
476 700 

1 679 002 
3 
0 

550 000 

4 626 475 
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Gerekçe 

Merkez mmeurları aylığı : Memurin Kanununa ek Kanun hükümlerine istinaden kal
dırılan umumi müfettişlikler mıntakasmdaki istatistik büroları kadrolarının karşılığı 
hesap olunarak 8 629 lira noksanı ile teklif olunmuştur. 

Açık aylığı : Kadroları kaldırılacak istatistik büro memurlarının kanunen müstahak 
oldukları açık aylıklarını karşılamak üzere 25 000 lira teklif olunmuştur. 

Hizmetliler ücreti : Kadroları kaldırılan istatistik bürolarındaki 80 lira ücretli 4 oda
cının hizmetine de ihtiyaç kalmadığından bu dört kadronun karşılığını teşkil eden 
3 840 lira tertipten indirilmiştir. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti : Marshall Plânı gereğince mem
leketimize gönderilen ve nüfus ve tarım sayımlan sırasında da hizmet görmesi karar
laştırılan dört uzmanın ücretleri karşılığı olarak 80 000 lira teklif olunmuştur. 

Geçici tazminat : Üst derece aylığı alan ve alacak olanların istihkakları karşılığı ola
rak 1 445 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri -. 204 ncü bö
lüm münasebetiyle arzedilen sebebe binaen 15 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Nüfus sayımı giderleri : 1950 yılında icrası mukarrer genel nüfus sayımı giderleri kar
şılığı olarak 700 000 lira teklif olunmuştur. 

1950 tarım sayımı giderleri : 1950 yılında yapılması kararlaş'tırılan tarım sayımının 
bilûmum masrafları karşılığı olarak 1 000 000 lira teklif olunmuştur. 

Aile bütçeleri anketi g'iderleri : Memleketteki her sınıf ailenin geçim şartlarını, maişet 
seviyesini öğrenmek ve ona göre iktiza eden tedbirleri ittihaz etmek maksadiyle yapıla
cak anket için ihtiyar olunacak masrafları karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 
50 000 lira konulmuştur. 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 1949 Başbakanlık Büt
çesine mevzu bulunan ödeneğin, hizmetin dairesine taallûk etmesi hasebiyle Başbakan
lık Bütçesinde ipkası mahzurlu görüldüğünden yeniden açılan bu tertibe nakli uygun 
görülmüştür, 

Makine ve aksamı : Makine ve fiş satmalınması için 1949 yılı Bütçesinde bir tetipte 
gösterilen 200 000 liraya mukabil 1950 yılı için 100 000 lira teklif edilmiş ve bundan 
2 000 lirası mevcut makinelerin tamir ve tecdidini teminen yeniden acılan bu bölümün 
1 nci maddesine ve mütebaki 98 000 lira da yeni sayımların tasnifi işlerinde lüzumlu 
olan makine fişlerinin satmalınması için yine yeniden açılmış olan 459 ncu bölüme ko
nulmuştur. 
Diğer tertiplerdeki indirmeler tasarruf maksadiyle yapılmıştır, 



Rapor 
18 . XII. 1949 

Bütçe Komisyona Başkanlığına 

Komisyon adına incelenmesi havale buyurulan İstatistik Genel Müdürlüğünün 1950 Bütçe ta 
sarısını tetkik ettim. Vardığım sonuçları arzediyorum: 

I 

Bünye - Durum * İhtiyaç 

1. Teşkilât Kanunu: 

İstatistik Genel Müdürlüğünün bugün dayandığı mevzuatı 1554 numaralı 2 . I I . 1930 tarihli va
zife ve salâhiyetlerine ait kanun ile 2303 numaralı 20 . V . 1933 tarihli Teşkilât Kanunu teşkil 
etmektedir. Bu kanunlara göre istatistik Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş işleri şöyle hulâsa etmek 
mümkündür; 

a) Nüfus, ziraat, sanayi, ticaret sayımları ile türlü konulara ait anketler. 

b) Dış ticaret, nüfus hareketleri, millî eğitim faaliyetleri, adalet, zirai istihsal, sınai, malî faa
liyet, fiyat istatistikleri. 

c) Devlet daireleri özel idareler, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler tarafından yapılmak
ta olan istatistiklerin takip ve murakabesi ve bu hususta gereken teknik direktiflerin verilmesi. 

2. Mevcut teşkilâtı 

1949 malî yılı sonunda 127 si asli maaşlı 100 tanesi de daimî ücretli olmak üzere 227 kişilik 
bir kadrosu bulunan bu teşkilâtın 1950 - 1951 Bütçe tasarısında Edirne, Elâzığ, Diyarbakır, Er
zurum'da Genel Müfettişlikler nezdindeki dört bölge müdürlüğü ilga edilmiş ve teşkilâtın kadro
su bu suretle 16 maaşlı ve 4 ücretli memur eksiği ile 207 kişiye1 inmiş bulunmaktadır. 

3. Karşılaştığı yeni -vazifeler, tatbikat ve gerekleri: 

İkinci Dünya Harbinden sonra kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve buna bağlı Dünya Gı
da ve Tarım Teşekkülü (FAO), Milletlerarası Çalışma Organizasyonu (1LO), Dünya Sağlık Teş
kilâtı (WHO), Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim ve Kültür (UNESCO), Para Fonu Müessesesi, 
imar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bağlı merkezi Cenevre'de kâin Avru
pa İktisât Komisyonu (ECE), ve Avrupa Gümrük Birliği gibi türlü teşekküller ile üyesi bulundu
ğumuz Paris'teki Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtı (OEEC), Amerika kredilerini tanzim etmek 
ve Marshall Plânını uygulamak üzere Vaşington'da kurulan Amerikan iktisadi iş Birliği idaresi 
(ECA) ve İktisadi İş Birliği ile uğraşmak üzere kurulan Devlet Bakanlığımız gibi türlü teşek
küllerin devamlı ve geniş ölçüde rakam malzemesi talepleri, istatistik Genel Müdürlüğünü mevcut 
teşkilâtı ile bugünkü ihtiyaçlar ve taleplere cevap veremiyecek bir duruma sokmuş bulunmakta
dır. 

«Ekonomi Genel Meclisi» tasarısı kanunlaştığı takdirde istatistik teşkilâtımızın bilhassa iktisa
di konulardaki yetersizliği kendini büsbütün gösterecektir. 

Diğer taraftan Sosyal ve Ekonomik faaliyetlerimizin devamlı gelişmeler kaydetmesi bir ta
raftan her gün daha geniş bir istatistik ihtiyacı ile karşılaşılmasmı ve dolayısiyle istatistik çalış
malarının yeni yeni alanlara yayılmasını icap ettirmekte, diğer taraftan da bu konularla ilgili 



olarak alınacak tedbirler de mesnet teşkil edebilecek millî gelir, millî gider, Millî servet, tediye 
muvzenesi, millî bütçe ,yaşama seviyesi vs., gibi memleket ölçüsünde rakama dayanan etüdler 
hazırlanmasını ve bu etüdlerle ilgili yeni istatistikler tesisini zaruri kılmaktadır. 

1554 sayılı istatistik Genel Müdürlüğünün salâhiyet ve vazifeleri hakkındaki kanun ile Millet
lerarası İstatistik Enstitüsünün tavsiyelerine uyan merkeziyetçi bir istatistik sistemi kabul etmiş 
bulunduğumuza göre bu çeşit çalışmalarında Komisyonumuzun mütaaddit defalar raporunda işa
ret edildiği gibi İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından gerekli teşkilât kurularak geciktirmeden ya
pılması lâzımgelmektedir. Bütçe Komisyonunun 1949 Bütçesi münasebetiyle Hükümete yaptığı 24 tavsi
ye arasında 10 ncu tavsiyede şöyle denilmektedir «Millî gelir, ticaret ve tediye muvazenesi hesapla
rının tesisi işinin istatistik idaresine tevdii» 

Bundan başka yeni tesis edilecek istatistikler ve ele alınacak etüdlerden başkaca bugün yapıl
makta olan çeşitli istatistiklerin ve bunlar arasından bilhassa zirai istihsal tahminlerinin millî 
gelir araştırmaları münasebetiyle yapılacak zirai gelir hesaplarının modern istatistik usullerine 
uyularak sondaj anketleri (Sampling) yapılmak suretiyle ıslâh edilmesi ve buna göre teşkilât ya
pılmasını Amerika'dan getirilmiş bulunan istatistik mütahassısı Dr. Sarle ile Prof. Mahalanobis 
1949 senesinde yazılı olarak verdikleri raporlarla tavsiye etmiş bulunmaktadırlar. 

Marshall Plânı Teknik Yardım Fonu ile Türkiye'ye gelmiş bulunan ve 1950 ziraat sayımı ha
zırlıklarına nezaret edecek ve zirai istihsal tahmini işlerini ve teşkilâtını organize edecek olan 
Dr. Sarle güvenilir ziraat tahminleri yapılabilmesi için memleketin 20 yerinde en az ikişer kişilik 
kalifiye istatistikçi ve ziraatçıdan mürekkep 40kişilik bir bölge teşkilâtının kurulmasını ve bu 
işin 1950 ziraat sayımından en az birkaç ay evvel intaç edilmiş bulunmasını raporunda lüzum gös
termiş olduğuna da burada işaret etmek isterim. 

4. Bu mülâhazaların önemi 

Bütün bu mülâhazalar, Türkiye 'nin bugün karşılaştığı milletlerarası şartlar ve imkânlardan âzami 
derecede istifadesini temin bakımından olduğu kadar, memleketimizde müspet ve rasyonel çalışma 
yollarının tesis ve kontrolü bakımından da fevkalâde ehemmiyet ihtiva etmekte ve çeşitli daireleri
mizin gerekli teknk kifayeti haiz olmaksızın yaptıkları ve yaydıkları veya kullandıkları rakamlar, 
çok defa yurdumuz için ancak zararlı olmaktadır. Bunun en bariz misali Millî gelir ve ödeme muvaze
nelerimiz hakkında ortaya atılmakta olan muhtelif rakamlardır. 

Marshall plânının bugünkü mekanizmasında Millî gelir ve tediyat muvazeneleri aşağı yukarı ma
tematik hale getirilmiş olan yardım tevzilerinde ana rakamlar olduğu gibi 1952 senesinde Marshall 
Yardımı bittiği ve bu tarihten evvel veya sonra Mr. Truman «Dördüncü noktada dediği yeni prog
ramı ortaya atıldığı takdirde» rakamlar aynı ehemmiyeti muhafaza edeceklerdir. Hakikat, birkaç yd 
evvel Umum Müdürlüğün bütün yayınları üzerine bastırdığı ve hizmet ve vazife deruhde eden herke
sin göz önünden uzak bulundurmaması icabeden Lord Kelvin'in şu cümlesindedir.» Bahsettiğiniz 
bir şeyi ölçebiliyor ve onu sayı ile ifade edebiliyorsanız, onun hakkında bir şeyler biliyorsunuz de
mektir. Eğer o şeyi ölçemiyor ve sayı ile ifade edemiyorsanız, bilginiz tatmin etmiyen zayıf bir 
bilgidir.» 

Bu hakikat hareket mebdei yapılırsa bizim ortaya attığımız rakamlara «Zayıf bir ilgi» dememiz 
bir zarurettir. Bu neticeyi, bu işe kendisini verm'ş olan ve gayretleri ancak takdirle yadedilmek bir 
kadirşinaslık olacak olan arkadaşların hatası nazariyle değil, işin iyi bir teşkilâta bağlanmamış ve 
en ehil teşkilâta verilmemiş olmasına hamletmek iktiza eder. 

Mahaza bu istikamette daha geniş bir düşünceye imkân vermek üzere; 

I - E. R. P. memleketleri Millî gelirleri ile bu tablodaki Türkiye için kabul olunmuş Millî geliri, 

I I - O. E. C. E. ye tevdi edilmiş rapordaki rakamları, kay de değer görülmüştür. 
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t î t - 1950 Bütçe tasarısı gerekçesındeki rakamları -alt alta aşağıya naklediyorum 

I 

1. E. E. P. Milletlerinin millî gelirleri (Milyon $) 

Milyon dolar olarak 

Memleketler 

Trizom (Almanya) 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Danimarka 
Fransa 
Yunanistan 
İrlanda 
izlanda 
İtalya 
Norveç 
Holânda 
İngiltere 
İsveç 
Triyeste 
Türkiye 

Portekiz . 
isviçre 

Birleşik Amerika 

Millî 
gelirleri < 

17 000 
2 000 
7 000 
3 500 

20 000 
1 500 
1 000 

100 
10 000 
2 000 
5 000 

40 000 
6 500 

200 
2 000 

117 800 
1 400 
4 500 

123 700 
230 000 

Doğrudan 
doğruya al

dıkları yardmı 

510 
215 
248 
109, 
981 
145 
78 

5 
555 

83 
470 

1.239 
47 
18 
40 

4.743 

Tiraj 
haklan 

dâhil aldıkları 

501 
279 
40 

116 
1.304 

212 
78 

0 

536 
115 
541 
294 
22 
18 
28 

4.74? 

Doğrudan doğru
ya aldıkları yar-
dimin millî gelir
lerine göre 

3.0 
10.8 
3.5 
3.1 
4.9 
9.7 
7.8 
5.0 
5.6 
4.2 
9.4 
3.1 
0.7 
9.0 
2.0 

4.0 

% 
Yardım 

yekûnu % 

2.9 
14.0 
0.6 
3.3 
6.5 

14.1 
7.8 
5.0 
5.3 
5.8 

10.8 
2.4 
0.3 
9.0 
1.4 

4.0 

II 

1949 senesi Haziranında O. E. E. C. Ye ilgili teşkilâtımızca verilen rakamlar 
Milyon Türk Lirası olarak 

Cari fiyatlarla 
Seneler Ziraat Sanayi Ticaret 

Millî gelir yekûnu 
Hizmetler Meskenler Yekûn 

1936 
1943 
1945 
1947 
1948 

435 
2620 
2760 
2500 
3400 

215 
800 
800 
900 

1000 

514 
1630 
1510 
2050 
2530 

104 
320 
540 
790 
800 

62 
130 
130 
160 
170 

1330 
5500 
5750 
6400 
7900 



istatistik idaremize göre: 
Sene 1943 

Safi ziraat geliri 
Yekûn Nüfus başına Hektar başına 

Ziraat bölgeleri T. L. T. L. T. L. 

1 — Merkez Kuzey 
2 — E. G. E. 
3 — Marmara 
4 — Akdeniz 
5 — Kuzey Doğu 
6 — Güney 
7 — Karadeniz 
8 — Merkez Doğu 
9 — Güney » 

Toplam 

437,0 
487,0 
225,0 
252,0 
193,0 
174,0 
270,0 
241,0 
341,0 

22 620,0 

204 
216 
180 
192 
161 
180 
119 
166 
262 

185 

37 
49 
53 
31 
26 
16 
40 
29 
36 

34 

Temmuz 1947 fiyatlariyle 

1936 
1943 
1945 
1947 
1948 

1850 
2800 
2600 
2500 
3200 

— 
800 
800 
900 
920 

— 
1630 
1510 
2050 
2410 

__ 
640 
760 
790 
800 

—. 
130 
130 
160 
170 

4300 
6000 
5800 
6400 
7500 

III 

1950 Bütçe tasarısındaki muvakkat rakamlar 
Milyon Türk Lirası olarak Millî gelir 

1947 1948 1949 

9.685 10.498 10.232 
Bu rakamlara dâhil tarım geliri 
4.302 5.353 4.587 

Bu rakamların tetkik, tahlil ve münakaşasına girmeye ne mahal ne imkâm görmekteyim. Yal
nız Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Konjonktür Servisinin F. A. O. ye yani Birleşmiş Milletler gıda 
ve tarım teşekkülüne gönderilecek senelik rapor münasebetiyle yaptığı hesaplara göre 1949 
senesi tarım gelirinin 1948 e nazaran % 30 düştüğü tesbit edilmiş olmasına rağmen Bütçe tasarısı ge
rekçesinde bu nispet % 15 tir. 

Bugün bunlardan çıkarmak isteliğim tek netice, bu çeşit işlerin bir tek teşekkül elinde ve mes
uliyetinde toplanması katî zarureti ve bugünün şartları içinde bu vazifeyi en ehliyetle yapmak 
imkânlariyle teçhiz edilerek İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmsi ve Müdürlüğün haricinde veya 
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tasdiki olmaksızın bir Devlet dairesinin Devleti şu veya bu şekilde ilzam edebilecek memleket 
ekonomisinin heyeti umumiyesine mülzem rakamlar neşredememesidir. 

5. Yapılmış teşebbüsler: ' 

Bu durum Hükümetçe de nazara alınarak İstatistik Genel Müdürlüğünün teşkilâtını bu ihtiyaç
lar bakımından takviyesi için aşağıdaki şeklin düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

1. Diğer Devlet teşekküllerindeki istatistik ve konjonktür servislerini tahsisatları ile birlikte bu 
genel müdürlüğe devretmek. 

2. Bu devrin temin edeceği maddî imkânı da kullanmak suretiyle yeni bir Teşkilât Kanunu 
yapmak. 

İlgili daireler mümessilleri ile vâki temaslar neticesinde bunlardan birinci fıkra esasları dahi
linde ehemmiyetli bir neticeye varılamıyacağı ve daha ziyade yeni tahsisat imkânları aramak gere
keceği ve kanunun elde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmalar neticesine göre aşağıdaki hususun da göz önünde tutulması şayanı tavsiyedir: 
İstatistik Genel Müdürlüğünün, Ekonomi Genel Meclisi ve buna bağlı olarak tesisi mütesavver dev
let plân dairesi ve halen müesses, «Milletlerarası iktisadi işbirliği teşkilâtı» çalışmalarından aktif 
iştiraki nazara alınmalıdır. Ve nihayet yukardaki maksatları temin en yapılacak yeni teşkilâtın ge
rektirdiği masrafların senede 500 000 lira raddelerinde olacağı ve tasarısının da hazır gibi olduğu 
anlaşıldığından, 1950 Bütçe tasarruflarından bu miktar paranın temini mümkün görünürse de mev
zuun ehemmiyeti dolayısiyie o ycla gidilmeli ve her halde önümüzdeki aylarda bu meselenin katı şe
kilde halli Hükümetten temenni edilmelidir. 

6. 1950 Malî yılı içinde yapılması mukarrer iki büyük sayımdan, nüfus sayımı Ekim ayının 22 
nci günü ve tarım sayımı da Ekim.ve Kasım ayları içinde yapılmak üzere tertibat alındığı görülmüş
tür. Yukarda da arzedildiği üzere Marshall plânı imkânlarına istinaden teknik yardımcı olarak da
vet edilen ve Türkiye'ye gelerek bir aydan fazla mahallen tetkiklerle meşgul olmuş olan Birleşik 
Amerika Ziraat Bakanlığı İktisat Departmanı şeflerinden Dr. Sarle, tarım sayımına başlanmadan 
önce, elde edilecek rakamların sıhhat derecesini temincn, en aşağı 20 yerde bölge ziraat istatistik
leri teşkilâtı ve merkezde de bu maksatla bir hususi büro kurulması zaruretini raporunda tesbit 
ettiği görülmekte ve bu iş için lüzumlu asgari 200 000 liranın da bütçede nazara alınmadığı gö
rülmektedir. Bunun da bütçe masrafında temini ve diğer taraftan hata % si öteden beri fazla olan 
tarım istatistiklerimizin sıhhatma âtiyende hikmet için bu teşkilâtın devamlı olması da bir zaru
ret olup yukarda mâruz yeni teşkilât kanunu hükümleri arasında nazara alınması icap eder. 

n 
Yukarda 1 işaretli kısımdaki mülâhazalardan ve bunların arasında Komisyonumuzca tasvip 

buyurulaeak olanlarının Komisyon raporuna geçirilmesini temenni ettikten sonra bu genel müdür
lüğün 1950 tasarısiyle teklif edilmiş bütçe rakamlarına geliyorum : 

1. Yekûnlar itibariyle : 

Genel Müdürlük Bütçesi geçen malî yıla nazaran bu sene 1 101 178 lira fazladır. Bu fazlalık 
bilhassa 1 700i 000 tutan nüfus ve tarım sayımları için konan ödenekten ileri gelmekte ve bu ra
kamla 1 101 178 rakamı arasındaki fark ise bu bütçenin bilhassa : 

240 000 203 ncü sayım neticelerini işlemek maksadiyle istihdam olunan geçici hizmetliler bölü-
müiıden. 

249 248 417/3 işaretli sanayi sayımı giderleri bölümünden. 
198 000 721/2 işaretli makina mubayaası bölümünden yapılmış tenzilâtla karşılanmaktadır. 
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Zamların başlangıcı : 

60 000 204 ncü bölüme eklenen yabancı uzman ve hizmetlilerin ücreti olarak. 
15 000 307/4 Uzmanların yollukları olarak. 
50 000 417/4 Aile bütçesi anketi gideri olarak. 
10 000 453/2 kongreler ve konferanslara iştirak gideri olarak. 
98 000 459 makine fişi satmalma giderleri olarak. 

liradan ibarettir. 

2. 1949 Bütçe jestiyonu devresinde yalnız aktarmalar yapılmış olup bölümleri aşağıdadır: 

Düşülen Eklenen B. M- Çeşidi 

42 000 
50 
66 

500 

17 
25 

000 
000 

116 

500 

144 
144 
144 
135 
136 
149 
138 
138 

1 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
2 

1950 nüfus sayımı giderleri 
Tarım sayımı giderleri. 
Sanayi sayımı » 
öteberi » 
Kırtasiye » 
1944 - 1947 yılları borcu 
P. T. T. 
Telefon 

42 616 42 616 Toplam 

3. Diğer maddeler itibariyle vaziyet berveçhi âtidir 

B. M. 

201 1 Merkez memurları aylığı : 
Aylıklar bölümünde görülen 15 372 lira fazlalık (401 722 - 386 350 = )taşra teşkilâtı
nın kaldırılmasiyle elde edilen tasarrufa mukabil üst derecelerle taşra teşkilâtının lağvı 
dolayısiyle memurlarına verilecek açık maaşlarından ileri gelmiştir (L) cetveli dâ
hil olmak üzere 28 kişiden terekküp eden (4 ü odacı olmak üzere) halen 20 kişisi fii
len çalışan dört bölgedeki istatistik müdürlüklerinin tasarruf mülâhazasiyle kaldırılmış 
olması neticesinde 1950 Bütçesinde 45 565 liralık tasarruf sağlanmış bulunmaktadır. İs
tatistik Genel Müdürlüğü için yeni bir Teşkilât Kanununun en kısa bir zamanda Büyük 
Meclise sevkedilmek üzere olduğu ve bu suretle tasarruf edilen kadroların yeni teklifte 
derpiş edilen merkezî ve mahallî teşkilât içinde tekrar yer alacağı kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

201 2 Açık aylığır 
Kadroları kaldırılacak İstatistik Bölgememurlarmın kanunen müstahak oldukları açık 
aylıklarını karşılamak üzere 25 000 Ijra teklif olunmuştu!. 

202' Hizmetliler ücreti: 
Bu bölümde görülen 3 840 lira noksanlık iller teşkilatındaki dört odacı senelik ücreti
nin bu teşkilâtın kaldırılması dolayısiyle tasarruf edilmesinden ileri gelmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu bölümde görülen 240 000 lira noksanlık, 1940 - 1945 nüfus sayımları neticelerinin 
tasnifi ile köy sayımları neticelerinin tasnifleri için 1949 yılında konulan 260 000 lira
nın .1.950 Bütçetsinde 20 000 liraya in dirilmesinden ileri gelmiştir. Ancak İstatistik 
Genel Müdürlüğünün teşkilâtı 1933 yılındanberi genişletilmemiş, buna mukabil işleri 
durmadan artmış ve tahsisen MarshalI plânı ihtiyaçları dolayısiyle Devlet Bakanlığının 
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B. M. 

lüzum gösterdiği yeni ve acele istatistiklerle ziraat sayımları için getirilen mütahas-
sıslarm 1948 köy sayımı neticelerinin ilk tahmin edilen şekilden çok daha teferruatlı 
olarak dökümlerinin yapılmasını istemeleri karşısında 1949 makinelerinin muntazam, kad
ro ile personel, münhasıran, sayımlar neticelerini, tasnifte; kullanmasına imkân bırak
mamıştır, Bu. sebepler dolayısiyıe 194C sayımı neticelerinin dökümlerine hiç el atılma
mıştır. Ve 1950 ziraat sayımı hazırlıklarına esas olmak üzere 1949 da yapılmış olan köy 
sayımı neticeleri de tasnif edilememiştir. Kaldı ki 1950 yılında yapılacak sayımların bi
teceği tarihten malî yılın sonuna kadar kalacak 4 ay zarfında makina alâtmdan âzami 
istifade edilebilmek için ekiplerinin de çalışması icap edecektir. Gerek bu işleri ta
mamlamak gerekse 1950 nüfus sayımının, ilk muvakkat neticelerini tasnif edebilmek 
için asgari 120 000 liralık tahsisata ihtiyaç vardır. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti: 
Bu bölümde görülen 80 000 lira, Marshall plânından faydalanarak ve Amerika teknik 
yardımı çerçevesi dâhilinde nüfus ve ziraat sayımları ile sanayi sayımı hazırlıkları 

için getirtilecek 3 uzmanla çeşitli istatistiklerin ıslahı için 1949 bütçesinde de derpiş 
edilmiş olduğu gibi getirtilecek diğer bir yabancı uzmanın ücretleri karşılığıdır. 

205 Geçici tazminat: 
Üst derece aylığı alan ve alacak olanların istihkakları karşılığı olarak 1445 lira fazla-. 
siyle teklif olunmuştur. , 

301 Merkez büro giderleri: • •, J 

Tasarruf mülâhazasiyle umumi mahiyette düşürmeler yapılmıştşır. 

302 İller büro giderleri: 
iller istatistik bürolarının kaldırılması neticesinde tasarruf edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 
Tasarruf mülâhazasiyle umumi mahiyette düşürme yapılmıştır. 

306 Giyecekler: 
Tasarruf mülâhazasiyle umumi mahiyette düşürme yapılmıştır. 

307 4 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman ;arımn yolluk ve başka giderleri: 
Bu bölümde görülen 15 000 lira fazlalık. 1919 yılında derpiş edilen bir mütehassısa mu
kabil 1950 yılında 4 mütehassıs celbediieeeğinden bunların yolluklarını karşılamak için 
konulmuştur. 

417 1 Nüfus sayımı giderleri: 
1945 Nüfus sayımının yapılması için konulan 020 000 liralık tahsisattan, kati hesaba na
zaran 580 000 lirası sarf edilmiştir. 1950 sayımında sayım memurları adedinin bir misle 
yakın bir nispetle artırılacağı, ve bâzı bölgelerde sampling usulü tatbik edilmek suretiyle 
neticelerin sıhhatini kontrol ve elde edilen, bilgiler tevsi edileceğinden bunların mas
rafını karşılamak ve aynı zamanda 19 15 ten bugüne kadar kâğıt ve tabı işlerinde kay
dedilen fiyat artışlarını karşılamak üzere 700 000 lira konmuştur. (Bu tahsisatın 
bugünkü grüşümüze göre takriben 480 000 lirası sayım memur ve kontrollerine verile
cek yolluk, yevmiye ve teftiş masraflariyle soru kâğıtları itibariyle verilebilecek taz
minat ve çeşitli primlerle ikramiyelere, 80 000 lirası numarataj ve hazırlıkların kontro-
lünje 120 000 lirası kâğıt ve tabiye masraflarına ve mütebaki 50 000 lirası da çeşitli 
masraflara.) 
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1950 Tarım sayımı giderleri : 
Birleşmiş Milletler gıda ve tarım teşekkülü (F. A. O.) tarafından bütün dünya millet
lerinin 1950 yılında iştiraki istenilen dünya ziraat sayımına memleketimizin de katıl
ması ve bu sonuçların 10 yılda bir defa tekrarlanması prensip itibariyle kabul edil
miştir. 1948 senesi ilkbaharından beri hazırlıkları bağlamış olan bu sayımla ilgili olarak 
biri 1948 de, diğeri .1949 da olmak üzere bütün memlekete şâmil iki büyük köy sayımı 
yapılmıştır. 1950 senesinin sonbaharında (Kikim - Kasım) yapılması düşünülen bu sa
yım için bu maddeye çeşitli sayım masraflarını karşılamak üzere 1 000 000 iira tahsi
sat konmuştur. Bu tahsisatın bugünkü görüşümüze göre takriben 800 000 lirasının sa
yım memur ve kontrollerine veriîeceK yolluk yevmiye ve teftiş masraflarına ve müte
baki 200 000 lirasının da kırtasiye, ku;s ve merkezdeki tasnif masraflarına gideceği 
tahmin edilmektedir. (600 000 lirası sayım memurlarının yolluk ve yevmiyeleri ile 
soru kâğıtları itibariyle verilebilecek tazmiııa!: ve çeşitli primler ve ikramiyelere. 100 000 
lirası ilce ziraat memurlarının yolluk ve yevmiyelerine, 75 000 lirası il ziraat müdür
lerinin kontrol masraflarına, 25 000 lirnm merkez istatistik müfettişlerinin yo!k:k ve 
yevmiyelerine, 50 000 lirası kurs masraflarına, 50 000 lirası kâğıt ve tabiye işlerine, 
100 000 lirası da 1948 ve 1949 köy sayımlarının işlenmesi ve 1950 ziraat sayımından 
sene sonuna kadar yapılacak tasnifler için merkezde istihdam edilecek müstah
demler ücretine.) 

3 özel Kanun mucibince yapılacak sanayi sayımı giderleri : 
1949 senesinde yapılması derpiş edilen sanayi sayımı için geçmiş senenin bütçesine 
249 248' lira tahsisat konulmuş ise do Sayımlar Kanununun senesi içinde çıkamaması 
yüzünden bu sayımın yapılmasına kanuni imkân görülememiştir. 1950 senesinde yapıl-

. ması takarrür etmiş bulunan nüfus ve ziraat sayımları münasebetiyle Büyük Millet 
Meclisine sanayi ve iş yerleri sayımını da ihtiva,eden (Sayımlar Kanunu) namı altında 
bir kanun tasarısı sevkedilmiş ve sanayi sayımının 1950 yılında yapılması için dairesin
ce bütçe teklifine gerekli tahsisat konulmuş ise de bir taraftan bütçe muvazenesi endi
şesi, diğer taraftan İstatistik Genel Müdürlüğünün yeni teşkilât kanununun henüz 
Meclise getirilmemiş bulunması yüzünden Hükümeti bu sayımın 1951 yılına bırakılma
sına sevketmiş bulunmaktadır. 

4 Aile bütçesi anketi giderleri : 
Memleketin çeşitli kazanç seviyesindeki ailelerin geçim şartlarını öğrenmek ve dola 
yi siy] e ilgili makamların gerekli tedbirleri almasına yarıyacak malûmatı ortaya çıkar
mak maksadiyle 1938 yılından beri tekrarlanamamış olan bir aile bütçesi, anketi yapıl
ması derpiş olmaktadır. İlk defa 193S yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılmış 
olan ve yine 1950 yılı Bütçesi münasebetiyle aynı Bakanlık tarafından kendi bütçesin
de derpiş edilmiş olan bu tahsisatın Hükümetçe İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesine 
devredilerek bu anketin bu daire tarafından yapılması muvafık görülmüştür. İstatis
tik Genel Müdürlüğünün yeni Teşkilât Kanunu tasarısında, devamlı bir şekilde ya
pılması gereken bu kabîl anketleri hazırlıyacak ve neticelerini işliyecek ayrı bir 
servis derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu masrafların en mühim kısmını an
kete girecek ailelere verilecek primlerle anketörlere verilecek tazminat, yol
luklar, kurs masrafları, kâğıt ve baskı ücretleri teşkil etmektedir. Anket ne
ticelerinin ve döküm işlerinin gerektirdiği memur masrafları için İstatistik Genel Mü
dürlüğünün yeni teşkilâtı ile karşılan inağı düşünülerek ayrıca bir ödenek istenilmcmiştir. 

2 Yayın işleri : 
İstatistik Genel Müdürlüğünün bugüne kadar yayınladığı kitaplar 346 adede baliğ olmuş-
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tur. 39 adedi de yayınlanmak üzeredir. Yayınlanan kitapların sayı ve adlarını gösteren 
fihrist ekli olarak sunulmuştur. 

453 2 Kongre ve konferanslara iştirak edenleri a yolluk ve giderleri: 
1949 da Başbakanlık Bütçesinde mevzavı. bulunan 20 000 liralık ödenek yerine, hizmetin 
dairesince taallûk etmesi hasebiyle bu sene 10 000 lira olarak yeniden açılan bu tertibe 
konulmuş bulunmaktadır. 

459 Makine fişi satmalma giderleri: 
Yeni yapılacak sayımlar diğer çeşitli işle- için külliyetli miktarda fiş satmalmmasma ihti
yaç hâsıl olacağından bu senenin bütçesine bu sene içindeki ihtiyaçları karşılamak üzere 
bu bölüme 98 000 lira konulmuştur. 

721 2 Mevcutlara ilâveten alınacak makineler: 
1949 yılı Bütçe formülünün 147 nci bölümünün makine ve fiş mubayaasını bir arada der
piş etmekte iken bu seneki bütçede bu iki kalem ayrı ayrı bölümlerde gösterilmiş bulun
makta ve dairenin bu ihtiyaçlarını kıry.lamak üzere Hükümetçe kabul edilmiş bulunan 
98 000 liralık tahsisat, 959 ncu (Makine fişi satmalma giderleri) bölümüne alınmış bulun
maktadır. Gittikçe artan işlerin muvacebesinde eksik bulunan on tertip çeşitli istatistik 
makineleri ile takviyesi zaruri olan İst ı istik Genel Müdürlüğünün bu durum karşısında 
kısa birzaman sonra bu ihtiyacının karşılanmışı talebinde bulunacağını tahmin etmek müş
kül değildir. 

Netice: 

1. I işaretli bölümde arzeclilcn hususlardan komisyonca da temenniye ve bütçe raporuna alın
masına iştirak buyrulaeak hususların, rapora alınması. 

2. II işaretli kısımda, bütçe yekûnuna sadık kalmak şa.rtiyle teklif olunan: 

417/2 den 100 liranın 203 saydı bölüme alınması, hususları arz ve teklif olunur. 

Manisa Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

İstatistik G. M. 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci hısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

202 
203 

1 
0 
2 
3 

Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

l s 

385 350 
0 

1 000 

386 350 

135 300 
260 000 

376 721 
0 
1 

25 000 

401 722 

131 460 
20 000 

376 721 
0 
1 

25 000 

401 722 

131 460 
20 000 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücreti 20 000 80 000 80 000 

Tl - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 23 880 25 325 25 325 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
0 Yakacak zammı 

10 056 
1 500 
1 250 

500 

13 306 
. 

10 000 
800 

1 250 
0 

12 050 
. 

10 000 
800 

1 250 
0 

12 050 Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 sıci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 1 1 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 375 375 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

İkinci kısım toplamı 

26 033 

864 869 
.—,_— 

29 310 

700 243 

29 310 

700 243 

Üçüncü kısım - Yönetim gider 
l eri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

1 300 
1 300 
5 000 
2 000 
8 000 

1 000 
650 

4 000 
2 000 
8 000 

Bölüm toplamı 25 700 25 700 

Kira karşılığı 
Giyecekler 

1 
4 000 

1 
3 000 

1 000 
650 

4 000 
2 000 
8 000 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

17 600 

500 
350 

1 000 
250 

2 000 •" 

4 100 

2 000 

24 000 
1 700 

15 650 

1 

24 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

000 

000 
700 

15 650 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 000 

24 000 
1 700 

25 700 

1 
3 000 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Bölüm toplamı 47 600 61 600 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 2 OOO 2 000 

Üçüncü kısım toplamı 103 001 108 951 

307 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 100 100 100 
2 Geçici görev yolluğu 2 500 1 500 1 500 
3 Yabancı memleketler yolluğu 40 000 40 000 40 000 
4 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanların yolluk ve 
başka giderleri * 5 000 20 000 20 000 

61 600 

2 000 

108 951 

Dördüncü kınım - Daire hiz
metleri 

417 Sayım ve anket giderleri 
1 Nüfus sayımı giderleri 7 700 700 000 700 000 
2 1950 tarım sayımı giderleri 125 000 1 000 000 1 000 000 
0 Özel kanun gereğince yapıla

cak sanayi sayımı giderleri 249 248 0 0 
3 Aile bütçesi anketi giderleri 0 50 000 50 000 

Bölüm toplamı 381 948 1 750 000 1 750 000 

451 Yayın işleri 
• 1 Satmalına ve abone karşılığı 6 000 3 000 3 000 

2 Başka her çeşit giderler 114 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 120 000 103 000 103 000 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 1 200 1 1 
2 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 0 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 1 200 10 001 10 001 



İstatistik 0. M. 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Makina fişi satmalma giderle
ri 

— : .— 

— 

0 
= 

Dördüncü kısım toplamı 503 148 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

98 000 
===== 

1 961 001 

yıl 
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ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

98 000 

1 961 001 

Beşinci hısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçları 
1928 - 1944 ' » >> 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 

1 
1 

2 

3 

1 

1 
1 

2 

3 

1 

1 
1 

2 

3 

Yedinci hısım - Yatırımlar 

Makina ve aksamı 
Mevcut makiııalarm onarılma
sı ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak f 200 000 
makinalar J 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

2 000 

1 

2 000 

1 

200 000 

200 000 

2 001 

2 001 

2 001 

2 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

864 839 
103 001 
503 148 

3 
200 000 

1 671 021 

700 243 
108 951 

1 96L 001 
3 

2 001 

2 772 199 

700 243 
108 951 

1 961 001 
3 

2 001 

2 772 199 





9 - Devlet Meteoroloji şleri 
G. M. 

<J 



Gerekçe 

Memurlar aylığı : 

Kadronun tam karşılığı olarak 900 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : Hizmetlerine lüzum kalmıyan (bir kısım kadroların kaldırılma
sı dolayısiyle 4 660 lira noksan teklif olunmuştur. 

Geçici tazminat : Ankara'da mevcut memurların istihkakları hesap olunarak 6 200 li
ra fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Çocuk zammı : Çocuk adedinin artması dolayısiyle 1949 Bütçesine mevzu ödenek ki
fayet etmediği için aktarma suretiyle ödenek teminine zaruret hâsıl olduğundan 1950 
yılı ihtiyacı nazarı itibara alınarak 7 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

Aydınlatma : Tevsian hava meydanlarına naklolunan meteoroloji istasyonlarınm ihtiya
cına karşılık olmak üzere 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira konulmuştur. 
Isıtma : 4 ncü maddesiyle arzedilen sebebe binaen 1 600 lira fazla teklif olunmuştur. 

Kira karşılığı : Binası gayrimusait olan umum müdürlüğün başka bir binaya nakli do
layısiyle ödenecek kira miktarı artmış olduğundan 12 186 lira fazlasiyle 45 186 lira tek
lif olunmuştur. 

İller taşıtları işletme giderleri : <•«••** 
iller taşıtları onarma : 
Gezici meteoroloji Masonlar ın ın taşıtlarının işletme ve tamir giderleri 1949 Bütçesinin 
167 nci bölümüne mevzu ödenek meyanmda bulunduğundan bunlara taallûk eden mas
raf mezkûr bölümden çıkarılarak bu tertibe naklolunmuştur. 
Bir kısım istasyonların şehirlerden uzak mesafelerde bulunan hava meydanlarında fa
aliyete başlaması hasebiyle taşıtların giderleri de artmış olduğundan 1949 ödeneğine 
nazaran 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Meteoroloji istasyonlarının onarma giderleri : 1949 Bütçesine mevzu ödenek 35 000 li
ra olup bundan 10 000 lira bu tertipten ipka edilmiş ve 10 000 lirası da istasyonların 
yapımı karşılığı olarak yeniden açılan 731 nci bölüme konulmuş mütebaki miktar da ta
sarruf edilmiştir. 
Diğer tertiplerden yapılan indirmeler tasarruf maksadına müstenittir. 



Rapor 
17 Arakk 1949 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Türkiye'nin havası, suyu, iklimi ve umumiyetle meteorolojisi ile ilgili işlerle uğraşan bütün ku
rulları içine alarak memleketin bu sahadaki askerî ve sivil her türlü hizmetlerini yapmak -amaciy-
le 1937 yılında kurulmuş bulunan Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün 1950 yılı Masraf 
Bütçesi 2 188 228 liradır. Ve umum masraf bütçesindeki yeri binde bir buçuk nispeti ile çok mü-
tevazidir. 

Kuruluşundan 1948 yılı sonuna kadar bu umum müdürlüğe*verilmiş olan ödeneklerin yekûnu, 
kesinhesap rakamlarına göre, 11 596 494 lira olup yıllık ortalaması 966 000 lira kadardır. Ayrılan 
ödeneklerin büyük bir kısmı personel ve yönetim giderlerine -ait olup daire hizmetlerine isabet 
edenleri yılma göre % 10-20 nispetinde olmak üzere çok düşüktür. Bir bakıma elemansız ve yönetim mas
rafı olmaksızın hizmet başarılamıyacağma göre bu kısımlara tahsis edilen ödenekler boşa gitmiş sayıla
maz. Fakat diğer yandan daire hizmetlerine isabet eden hisselerin de düşük olmasına bakarak aradan ge
çen 13 yıl içinde hizmetlerin inkişaf etmediğini kabul etmek de hatalı olmaz. Gerçek yıllar ileriledikçe 
rasat şebekesinin genişletilmesi, hizmetin artması ve ilerlemesi icabederken aksine daraltılmış ol
ması cidden üzerinde durulmaya değer. Bu itibarla masraf bütçesinin tahliline geçmeden evvel me
teoroloji işlerimizin bugünkü durumuna kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır. 

I - Devlet Meteoroloji işlerinin bugünkü durumu 

Özel kanununa göre Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünün vazifesi : 

1. Türkiye'nin hava ve deniz yollarında askeri ve sivil seferleri korumak üzere rasat ve bava 
istidlalleri yapmak; 

2. Bir yandan memleketin zirai, iktisadi, kültürel ve sosyal hayatiyle çok yakından ilgili olan 
normal iklimini belirtecek meteorolojik kıymetleri rasat yoliyle ve yıllar boyunca tesbite çalışırken 
öte yandan da günlük yaşayışımıza yararlı hava istidlallerini yapmak ve âmmenin istifadesine 
sunmaktır. 

Bu iki temel vazifenin görülebilmesi, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde sinoptik ve klimatolojik 
rasat istasyonlarının kurulmasını ve bunların milletlerarası istasyonlarla iş birliğini şart koşar. 
Ayrıca memleketin normal iklim bölgelerinin meydana çıkarılması, günlük hava istidlallerinin ya
pılabilmesi işi de iyi kurulmuş ve teçhiz edilmiş meteoroloji istasyonlarındaki rasatların bilgili kim
seler tarafından sürekli olarak yapılmasına bağlıdır. Hal böyle iken bugün, ne meteoroloji istas
yonlarımızın sayısı ve kuruluş yerleri, ne tesisat ve teçhizatı, ne de mevcut elemanların miktarı 
ve yenilerinin yetiştirilmesi sistemi umum müdürlüğe yükletilmiş olan hizmetlerin tam, kâmil ve 
emin surette yürütülmesini sağlıyacak ve bizi sevindirecek bir durumdadır. 

Gerçek bugün Umum Müdürlük emrindeki faal istasyon sayısı 80 i iklim, 91 i yağmur ve su is
tasyonu olmak üzere 171 dir. Geçen yıl bütçe raporunda verilen istasyon sayısına göre fazlası 8 
dir. Bu kadar az istasyonla Umum Müdürlüğe yükletilen vazifelerin görülmesi imkânsızdır. Bu 
imkânsızlık, jmevcut istasyon sayısını kurulması gereken istasyon sayısına nispet ettiğimiz zaman 
daha ayan olarak görmekteyiz. 

Haddizatmda bir memlekette gerek iklim tezahürlerinin tesbiti ve gerek hava ve deniz sefer-
lerindeki emniyeti temin için kurulması gereken istasyon sayısı; iklimi doğuran faktörlere ve do-
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layısiyle o memleketin tabiat şartlarına bağlı olup memleket genişliği ile orantılıdır. Meteoroloji 
hizmetleri tam veya kısmen inkişaf etmiş yabancı memleketlerin istasyon sayılarını bizimkilerle 
kıyasladığımız zaman vaziyet daha iyi görülür. 

Yabancı memleketlerden isveç'de 350, İtalya'da 650, Almanya ve Macaristan'da 900, Yugoslav
ya ve Bulgaristan'da 1 000 - 1 200 kilometre kareye bir iklim istasyonu isabet ettiği halde bizde 
10 000 kilometre karaye bir istasyon düşmektedir. Diğer yandan İsviçre'de 85 Portekiz'de 212 
Fransa'da 300 kilometre kareye bir yağış istasyonu isabet etmesine mukabil bizde 4 000 kilometre 
kareye bir yağış istasyonu düşer. 

Gerek iklim ve gerek yağış istasyonları sayısı bakımından komşularımıza ve Avrupa memleket
lerine nazaran en az 10 misli geride bulunuyoruz. Halbuki meteoroloji hizmetlerinin görülebilmesi 
için Türkiye'de asgari bir hesapla 3090 yağış istasyonuna, 790 iklim istasyonuna, 1.05 snoptik rasat 
yapacak merkeze ihtiyaç vardır. 

Bizde meteoroloji hizmetinin 1929 da kurulan 27 iklim istasyonu ile başladığı düşünülür ve 
1949 yılında bu miktarın 80 e yükseldiği nazara alınırsa çeyrek asırlık bir zaman içinde aldığımız 
mesafenin çok az olduğu görülür. Bugün mevcut iklim istasyonu sayısı olması lâzımgelenin onda 
biri, halen mevcut yağış istasyonları ise olmasıicabedenin kırkta biri nispetindedir. 

Diğer yandan hava seferlerini himaye etmek için gerekli ana istidlal ve snoptik istasyonların 
kurulması işine 1949 yılında başlanmıştır. Bu maksatla mevcut iklim istasyonlarından 17 si ha
va meydanlarına taşınmış, ayrıca biri Ankara'da öteki Yeşilköy'de olmak üzere iki ana istidlal 
istasyonu ve ayrıca kurulması gereken beş radiosonde istasyonuna karşılık iki radiosonde istas
yonu da tesis edilmiş bulunuyor. 

Bu vesile ile şunu da arzedelim ki, bir memlekette normal iklimin tesbiti için muayyen ilmî 
esaslara göre kurulmuş ve yeri değiştirilmemiş merkezlerden 30 yıl devamlı ve mut azam iklim ra
satlarının yapılması gerektir. Şu hale göre istasyon yerlerinin seçilmesinde, rasat parklarının tesi
sinde, onların alet ve vasıtalarla teçhizinde evvelden hazırlanmış bir kurtuluş plânına lüzum ve za
ruret vardır. Hakikat bu merkezde iken bizde istasyonların çok kere tesadüflere göre kuruldu
ğu, kurulmuş istasyanlarm küçük ölçüdeki ihtiyaçlarının karşılanmasından ötürü kaldırıldığı, veya 
beliren yeni ihtiyaçlara göre yerlerinin değiştirildiği sık sık rastlanan hallerdendir. Bundan baş
ka meteoroloji meslekine intisap edecekler için muayyen vasıflar ve şartlar aranmadığı gibi, ele
manların yetiştirilmesi işi de mazbut bir programabağlanmış değildir. 

Bu durum karşısında Meteoroloji Uumum Müdürlüğünden istenen hizmetlerin gerçekleşeceğini 
ummak safdillik olur. Meteoroloji hizmetlerinin umulan neticeyi vermemesinden ötürüdür ki, son 
zamanlarda Umum Müdürlüğün Askerî Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Devlet Hava Yolları gibi 
Devlet daireleriyle münasebetlerinin belirtilmesi ve aralarında iş birliğinin sağlanması münakaşa 
mevzuu dmuşlur. Bütçe Komisyonunun izhar ettiği temenni üzerine alâkalı daireler arasında top
lantılar yapılmıştır. Halen Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü bağlanacağı merci bakı
mından Başbakanlık, Millî Savunma ve Tarım Bakanlıkları arasında bir müzayede konusudur. Ka
naatime* çö :ü nıee-i gereken asıl mesele, Meteoroloji Umum Müdürlüğünün Başbakanlığa mı, yok
sa Millî Savunma veya Tarım Bakanlıklarından birisine mi bağlanması işinden ziyade önce bu 
Umum Müdürlüğe verilecek hizmet yönlerinin iyice belirtilmesinde, sonra da bu hizmetlerin kema
liyle yürütülmesini sağlıyacak kuruluş plânı, eleman, her nevi vasıta ve malzeme ile teçhiz edile
rek gerekli tahsisatın verilmesinde ve onun tam işler bir hale konulmasmdadır. 

Vâki sorularımız üzerine Umum Müdürlüğün yetkili elemanlarından bize verilen bilgilere gö
re ; Türkiye'de gerek hava emniyeti ve gerek iklim meselelerinin çözülebilmesi için ve beynelmi
lel ölçüler dâhilinde asgari bir hesapla 5 radiosonde ve 2 ana istidlal istasyonuna, 28 meydan is
tasyonu ile 75 sinoptik, 200 birinci sınıf, 485 ikinci sınıf iklim istasyonuna ve ayrıca 2 300 yağış 
ve; su istasyonuna ihtiyaç vardır. Bu istasyonların tesis masrafları 1 960 000 lirayı bulacaktır, tesis
ten sonra her yıl personel, yönetim ve işletme giderleri için 8 175 000 lira harcanması icabedecek-
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tir. Umum Müdürlüğün yıllık masraf bütçesi bugün 2 188 228 lira olduğuna göre hizmetin ancak 
dörtte birinin yapıldığını kabul etmek lâzımdır. Ziraat Bayındırlık ve Ulaştırma sahalarına pla
se edilmiş ve edilmekte oln muazzam varlıkların emniyet ve akıbetini mahdut sayıdaki rasat şe
bekesinde) yapılacak hava istidlaline bağlamak insafsızlık olur. 

II - Bütçenin tahlili 

Başlangıçta da arzedildiği üzere Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün 1950 yılı büt
çe teklifi indirme ve bindirmelerden sonra geçen yıla nazaran 55 559 lira noksaniyle 2 188 228 li
radır. Bu ödenek 1939 yılı ödeneğine nazaran 3,2 misli fazladır. 

1. Ödeneklerin kısımlar itibariyle dağılışı: Umum Müdürlüğün 1950 yılı ödeneklerinden >% 
66 sı personel giderlerine % 16 sı yönetim giderlerine, % 1,5 i daire hizmetlerine % yarımı borçlara, 
% 16 sı yatırımlara aittir. Daire hizmetleri kısmına ayrılan ödeneğin bu kadar düşük oluşu işletme 
genel giderleriyle ilgili ödeneğin buraya konmamasmdandır. Aşağıda bu hususa dair tafsilât ve
rilecektir. 

2. Artış ve azalışlar: Geçen yıla nazaran bütçenin muhtelif tertiplerindeki artışlar 120 599 
lira, azalışlar ise 65 040 liradır. Hemen birçok tertiplerde azalış ve artış vardır. Artışlar per
sonel ve yönetim giderlerinde, azalışlar ise daire hizmetleri ve yatırımlar kısımlarındadır. Buna 
sebep bütçe tertibinde yapılan değişikliktir. Bütçenin hakîkî durumu her kısmın mütalâasında 
da'ha iyi görülecektir. 

A. Personel giderleri 

1. Kadro durumu: Umum Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesinin tanzimine esas tutulan kadro du
rumu şöyledir: 

Fiilî kadrodaki müstahdemler sayısı Fiilî kadrodaki münhaller 
Kadronun nev'i Merkezde illerde Yekûn Merkez İller Yekûn 

80 
44 
1 

260 
205 
2 

340 
249 
3 

5 
1 

19 
8 

24 
9 

Aylıklı memurlar 
Hizmetliler (D) 
Geçici hizmetliler (E) 

Yekûn 125 467 592 6 27 33 

Fiilî kadrodaki memur ve hizmetlilerin % 21 i merkezde ve % 69 u illerdedir. 1949 yılında mer
kezde istihdam edilenelrin sayısı % 21 nispetinden fazla idi. Bu da, teşikilât kanununun verdiği 
salâhiyete dayanarak iller kadrosundan birçok 'müstahdemlerin merkez kadrosuna alınmasından 
ileri gelmiştir. Umum Müdürlüğün aldığı idari tertiplerle merkez kadrosundaki bu ka'barıklığm 
tesviyesi yoluna gidilmiştir. Merkez ve illerde müstahdem memur sayılarının /hizmetle mütenasip 
surette ayarlanması hususuma itina edilmesi hem Ihiznıetin iyi görülmesi ve hem de iş randımanı 
bakımlından zaruri olduğu gelecek yıllarda da unutulmamalıdır. 

2. Aylıklı memurlar: 1950 yılı aylıklar bölümüne koman ödenek 1 008 900 lira olup geçen yılın 
aynıdır. . ! 

Münhal 24 kadroya tâyin yapılmadığı takdirde umulan tasarruf 87 000 lira 
Bulundukları kadrolada alt derece maaşı alan 24 kadroda beklenen tasaruf 28 200 liradır ki, 

~ t Yekûn 115 200 liradır. 

Ancak 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmünce bir veya iki üst derece maaş alan 75 me
murun tahsisat tutarı olan 44 700 lira ayrıca bütçeye konmadığı cihetle bu miktarın yukarıki ye-



— loâ — 
kûnden düşülmesi lâzımdır. Bu takdide de aylıklar bölümünden 70 500 liralık fiilî bir tasarruf 
beklenebilir. 

Fiilî kadrodaki bu münhallerin askerlik hizmetini yapmakta olan 7 namzet memurla 1950 Ha
ziranında Meteoroloji Meslek Okulundan çıkacak 17 öğrencinin istihdamına karşılık tutulduğu 
Umum Müdürlükçe ifade edilmiş ise de mevcut münhal kadrolarla bunun karşılanmasına imkân 
olmadığı kanaatindeyim. Zira hu münhal kadrolar 80, 70, 50 lira maaş derecelerine aittir. 

Haddizatında bütçe tanzim edilirken gerek bu hususun, gerekse Umum Müdürlüğün küçük 
dereceden memur kadrolarına olan ihtiyacının nazara alınarak yüksek dereceli münhal memur
lukların (L) cetveline alınması, buna karşılık aynı cetvelden 20, 25 lira aylıklı Meteoroliji me
mur ve asistanlarının çıkarılması gerekirdi. Maalesef bütçenin tanziminde nazara alınmayan 
Umum Müdürlüğün yerinde gördüğüm bu talebinin komisyonca dikkate alınması maslahata uygun 
olacaktır. 

3. Hizmetliler: Yıllık turatı 281 460 lira olan hizmetliler bölümünden 15 180 lira tutarında 
olan 9 kadro münhaldir. Bunun sebebi, kadronun ihtiyaçtan fazla oluşundan değil, kadro ücret
lerinin tatmin edici bulunmamasmdandır. Sin optik rasatların başladığı şu sıralarda bilhassa 
Umum Müdürlüğün telsizci ve sair teknisiyen kadrolarına şiddetle ihtiyacı vardır. Ve bu ihtiyaç 
günden güne artmaktadır. 

4. Geçici hizmetliler: Bu kadroları işgal eden hizmetliler hizmetin mahiyeti itibariyle geçici 
olmaktan ziyade daimidir. Hemen her dairede rastlanan bu hal, (D) kadrosu mekanizmasının bozuk
luğundan ve iyi işleyememesindendir. Bu tertipten bu sene 4 660 lira düşülmek suretiyle bir tas
fiye yoluna girilmiştir. Bununla beraber gelecek yıllarda bu hususa daha çok itina gösterilmesi 
tavsiyeye değer. 

Personel giderlerindeki fazlalıklar: Bu kısımdaki fazlalıklar geçici tazminat, çocuk zammı, 
emekli keseneği ve memurlara verilecek ikramiye tertiplerindedir. Geçici tazminatın fazlalığı mer
kezdeki memurların iller ve yeni açılan meydan istasyonlarına nakillerinden, çocuk zammının artışı 
ise memurlarm çocuk sayısının yükselişindendir. Emekli kesenekleri de geçen yıla nazaran % yarını 
bir artış kaydetmektedir. 

r :* * : B. Yönetim giderleri 

Yönetim giderlerinin bâzı tertiplerinde ve meselâ merkez kırtasiyesinde % 20, basılı kâğıtlarda 
% 15 geçici görev yolluklarında % 20 merkez demirbaşlarında % 50, iller demirbaşlarında % 10, gi
yeceklerde % 30 tenzilât yapılmasına rağmen um.ımiyet itibariyle kısım yekûnunda 2 500 lira kadar 
bir artış mevcuttur. Azalışların sıklet merkezini büro giderleriyle, posta telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri, artışların ağırlık merkezini kira karşılığı ve taşıt giderleri teşkil eder. 

1. Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: Umum Müdürlüğün göreceği bâzı hizmetlerle sıkı 
alâkası olan bu tertibe geçen yıla nazaran 11 468 lira noksaniyle 205 000 lira ödenek konmuştur. 
1949 yılı tahsisat bakiyesinin 38 000 lirayı bulduğu nazara alınırsa bu azaltmayı tabiî görmek icabe-
der. Fakat burada aydınlatılması gereken bâzı meseleler de vardır. 

önce şunu arzedelim ki, bu tertipteki ödenek istasyonların günde 3 sasat neticesini bildiren tel 
giderleri, muhtelif merkezler arasında yapılması zaruri olan telefon muhabereleri ve merkezle iller 
teşkilâtı arasındaki idari ve teknik mürasele için lir. 

Gerek Umum Müdürlüğün özel kanununda gerek Beynelmilel Anlaşmalarda hava istidlallerinin 
vaktinde yapılabilmesi için rasat tellerinin üstünlükle çekilmesini sağlıyacak hükümler vardır. An
cak bugünkü çalışma sistemi ile telgraf haberleşmesinde P. T. T. nin Meteorolojiyi tatmin etmesinden 
sarfınazar, aralarında tarife bakımından ihtilaflı mevzular olduğunu da kaydetmeliyiz. 

"^İlv Hi-n 9840 cıvılı TCpnı-ma b?o-lı Bevnelmilel Anlaşmaların 73 ncü maddesine göre rasat tel-
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lerinin üstün hakkı olarak çekilmesi ve % 50 tenzilâtlı tarifeye tâbi tutulması gerektir. Fakat P . 
T. T. Umum Müdürlüğü 5009 sayılı özel kanunundaki hükümlerin adı geçen 2640 sayılı Kanun hü
kümlerini; ilga ettiği noktasından hareketle rasat tellerine acele ücret tarifesini tatbik etmiş ve 1947 
yılına kadar bu yolda ücret tahakkuk ettirmiştir. Bilâhara Danıştayın istişari karariyle rasat tel
lerinin aöele telgraf ücreti üzerinden muameleye tâbi tutulamıyacağı kararlaştırılmış ise de henüz 
;% 50 tenzilâtlı tarifenin tatbiki lâzımgelip gelmiyeceği konusu halledilememiştir. Umum Müdür
lük bu hususta teşebbüse geçmiştir. Şayet bu teşebbüs daire lehine bir neticeye iktiran ederse bu 
takdirde bütçeye mevzu ödenek yetecktir. Aksi takdirde ödeneği artırmak icabedecektir. Bu yıl 
bu tertipten indirilen 13 000 liraya gelince, telefon haberleşmelerine ait olup idarece alman ta
sarruf tedbirleri neticesidir. 

îki umum müdürlük arasında kanun anlayışı yüzünden çıkan bu ihtilâfın bir an evvel tesviye 
edilmesi temenniye değer. 

2. Kira bedelleri : Bu yıl bütçeye konan ödenek geçen yıla nazaran 12 186 lira fazlasiyle 
45 186 liradır. Bu fazlalık merkez binasının ucuz kiralı bir yerden pahalı kiralı bir yere taşınma-
sındandır. 

Bize verilen bilgiye göre Umum Müdürlük eskiden oturduğu 30 küçük odalı ve 12 000 lira yıl
lık icarlı bir binayı tahliye ederek Kasım 1 den itibaren 27 büyük odalı, 29 160 lira yıllık icarlı 
ve kaloriferli diğer bir binaya taşınmıştır. Teshin masrafı da kira ücreti içindedir. Eski icarhane-
nin iki aylık tutarı olan 2 000 lira kira bedeli geri alınarak kira karşılığı tertibindeki tasarrufla 
yeni icarhaneye verilmiştir. Yeni merkez binasının kira bedeli içinde teshin masrafı dâhil olduğu
na göre yeni icarhane eskisinden 12 660 lira daha pahalı demektir. Umum Müdürlükten bize veri
len malûmata göre bu fark yeni binanın çalışmaya müsait bir yer olması ve eskisine nazaran çok 
sıhhi durumda bulunmasından ötürü çalışma randımanının artmasiyle karşılanacaktır. 

Kuruluş tarihinden itibaren üç defa yer değiştiren ve her yıl binlerce lira kira bedeli ödemek
te olan Umum Müdürlüğe vakit geçirilmeden bir merkez binası yaptırılması daha akıllıca bir ha
reket olur kanaatindeyim. 

Kira karşılığından geriye kalan 16 026 lira iller teşkilâtının kirada bulunan 40 merkezi için
dir. Umum Müdürlüğün halen illerde 25 i kendi malı, 40 ı icarlı olmak üzere 65 merkezi vardır, 
ayrıca bina inşa edilmek üzere satın alınmış 7 arsası da mevcuttur. Devamlı bir iş olan meteoro
loji hizmetlerinin muayyen bir inşaat plânına göre yerleştirilmesi imkânlarının aaştırılması uygun 
olur. 

3. Taşıt giderleri : Bu bölümdeki artış tertip değişikliğindendir. Geçen yıl 167 nci bölüme 
mevzu ödenekler arasında yer alan taşıtlar bu yıl bu bölüme nakledilmiştir. Buraya konan 
20 000 lira ödenekle mevcut taşıtların işletilmesi ve onarılması sağlanacaktır. 

Umum Müdürlük emrinde bir binek otomobili, dört kamyonet, dört otobüs ve sekiz kamyon 
olmak üzere 17 büyük nakil vasıtası ve ayrıca 12 motosiklet ve 28 bisiklet vardır. Motosiklet ve 
bisikletler râsıtlar tarafından kullanılmak üzere şehirlere yakın meydan dışı istasyonlara dağıtıl
mıştır. Buna mukabil büyük nakil vasıtaları ise Ankara ve İstanbul askerî ve sivil tayyare mey
danlarındaki Meteoroloji istasyonlarının hizmetlerinde bulunmaktadır. 

Şehirlere 5 - 30 kilometre uzakta olarak 1949 yılından itibaren faaliyete geçirilmiş bulunan ve 
günde 24 Saat çalışan 17 meydan istasyonuna memurların götürülmesi ve hizmetten çıkacakla
rın şehre, getirilmesi elde mevcut vasıtalarla mümkün olamıyacaktır. Çünkü mevcut 8 kamyon 
daha ziyajde seyyar meteoroloji hizmetleriyle eşya nakline mahsustur, diğer 4 kamyonet ve 4 oto
büs de bu maksadı teminden uzaktır. Meteoroloji teşkilâtının küçük motorlu vasıtalarla teçhizine 
zaruret virdır . Bu yıl katî lüzum ve zaruret duyulan 4 nakil vasıtası için bütçeye 25 000 lira öde
nek konması istenmiş ise de mümkün olamamıştır. Gelecek yıl bu ihtiyacın karşılanmasını te
menniye değer bulmaktayım. 
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4. Yolluklar : Bu tertipteki ödenek geçen yıldan 2 500 lira eksiktir. Ve noksanlık geçici gö

reve aittir. 

Geçen yılın sürekli görev yolluğu merkeze nakledilen 13 memur ile meydanlara taşman istas
yonlar dolayısiyle 77 memurun nakil ve tahvili için kullanılmıştır'. Vukubulan nakil ve tahville
rin mevcut fiilî kadroya nispeti % 27 dir. Zarurete dayandığı bildirilen ve gelecek yıl da devam 
edeceği ileri sürülen nakil ve tahvillerin fazla olduğuna işaret etmelidir. 

Geçici görev yolluğuna gelince; geçen yılın tahsisatından takriben 8 000 lirası 16 sı teknik, 
4 ü idari olmak üzere 20 merkez memuru tarafından istasyonların teknik ve idari murakabesi için,. 
takriben 2 000 lirası da İller memurlarınca kullanıldığı öğrenilmiştir. Umum Müdürlüğün ayrı bir 
teftiş kadrosu olmadığından geçici görev yolluğu daha çok teknik ve idari murakabe için sarfedil-
mektedir. Hizmetle doğrudan doğruya alâkalı olan geçici görev yolluğundan umumi prensipe uyu
larak tasarruf yoluna gidilmesi tecviz edilmemeli idi. 

Bu vesile ile yıllardır teftiş görmiyen meteoroloji istasyonlarının normal teftişe tâbi tutulması za
ruretini belirtmek yerinde olur. Bu itibarla bu tertibe bu yıl bir miktar Ödenek eklenmesi masla
hata uygun düşer. 

C. Daire hizmetleri 

1. İşletme genel giderleri : Bütçenin tertibinde vukubulan değişiklikler dolayısiyle daire ile il
gili bir hizmet nev'inin konması unutulmuştur. Bu itibarla alâkalılarla temas neticesinde 460 numa
ralı ve «İşletme Genel Giderleri» adı altında yeni bir bölüm açılması ve yeni açılacak bu tertibe 
Ankara ve İstanbul'da tesis edilmiş olan Radiosonde istasyonlarının işletme karşılığı olarak 
375 000 lira konması gerekmektedir. Bu ödeneğin 100 000 lirası bütçesi dâhilinden sağlanmış ise 
de 275 000 liranın karşılığı bulunamamıştır. Bu noksanlığın umumi tasarruftan temini gerekir. 

Yayın giderleri : Bu bölümün satmalma ve abone karşılığı maddesi geçen yılın yarısı kadardır. 
Başka her çeşit giderler maddesindeki 7 500 lira tahsisatla 1943 ten beri beklemekte olan meteoro» 
loji bültenlerinin tab' ı derpiş edilmektedir. Ancak bu paranın ihtiyacı karşılayamıyacağı öğrenilmiş
tir. Çünkü teraküm eden bültenlerin kâğıt ve tabı masrafı 20 000 lira tutmaktadır. 

3. Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları : Bu tertibe 1939 dan beri tahsisat 
konmamaktadır. Halbuki teknik bir daire olan Meteoroloji Umum Müdürlüğünün beynelmilel metotlara 
göre çalışması yapılan beynelmilel anlaşmalar icabı olduğundan dairenin yenilikleri takibetmesi zaru
ridir. Dairesince Marşal Plânı Yardımından 15 memurun Amerika 'da meccanen staj görmesi sağlanmış 
bulunuyor. Ancak bunların 18 000 lira tutan gidiş yolluklarının Türkiye 'ce sağlanması anlaşma ica
bıdır. Bu ödeneğin de bütçeye konması gerekir, 

4. Meteoralaji işleri için eleman yetiştirme işi : 4817 sajalı Bütçe Kanununun 18 nci maddesi 
gereğince 1945 yılından itibaren Devlet Demiryolları Meslek Okulunda metoroloji için eleman ye
tiştirme işine başlanmıştır. 1949 yılı içinde tasfiyesine Hükümetçe karar verilen meteoroloji mes
lek öğrenimi için evvelâ Demiryolları okuluna bu okulun Eskişehir'e nakli üzerine de Maliye Mes
lek Okuluna alınan öğrenci sayısı 35 kişi ve 1945 ten 1949 yılma kadar bunlara tahsis edilen öde
nek tutarı ise 121 790 liradır. Şimdiye kadar okuldan, mezun olanların sayısı 18 kişidir. Halen 
okulda 1950 Haziranında me&un olacak 17 talebe mevcut olup bunlar için de 1950 Bütçesine 
22 855 lira konmuştur. Böylece 35 meslek elamanı yetiştirmek üzere 144 625 lira harcanmış olacak
tır. 

Şimdi Umum Müdürlük orta okuldan öğrenci alıp meslek elamanı yetiştirme sistemi yerine 
daha ucuz ve seri olduğundan ötürü lise mezunlarını kursa tâbi tutmak suretiyle Meteorolog ye
tiştirme sistemine geçmiş bulunuyor. Halen An-kara'da bir Meteoroloji kurstu faaliyettedir, önü
müzdeki yıl birkaç devre kurs açılması derpiş edildiği cihetle özel tertibine 3 000 lira konmuş ise-
de bu ödenek yetmiyecektir. Tahsisat ilâvesi icabedecektir. 
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D. Yatırımlar 

Yatırımlar! kısmına mevzu ödenekler; Meteoroloji istasyonlarının onarımı, yenilerinin yapılma
sı, mevcut ıjıâkine ve aletlerin onarımı ve yenilerinin satın alınması, motorsuz taşıt satın alma 
karşılığı içijıdir. Bu tahsisattan bir kısmının daire hizmetleri kısmında yeniden açılacak olan iş
letme geneli giderleri tertibine aktarılması lâzımgeldiği cihetle kalan ödenek ancak mevcut istas
yonların ve| aıletlerin bir kısım zaruri onarımlarım karşılayabilecektir. Yeniden alet mubayaası ile 
bina yapmuj iş-lerinin başarılması için gelecek yıl bütçesine hizmetle mütenasip tahsisat konması 
icabeder, I 

! III. - Sonsöz 

İktisadi,] kültürel ve sosyal hayatımızla olan sıkı münasebetlerine yukarda işaret edilen Mete
oroloji işlemimiz birçok yönlerden ıslaha muhtaç bir durumdadır. Bunları şöyle hulâsa edebiliriz-

1. Meteoroloji işlerimizin gerek hava, deniz seferlerindeki emniyeti sağlıyacak ve gerek mem
leketin norıfnal iklimini tesbite yarıyacak ölçüde bir rasat şebekesine ve bu rasat merkezlerinin de 
muayyen a' et ve makineler, ve muhabere vasıtalariyle donatılmasına ihtiyacı vardır. 22 yıllık bir 
geçmişe m^lik bulunan Meteoroloji Umum Müdürlüğünün bugün elinde muayyen ilmî ölçülere 
dayanarak ksirşılanmış ne bir kuruluş programı ve ne de bir inkişaf plânı mevcuttur. Bundan 25 yıl 
önce bizde ijklçteorolo ji işlerini organize etmek üzere Türkiye 'ye getirilmiş olan meşhur Meteorolog Pro
fesör Eethl| 'nin rapor ve plânları da Umum Müdürlük arşivlerinde yoktur. 

2. Ras^t; işlerinin ilmî esaslara ve beynelmilel ölçülere göre yürütülmesini sağlamak için 1937 yı
lında kurulmuş olan teşkilât ihtiyaçları sağlamadığından bunun beliren yeni ihtiyaçlara göre tanzim 
ve ıslahı icabjetmektedir. Ayrıca eleman yetiştirme sisteminin değiştirilmesine ve kül halinde bir ye
tiştirme plânı yapılmasına da zaruret vardır. 

îşte bu sebeplerden ötürü Meteoroloji işlerimizin Uluslararası şöhrette bir mütehassısa tetkik et
tirilerek onk bir kuruluş programı ve inkişaf plânı hazırlattırılması artık katî bir zaruret haline gel
miştir. Bu Zaruret komisyonca da kabule mazhar olursa Hükümetin dikkat nazarının ^çekilmesi ye
rinde olur. I 

Esasa tballûk eden bu mülâhazadan başka bu yıl bütçesinde halli lâzımgelen iki mühim konu daha 
vardır, bunlardan birincisi tahsisatta, bir değişikliği istilzam etmiyen temennilerdir ki, onlar da: 

1. Büjfüjk dereceli memurlukların (L) cetveline alınmasına mukabil küçük dereceli memurluk
ların serbejst bırakılması, 

2. Geçjici görev yolluklarına bir miktar zam yapılması, 

3. Başjka her çeşit giderler bölümüne ödenek ilâvesi, 

4. Stap için Amerika'ya yollanması derpiş edilen memurlar için tertibine ödenek konması, 

5. Memur ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri kısmına ödenek ilâvesi, 

6. Me;eproloji istasyanlarmm onarma giderlerine ödenek ilavesidir. 

Bu yıl (bütçesinde halli lâzımgelen ikinci konu ise geçen yıllarda kurulmuş olan radyo istas
yonlarının işletilmesi için açılacak, işletme genel giderleri, bölümüne 275 000 liranın konmasıdır. Da
ire hizmetleri bahsinde de işaret edildiği üzere bütçe tertiplerinde yapılan değişklikler dolayısiyle 
hem bu bölümün açılması ve hem de ödeneğin konması unutulmuştur. 

ICeyf iyjetj Bütçe Komisyonunun yüksek takdir ve tasviplerine arzolumır. 

Amasya Milletvekili 
Ali Kemal Yiğitoğlu 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

201 

202 

203 

1 
2 
3 
4 

îkinci hısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı \ 
îller memurları aylığı j 
Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 

1 008 000 
1 
0 

Bölüm toplamı 1 008 001 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 İller hizmetlileri ücreti s 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 

reti \ 
2 İller geçici hizmetlileri ücreti J 

Bölüm toplamı 

281 460 

Bölüm toplamı 281 460 

500 

8 500 

381 300 
627 600 

1 
1 

381 300 
627 600 

1 
1 

1 008 902 

73 260 
208 200 

281 460 

1 500 
2 340 
3 840 

1 008 902 

73 260 
208 200 

281 460 

1 500 
2 340 

3 840 

II - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı 

2 İller memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar- ] 

dimi 
4 İller memurları doğum yardı

mı 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 
6 iller memurları ölüm yardımı J 

18 100 

43 000 

6 800 

3 800 

24 300 24 300 

9 600 
40 400 

1 000 

2 600 

1 200 
2 600 

9 600 
40 400 

1 200 

2 800 

1 200 
2 600 



Öevİet Meteoroloji İşleri G. 

ödeneğin çeşidi, 

Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 400 

56 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 

58 400 

1 000 

58 800 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 1 1 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 980 980 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 64 479 69 450 69 450 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1 436 540 

3 600 
4 800 
3 200 
2 400 
4 000 

18 000 

3 200 
12 800 
4 800 
4 Q00 

10 400 

35 200 

1 447 333 

2 900 
2 400 
2 600 
2 600 

1 

10 501 

3 200 
8 000 
4 800 
5 000 

12 000 

33 000 

1 447 733 

2 900 
2 400 
2 600 
2 600 

1 

10 501 

3 200 
8 000 
4 800 
5 000 

12 000 

33 000 

Basılı kâğıt ve defterler 6 400 5 400 5 400 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 
leri \ 

2 İller posta ve telgraf ücreti J 
3 Merkez daireleri telefon gi- ] 

derleri [ 
4 İller telefon giderleri J 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

194 468 

22 000 

1950 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 
170 000 

3 000 
17 000 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
170 000 

3 000 
17 000 

305 

306 
307 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 İller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 

216 468 205 000 205 000 

l <re dm 2 9 1 6 0 2 9 1 6 0 

$ öö UUU 16 026 16 026 
33 000 45 186 45 186 

9 600 6 700 6 700 

1 Sürekli görev yolluğu 12 000 12 000 12 000 
2 Geçici görev yolluğu 12 000 9 500 14 500 

Bölüm toplamı 24 000 21 500 26 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez ? q ı n f t 1 000 1 000 
2 İller } 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 3 100 3 000 3 000 

309 Taşıt giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme gider

leri 3 200 2 000 2 000 
2 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
3 İller taşıtları işletme giderleri 
4 İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 350 568 353 287 358 287 

1 600 
0 
0 

4 800 

1 000 
15 000 
5 000 

23 000 

1 000 
15 000 
5 000 

23 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yayın giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 2 500 1 250 1 250 
Başka her çeşit giderler 7 500 7 500 20 000 

Bölüm toplamı 10 000 8 750 21 250 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 1 1 18 000 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Katılma payı karşılığı 4 000 1 1 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 0 1 1 

Bölüm toplamı 

İşletme genel giderleri 
Meteoroloji Meslek Okulu gi
derleri diğer okullardaki öğ
rencilerin öğrenim ve memur
larla hizmetlilerin kurs ve staj 
giderleri 
Meteoroloji Meslek Okulu gi
derleri ile memleket okulların
daki diğer meteoroloji öğrenci
lerinin her türlü öğrenim gi
derleri 
Memur ve hizmetlilerin kurs 
ve staj giderleri 

Bölüm toplamı 

4 000 

0 

36 000 

3 000 

39 000 

2 

0 

22 855 

3 000 

25 855 

2 

105 501 

22 855 

18 000 

40 855 

Dördüncü kısım toplamı 53 001 34 608 185 608 



Devlet Meteoroloji İşleri Ğ. M. 

ödeneğin çeşidi 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçlan 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

Meteoroloji istasyonlarının 
onarma giderleri 
Meteoroloji istasyonlarının 
makina ve âletleri 
Mevcut makina ve âletlerin 
onarılması 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve cihazlar 

Motorsuz taşıtlar satmalına 
karşılığı 
Meteoroloji istasyonları yapı
mı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 

35 000 

365 678 

Bölttm toplamı 365 678 

200 

0 

Yedinci kısım toplamı 400 878 

1 000 

10 000 

20 000 

310 000 

330 000 

200 

10 000 

350 200 

1 000 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

10 000 

20 000 

154 000 

174 000 

200 

10 000 

194 200 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 436 540 
350 568 
53 001 
2 800 

400 878 

2 243 787 

1 447 333 
353 287 
34 608 
2 800 

350 200 

2 188 228 

1 447 733 
358 287 
185 608 

2 800 
194 200 

2 188 628 
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Gerekçe 

B. M. 

201 1 Merkez memurları aylığı : İller teşkilatındaki vaizlere direktif vermek, kendilerini ten
vir etmek va'zedecekleri mevzular hakkında program tertip etmek ve gezdikleri yerler
de halkı irşadeylemek maksadiyle 1947 yılında kadroya ilâve edilen 12 gezici vaizin me
sai ve faaliyetlerinden istifade temin edilmiş ve bunların sayılarının artırılması lü
zumlu görülmüş olduğundan D cetveline yeniden 40 lira aylıklı 12 gezici vaiz ilâve 
edilmek suretiyle adedleri 24 e iblâğ edilmiş ve bu 12 kadronun karşılığı olarak 43 200 
lira fazla teklif olunmuştur. 

201 5 Müstahakkini ilmiye aylık ve olağanüstü ödeneği : Vefat dolayısiyle ıskatı hak edenle
rin aylıkları karşılığı olarak 5 000 lira düşülmek suretiyle 10 000 lira teklif olunmuş 
tur. 

301 5 Isıtma : Mukavelesi gereğince ısıtması sahibine ait olan binanın terkedilmes'i ve yeni ta
şınılan binada ısıtmanın daireye ait olması hasebiyle kömür bedeli olarak 4 000 lira 
teklif olunmuştur. 

305 Kira karşılığı : Başka binaya nakil dolaynsiyle kira bedeli olarak ödenecek miktar azal
dığından 2 862 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

307 2 Geçici görev yolluğu : Kadroya yeni ilâve olunan 12 aded gezici vaiz yollukları karşı
lığı olarak 4 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

451 Yayın giderleri : Bütçe Komisyonunun temennisine uyularak yayın giderleri döner ser
maye haline ifrağ olunduğundan bu tertipten 40 000 lira tenzil olunarak bundan 
38 000 lirası yeniden açılan 785 nci bölüme naklolunmuş ve mütebaki 2 000 lira tasar
ruf edilmiştir, 



Rapor 
20 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

1950 yılı Diyanet îşleri Bütçesini inceledim. Bu müessesenin verimli çalışmasını sağlamak için 
1949 senesi raporunda Meclise acele sevkını temenni etmiş olduğum teşkilât kanunu tasarısı hâlâ 
Hükümetçe tötkik edilmekte ve Büyük Meclise sevkedilmemiş bulunmaktadır. Bu mevzuda daha 
sıkı çalışma ile neticeye varmak muzaaf temennice şayandır. 

Diyanet İşleri Reisliği bu seneye kadar ihtiyaca cevap veremiyen, bulunduğu mevki ile de 
daire ittihazına elverişli olmıyan bir binada çalış aakta idi. Bu sene Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

müsait binaya taşınma imkânını bulmuştur. Bundan evvelki binaya ardiyesi ile beraber teshi
ni mucire ait olmak üzere 5 650 lira verilmekte idi. Yeni binaya teshini Diyanet İşlerine ait olmak 
üzere senede 3 000 lira verilecektir. Teshin için de 4 000 lira konmuştur. Bu takdirde masrafta 
ufak bir yükselme varsa da binaların arasındaki farkın büyüklüğü krşısmda kabule şayandır. 

İller kira ödeneğine gelince ihtiyacın çok dûnundadır, fakat müftüler evlerinin bir odasını 
bizzarure daire ittihaz ettiklerinden mevcut ödenekle idare edilebilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesindeki mühim, artış, gezici vaizlerin sayılarının 12 den 24 de 
çıkarılmış olmasından imbias etmektedir. Başkan1 ık gezici vaizlerden büyük faydalar temin ettiği 
kanaatiyle bu artışa gitmiştir. Aldığım izahata göre mesainin semereli oluşuna kendim de kani ol
dum. Ancak bütün gezici vaizlere 4 000 er kuruş aylık konduğundan sayılarından iki tane indire
rek derecelendirmek suretiyle istikbal vadetmeyi uygun gördüm ve dairesiyle mutabık kalarak 
tahsisatında bir santim değişiklik yapmadan ilâve edilen on vaizin ikisini altıncı, ikisini yedinci, 
ikisini sekizinci, üçünü dokuzuncu ve birini onuncu dereceden olmak üzere derecelendirdim. Bu 
derecelendirmenin bir faydası da üstün din âlim'erinden bir kısmının rağbetini tahrik etmek dü
şüncesidir. Geçen sene çalıştırılmış olan gezici va'zlerin kadroları aynen muhafaza edilmiştir. Bu 
teşkilâtın genişletilmesi ile maaş tertibindeki artış 43 200 liradır. 

Maaş ve ücret tertiplerindeki ödenekler fiilî kadrolarına göre tam olarak konulmuştur. 

Çocuk zammı, doğum yardımı, ölüm yardımı maddelerine konan ödenekler ihtiyaca tekabül 
edebilirler. Emekli keseneği kanuni icaplara ve maaş esaslarına göre konmuştur. 

Prim maddesine konan ödenek bindebirin altındadır. 

Kanunun verdiği yetki haricinde emeklilerden kimse alınmamıştır. 

Gezici vaizler için geçici görev yolluğu maddesine dört bin lira konmuştur. 

Bütçe Komisyonunun 1949 Bütçesindeki temenniyatma uyularak Dinî eserlerin telif, tercüme ve 
yayınları için 38 000 lira döner sermaye konmuştur. Döner sermayenin bütçeye vaz'ı kâfi değil
dir, bir kanıJLn tedvin edilmesi lüzumu aşikârdır. Aksi takdirde bu ödenek donar, faydalanma im
kânı münseliro olur. Bu husustaki kanunun Marttan evvel intaç edilmek üzere Büyük Meclise şev
ki göz önünde tutulmalıdır. 

Geçen yıl| borçları maddesindeki beş yüz liranın ihtiyacı karşılıyacağı kabul edilebilir. 

1945 -1948 yılları borçları maddesine konan beş yüz lira da ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

1928 -1944 yılları borçları için konan 2 500 lira, Danıştay ve Sayıştay kararları gereğince 
istihkak sahiplerine ödenecektir. 
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Bunlardan başka bâzı maddelerde çok cüzi farklar vardır. Arzu buyurulduğu takdirde mad

delerinde sebepleri izah edilir. 

Neticede : Geçen yıla nazaran bütçeye fazla konan 105 426 liranın 52 241 lirası tasarrufla 
sağlanmış, bütçe 53 185 lira fazlasiyle 2 912 400 lira olarak tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Tetkikatımı bu suretle ikmal etmiş olduğumdan bütçeyi Yüksek Heyete hürmetle takdim ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Şeref TJluğ 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı \ 
iller memurları aylığı $ 
Merkez memurları açık aylığı \ 
İller memurları açık aylığı $ 
Müstehikkini ilmiye aylık ve 
olağanüstü ödeneği 

2 244 000 

2 000 

15 000 
Bölüm toplamı 2 261 000 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 İller hizmetlileri ücreti S 173 160 

Bölüm toplamı 173 160 

136 800 
2 150 400 

1 
1 900 

136 800 
2 150 400 

1 
1 900 

10 000 

2 299 101 

17 340 
155 820 

173 160 

10 000 
2 299 101 

17 340 
155 820 
173 160 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 

12 024 12 000 12 000 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

; yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 

i İller memurları çocuk zammı 
; Merkez memurları doğum yar

dımı 
îller memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

[ 150 656 

5 000 

[ 8 000 

5 200 

168 856 
— „ . , ,ı, „ ,„„.,;qı 

6 000 
144 000 

600 
2 000 

1 000 
7 000 
5 000 

165 600 

6 000 
144 000 

600 
2 320 

1 000 
7 000 
5 000 

165 920 
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302 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 
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207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 1 1 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 1 330 1 330 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
Maddesinin (D), (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 120 858 135 320 135 320 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi, giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

2 735 898 

800 
1 000 

600 
350 

1 

2 751 

1 500 
5 000 
2 000 

300 
13 266 

22 066 

2 786 512 

800 
1 000 

600 
550 

4 000 

6 950 

1 500 
5 000 
2 000 

500 
13 300 

22 300 

2 786 832 

800 
1 000 

600 
550 

4 000 

6 950 

1 500 
5 000 
2 000 

500 
13 300 

22 300 

303 Basılı kâğıt ve defterler 3 500 3 500 3 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 

leri ^ 5 000 1 500 1 500 
2 İller posta ve telgraf ücretleri J 3 500 3 500 
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1949 1950 yılı için 

; Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
! ödeneği istenen kabul edilen 

B. M; Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

305 

306 
307 

3 

4 

1 

1 
2 

Merkez daireleri telefon gider
leri 
İller daireleri telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
İller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1 
\ 

J 

l s 

1 500 

6 500 

20 000 

20 000 

4 000 

2 400 
8 000 

10 400 

800 
700 

6 500 

3 000 
14 138 

17 138 

3 000 

2 400 
12 000 

14 400 

800 
700 

6 500 

3 000 
14 138 

17 138 

3 000 

2 400 
12 000 

14 400 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
j ödenecek tedavi giderleri ve 

yollukları 
1 Merkez \ 
2 İller \ 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

451 Yayın, satınalma ve abone kar
şılığı 

0| Satmalma ve abone karşılığı 
0 Başka her çeşit giderler 

5 600 

5 600 

74 817 

400 
5 200 

5 600 

79 388 

400 
5 200 

5 600 

79 388 

10 000 
35 000 

45 000 

5 000 
0 

5 000 

5 000 
0 
0 

0 Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 45 000 5 000 5 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 
2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 500 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

Yedinci kısım - Sermaye teş
kili 

Dinî yayınlar döner sermayesi 

Yedinci kısım toplamı 

0 

0 

38 000 

38 000 

38 000 

38 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 735 898 
74 817 
45 000 
3 500 

0 

2 859 215 

2 786 512 
79 388 

5 000 
3 500 

38 000 

2 912 400 

2 786 832 
79 388 

5 000 
3 500 

38 000 

2 912 720 
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Memurlar aylığı : Fiilî teşkilât kadrolarının tutarı 23 000 400 liradır. Bundan Millî 
Eğitim Bakanlığına devri mukarrer olan Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci yurdu me
murları aylıklarının tutarı 29 500 lira tenzil olunarak geri kalan 22 970 900 liraya 4598 
sayılı Kanun gereğince bulundukları kadrolarda bir ve iki üst derece aylığı alanların 
terfi farkları kargılığı olarak 2 093 553 lira ve ayrıca 15 ilçedeki sulh mahkemeleri teş
kilâtının asliye mahkemesi haline getirilmesi için hazırlanıp Yüksek Meclise arzı mu
karrer olan kanun tasarısı karşılığı olarak da 238 500 lira eklenmek suretiyle 936 896 li
ra fazlasiyle 25 302 953 lira konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti : 1949 yılı D cetveli kadrolarmdaki hizmetlilerin bir yıllık ücret tu
tarı 2 668 080 lira idi. Bundan Millî Eğitim Bakanlığına devri mukarrer olan Ankara 
Hukuk Fakültesi Öğrenci Yurdu müstahdemlerinin ücretleriyle bakanlıklardaki müşte
rek hizmetlerden olması hasebiyle birleştirilmesi ve muayyen ekiplerle idaresi düşünü
len bakanlık ve Yargıtay elektrikçileriyle tasarruf maksadiyle kadrodan çıkarılan da
ire müdürleri, marangozlar ve bir daktilo ücreti tutarı olarak 31 020 lira tenzil olun
muştur. Geri kalan ödeneğe bâzı illerde yeniden kurulan adlî tabiplikler odacılariyle 
gardiyan kadrolarında yapılan tadilât karşılığı ve yeni alınacak kamyonlar için şoför 
ücreti olarak 126 720 lira eklenmiş ve bu tadilât dolayısiyle geçen yıla nazaran 95 700 
lira fazlasiyle 2 763 780 lira teklif edilmiştir. 

Geçici tazminat : Ankara'da ikinci Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması ve Yargıtay ra
portör kadrosunun takviyesi ve kanuni terfiler dolayısiyle mevcut ödenek ihtiyaca kifa
yet etmediğinden 11 000 lira fazlasiyle 250 532 lira konmuştur. 

206 1,2 Çocuk zammı : Geçen yıldaki tediye durumuna göre mevcut ödeneğin ihtiyaca kifayet 
etmediği anlaşıldığından 60 000 lira fazlasiyle 1 420 000 lira konmuştur. 

206 3,4 Doğum yardımı : Çocuğu doğan memurlara yapılacak yardımın maktu esası üzerinden 
verilmesi düşünülmekte olduğu nazara alınarak 105 600 lira noksaniyle 114 400 lira 
konmuştur. 

206 7 Yakacak zammı : Bu tertibe 1949 yılı Bütçesiyle konmuş olan 27 900 lira ihtiyaca kifa
yet etmemiş ve yıl içinde ek ödenek alınması zaruri görülmüştü. Bu sebeple 1950 tek
lifi 13 100 lira fazlasiyle 41 000 liradır. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil para mükâfatı: 
Yabancı dil imtihanında kazananların istihkaklarını karşılamak üzere 6 000 lira kon
muştur. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı : Aylık ve ücret tertiplerine yapılan ilâveler dolayısiyle bu tertibe de ge
çen yıla nazaran 190 407 lira fazlasiyle 1 544 220 lira konmuştur. 

210 Temsil ödeneği: Yargıç ödeneği alamıyan müsteşarın bir yıllık ödeneği karşılığı olarak 
2 100 lira konmuştur. 
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Yja,î!fgıç ödeneği : 15 ilçedeki sulh mahkemelerinin asliye mahkemesi haline getirilmesi 
için- hazırlanan kanun tasarısındaki yargıçların ödenekleri karşılığı olarak 31 500 lira 
fazlasiyle 3 714 600 lira konmuştur. 

301 1 Kjrjfcasiy 

301 3 

e (Merkez) : Kırtasiye fiyatlarında yapılması düşünülen indirmeler nazara alı
narak ve tasarruf maksadiyle 4 350 lira noksaniyle 19 150 lira konmuştur. 

öjtöberi giderleri (Merkez) : Bakanlık ve Yargıtay binalarının temizlik malzemesi, su 
rfiyatı ve bahçelerin tanzim masrafları karşılığı olarak bu tertibe konmakta olan 
9D0 lira ihtiyaca kifayet etmemektedir ve aktarma yapmak zarureti hâsıl olmaktadır. 

1949 yılı içinde Ankara Belediyesince su tarifesi artırılmış olması da nazara alınarak 
100 lira fazlasiyle 9 000 lira konmuştur. 

301 4 Aydınlatma (Merkez) : Bakanlık ve Yargıtay binalarının aydınlatma ihtiyacını karşı-
lajmak üzere bu tertibe konmakta olan 4 500 lira kâfi gelmediğinden aktarma zarureti 
hasıl olmaktadır. Bu sebeple ve elektrik fiyatlarındaki yükselişler de nazara alınarak 
3 500 lira fazlasiyle 8 000 lira konmuştur. 

302 1 Kırtasiye (İller) : 15 ilce sulh mahkemesinin asliye mahkemesi haline getirilmesi dola-
yısiyle bu tertip ödeneğinin bir miktar artırılması gerekirse de kırtasiye fiyatlarında ya
pılacak tenzilât da nazara alınarak geçen yıl ödeneğinden 16 533 lira indirilerek 
213 467 lira konmuştur. 

302 2 Djöşeme ve demirbaş (İller) : Yeniden kurulacak 15 asliye mahkemesi mefruşat ihtiyaç-
lajrj nazara alınmak suretiyle ve 45 900 lira fazlasiyle 382 900 lira konmuştur, 

302 3 öteberi giderleri (İller) : Yeniden kurulacak 15 asliye mahkemesi ihtiyaçlarını da ihti
va yetmek üzere geçen yıla nazaran 500 lira fazlasiyle 35 500 lira konmuştur. 

302 4 Aydınlatma (tiler) : Yeni kurulacak asliye mahkemeleri ihtiyaçlarını da ihtiva etmek 
üzesre 2 000 lira fazlasiyle 32 000 lira konmuştur. 

302 5 Isıtma (İller) : Bu tertibe konan ödenek ihtiyacı karşılıyamadığı tatbikattan anlaşıl-
m|akla beraber yeniden kurulacak asliye mahkemeleri ihtiyaçları da nazara alınarak 
gfetŞen yıla nazaran 5 223 lira fazlasiyle 185 223 lira konmuştur. 

303 B|aşılı kâğıt ve defterler : Yeniden kurulacak asliye mahkemeleri ihtiyaçlarını da ihti^ 
v ı I etmek üzere 13 333 lira fazlasiyle 613 333 lira konmuştur. 

304 1,2 Posta ve telgraf ücret ve giderleri : Yeni kurulacak mahkemeler ihtiyaçları için 4 850 
lita ilâve edilmek suretiyle 2 133 725 lira konmuştur. 

304 3,4 Tjelefon giderleri : Bu tertibe.konan ödenek ihtiyacı karsılıyamamakta olduğu geçen 
yjıllarm tatbikatı neticesinden anlaşılmaktadır. Bu itibarla ödeneğin kâfi miktarda artı
rılması zaruri görülmüş ve bu sebeple 10 150 lira fazlasiyle 30 000 lira konmuştur. 

305 2 Î1l0r kira karşılığı : Yeni kurulacak asliye mahkemeleri için kiralanacak binalar icarı 
karşılığı olarak 5 165 lira fazlasiyle 111 165 lira konmuştur. 

306 Giyecekler : Yeni kurulacak asliye mahkemelerindeki mübaşirlerin elbiseleri karşılığı 
olarak 1 000 lira ilâvesiyle 81 000 lira konmuştur. 

307 1 Sfütekli görev yolluğu : Yeni kurulacak mahkemelere tâyin edileceklerin yollukları da 
dalara alınmak suretiyle geçen yıl ödeneğine nazaran 9 565 lira fazlasiyle 169 565 lira 

lif edilmiştir. 
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2 Geçici görev yolluğu : Yeni kurulan asliye mahkemeleri dolayısiyle geçici yetki ile baş
ka yerlere yargıç, gönderilmesi azalacağından 18 000 lira noksaniyle 50 000 lira konmuş
tur. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 1950 yılı içinde yabancı memleketlerde 'bâzı işler üzerin
de ve bilhassa adlî tıp tesislerinde tetkikat yaptırılması gerekli görüldüğünden 5 000 
lira fazlasiyle 10 000 lira konmuştur. 

2 Bakanlık otomobili onarma giderleri : Bakanlık otomobili çok eskimiş olduğundan sık 
sı'k tamire ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 
2 000 lira konmuştur. 

7 İller taşıtları işletme giderleri : 1950 yılında mevcuda ilâveten Edirne, Trabzon, Si-
nob, Erzurum ceza ve tevkif evleri için de birer kamyon alınacağından işletme ödeneği 
10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

8 tiler taşıtları onarma giderleri : 1950 yılında taşıt miktarının artacağına ve evvelce 
alınmış olanların daha çok tamire muhtaç bir hale gelmiş olmaları nazara alınarak 1 000 
lira fazlasiyle 7 000 lira konmuştur. 

2 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince adliye müzahereti giderleri1 : Bu terti
be konmakta olan 3 000 lira ihtiyaca ikifayet etmemekte olduğundan 2 000 lira fazla
siyle 5 000 lira konmuştur. 

3 Yabancılar istinabe giderleri : îhtiyaca kifayet etmediği' anlaşıldığından 400 lira faz
lasiyle 500 lira konmuştur. 

1 Ceza ve tevkif evleri yiyecek giderleri : Hükümlü ve tutuklar için ekmek ve gardi
yanlarla fakir hükümlü ve tutuklar için ekmek ve yiyecek karşılığı olmak üzere, bu yı
lın menfi iklim faktörleri dolayısiyle ekmek fiyatının süratli bir tereffü kaydetmiş ol
duğunu ve yeni yıl şartlarının daha müsait olması ihtimali nazara alınarak 2 726 000 
liranın kifayet edeceği mülâhazasiyle bu miktar ödenek konmuştur. 

2 Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç karşılığı : Bu tertibe konmakta olan ödenek hükümlü
lerin muayene ve tedavi masraflarını karşılıyamamaktadır. Ceza evlerinde sağlık işleri
nin islâhı için ödeneğin bir miktar art inlin asma katı lüzum görülmüş olduğundan 9 500 
lirn fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

3 Yönetim giderleri : İnfaz müesseselerinin yakacak, aydınlatma, su, temizlilk, mefruşat, 
kırtasiye, gardiyan ve hükümlü giyecekleriyle sair her türlü müteferrik ihtiyaçlarının 
karşılığı olarak geçen yılın aynı olmak üzere 419 500 lira konmuştur. 

4 Hükümlü, mücrim ve meVkuflarm gönderme ve geri gönderme giderleriyle götürmeye 
memur edileceklerin yollukları : Bu maddedeki ödeneğin ihtiyacı cevaplandırmadığı 
ve hattâ bu yüzden senenin son aylarında mahkemelere celbine lüzum görülen hüküm
lü ve tutukların sevkma imkân elvermediği için duruşmaların aylarca sürüncemede 
kaldığı anlaşılmış olduğundan bunu mümkün olduğu kadar önlemek ve hücre sisteminin 
tatbiki dolayısiyle ağır cezalı hükümlülerin hücre bulunan ceza evlerine naklini sağlamak 
üzere bu tertibe 35 000 lira fazlasiyle 140 000 lira konmuştur. 

5 Ceza ve tevkif evleri ile hükümlü çocuk ve ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerine 
ilişkin genel giderler : Bu tertipteki ödenekle infaz müesseselerinin sıhhi bakımdan ki
fayetsizliği mümkün mertebe önlenmekte ve sâri hastalıklarla mücadele edilmektedir. 
Ceza evlerinin mühim bir kısmı esasen harap ve sıhhi şart lan haiz bulunmıyan binalar
dan ibaret olduğu cihetle bunların sağlık cihetinden kontrolü güç olmakta ve bu tertibe 
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k<f>öan ödenek kâfi gelmemektedir. Bununla beraber geçen yıllarda tatbik edilen tedbir-
lelr göz önünde tutulmak ve bugünkü piyasa durumu da ayrıca nazara alınmak suretiy
le) 23 750 lira ilâvesiyle bu maddeye 50 000 lira konulmuştur. 

451 1 S^ıtınalma ve albone karşılığı : Tasarruf, maksadiyle 5 000 lira noksan konmuştur. 

452 4İŞ9 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ile 
(b^jka her çeşit giderleri : Yabancı memleketlerde stajda bulunan yargıçların ödenek 
f^rklariyle yolluklarına ve adlî tıp mesleğini cazip kılmak ve adlî tabip yetiştirmek için 
yiaîbancı memleketlere yeniden gönderilecek tabiplerin yolluk ve staj masraflarını karşı
lamak üzere 15 040 lira fazlasiyle 25 000 lira konmuştur. 

721 1,2 4dl î Tıp Kurulu demirbaş aletleri : Geçen yıl otopsi sandıkları ve kimyevî ecza giderle
rini de ihtiva eden bu tertibin ödeneği ihtiyacı karşılamadığından 5 000 lira ilâvesiyle 
2J4 500 liraya çıkarılmış ve bütçe formülünde yapılan değişiklik dolayısiyle bu maktar-
djan 8 000 lirası 418 nci bölümün 3 ncü maddesine 1 000 lirası da 1 nci 15 500 lirası 
d|a 2 nci maddelerine konmuştur. 

! • 

731 Qeza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri : Ceza evlerinin bina durumunu ıs
lahı zaruretinden doğan mecburiyetle, 
İL İnşaat programında birinci plâna alınması zaruri bulunan ilce ve il ceza evlerinin 
yaptırılması, 
2. r Birinci kısım inşaatı biten ceza evlerinden bir kısmının ikinci kısım inşaatının ikmal 
edilmesi, 
3 . ' Bir kısım ceza evlerinde gerekli tamiratın yaptırılması karşılığı olmak ve sözü ge
çen yapılardan bir kısmının aynı yıl içinde ikmal edilemiyerek gelecek yıla da sirayet 
edeceği nazara alınarak bunlardan yalnız 1950 yılı içinde tahakkuku mümkün görülen
ler için 1 000 000 lira konmuştur. 

785 (Dctea ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk ıslâh evleri döner sermayesi : Bu tertipteki 
100 lira esasen bu ihtiyaca cevap verecek durumda olmadığından ve şimdilik mevcut 
sermayenin tezyidine de mahal görülemediğinden yalnız bölümün muhafazası için 1 li-
ıja konmuştur. 
^^şıt satmalma giderleri : Edirne, Trabzon, Sinob, Erzurum ceza ve tevkif evlerinde 
kollanılmak üzere satmalınması gerekli görülen 4 kamyon için 70 000 lira konmuştur. 
JLdalet binaları yapma ve esaslı onarma giderleri : Akhisar Adalet Binasının genişle
tilmesi, adlî tıp işleri morg ve kimyahane binalarında yapılacak tamirat ve tadilât, 
Çayeli Hükümet Konağında adliyeye ayrılan kısmının gayrikâfi bulunması ve asliye 
fcıahkemesinin de kurulacağı nazara alınarak bu kısmın genişletilmesi, İzmit'te kira ile ve 
jnuhtelif binalarda, yerleşen izmit Adliyesine münasip bir binanın yaptırılması ve sene 
İçerisinde adalet dairelerinin işgal ettiği binalarda zuhur edecek tamirat ve tadilâtın 
yaptırılması giderleri karşılığı olarak 560 000 lira konmuştur. 



Kapor 

21 . XII. 1949 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Adalet Bakanlığı, memleketin kültür ve ekonomi seviyesi yükseldikçe hizmeti genişlemesi lâ-
zımgelen bir Devlet organıdır. Böylece bu Bakanlıkta ödenek yekûnunun azalmasından ziyade, büt
çe imkânı oldukça yeniden biraz daha para ayrılmasını istemek, ancak bu ayrılan fazlanın en za
ruri ve mübrem ihtiyaçlara tahsis edilmesini sağlamak lâzım gelir. 

Adalet Bakanlığının hizmet artışını onun müesseselerine gelen dâvaların şu mukayeseli rakamla
rı açıkça göstermektedir. 

1943 1948 

Yargıtaya gelen dâvalar. 77 276 103 233 
Ceza mahkemelerine gelen dâvalar 280 000 310 000 
Savcılıklar 320 000 345 000 
Hukuk mahkemeleri 333 000 382 000 

Adalet Bakanlığının iyi hizmet görmesi konusu ortaya atılınca Yargıtaym çalışmalarını kolay
laştırmak için üst mahkemeler kurulması ve sulh mahkemeleri dışında tek yargıçlı mahkeme bıra
kılmaması gibi, köklü bünye değişikliği istiyenler çoktur. Ancak bütçelerin imkânsızlığı bu istekle
ri halâ tetkik safhasında bırakmıştır. Âcil istek ise, bütün ilçelerde birer asliye mahkemesi bulun-
durulmasıdır. 

Ceza evlerinin sağlık ve muhafaza bakımlarından ihtiyacı tam karşılar hale getirilmesi, mahke
melerimize vazifenin ciddiyet ve mehabetiyle mütenasip, binalar bulunması, buların döşeme, de
mirbaş, büro hizmetleri bakımından da iyi bir halde tutulması her zaman arzulanan şeylerdendir. 

1950 Bütçesiyle yukarda pek kısaca belirtilen ihtiyaçlardan, teşkilât kısmında ancak 15 ilçede 
asliye mahkemesi kurulması sağlanıyor, daha 82 ilce bundan mahrum kalıyor. Bütün ilçelerin asliyeye 
kavuşması (1 773 599) liraya ihtiyaç gösterip 15 ilçede bu yıl kurulan asliye mahkemelerinin bütçe
nin muhtelif bölümüne ilâve ettiği rakam (385 270) liradır. 1950 yılı içinde bütçe dışı bâzı imkânlarla 
daha 10 ilçenin asliye mahkemesine kavuşması da kabil olacaktır. 

Ceza evleri ve mahkeme binaları kısmına aşağıda ayrıca temas edilecektir. 

Memur aylığı bölümündeki durum şudur. 

Fiilî kadroların tutarı 
Millî Eğitime geçen öğrenci yurdu aylıkları 

23 000 400 
29 500 

22 970 900 
2 093 553 
238 500 

4598 sayılı Kanuna göre, üst derece aylıklar farkı 
Yeni kurulacak 15 asliye mahkemesinin aylıkları 

25 302 953 

Kadro dışında tâyinleri yapılması mecburi hizmetli aday sayısı on ikidir. 

istihdam edilmekte olan (9) emekli hizmet yaşı içinde olup, çok önce yalnız askerlik bakımın
dan bâzı arızalarla emekliye ayrılmışlardır. 
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Açık ayhŞı yetecek miktardadır. 

L cetvelinden alınacak kadro yoktur. 

D cetveljinden Ankara Hukuk Fakültesi öğrenci yurdunun hizmetlileri çıkarılmıştır. Bakanlık
ların müşterek hizmetlerinden sayılarak kadrodan elektrikçi ve sairenin çıkarılması tatbikatta 
bâzı güçlükler yaratabilecektir. 

i • # 

Gardiyanı; kadrolarında, ücretlerin bir artısı vardır. Bunların mukayeseli miktarı şöyledir: 
Gardiyan 
Ücreti 

200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
60 

1948 

35 
60 
60 
60 
200 
200 
500 
220 

1949 

5 
30 
60 
60 
60 
200 
280 
550 
120 

Adet 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

1950 

10 Adet 
40 » 
70 » 
80 » 
80 » 
180 * 
500 > 
300 » 
100 » 

Gardiyan ücretlerinin artışının zaruri olduğunu belirtmeye hacet olmasa gerektir. 

Ceza evlerinde inzibatın tesisi için ehliyetli insanların tavzifi ve bunların geçimlerinin temini 
zaruridir. 

Geçici tazminatın artması, Ankara'da ikinci Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması, Yargıtay ra
portörlerinin takviye edilmesi ve yıl içinde Ankara'da terfi edenlerin tazminatlarının karşılanması 
zaruretiyle<lir. 

Çocuk zammı tabiî bir artış halinde olup, konan fazla miktar ile yetecektir. 

Doğum irardımınm maktu verilmesi prensipi ile; bu bölümün rakamı yarı yarıya indirilmiş olup, 
ancak bu kjonu Bütçe Komisyonunun takdirine arzolunur. 

ölüm yardımı geçen yılların aynı olup, yeteceği tahmin olunur. 

Yakacak zammı, Doğu bölgesinde teşkilâtın genişletilmesiyle mütenasiptir. 

Yabancı dil mükâfatı geçen yıllarda imtihana girenlerin istihkakları ile, önümüzdeki yıl kaza
nacak bir ajat için konulmuştur. 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi için de (25 000) lira ayrılmış
tır. Bu.son,bölüm hakkında ancak önümüzdeki yıl mütalâa beyan edilebilir. 

Emekli 

Yargıç 

Merkez 

öteberi 

Sandığı için ayrılan 1 544 220 lira ihtiyacın tam karşılığıdır. 

üdeneği almıyan yeni müsteşarın, temsil ödeneği bütçeye tam konulmuştur. 

büro giderlerinde, kırtasiyeden yapılan 4 350 lira tasarruf fiyatların immesindendir. 

v© aydınlatma giderlerine bir miktar fazla para tahsisi yerinde olmuştur. 

Taşra büro giderlerinden yine kırtasiyeden biraz tasarruf yapılmış olup, diğer giderlerin artı
rılması, yeıjd I mahkemeler kurulması sebebiyledir. 

Mahkemelerimiz için kabul edilen dosya sistemi, Adalet Bakanlığı Bütçesinde son iki yıl 
600 000 lirJEijgibi, müstakar bir rakam tutmakta olup, yeni kurulacak 15 asliye mahkemesi için 
13 333 lira eklenmiş ise de Devlet kırtasiyesindeki fiyat indirmelerinin bu bölümde bâzı tasar
ruflar sağlanmasını mümkün gösterir ancak bu fazlalık ihtivaca hasrolunacaktır. 
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Devlet Bütçesindeki 5 623 242 liralık P. T. T\ masraflarının yarıya yakın miktarında olan 

2 133 725 lira Adalet Bakanlığı Bütçesinde yer almıştır. Böylece P. T. T. ödeneğinin yüzlerce mah
kemeye tevzii ve bakanlıkça sarf işi hayli, külfetli olup, geçen yıl raporunda peşin ücret usulünün 
güçlüğü arzolunmuştur. Gene geçen yıl arzolunduğu gibi bu işte kullanılan memurların ve malzeme 
bedellerinin mal oluşu ile; sistemden elde edilen faydaları ciddî bir tetkika tâbi tutmak yerinde 
olur. Bütçe Komisyonunun bu konuyu üyelere dağıtılan muhtırada yer vermesi, böyle bir tetkikin 
gerektiğini ispat eder. Bu bölümdeki 5 165 liralık artış ta yeni asliye mahkemeleri içindir. 

Giyecekler bölümünde aynı sebeple 1 000 lira eklenmişse de; esa-ten bu bölüm her mübaşirin 
giyinmesine yetmeyip, âdeta giyinmeye bir yardım eder bir haldedir. 

Sürekli görev yolluğundaki artış, yeni teşkilât sebebiyle olup aynı hal, geçici görev yolluğunda 
18 000 lira tasarrufu mümkün kılmaktadır. 

Yabancı memleketler yolluğu adlî tıp alanında, yapılacak tetkikler için artırılmış bulunuyor. 
Tedavi giderleri ve yolluklar, geçen yılın aynıdır. 

Taşıt bahsinde Edirne, Sinob, Trabzon ve Erzurum ceza evlerine alınacak 4 kamyon işletme 
giderlerini 10 000 lira artırmış bulunuyor. 

Meşhut suçlar giderleri geçen yılın aynıdır. 

Adlî müzaheret giderleri bir miktar artırılmış bulunuyor. 

Kadro artışı olmadan 4 yerde adlî tabip bulundurulması sağlandığından bunların giderlerinde 
8 000 liralık bir artış vardır. 

Ceza ve Tevkif evleri bahsine gelince, yiyecek giderleri (22 100) adamın bir yıllık ekmeği için 
(2 355 410) lira. Ve pek muhtaç olanlara sıcak bir kab yemek verebilmek için de (370 590) lira 
konmuş olup, toplamı geçen yıla göre, (676 000) lira artışı ile (2 726 000) liradır. 

Tedavi ve ilâç giderleri de (9 500) lira artırılmış buunuyor ki ; her iki bölümün bu farklılığı 
fiyat yükselmelerinden doğmaktadır. Meselâ geçen yıl günlük ekmek 24,5 kuruştan, bu yıl 29,5 
kuruşa hesaplanmıştır. 

Ceza ve tevkif evlerinin yönetim giderleri geçen yılın aynı ise de, 1949 Bütçe yılının 13 ve 14 
ncü ayları için istenen ödenekler arasında bulunulacağı öğrenilen, 600 000 lira pek muhtaç hüküm
lü ve tutukluların giyinmelerine, biraz temiz ve bakımlı tutulmalarına yarıyacaktır. Ve bunun te
siri 1950 bütçe yılı içinde de hissolunacağmdan bölümün yeni bütçedeki rakamı değiştirilmemiş
tir. 

İhtiyaca binaen hükümlü ve tutukluların gönderme giderleri 35 000 lira ve sağlık kiderleri de 
(23 750) lira artırılmıştır. 

Yayın giderleri; satmalma ve abone bölümünden 5 000 lira indirilmiş olup; kalan 5 000 liranın 
en zaruri eserlerin satın alınmasına hasredilmesi gerekiyor. Bakanlığın tamamen meslekî yazılarla 
çıkan Resmî Adalet Dergisi ile, mahkemeler için müracaat kitabı olacak bâzı eserler hazırlanması 
için geçen yılki gibi, 45 000 lira konmuştur. Bu yıl içinde Adalet Dergisinden başka yayınlanan 
eserler şunlardır. 



Yayınlandı 

Son 4 fora 
tab halinde 
Bir haftaya 
dar yayınla: 

Tabı devam 
yor. 

j •. 

Lası 
iîr. 
ka-
ıır. 

edi-

Eserin adı 

12- aded Adalet Dergisi 
Yargıtay içtihadı birleştirme 
rarları (Hukuk 1948) 
Yargıtay içtihadı birleştirme 
rarları (Ceza 1948) 

Ceza Hukuku 
Deniz Ticaret Hukuku 
Ayni Haklar 2 nci cilt 

Aile Hukuku 

Borçlar Hukuku 
Miras Hukuku 

Zilyedlik ve Tapu Sicili 

ka

ka-' 

Yazarın adı 

Vidal Magnol 
Alber Vohl Wieland 

Eğer 

Oser 
Echer 

Homberger 
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Çeviren 

Ş. Devrim. 

Kâzım Berker 
İsmail Hakkı Karafakı 

Tahir Çağa 

Recai Seçkin 
S. Şakir Ansay 

Suat Bertan 

Yargıtay içtihadı birleştirme ka
rarları (Hukuk 1949) 
Yargıtay içtihadı birleştirme ka
rarları (Ceza 1949) 

Yabancı 
15 000 lira 

memleketlerde staj masrafı 
artırılmış bulunmaktadır. 

Bilhassa adlî tıp meslekinde gençler yetiştirmek için, 

Yatırımlar bahsinde 

Ceza ve tevkif evleri yapma ve onarma için, 
Adalet binaları yapımı ve onarma için 
İstanbul Adalet Sarayı yapması 
Ceza evlerine alınacak 4 kamyon için 

1949 yıl: 
Ceza evi 
leri inşaatı 

ve 

000 000 
560 000 
500 000 
70 000. 

Lira 
» 
» 
» konulmuştur 

Bütçesindeki 800 000 liranın onarılmalardan kalan miktariyle Kayseri'deki Büyük 
İBozdoğan, Eşme ilçeleri ceza evleri yapılmış, Osmancık, Mucur, Nusaybin Ceza Ev-

devam etmekte olup, Aksaray, Konya Ereğlisi Ceza Evleri derdesti ihaledir. 

Kayseri inşaatının orada iş esası üzerine kurulmuş ceza evindeki mahkumlar eliyle yaptırılma
sı büyük [tasarruf sağlamıştır. Bu sistemle memlekette ceza evleri inşaatının hızlandırılması te
menniye de&er. 

önümüzdeki yıl için, konan 1 000 000 liranın onarmalardan kalan bakıyeleriyle daha çok.ilçe
lerin ceza eti ihtiyacı karşılanacak, bir iki büyük merkezde ceza evi yapılmasına başlanacak
tır. Ceza evleri yapmakta şehir ve kasaba puanlarının göz önünde tutulacağı tabiidir. Yeniden 
yapılacak îeza evleri için, muayyen tipler kabul edilmiş olup sıra bakımından değilse bile, ihti
yaç banımı nidan elde bir ihtiyaç listesi vadır. 

Ceza ve tevkif evleri yapmak için, özel kanunla ve Maliyenin kefaletiyle, Emlâk ve Kredi Ban
kasından alılan 1 500 000 liranın 900 000 lirası vâdelerinde ödenmiştir. 1950 taksiti olan 100 000 
lira 2548 sja.Jılı Kanunla temin edilen ödenekten ve faizi de Devlet Boçları Bütçesinden ödene
cektir. 

2548 ve SŞ57 sayılı kanunlarla, 1949 yılında elde edilen rakam 385 623 liradır. Bu para Ziraat 
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Bankasında toplanmakta olup, 1950 yılı inşaatına tahsis olunabilecek miktarın 400 000 lirayı 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

2548 ve 3557 sayılı kanunlarla 1948 yılı sonuna kadar elde edilen rakam yekûnu 2 790 859.06 
liradır. 

Ceza ve tevkif evlerine bu yıl döner sermaye ayrılmamaktadır. Böyle bir artırma ihtiyacı da 
duyulmuyar. Halen iş esası üzerine kurulmuş ceza evlerinin döner sermayesi yekûnu, 3 817 316.68 
liradır. Gerek bu miktar ve gerek iş esası sistemi; 6000 ne yakın mahkûmun bütün masraflarını 
Devlete yük olmaktan kurtarmakta ve birçok sosyal ve kültürel faydalar sağlamaktadır, iş esası 
üzerine kurulmuş ceza evlerinin döner sermaye ile başardıkları işlerin hesaplarının tutulması ve 
denetlenmesi bir yönetmenliğe tâbi olup, yıllık bilançoları merkezde incelendikten sonra Sayışta-
ym tetkikına sunulmaktadır. 

Memleketçe ceza ve tevkif evlerinin yapı ve idare işleri üzerinde genişçe durulmaktadır. Bu 
büyük konunun malî cihetleri buraya kadar kısaca arzedilmiş bulunuyor. 

İdare kısmına gelince; 490 ceza evinin 93 çü müdürle, 4 dü memurla ve 395 i gardiyanca 
idare edilmektedir. 

Umum Müdürlük; ceza evlerine tâyin edilecek müdürler ve memurların yetişmesi için kurs açtı
ğı gibi iyi gardiyanlar tavzif edebilmek üzere D cetvelindeki gardiyan ücrttlerini de artırmış 
bulunuyor. 

Ceza evlerinde ölüm vakalarının azaldığı ancak firar hâdiselerinin önlenemediğini kaydetmek 
yerinde olur. Bunun için alman tedbirler konuşmalarda arzolunabilecektir. 

Adalet binaları için konan 500 000 liranın onarma masraflarından kalan kısmı ile Akhisar Ada
let Binasının Çayeli Hükümet Konağının Adalet kısmının genişletilmesi, İzmit'te bir Adalet bina
sına başlanması ve İstanbul'da Adlî Tıp Müessesesinin Morg ve Kimyahanesinde değişiklikler yapılma
sı ve onarmalar düşünülmektedir. 

İstanbul Adliye Sarayı için, konulan 500 000 liranın 300 küsur bin lirası bina projesini yapan
ların alacağına, kalanı da keşif sondaj ve kamulaştırma işlerine harcanacaktır. Ancak bunlar ta
mamlandıktan sonra 1950 yılı içinde işin ihaleye çıkarılması mümkün olabilecektir. 

îs'tanfoul Adliye Sarayının 15 000 000 liraya mal olacağı anlaşılıyor, özel kanundaki taahhüt 
yetkisi bunun yarısı kadar olduğundan esasen iki blok halinde ayrılafbilecek olan binanın mah
kemeleri içine alacak olan yarısı ihaleye çıkarılacaktır. Bu kısmın ihale bedeli kanunundaki yet
kiyi geçmiyeeektir. 

Adalet Bakanlığının 1949 bütçesinin Kamutaydaki konuşulmasında meşhut suçlardan öden-
miyen para için tenkitler yapılmıştı. 1949 bütçesine iki aylık ödenek isteğinde bulunulurken 
şimdiye kadar meşhut suçlardan kalmış bütün borçları tasfiye edebilecek miktarda ödenek talep 
edilmiştir. 

Adlî kanunların tedviri bakımından 1949 yılının verimli olduğunu, ancak bunlar yüksek komis
yonca bilindiğinden uzun *boylu izahattan sarfı nazar eylediğini arzla raporumu sunarım. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 



Adalet Bakanlığı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Mirinci kısım, - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

1950 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 320 

5 320 

- 120 -
pılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 320 

5 320 

tkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları avlığı / nA ncc ^^n •*,-. , ı « r 24 366 057 Mler memurları ayhğı ) 
Merkez memurları açık aylığı \ -.̂  ,™ 
İller memurları açık aylığı $ 

2 729 303 
22 573 650 

2 000 
8 000 

2 729 303 
22 573 650 

2 000 
8 000 

Bölüm toplamı 24 376 057 

ftizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti l « ^ o non 
iller hizmetlileri ücreti $ 

Bölüm toplamı 2 668 080 

25 312 953 

182 100 
2 581 680 

2 763 780 

25 312 953 

182 100 
2.581 680 

2 763 780 

I I - Başka haklar 
G-eçici tazminat 239 532 250 532 250 532 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam- ] 
nıı " > 1 360 000 
İller memurları çocuk zammı J 
^lerkez memurları doğum yar- 1 
İımı ]• 220 000 
İller memurları doğum yardımı J 
Merkez memurları ölüm yar- ] 
flımı [ 50 000 

110 000 
1 310 000 

6 400 
108 000 

10 000 

110 000 
1 310 000 

6 400 
113 000 

10 000 



M. ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakımlığı 
1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 Yakacak zammı 27 900 41 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 
Meşhut suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 
Yargıç ödeneği 

0 

6 000 

25 000 

1 353 813 
1 500 

1 544 220 
2 100 

3 620 100 

41 000 

Bölüm toplamı 1 657 900 1 625 400 1 630 400 

6 000 

25 000 

1 544 220 
2 100 

1 1 
3 651 600 3 651 600 

ikinci kısım toplamı 33 916 983 35 181 586 35 186 586 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
o 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 

toplamı 

23 500 
25 000 

7 900 
4 500 

21 000 

81 900 

230 000 
337 000 

19 150 
25 000 

9 000 
8 000 

21 000 

82 150 

213 467 
382 900 

19 150 
25 000 

9 000 
8 000 

21 000 

82 150 

213 467 
382 900 



B. M. 

4 
5 

Ödeneğin çeşid] 

Aydınlatma 
[sıtma 

Bölüm 

Adalet Bakanlığı 

L 

toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

30 000 
180 000 

812 000 
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1950 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

32 000 
185 223 

849 090 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

32 000 
185 223 

849 090 

303 
304 

305 

306 
307 

308 

309 

(Basılı kâğıt ve defterler 600 000 
İEosta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 İMerkez posta ve telgraf ücret- ] 
İleri y 2 098 875 

2 iller posta ve telgraf ücretleri J 
3 Çerkez telefon giderleri \ 
4 İller telefon giderleri \ 

613 333 

19 850 

! îller kira karşılığı 
0 İMerkez 
0 [îller S 106 000 

Bölüm toplamı 106 000 

diyecekler 80 000 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 160 000 
Geçici görev volluğu 68 000 
Müfettişler yolluğu 100 000 
¥abancı memleketler yolluğu 5 000 

Bölüm toplamı 333 ooo 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez ) 5 4 m 
Uler ) 

111 165 

31 000 

169 565 
50 000 

100 000 
10 000 

329 565 

4 000 
50 000 

Bölüm toplamı 54 000 54 000 

Taşıtlar giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 2 000 2 000 

613 333 

250 000 
853 725 
15 000 
15 000 

250 000 
1 853 725 

15 000 
15 000 

Bölüm toplamı 2 118 725 2 133 725 2 133 725 

0 
0 

165 

111 165 
0 
0 

81 000 

169 565 
50 000 
100 000 
10 000 

329 565 

4 000 
50 000 

54 000 

2 000 



X32 — Adalet Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

2 Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

3 Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri İşletme 
giderleri 

4 Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri onarma 
giderleri 

0 Merkez taşıtları işletme gider
leri 

0 Merkez taşıtları onarma gider
leri 

5 İller taşıtları işletme giderleri 
6 Tiler taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y 111 

ödeneği 
Lira 

l 000 

4 000 

2 000 

20 000 

6 090 
0 
0 

35 000 

4 220 625 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

4 000 

2 000 

0 

0 
30 000 

7 000 

47 000 

4 301 028 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

4 000 

2 000 

0 

0 
30 000 

7 000 

47 000 

4 301 028 

Dördüncü kıstın - Daire hiz
metleri 

417 Güdüm giderleri 
1 Meşhut suçlar giderleri 600 000 600 000 600 000 
2 Hukuk Mahkemeleri Usulü 

Kaımunu gereğince adliye mü
zahereti giderleri 3 000 5 000 5 000 

3 Yabancılar istinabe giderleri 100 500 500 
4 Medeni Kamınla Nüfus Kanu

nu gereğince savcılar tarafın
dan açılacak dâvalar giderleri 200 200 200 

5 Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcın ken
diliğinden gütmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler giderleri " 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 

418 Adlî tıb kurulu 
1 Müşahede evi yiyecek giderleri 
2 Yönetim giderleri 

605 300 

13 300 
14 250 

607 700 

13 300 
14 250 

607 700 

13 300 
14 250 



Adalet Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza 

Bölüm toplamı 

Ceza ve tevkifevleri 
Yiyecek giderleri 
Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 
karşılığı 
Yönetim giderleri 
Hükümlü, mücrim ve mevkuf
ların gönderme ve geri gönder
me giderleriyle götürmeye me
mur edilenlerin yollukları 
Ceza ve tevkif evleriyle hüküm
lü çocuk ıslah evlerinde alına
cak sağlık tedbirlerine ilişkin 
genel giderler 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 
Adli kanun tüzük ve yönetme
likleri hazırlama ve düzenleme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

27 550 

2 050 000 

40 500 
419 500 

105 000 

26 250 

2 641 250 

10 000 
45 000 

5 000 

60 000 

1950 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

35 550 

2 726 000 

50 000 
41.9 500 

140 000 

50 000 

3 385 500 

5 000 
45 000 

5 000 

55 000 
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ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 000 

35 550 

2 726 000 

50 000 
419 500 

140 000 

. 

50 000 

3 385 500 

5 000 
45 000 

5 000 

55 000 

: için yabancı memleketlere gön-
! dirileceklerin yolluklariyle 
! başka her çeşit giderleri 9 960 25 000 25 000 

Dördüncü kısmı toplamı 3 344 060 4 108 750 4 108 750 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 39 743 39 743 39 743 
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B. M. 

502 
1 
2 

— Adalet Bak 

ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçlan 
1945 - 1948 villan borçları 
1928 - 1944 * » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

:anlığı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

41 766 
8 900 

45 666 

85 409 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

41 766 
3 900 

45 666 

85 409 

. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

41 766 
3 900 

45 666 

85 409 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Ankara Hukuk Fakültesi Ta
lebe Yurdu genel giderleri 116 100 0 0 

Altıncı kısım toplamı 116 100 0 0 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
721 Adlî tıb kurulu demirbaş âlet

leri 
1 Demirbaş âletler ve gereçleri j 

onarılması [ 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak f 

demirbaş âlet ve gereçler J 

Bölüm toplamı 

0 Ceza ve tevkif evleri yapma ve 
esaslı onarma işleri için Bayın
dırlık Bütçesine 

Sermaye teşkili 

785 öeza ve tevkif evleri ve hüküm
lü çocuk ıslahevleri döner ser
mayesi 100 

19 500 

19 500 

800 000 1 

1 000 

15 500 

16 500 

000 000 

1 000 

15 500 

16 500 

0 

Yedinci kısım toplamı 819 600 1 016 501 16 501 



B. M, 

Adalet Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 

1 Üçüncü kısım toplamı 
| Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

Kısımler toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 
33 916 983 

4 220 625 
3 344 060 

85 409 
116 100 
819 600 

42 508 097 
r*r—:—: — 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 
35 181 586 
4 301 028 
4 108 750 

85 409 
0 

1 016 501 

44 698 594 

5 320 
35 186 586 
4 301 028 
4 108 750 

85 409 
0 

16 501 

'43 703 594 

Taşıt satınalması için Maliye 
Bütçesine 
Adalet binaları yapma ve esas
lı onarmaları için Bayındırlık 
Bütçesine 
İstanbul Adalet Sarayı yapma 
giderleri olarak Bayındırlık 
Bütçesine 

0 

0 

0 

70 000 

560 000 

500 000 

0 

o 

o 

GENEL TOPLAM 42 508 097 45 828 594 43 703 594 



* 



12 - Tapu ve Kadastro G. M. 



Gerekçe 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi, tasarruf sağlanması mümkün görülen 
tertiplerden 43 065 lira tenzil ve 'bâzı tertiplere, de sebepleri aşağıda izah olunduğu veçhile 405 400 
lira eklenmek suretiyle ve netice itibariyle geçen yıla nazaran 362 355 lira farkla 6 540 740 lira 
üzerinden tanzim edilmiştir, 

B. M. 

201 1,2 Memurlar aylığı : 4598 sayılı Kanuna göre bulundukları kadrolarda bir ve iki üst de
rece aylığı alanların fiilî durumları ve 1950 yılında terfileri yapılacaklar nazara alına
rak 284 513 lira fazlasiyle 4 434 000 lira konmuştur. 

202 1,2 Hizmetliler ücreti : Kadroya nazaran noksan bulunduğundan kadro ile mutabakatı te
min için 264 lira ilâve edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D ve J fıkraları gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : Memurlar aylığı ve ücret tertibi
ne yapılan ilâvelere göre 39 358 lira fazla konmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : Toprak Dağıtım komisyonlarının tevzi eyledikleri arazinin 
tescili için fazla defter ve diğer matbuaya lüzum hâsıl olduğundan ve esasen mevcut 
ödenekde ihtiyaca kifayet etmediğinden 11 500 lira artırılmıştır. 

304 1,2 Posta ve telgraf ücretleri : Mevcut ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Mürasele ve 
mu'ha'berenin vaktinde temini için 2 331 lira artırılmıştır. 

307 Müfettişler yolluğu : ödeneğin kifayetsizliği dolayısiylc normal teftiş yapılamamakta 
ve hattâ tahkikat işleri bile aksamakta olduğundan 13 000 lira ilâve edilmiştir. 

417 Kadastro, tapu yazma heyetleri giderleri : Kdaastrosu ilân e'dilen yerlerdeki arap harf
li kuyudatı genç elemanlar okuyamadıklarından 'bunların mahalle ve köy itibariyle yeni 
harf elere çevrilmesi için 'bu bölümde yeniden açılan 3 ncü maddeye 20 000 lira kon
muştur. 

476 Burs ücretleri : Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek: öğrencilerin 
'bura ücretlerini karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 40 000 lira konmuştur. 



Rapor 
21 . XII . 1949 

'*"v;;':':" "•'•'•• Bütçe Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçesinde aylıklar bölümü geçen yıla göre 284 513 lira 
fazla olup bu miktar bulundukları derece üst derecede aylık alacakların farkını karşılıyacaktır. 

63 il ve 434 İlçede Tapu ve 16 mmtakada da kadastro teşkilâtı bulunup 1950 Bütçe yılında 
her hangi bir kadro artışı yoktur. 294 ilçede tapu işleri tek memurla idare edilmektedir. Bunlardan 
310 tanesinin odacısı bile yoktur. Böylece kadroda her hangi bir tasarrufa imkân görülemez. An
cak L cetvelinde ödenek bakımından bir fark yapmıyacak ufak bir değişikliği Komisyonun tas
vibine sunuyorum. 

Fiilî kadroların yıllık karşılığı 3 830 100 lira olup üst derece farkları için 603 900 lira konmuş 
bulunuyor. Üst derece için hakiki ihtiyaç 671 500 lira ise de eksiği olan 72 600 lira bölümde tabiî 
olan tasarruflarından sağlanacaktır. 

Hizmetliler bölümündeki 264 lira artış, bütçe re kamının kadro ile mutabık olması içindir. 

Tapu ve kadasro okulu öğretici ve idareci kadroları E cetveline dâhil tertiplerden alınmıştır. 
Bunların daimî mahiyet arzettiği şüphe götürmez. Bu konuya geçen yıl raporumda genişçe temas 
etmiştim. İdarenin bünyesinde köklü yeri bulunan okulun, hazırlanmakta olan teşkilât kanunund» 
devamlı bir kadroya kavuşması zaruridir. 

Geçen yıl emekli olarak istihdam edilen G mamurdan 4 dü daireden ayrılmış olup halen bu 
durumda iki memur kalmıştır. 

Doğum yardımı, maktu bir rakama bağlanmak prensipi ile geçen yıla göre 9 600 lira eksi£ 
konulmuş oljup Komisyonca bir karara bağlanacaktır. Diğer yardımlarla geçici tazminat ve yargıç 
ödeneği geçen yılın aynıdır. 

Emekli ödeneği diğer dairelerdeki prensipe uyularak Otjlık ve ücretlerin c/c 5,5 hesaplanıp 
konulmuştur. 

Yönetim giderlerinde merkez ve taşra kırtasiye ödenekleri maliyece fiyat indirileceği için bi
rer miktar azaltılmıştır. Döşeme ve demirbaşlardaki indirmeler de yerindedir, öteberi, aydınlat
ma, ısıtma giderleri geçen yılın aynıdır. 

Basılı kâğıt ve defterler bölümündeki artış tapu kayıtlarının yenilerinin ciltlenmesi, eskiyen 
lerin tamir i i le toprak dağıtımı komisyonlarının yeni sahiplendirdiği arazinin yeniden tescili sebe-
biledir. Esasen bu bölüm geçen yıllar dar tutu im ustur. 

P. T. T. ücretlerindeki artış zaruretin şevkiyle olup peşin ödeme sisteminin, Adalet Bakanlığı 
bütçesinde de arz eylediğim üzere, yeniden tetkika tâbi tutulması faydalı olur. Geçen yıl rapo
rumda 'bu konuya daha geniş temas etmiştim. Binaenaleyh komisyonun bütçe raporunda bu ko
nunun Hükjimetçe tetkik edilmesi kaydının yer almasını arz eylerim. 

Merkez ye iller kira ödeneği geçen yılın aynıdır. Taşrada 174 tapu dairesi kirada oturmakta 
olup hunlarrn yıllık tutarı 27 311 lira tasarıya konan rakam ise 27 900 liradır. Tapu kayıtlarının 
yangından şorunması zaruri olduğuna göre yeni Hükümet Konalkları yapıldıkça buralara !her da
ireden önce!tapu idarelerinin yerleştirilmesi düşünülmelidir. 
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Giyeceklerde 1 900 lira bir indirim yapılmıştır. Bu hale diğer bütçelerde de rastlanmakta olup 

bir silkinti hissedilmesi tabiîdir. 

Müfettiş yolluklarındaki 13 000 liralık artış mmtaka esasına göre hazırlanmış olan teftiş prog
ramlarının tatbiki için zaruri olmuştur. Teftiş kadrosunun daima vazife halinde tutulması için yol
luk bölümünde ihtiyacın tam karşılanması yerindedir. Süreıkli görev yollu'kjarı muhtemel ve mûtat 
tâyin ve tahviller için yetecek miktardadır. 

Geçici görev yolluğunun 30 000 liralık miktarı Grup âmirleri ile 'kontrol memurlarının yolluk
larına ayrılmakta olup kalanı da 5055 sayılı kanuna göre köylerde çalışan Kadastro Heyetlerine 
verilecektir. Bu miktar ihtiyacı asla karşılamadığı gilbi grup âmirleri ile kontroller için konan 
yolluk ta, idare kollarının yakın ve sıkı murakabesini sağlayamamaktadır. Geçen yıl raporumda 
•ktontrolların yevmiyelerinin de az olduğunu ancak 'bunun kanunla halledilmesi gerektiğini arzet-
m iştim. 

Kadastro işleri: 

Bütçeye kadastro yönetim giderleri için konan 100 000 liranın eldeki programa göre sarf yerleri 
şunlardır: 

•5055 sayılı Kanuna göre 300 kadastro memurunun beherine 150 şer liralık giyim eşyası. 45 000 
lira, 

60 hizmetlinin beherine 120 liradan verilecek giyim eşyası 7 200 lira. 

11 himtakada kirada olan kadastro heyetlerinin bina kirası 15 784 lira. 

Kütük, pafta kâğıdı, mal sahipleri sicili, tashihler sicili, hacizler sicili, tahrir varakası, me
sai cetvelleri gilbi kırtasi işler ve basımı için 20 000 lira. 

Yeniden başlanacak mmtakalarda tesis edilecek nirengi, tamamlayıcı nirengi ve poligonlar için 
5 416 lira. 

,16 kadastro mıntakasmm öteberi giderleri 3 000 lira, 

16 kadastro mıntakasmm ısıtma ve aydınlatma giderleri 3 600 lira. 

Toplam 100 000 liradır. 

Kadastro işlerinde çalışan vukuf ehline ve geçici amele ve jalonculara verilecek gündelikler için 
konan ve 92 030 lira olan rakam geçen yılm aynı olup 1949 yılı içinde bu maddeye 13 000 lirama 
aktarma suretiyle eklendiği görülmüş olduğundan konulan bu ödeneğin ihtiyacı karşılıyamıyacağı an
laşılmaktadır. 

Kadastro ve tapu yazma heyetleri giderlerinin yakardaki iki maddesi tamamen arazi üzerinden ya
pılan hizmetlere ait olup kadastro ilân edilen yerlerdeki arap harfli tapu kayıtlarının çıkarılması 
gibi bürolarda yapılan hizmetler bu yıl bütçesinde ayrı bir maddeye alınmıştır. Böylece zamanla ye
tişen kadastro posta memurlarının kendi sahalarında çalıştırıp yazı çevirme işini gündeliklerle sağla
mak teşebbüsüne geçilecektir. Bu gündelikçilerin mesul müdür nezaretinde çalışacağı ve böylece çevir
melerde sıhhatin sağlanacağı tabiîdir. 

Yayın giderlerinden 7 500 lira tasarruf edilmiş olup kalanı ile esasen iyi bir teşebbüs halinde 
devam etmekte olan ve tamamen meslekte olanların faydalanmasına yarıyan tapu tekniğine ve huku
kuna ait büroşürler yayınlanacaktır. 

Tapu ve kadastro mektebi için konan ödenek geçen yıla öre 13 465 lira eksiklikle 175 000 lira
dır. Üç yıl süreli ve her sınıfında elli öğrenci bulunacak şekilde ve lise derecesinde olan Tapu Ka
dastro Mektebinin yiyecek, giyecek ve saire masrafları bu rakamla karşılanmaktadır. 

Okuldan yetişenlerden mecburi hizmeti olanlar askere gideceklerinden 1950 yılı Bütçesinde kadro 
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dışında tâyin edilemiyeceklerdir. Onlar askerliklerini tamamlayıncıya kadar da kadrolarda münhal-
ler olacaktır. 

Eski yıllar borçları tahakkuk etmiş, rakamlara göre konulmuştur. 

Yatırım mahiyetinde yeniden satmalmacak makina ve aletlerle mevcutların tamiri için geçen yıla 
nazaran 14 000 lira eksiklikle 60 000 lira konulmuş olup ihtiyaca yetecektir. 

Komisyonca hazırlanan muhtırada harita ihtiyacı olan bütün Bakanlıkların ihtiyaçlarının Harita 
Umum Müdürlüğünce karşılanması yolundaki dileği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne ait ra
porda hatırlamak yerinde olur. Ancak bu hususta vâsıl olunacak karar, kadastro işlerindeki ha
rita ihtiyacı ile Harita Umum Müdürlüğünce hazırlanan haritalar arasında teknik bakımdan bü
yük fark olduğudur. Kaldıki, Kadastro heyetlerinin harita faaliyeti hukuki işlemlerle ve yargıç
larla çalışılarak birlikte yürür. Böylece kadastro işini harita kollarından ayrı saymak lâzımgelir. 

Aynı sebeplerle Tapu ve kadastro işleri; toprak dağıtımı ve iskân faaliyetleri dışında idari 
olmaktan ziyade tamamen hukuki mahiyette bir Devlet organı olup bu müessesenin ne toprak 
dağıtımı ve ne de iskân işi ile vazifelendirilmesinin caiz olmıyacağı anlaşılmış ve Hükümetçe ko
misyonumuza verilen tasarıda İskânla Toprak Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi teklif 
edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1950 Bütçesinin diğer yekûnu 6 540 740 lira olup yene 1950 
Malî yılı Geir Bütçesinde tapu harçları rakamı 11 milyon tahmin edilmiştir. Görülüyor ki, İdare, 
Devlete sağladığı gelirin yarısı kadar bir giderle yürütülmektedir. Halbuki, mal emniyeti, buna 
ihtilafsız tasarruf ve kolaylıkla intikal bakımından vatandaşlar aasmda huzur ve sulh âmili olacak 
olan bu idarenin hizmetini genişletmek milletçe istenilmektedir. Her memleket ileriliği ölçüsün
de Tapu ve kadastro teşkilâtını tekemmül ettiriyor. Harb yıllarının ve bütçe darlığının bu Devlet 
organına; gereken inkişafı verememesi bir ıstırap mevzuudur. Bunu kısmen hafifletmek üzere ha
zırlanan, Araziyi Tapulama tasarısı B. M. Meclisi komisyonlarında görüşülüyor. Elbette bu 
yoldaki teşebbüs hayırlıdır. Esasen yıllardan beri Meclis zaman, zaman bu işi ele aldı. Sekizinci 
Büyük Millet; Meclisinin bu kanunu çıkarmaya muvaffak olması temenniye değer. Ancak Araziyi 
Tapulama Kamunu şehirler ve kasabalarımızı hükümleri dışında bıraktığından buraları için de ka
dastro faaliyetini hızlandırmak gerekiyor. Hukuk fakültesi mezunları memlekette artmaktadır. 
Lise mezunları zamanca kısa fakat bilgice kuvvetli kurslardan geçirilerek Kadastro kadrolarını 
genişletmek mümkündür. Bununla hem şehir ve kasabalarımız, mülkiyet hakları bakımından me
deni usullere kavuşur hem de birçok genç aybnlar bir işe sahip olur. 

Kadastro yapılacak şehir ve kasabalar kıymete yerler olduğundan bunlardan alınacak harç; 
kadroların masrafının fazlasiyle karşılıyabilir. Böylece hızlandırıcı tedbir olmadan kadastro işinin 
bugünkü tembo ile ne kadar süreceğini hesapladığımızda hayret ve hüzün içinde kalırız. Bu cihe
tin Hükümetçe tetkik edilmesinin komisyonum uran bütçe raporuna alınması ricasiyle raporumu 
sunuyorum. 

İsparta Milletvekili 
Kemal Turan 



142 — Tapu ve Kadastro G. M. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

T. - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı ^ A 14.0 4.87 
2 İller memurları aylığı J 
3 Merkez memurları açık aylığı } ^ ~~~ 
4 Tiler memurları açık aylığı \ 

349 200 
4 084 800 

2 000 
18 000 

349 200 
4 084 800 

2 000 
18 000 

Bölüm toplamı 4 169 487 4 454 000 4 454 000 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti \ 9 Q 0 1Qf, 37 320 37 320 
2 İller hizmetlileri ücreti \ 253 140 253 140 

Bölüm toplamı 290 196 290 460 290 460 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 

reti " \ 97 237 94 837 94 837 
2 İller geçici lıizmetlileri ücreti J 2 400 2 400 

Bölüm toplamı 97 237 97 237 97 237 

İT - Başka haklar * 
205 Geçici tazminat 30 800 30 800 30 800 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı " \ 342 000 

2 Tiler memurları çocuk zammı J 
3 Merkez memurları doğum yar- ] 

, tn™ ı ı - ı r 20 000 
4 İller memurları doğum yardı- | 

mı J 
5 Mei'kez memurları ölüm yar- ) 

dimi * [ 8 500 
6 Tiler memurları ölüm yardımı J 

10 000 
332 000 

2 400 

8 000 

1 500 
7 000 

10 000 
332 000 

2 400 

9 000 

1 500 
7 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 Yakacak zammı 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 380 500 370 900 371 900 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 4 434 4 434 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla- % 

219 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

cak ödemeler karşılığı 
Yargıç ödeneği 

tkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

221 634 
27 000 

5 216 854 

7 200 
2 700 
2 250 

225 
900 

13 275 

33 300 
27 450 
10 800 
2 250 

32 400 

106 200 

260 992 
27 000 

5 535 823 

5 580 
1 500 
2 250 

225 
900 

10 455 

29 970 
27 000 
10 800 
2 250 

32 400 

102 420 

260 992 
27 000 

5 536 823 

5 580 
1 500 
2 250 

225 
900 

10 455 

29 970 
27 000 
10 800 
2 250 

32 400 

102 420 

303 Basılı kâğıt ve defterler 58 500 70 000 70 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 
leri |-

2 tiler posta ve telgraf ücretleri J 
3 Merkez telefon giderleri / 
4 İller telefoD giderleri \ 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

27 669 

2 655 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 
18 000 

775 
1 880 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

12 000 
18 000 

775 
1. 880 

Bölüm toplamı 30 324 32 655 32 655 

Kira karşılığı 
Merkez 

2 İller * ( '™ w u 27 900 27 900 
1 Merkez / 5 4 m 26 100 26 100 

Bölüm toplamı 54 000 54 000 54 000 

Giyecekler 5 400 3 500 3 500 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 31 500 31 500 31 500 
2 Geçici görev yolluğu 116 100 116 100 116 100 
3 Müfettişler yolluğu 27 000 40 000 40 000 

Bölüm toplamı 174 600 187 600 187 600 

4598 sayılı Kanun gereğince' •" *1 
Ödenecek tedavi giderleri ve ^ * 
yollukları 

1 Merkez / 1 9 finn 2 600 2 600 
2 ÎUer ( 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 12 600 12 600 12 600 

Taşıtlar giderleri 
0 Merkez taşıtları işletme gider-y 

leri 4 000 0 0 
0 Merkez taşıtları onarma gider

leri 2 000 0 0 
1 îller taşıtları işletme giderleri 0 4 000 4 000 
2 iller taşıtları onarma giderleri 0 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 6 000 6 000 6 000 

Üçüncü kısım toplamı 460 899 479 230 479 230 



Tapu ve Kadastro (i. M. — 145 — 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Kadastro tapu yazma heyetleri 
giderleri 
Yönetim giderleri 
Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisyon 
üyeleriyle vukuf erbabı, amele 
ve geçici jaloncu gündelikleri 
Kadastrosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Kurs ve mektep genel gider
leri 
Kadastro Okulu ve kursu ge
nel gideri 
Teknik Okulda kadastro mü
hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilerin burs ücretleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

• • " ş , *•• •«, 

100 000 100 000 100 000 

92 030 92 030 92 030 

0 20 000 20 000 
192 030 212 030 212 030 

5 000 2 500 2 500 
15 000 10 000 10 000 
20 000 12 500 12 500 

2 2 2 

188 465 175 000 175 000 

0 10 000 40 000 

188 465 215 000 215 000 

4:00 497 439 532 439 532 



Tapu ve Kadastro G. M. 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

23 154 
1 001 

24 155 

26 155 

23 154 
1 001 

24 155 

26 155 

23 154 
1 001 

24 155 

26 155 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan *• 2 000 2 000 2 000 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 villan borçları 
1928 - 1944 ' » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Teçhizat, fennî gereçler ve 
aletler 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması 
Mevcutlara ilâveten satmalma-
cak makina ve aletler karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMİ 

74 000 

0 

74 000 

74 000 

3 000 

57 000 

60 000 

60 000 

3 000 

57 000 

60 000 

60 000 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 216 854 
460 899 
400 497 
26 155 
74 000 

6 178 405 

5 535 823 
479 230 
439 532 

26 155 
60 000 

6 540 740 

5 536 823 
479 230 
439 532 

26 155 
60 000 

6 541 74CT 



13 - Millî Savunma Bakanlğı 
(Bakanlık ve Kara Kuvvetleri kısmı) 



Rapor 
20 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığının 1950 yılı Bütçesi tetkik olundu. 

1. Bu yılın Bütçesi 1949 Bütçesinden (2 242 546) lira. ve 1949 yılı esnasında yapılmış olan ilâ
veler nazarı dikkate alındığı takdirde (2 292 546) lira noksandır. 

2. 1950 Millî Savunma Bütçesi Hükümetçe 'bu Bakanlığa tefrik edilebilmiş olan tahsisata gö
re tanzim edilmiştir. 

1953 sayılı Kanun mucibince (berayı tasdik Yüksek Komisyona tevdi edilmiş olan kadrolar Or
dunun Teşkilât kadrolarını tecavüz etmediği görülmüştür. 

4. Muayyen istihkakların hesabında mevcut 'kanunlar ve nizamnameler nazarı dikkate alm-
TtıaJkla ibera!ber miktar itibariyle 'büyük yekûnlar teşkil eden bölümlerde yıl içinde vukuu muhte
mel tasarruflar düşünülerek ehemmiyetli tenzilât yapılmış 'olduğu tes'bit 'edilmiştir. 

5. Millî Savunma Bütçesi Yüksek Komisyonda tetkik ve müzakere edildiği sırada mezkûr büt
çenin umumi hal ve vaziyetiyle (bölüm ve maddeleri -hakkında şifahen tafsilât ve 'malûmat arzedi-
lecektir. 

Aydın Milletvekili 
.-•..(,;\..-:\ Gl. Refet Alpman 
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M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük kaklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

5 320 

5 320 

100 851 300 
5 612 300 

27 000 

5 320 

5 320 

104 664 716 
6 304 380 

210 000 

5 320 

5 320 

104 664 716 
6 304 380 

210 000 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 400 000 702 604 702 604 

1 
2 
3 
4 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

653 000 

2 878 000 
377 000 
80 000 

350 000 

3 685 000 

1 100 433 

2 972 800 
207 100 

82 000 
460 980 

3 722 880 

1 100 436 

2 972 800 
229 700 

82 000 
460 980 

3 745 480 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D), (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

0 4 736 

4 935 133 
105 000 

6 241 577 
30 100 

4 736 

6 241 577 
80 100 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye karşılığı 

216 3779 sayılı Kanunun 10 ve 
1059 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince gedikli ve er
başlara verilecek ikramiye ve 
mükâfat 

221 4335 ve 4688 sayılı Kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar Emekli ve 
Yardım Sandığı keseneği 

1 Ordu donatım 
2 îstihkâm 
3 Muhabere 

223 

225 

226 

75 000 44 400 

15 000 

37 000 

15 000 

87 492 

1 Ordu donatını 
2 îstihkâm 
3 Muhabere 

4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar işçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

1 Ordu donatım 
2 istihkâm 
3 Muhabere 

Bölüm toplamı 

5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücreti kar
şılığı 

0 23 875 

0 64 800 

44 400 

15 000 

87 492 

0 
0 
0 

71 948 
3 600 
3 952 

71 948 
3 600 
3 952 

Bölüm toplamı 

işçi ücretleri 

Bölüm toplamı 

0 

0 
0 
0 

0 

79 500 

2 161 491 
138 000 
102 968 

2 402 459 

79 500 

2 161 491 
138 000 
102 968 

2 402 459 

0 
0 
0 

21 615 
1 180 
1 080 

21 615 
1 180 
1 080 

23 875 

64 800 

İkinci kısım toplamı 116 395 733 125 748 955 125 771 555 
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B. M. 

301 

303 
304 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

404 000 384 800 

* 

1 
2 
3 
4 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Mjerkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Tersim gereçleri 

Bölüm toplamı 

164 000 
290 000 
498 500 

25 000 

977 500 

147 700 
263 800 
498 500 

25 000 

935 000 

147 700 
263 800 
498 500 

25 000 

935 000 

384 800 

305 
307 

308 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

5 

1 

2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kjra karşılığı 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler volluğu 
(Kr. Hv. Dz. As. Fb Hrt.) 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le 1 tercümanların yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Tödavi giderleri 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödjeneeek tedavi giderleri ve 
yollukları 
(Kr. Hv. Dz. As. Fb, Hrt.) 
Tedavi giderleri (Kr. Hv. Dz. 
Aş. Fb. Hrt.) 

1 571 300 
250 000 

1 821 300 

653 000 

1 630 000 
1 315 000 

274 000 

846 000 

744 999 

4 809 999 

5 000 

75 000 

1 304 700 
250 000 

1 554 700 

657 970 

1 509 000 
932 000 
200 000 

767 278 

317 437 

3 725 715 

5 000 

125 000 

1 304 700 
250 000 

1 554 700 

657 970 

1 509 000 
932 000 
200 000 

767 278 

317 437 

3 725 715 

5 000 

125 000 

Bölüm toplamı 80 000 139 000 130 000 
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B. 

309 

M. 

1 

2 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

2 000 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 

Bölüm toplamı 4. 000 4 000 4 000 

Üçüncü kısım toplamı 8 749 799 7 392 185 7 392 185 

Dördüncü ktsrm - Daire hiz
metleri 

403 

405 

0 
409 

410 

411 

1 
9 
o o 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Temsil giderleri (Kr. Hv. Dz. 
As, Fb. Hrt.) 
Hayvan satmalma ve tazmini 
(Kr. Itv. üz . As. Pb. Hrt.) 
Sınırlama komisyonu giderleri 
Muayyenat 
Tay inat 
Yem 
Yakacak', aydınlatma, ısıtma 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
(i ivecekler 
Teçhizat 
Mûytabiye 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri, teçhizat, taliki 
mat karşılık ve giderleri 
Ordu donatım 
İstihkâm 
Muhabere 

59 000 

10 000 
1 

76 277 988 
12 169 000 
10 331 790 

98 778 773 

35 474 440 
3 848 030 

772 40i) 

40 094 870 

0 
0 
0 

80 000 

2 000 
0 

82 030 630 
11 105 398 

9 949 592 

103685620 

36 512 328 
4 348 030 

«64 845 

41 525 203 

9 070 415 
783 400 
687 000 

80 000 

2 000 
0 

82 630 630 
11 105 398 

9 949 592 

103685 620 

36 512 328 
4 348 030 

664 845 

41 525 203 

9 070 415 
783 400 
687 000 

Bölüm toplamı 13 125 000 10 540 815 10 540 815 



Hİoi dr-ı 05G1 OKU 1949 1950 yılı için 
B9nov8imo>l i^j.oırıiiîJiJil 0 , 7 Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tf9l0> > lîidriîi ü-jisalHİ t^j;ıo!n! ödeneği istenen kabul edilen 

B. MU ödeneğin çeşidi mi.ı Lira ibişe^ nif^Tiibö UM .O 

412 Ecza ve sıhhi gereçler gider
leri (Kr. Hv. Dz. As. Fb. Hrt.) j y g g fifiBünci i # f c W d b 3 4 4 *%£ 

41§<^ I £ VeterifiS* d&a ve g e ^ l M gi- ^ 
0 derlerio (Kr. Hv. D$ As. Fb. r^f^i-o v ^ : ^ ^ [ t n 

Hrt .) 150 000" 148 ÖÖ0 ~148 000 
0 0 X h r h s b H •r'Icîeli^n tb5? 0 

414 Taşıma giderleri (Kr. Hv. Dz. 
0 8 0 T ^ U s . F $ % r l f 0 10 000 000 13*08&T3fe ^1^080 4ÖÖ^ 

4 1 & i r ^ o ^ e r ^ ; r ^ ^ f . n [ i h $ y § f t 37 200 
4W^=^0^11aT^fîdefleri 205 000 213 020 213 020 
419 Sanık olarak askeri mahkeme

lere gönderileceklerle, şahi t ve 
ehli vukuf olarak gönderile- ^ ^ o £ m\*v\ v^m. 
çeklerin giderleri 25 000 25 000 25 000 

OOö 6£ 00re* 00S ei m h ı o d \vr mrsS 109 
420 Endüs t r i Dairesi deneme ve 

muayene giderleri 73 000 r i- i? l c2b0 [$Ö(E «^200 OdîP^ 
OOfl 28 : 000 TtO 0 mO^roO mOOv 8 î - r - "l-CI f 

4$fo£ YO Asker | )^ırm*haneler^lk madde cr j j r - rr 
ye müstehİek gereçler gider-

008 m leri 008 Gc 008 00 ımRİqoi mfilöfl _ ^ 
====4 r-=i^du donatan— - - = - - ° 595 564 595 564 
OTO! ^ r î s t i h k t o n o r " ~ oörör-'» wJfr,>* rft,r>[ i , r r ^ # 0 0 7 2 0 0 ° 
— - - . İ l ^ h a b e ı e : ^ ^ ^ : 0 153 000 155 000 

Bölüm toplamı 0 822 564 822 564 

451 Yayın giderleri İÖ5 000 0 0 
1 Satmalına ve abone karşılığı ..r«r *>o^^-Ar^ p^n.4& M9™ r&z 47 0 0 % 
2 Başka her çeşit giderler -os'fıırrl&İ&lâm 5ŞsSQjİR0,;te 7 3 ° * 

-000 Oo 000 0? OCO w — hütıs&'M .raİJ'jiUKry/Tîtg 
Bölüm toplamı 105 000 120 000 120 000 

000 OH w- 0'- non 00 ^m;ilniTT=^^?FrmrrfA - = = = = = 
452 Staj ve * tahsil giderleri (Kr. 

Hv. Dz. As, Fb. Hrt.) 839 300 356 950 356 950 
453 Uluslararası kurumlara katıl- T . .., , . . . , . . 

mapayı ; % I Ö 0 ( m v ÖÖtf ( 600 
0 Spor giderleri *QoQO&j »v •<?-/ 0 i 0 * 

4®fcR 803 ^ a n e v m g M e r & r i rr: ^ e 300 00Q i 3 ki ^ ^ i f l O t e r ^ 4 0 0 0QG)T 
46300 m i Pasif kösuîMûa giderleri lh&işi fJ t f ı J jMjıaaa: 15 0Qft? 
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Ödeneğin çeşidi 

Gaz ve gazdan korunma gider-

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

leri 
iltica edenler giderleri 
Esir edilenler giderleri 
Kurs giderleri 

37 000 
1 
1 
0 

31 450 
0 
0 

647 685 

31 450 
0 
0 

647 685 

Dördüncü kısım toplamı 165 325 052 173 275 907 173 275 907 

Beşinci kısım, - Borçlar 

Geçen yıl borçları 49 500 49 500 49 500 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 villan borçları 
1928 - 1944 ' » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

551 sayılı Kanun gereğince ku
rulacak harb malûlleri yurt te
sis ve yönetim giderleri 50 000 50 000 50 000 

Altıncı kısım toplamı 50 000 50 000 50 000 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

0 
0 

59 800 

109 300 

32 500 
27 300 

59 800 

109 300 

32 500 
27 300 

59 800 

109 300 

I - Yapı ve imar işleri 
Küçük onarma işleri 
Kamulaştırma işleri 

3 626 850 
0 

1 808 328 
198 000 

1 808 328 
198 000 



M. S. B. (Bakanlık ve Kara Kuvvetleri kısmı) 155 — 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

Tamirhaneler demirbaş gider
leri 
Ordu donatım tamirhanelerin
de mevcut demirbaş, makina ve 
araçların onarılması ve yeni
lenmesi 
İstihkâm dairesi tamirhanele
rinde mevcut demirbaş, maki
na ve araçların onarılması ve 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

13 800 13 800 

yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

Yeni yapılar ve esaslı onarma
lar 

Yedinci kısım toplamı 3 626 

0 

0 

0 

850 

1 200 

15 000 

4 127 002 

6 148 330 

1 200 

15 000 

4 127 002 

6 148 330 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı ' 5 320 5 320 5 320 
İkinci kısım toplamı 116 395 733 125 748 955 125 771 555 
Üçüncü kısım toplamı 8 749 799 7 392 185 7 392 185 
Dördüncü kısım toplamı 165 325 052 173 275 907 173 275 907 
Beşinci kısım toplamı 109 300 109 300 109 300 
Altıncı kısım toplamı 50 000 50 000 50 000 
Yedinci kısım toplamı 3 626 850 6 148 330 6 148 330 

TOPLAM 294 262 054 312 729 997 312 752 597 

Çeşitli savunma hizmetleri 
(Kr. Hv. Dz. As. Fb. Hrt.) 
(Hizmetlere tevzi şekli Bakan
lar Kurulu karariyle yapılır) 28 500 000 21 500 000 21 500 000 

aENEL TOPLAM 322 762 054 334 229 997 334 252 597 
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— 158 M. S. B. (Hava Kuvvetleri kısmı) 

B. 

201 
202 
203 
204 

205 
206 

M. 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel gider
leri 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

14 146 700 
1 036 200 

0 

150 000 

103 000 

354 800 
58 900 
5 000 

418 700 

1950 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 232 656 
1 319 720 

5 000 

165 508 

134 040 

350 000 
23 250 
15 000 

388 250 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

12 232 656 
1 319 720 

5 000 

165 508 

134 040 

350 000 
26 850 
15 000 

391 850 

209 

210 
211 

215 

216 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla-
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 
657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminler 
4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye karşılığı 
3779 sayılı kanunun 10 ve 1059 
sayılı Kanunun 5 nci madde
leri gereğince gedikli ve erbaş
lara verilecek ikramiye ve mü
kâfat 

683 544 
6 600 

2 268 000 

0 

1 000 

761 329 
7 500 

2 406 672 

8 300 

1 000 

761 329 
7 500 

2 406 672 

8 300 

1 000 



M. S. B. (Hava Kuvvetleri kısmı) — 159 — 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4335 ve 4688 sayılı Kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 39 570 22 308 22 308 
3575 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar Emekli ve 
Yardım Sandığı keseneği 
Uçak fabrikaları işçi ücretleri 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

134 900 
5 500 000 

0 

210 798 
6 290 000 

77 810 

210 798 
6 290 000 

77 810 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

tkinci kısım toplamı 24 488 214 24 030 891 24 034 491 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Pöşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Tersim gereçleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

13 710 
25 000 
40 000 

500 

79 210 

15 000 

65 000 
40 000 

10 800 
9 100 

40 000 
0 

59 900 

11 400 

41 500 
40 000 

10 800 
9 100 

40 000 
0 

59 900 

11 400 

41 500 
40 000 

Bölüm toplamı 105 000 81 500 81 500 

Kira karşılığı 20 000 22 513 22 513 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 100 000 130 000 130 000 
Geçici görev volluğu 270 000 151 000 151 000 
Müfettişler yolluğu 1 000 0 0 



nm drv o?$.[ ( ' 1949 1950 yılı için 
fiono^aiffîo}! t : . u ; n ! ; , | ; , ] f n . y Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

rrofıîr? ü.r>i;r;! ' ; « • » • • ; i ^ n ı M.O ödeneği istenen kabul edilen 
B. MUT Ödeneğin çeşidi ; ? • Lira V'mo^ rıl|p?kral>ö Lira 

3 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve gi-

80S gfî d e r l e r i £0 0TS OC 30 000. - . 30.000 , 30 000 

Bölüm toplamı 401 000 311 000 311 000 
8 ^ 0 l S ö°tTçuncü kısım toplamı 620 210* 486 313" 486 313 

Dördüncü kısım - Daire hiz-
018 VT OfS \ metleri o 

Ülh hW Temsil gidenleri 
40gp= ^ "Muayyenât 

1 Tayinat 
2 Yem 
3 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

.0.' 0.0' .'.0 

a, ısıtma 

ınrMflQQ<?S 

10 563 897 
24 000 

-hl06^#(Bu 

0 rtr&/\ 0 

6 539 339 
1 

0 

6 539 339 
1 

' ; 731 815 
rt-rr Bölüm toplamı 11 694 497 7 271 155 7 271 155 

008 01 000 01 (r 0: 
41$) r n. Askerjvger^çler 

000 4 Giyec^fcr^ r 0 Kr 4 461 900' '2,883 "775 
(T 2T Teçhizat "" o:: 623 600 3ö2 367 

3 Mutabıye ^ ' 1 500 ' ' "' ' 1 OOP P ^ O^O '"'"• :;;•:* i~~' O.-, ^-^. . .4 ,. ^ f ^ f F 

_ _ 1 ! Z L 1 _ Bölüm toplamı 18İJö*rd00tf",ou3 246 143 

2 883 775 
362 367 

" • • u ı 

3 246 143 

411 Harb gereçleri, teçhizat, tâhki- """"•'"'"w • •-•''J'-oj-"'•**<:-'•-- * 
mat karşılık ve giderleri Mı5IOn485b; H M& fiÖOEio &1340 OOGh 

4 % rr, Okulla,*; gicjerleri .;;..n 60 000 0 W^^ 60 000 
41^0 01 Sanık ^lir^k askerî raı^hkeme- ; ; ;0 ; > ' ' 

- — - 4 e r e gönderileeeklerlej-şafeit V6 
005 18 ehlivuMF alarak göndfcriMoek- loı^irroj rnifloS 
, = ^ = 4 O T i n giderleri "1 000 1 000 

4&fö SS Yayın ̂ iâeiîeri 000 00 i M - . ^ r 
1 Satın alma ve abone karşılığı 0 42 250r 

. Hu, ,2- , Başka, foer..çeşit giderleri . 0 55 250 ' 

!!°!- l ( l î * i ! ' Bölü^;^plamı 97 500 " 97 $00 

0 Spor giderleri 3 000 0 

1 

" X 42 
; ' ! •;;'• 5 5 

000 

250 
2 # 

,; 97 5 0 ° 
0 



M. S. B. (Hava Kuvvetleri kısmı) — 161 — 
1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Manevra giderleri 
İltica edenler giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 30 

190 000 
1 
0 

683 483 22 

93 300 
0 

78 000 

187 098 

93 300 
0 

78 000 

22 187 098 

0 
0 

30 000 

60 000 

7 000 
3 000 

10 000 

20 000 

7 000 
3 000 

10 000 

20 000 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 30 000 10 000 10 000 
Eski yıllar borçlan 
1945 - 1948 yılları borçları 
1928 - 1944 ' » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Küçük onarma işleri 
Yeni yapılar 
Hava meydanlariyle yolları ve 
depoları yapımı 
Yapım ve onarım giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcuda ilâveten alınacak ma-
kinalar karşılığı 

700 000 
0 

0 
0 
0 

335 000 
665 000 

1 850 000 

100 000 

50 000 

335 000 
665 000 

1 850 000 

100 000 

50 000 

Bölüm toplamı 1 500 000 2 000 000 2000000 

Yedinci kısım toplamı 2 200 000 3 000 000 3 000 000 



M, S. B. (Hava Kuvvetleri kısmı) 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

24 488 214 
620 210 

30 683 483 
60 000 

2 200 000 

24 030 891 
486 313 

22 187 098 
20 000 

3 000 000 

24 034 491 
486 313 

22 187 098 
20 000 

3 000 000 

GENEL TOPLAM 58 51 907 49 724 302 49 727 902 
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164 M. S. B. (Deniz Kuvv.stİeri kısmı) 

B. 

201 
202 
203 
204 

M. Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzman ve hizmetliler-

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

10 448 300 
727 170 

0 

1950 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 923 414 
631 670 

10 000 

ılı ıçm 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 923 414 
631 670 
10 000 

le tercümanların ücretleri 220 000 349 659 349 659 

205 
206 

208 

209 

210 
215 

216 

220 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocu k zammı 
Doğum yardımı 
Ol iim yanlımı 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 
4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye karşılığı 
3779 sayılı Kanunun 10 ve 1059 
sayılı Kanunun 5 nci maddele
ri gereğince gedikli ve erbaşla
ra verilecek ikramiye ve mükâ
fat 
2852 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemek karşılığı 

25 000 

269 300 
39 300 
15 000 

Bölüm toplamı 323 600 

458 175 
5 100 

1 500 

130 000 

17 232 

300 000 
15 000 
10 000 

325 000 

777 

649 113 
8 100 

16 700 

1 000 

137 340 

47 232 

300 000 
18 200 
10 000 

328 200 

777 

649 113 
8 100 

16 700 

1 000 

137 340 



M. S. B. (Beniz Kuvvetleri kısmı) — 165 — 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4335 ve 4668 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ücret ve 
gündelikler 43 400 70 878 70 878 
3575 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar Emekli ve 
Yardım Sandığı keseneği 60 000 165 950 165 950 
1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 272 390 334 522 334 522 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 0 44 724 44 724 
5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücreti kar
şılığı 0 20 000 20 000 

İkinci kısım toplamı 12 714 635 13 736 079 13 739 279 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bolüm toplamı 

13 500 
17 000 
20 000 

50 500 

18 000 
21 800 
20 000 

59 800 

18 000 
21 800 
20 000 

59 800 

Basılı kâğıt ve defterler 14 100 19 000 19 000 
Posta,telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 40 000 . 33 200 33 200 
Telefon giderleri 20 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 60 000 53 200 53 200 

Kira karşılığı 25 000 25 000 25 000 



l£6 M. S. !B. (Deniz Kuvvetlen kısmi) 

B. 

307 

M. 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve gi
derleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

55 000 
160 000 

15 000 

1950 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
70 000 

15 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
70 000 

15 000 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Bölüm toplamı 230 000 135 000 135 000 

Üçüncü kısım toplamı 379 600 292 000 292 000 

401 
0 

409 

410 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Basımevi giderleri 
^Temsil giderleri 
Muayyenat 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma,ısıtma 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Mûytabiye 

Bölüm toplamı 

10 000 
10 000 

10 280 315 
53 000 

747 200 

11 080 515 

2 845 900 
427 480 

3 400 

3 276 780 

10 000 
0 

9 028 431 
55 251 

609 025 

9 692 707 

3 000 000 
630 000 

2 644 

3 632 644 

10 000 
0 

9 028 431 
55 251 

609 025 

9 692 707 

3 000 000 
630 000 

2 644 

3 632 644 

411 Denize ait harb gereçleriyle, 
teçhizat, çeşitli gereçler ve 
devriçark 

1 Torpido paravan, sis cihazları, 
denizaltı talim cihazları 531 000 500 000 500 000 

2 Mayın arama, tarama 618 417 500 000 500 000 
3 Ağ işleri 416 183 380 000 380 000 
4 Mühimmat, tahkimat, top işleri 

ve mûytabive 1 446 122 1 314 200 1 314 200 
5 Telsiz, elektrik ve seyir işleri 932 204 900 000 900 000 



M. S. B. (Deniz Kuw,stleri kısmı) — 167 — 
1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Devriçark 

Bölüm toplamı 

Askerî müzeler giderleri 
Okullar giderleri 
Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit ve 
ehli vukuf olarak gönderile
ceklerin giderleri 
Tersaneler giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
Spor giderleri 
Manevra giderleri 
Pasif korunma giderleri 
Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
tltica edenler giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

5 739 149 

11 083 075 

30 000 
60 000 

1 000 
1 286 500 

0 
0 

13 500 

0 
4 000 

10 000 
0 

3 000 
1 
0 

26 868 371 

5 200 000 

9 994 200 

30 000 
60 000 

1 000 
2 615 000 

5 000 
10 000 

15 000 

9 000 
0 

6 700 
1 

3 000 
0 

75 000 

26 144 252 

5 200 000 

9 994 200 

30 000 
60 000 

1 000 
2 615 000 

5 000 
10 000 

15 000 

9 000 
0 

6 700 
1 

3 000 
0 

75 000 

26 144 252 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 10 000 10 000 10 000 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yuları borçları 0 7 000 7 000 



M. S. B. (Deniz Kuvvatleri kısmı) 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

» 1928 - 1944 » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

3 000 3 000 

10 000 

20 000 

10 000 

20 000 

10 000 

20 000 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Küçük onarma işleri 
Gemi onarma giderleri 
Kamulaştırma işleri 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Gemi yapma giderleri 

Yedinci kısım toplamı 

700 000 
6 200 000 

0 
0 
0 

6 900 000 

369 500 
5 709 000 

2 000 
328 500 
591 000 

7 000 000 

369 500 
5 709 000 

2 000 
328 500 
591 000 

7 000 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 12 714 635 13 736 079 13 739 279 
Üçüncü kısım toplamı 379 600 292 000 292 000 
Dördüncü kısım toplamı 26 868 371 26 144 252 26 144 252 
Beşinci kısım toplamı 20 000 20 000 20 000 
Yedinci kısım toplamı 6 900 000 7 000 000 7 000 000 

GENEL TOPLAM 46 882 606 47 192 331 47 195 531 



(Askerî Fabrikalar G. M. kısmı 



M. S. B. (As. Fb. Q. M, kısmı) 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım, - Personel gider
leri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

19Ö0 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

T - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 2 911 OOO 2 052 657 2 052 657 
Hizmetliler ücreti 546 870 519 960 519 960 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 30 000 1 1 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 50 000 49 944 49 944 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 82 000 61 150 61 150 
Doğum yardımı 20 000 I? 300 3 800 
ölüm yardımı 5 000 2 000 2 000 
Yakacak zammı 1 440 0 0 

Bölüm toplamı 108 440 66 450 66 950 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 976 976 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 162 630 140 255 140 255 
4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 0 2 800 2 800 
4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikler 50 000 46 926 46 926 
3575 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar Emekli ve 
Yaddım Sandığı keseneği 320 000 342 473 342 473 
Askerî fabrikalar isçi ücretleri 12 601 951 11 423 600 11 423 600 



M. 8. B. (As. Fb. G. M. kısmı) _ İ7İ — 

B: M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca, 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 114 000 114 000 

ikinci kısım toplamı 16 780 891 14 760 042 14 760 542 

Üçüncü kısım - Yönetim gider 
leri 

301 Büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 (Haberi giderleri 

Bölüm toplamı 

303v Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta,telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

7 600 
3 950 
7 250 

18 800 

7 100 

6 100 
2 700 
6 400 

15 200 

5 300 

6 100 
2 700 
6 400 

15 200 

5 300 

305 

307 

1 
2 

1 
2 
3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

6 000 
10 000 

16 000 

1 500 

10 000 
30 000 

1 

40 001 

83 401 

3 750 
10 000 

13 750 

1 500 

6 000 
22 000 

1 

28 001 

33 751 

3 750 
10 000 

13 750 

1 500 

6 000 
22 000 

1 

28 001 

63 751 



İ72 — M. S. B. (As. Fb. G. M. kısmı) 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

0 Temsil giderleri 1 000 0 0 
409 Muayyenat 

1 Tayinat 937 260 723 000 723 000 
2 Yem 26 700 10 000 10 000 
3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 108 340 43 500 43 500 

Bölüm toplamı 1 072 300 776 500 776 500 

410 Askerî gereçler 
1 Givecekler " 433 600 265 000 265 000 
2 Teçhizat 59 240 21 330 21 330 
3 Mûytabiye 1 700 500 500 

Bölüm toplamı 494 540 286 830 286 830 

414 Taşıma giderleri 1 200 000 1 000 000 1 000 000 
0 Okullar giderleri 10 000 0 0 

419 Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit ve 
ehlivukuf olarak gönderilecek-

421 

451 

0 
461 

0 

1erin giderleri 
Askerî fabrikalar ilk madde ve 
müstehlik gereçler giderleri 
Yayın giderleri 

1 Satmalına ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Pasif korunma giderleri 
Gaz ve gazdan korunma gider
leri 

500 

7 198 049 

0 
0 

3 000 

3 000 
1 

1 

500 

5 500 000 

1 799 
1 201' 

3 000 

0 
1 

0 

500 

5 500 000 

1 799 
1 201 

3 000 

0 
1 

0 



M. & fc. (As. Fb. G. U. kısmı) _̂ İ?3 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

465 244İ sayılı Kanun gereğince 
Tekel G-enel Müdürlüğüne öde
necek eşya ve malzeme taksiti 9 300 9 300 9 300 

Dördüncü kısım toplamı 9 991 691 7 576 131 7 576 131 

10 000 

0 

10 000 

10 000 

100 

10 100 

10 000 

100 

10 100 

Beşinci hısım. - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
701 Küçük onarma işleri 
711 Kamulaştırma işleri 
721 Askerî fabrikalar demirbaş gi

derleri 
1 Mevcut demirbaş, makina ve 

araçların onarılması ve yeni
lenmesi 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
demirbaş, makina ve araçların 
karşılığı 0 300 000 300 000 

350 000 
0 

1 000 000 

0 

175 000 
50 000 

0 

200 000 

175 000 
50 000 

0 

200 000 

Bölüm toplamı 1 000 000 500 000 500 000 

731 Yeni yapılar 0 75 000 75 000 

Yedinci kısım toplamı 1 350 000 800 000 800 000 



M. S. B. (As. Fb. G. M. bsmı) 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

16 780 891 
83 401 

9 991 691 
10 000 

1 350 000 

28 216 083 

14 760 042 
63 751 

7 576 131 
10 100 

800 000 

23 210 024 

14 760 542 
63 751 

7 576 131 
10 100 

800 000 

23 210 524 



(Harta G. M. kısmı) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 1 642 700 1 426 557 1 426 557 
202 Hizmetliler ücreti 77 460 72 960 72 960 
203 Geçici hizmetliler ücreti 0 5 000 5 000 
204 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanların ücretleri 15 000 15 000 15 000 

I I - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 69 000 77 526 77 526 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 34 000 45 000 45 000 
2 Doğum yardımı 4 000 1 350 1 600 
3 ölüm yardımı 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 40 000 48 350 48 600 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 69 518 81 901 81 901 

211 657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
tazminler 250 000 250 000 250 000 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye karşılığı 0 2 800 2 800 

221 4335 Ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 9 800 16 632 16 632 

İkinci kısım toplamı 2 173 478 1 996 726 1 996 976 



M. S. B. (Harta G. M. kısmı) _ - 177 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 

303 
304 

305 
307 

401 
409 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Tersim gereçleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta,tel^raf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle tercümanların yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

Basımevi giderleri 
Muayyenat 
Taymat 
Yem 

2 650 
2 850 
8 550 
2 000 

16 050 

500 

5 000 
500 

5 500 

500 

5 000 
25 000 

10 000 

40 000 

62 550 

4 000 

790 540 
327 300 

2 400 
2 600 
8 550 
2 000 

15 550 

500 

4 150 
500 

4 650 

425 

5 000 
25 000 

10 000 

40 000 

61 125 

4 000 

513 289 
175 200 

2 400 
2 600 
8 550 
2 000 

15 550 

500 

4 150 
500 

4 650 

425 

5 000 
25 000 

10 000 

40 000 

61 125 

4 000 

513 289 
175 200 
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B. 

410 

M. 

3 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Yakacak, aydmlatma, ısıtma 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Mûytabiye 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

106 070 

1 223 910 

384 160 
41 650 
21 000 

446 810 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

66 068 

754 557 

234 133 
50 955 
8 888 

293 976 

66 068 

754 557 

234 133 
50 955 
8 888 

293 976 

411 Harb gereçleri, teçhizat, tahki
mat karşılık ve giderleri 

419 Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle, şahit ve 
ehli vukuf olarak gönderilecek
lerin giderleri 

451 Yayın giderleri 

525 000 635 414 635 414 

453 

461 

1 
2 

Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
Pasif korunma giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

0 
0 

1 000 

0 
1 

2 200 722 

100 
900 

1 000 

3 000 
1 

1 691 949 

100 
900 

1 000 

3 000 
1 

1 691 949 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 

2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

500 500 500 
100 

0 
0 

100 

600 

0 
200 
300 

500 

1 000 

0 
200 
300 

500 

1 000 



M. S. B. (Harta G. M. kısmı) — 179 — 

M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Küçük onarma işleri 100 000 0 0 
Yeni yapılar 0 100 000 100 000 

Yedinci kısım toplamı 100 000 100 000 100 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 173 478 
62 550 

2 200 722 
600 

100 000 

4 537 350 

1 996 726 
61 125 

1 691 949 
1 000 

100 000 

3 850 800 

1 996 976 
61 125 

1 691 949 
1 000 

100 000 

3 851 050 





14 - İçişleri Bakanlığı 



Gerekçe 

Yüksek Meclise takdim edilen İçişleri Bakanlığı Bütçesi iki kısımdan mürekkeptir. Birinci kı
sım doğrudan doğruya iller İdaresine ve merkezin bu vazifeleri gören dairelerine ait masraflar
dır. İkinci kısım iç güvenlik bütçesidir. İç güvenlik bütçesi şimdiye kadar jandarma ve emniyet 
olmak üzere ikiye ayrılarak verilmesi mûtat olduğu için bu yıl da bütçe tasarısı aynı suretle tan
zim edilmiştir. Fakat İçişleri Bakanlığının kanaatine göre iç emniyete taallûk eden bu iki türlü 
zaJbıta bütçesinin gelecek yıllarda birleştirilmesi her 'bakımdan faydalı olacaktır. 

İçişleri Bakanlığının birinci kısım bütçesi yani şimdiye kadar İçişleri Bütçesi adiyle anılan kıs
mı 1950 yılı için ödenek nevileri bakımından hiçbir yenilik göstermemektedir. Bütçede kabil olan 
bütün kısıntıları yapmak arzusu ile ilce ve bucakların idare masraflarına maatteessüf hemen he
men hiçbir zam yapılamamıştır. 

İlce ve bucaklardaki hükümet konakları inşaatını mevcut program dairesinde tamamlıyarak 
devlet dairelerini kiralık evlerden, hattâ kulübelerden kurtarmanın önemini söylemeye lüzum 
yoktur. Hususiyle yeni kurulan ilçelerde hükümet konağının olmaması halk tarafından yapılacak 
imar hareketlerine bile türlü ruhî sebepler yüzünden mâni olmaktadır. Devlet Bütçesinin durumu 
(bakımından bu inşaat için de ilgili bakanlıklar bütçesine ödenek konamamıştır. 

1950 yılında yeniden hiçbir ilce ve bucak da kurulmıyacaktır .Şimdiki idari taksimatımız tun
dan 23 yıl önce yapılmıştı. O vakitten beri ulaştırma vasıtalarımız, yol istikametlerinin ve pazar 
yerlerinin değişmesi, memleket ekonomik durumunun gelişmesi birçok bölgelerde idare taksimatı
nın yeni baştan gözden geçirilmesini zaruri hale sokmuştur. 

Onun için İçişleri Bakanlığı idari taksimata ait bütün tetkiklerini bu yıl içinde tamamlıyarak 
ve bunu gerçekleştirme işi 1950 yılında yapılacak seçimden sonra gelecek Büyük Meclisin işleri 
arasında olacaktır. 

önümüzdeki yıl staj için başka memleketlere memur gönderilmemesi prensipine uyularak bu 
yıl için bütçeye bu tahsisat da konulmamıştır. 

Bütçemizde tahsisat bakımından önemli bir değişiklik olmamakla beraber bu yıl İçişleri Bakan
lığı şunları sağlıyacaktır : 

1. Merkez teşkilâtına ait teşkilât kanun ve kadro tasarılarını Yüksek Meclise sunacaktır. Bu 
kanun tasarısı her ne kadar bugünkü özlük hakla ma nazaran bir miktar tasarrufu icabediyorsa da 
bu tasarruf iki sebebe mebni 1950 Bütçesine inikas eylemiyecektir; 

Çünkü memurları münhasıran Teşkilât Kanununda yapılan değişiklik dolayısiyle açıkta bırak
mayı arzu etmediğimiz için yeni kadroyu tedrici şekilde tatbik eylemek fikrindeyiz. Böyle dahi ol
masa verilecek açık maaşı dolayısiyle bu kanun tasarısının 1950 yılı Bütçesi üzerinde hissedilir 
bir tesiri olmıyacaktır. 

2. Bu yıl nüfus işlerinin başına İsviçre'den bir mütehassıs gelecektir. Bu mütehassıs; fiilen 
medeni hal sicillerini tutan daire başında yüksek bir memur olarak çalışmış olanlardan seçmek is
tedik ve Medeni Kanunumuz İsviçre Medeni Kanununun aynı olduğu için bu zatı o memleketten 
bulmaya çalıştık, İsviçre'deki Elçimizle olan muhabere neticesinde İsviçre Federal Nüfus Dairesi 
Müdürü ve merkezi Amsterdam'da bulunan Uluslaraıası Şahsi Haller Komisyonu Başkanı Doktor 
U. Stampa ile mutabık kalmış bulunuyoruz. 

3. İl İdaresi Kanunu tatbikatı halkın işini kolaylaştırma bakımından çok iyi semere vermiştir. 
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Bakanlıkların yeni bütçelerinden valiler emrine verecekleri yolluk ödenekleri bu verimi artıracak
tır. 

îç güvenlik yani emniyet ve jandarma bütçelerinde bellibaşlı takip ettiğimiz hedef şudur : 

1. Polis ve jandarmaya motorlu ve motorsuz vasıta sağlıyarak ve büyük şehirlerde, türlü is
tikametlere sevkı kabil, muntazır kıta bulundurarak zabıta kuvvetlerimizi hareketli hale getir
mek ve bu suretle jandarma miktarından tasarruf eylemek, 

2. Polis ve jandarmamızı telli ve telsiz telefon vasıtalariyle teçhiz ederek haber alma ve za
manında vaka mahalline yetişme imkânlarını sağlamak. 

Bu iki gaye için bütçe tasarısına malî durumumuzun imkânı nispetinde ödenek konulmuştur. 
Yüksek Bütçe Encümenine takdim edilen jandarma kadrosunda görüleceği gibi erlerin azaltılma
sına doğru gidiş bu gayelerin istihsal edileceği ümidinden ileri gelmiştir. 

Şu noktayı da belirtmek isteriz ki, 1950 Kasımında derpiş ettiğimiz azaltma, yukarda zikredi
len tedbirlerin tahakkuk imkân ve derecesine ve yurtta normal hayatın devam etmesine bağlıdır. 

Bütçe Encümenimizin daima tavsiye eylediği zalbita kuvvetlerinde birlik temini yolu üzerinde
yiz. «Tevhidi zabıta» adı altında ifade olunan bu konunun anlattığı mâna şunlardır : 

a) Zabıta kuvvetlerinde kumanda birliğini sağlamak, 

fb) Genel zabıta kuvvetlerinin her kısmını devamlı meslek haline getirmek ve bunlara birbirine 
yakın bilgi vermek, 

c) Yardımcı zabıtayı tensik etmek. 

îl idaresi Kanunu kumanda birliği işinde mühim adım atmıştır. Jandarma tüzüklerinde bu ka
nuna mugayir hükümler kaldırılmıştır. Hazırlanmakta olan «Türk Zabıtası Kanunu» diğer pürüz
lü noktaları da ortadan kaldıracaktır. 

Diğer taraftan zabıtamızı yetiştiren enstitüler ve öğretim müesseselerinin başına bir Amerikalı 
mütehassıs getirmek arzusundayız. Bu mütehassıs için bütçe tasarısına ödenek konmuştur. Bu mü
tehassısın da fikrini alarak yetiştirmede ve teşkilâtta takip edilen yolu daha iyileştireceğiz. 

Demokratik hayatın gelişmesinden doğan türlü iç durum karşısında emniyet ve jandarma kuv
vetlerimizin vatandaş hürriyet ve haklarının sağlanmasında gösterdikleri fedakârca hareketleri 
şükranla anmaya değer. 

Yarın demokrasi hayatımızın gelişmesi tarihini yazacak olanlar iç güvenliği sağlıyan kuv
vetlerimizin vatandaşların Anayasa ile sağlanan hak ve hürriyetlerini korumakla beraber her tür
lü anarşiye meydan vermemek için gösterdikleri 'titizliği öveceklerine şüphe etmiyorum. 

İçişleri, emniyet ve jandarma bütçelerinde fazla ve eksikliklerin sebeplerini gösterir tahlili ra
kamlar aşağıda yazılmıştır. 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Niçin artmış olduğu 

209 5434 sayılı Kanun gere
ğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 80 530 

305 Kira karşılığı 11 000 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 14 ncü maddesinin gerektirdi
ği ödemeleri yapabilmek için bütçeye eklenmesi 
lâzımgelmiştir. 

Altmış üç ilde kiralanmış olan binaların sayısı 
535 tir. Kira sözleşmeleri gereğince bunlara ve
rilecek para miktarı 110 000 lira tutmaktadır. 
Onun için bu zam yapılmıştır. 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

307 1 Sürekli görev yolluğu 

6 Yabancı uzman ve hiz
metliler yolluğu 

309 1 Bakanlık otomobili işlet
me 

418 Seçim giderleri 

453 2 Kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin yol
lukları 

Lira Niçin eksilmiş olduğu 

10 000 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve iller 
idaresi kanunları da göz önüne alınarak artı
rılmıştır. 
Nüfus işleri için getirilecek uzmanın geliş, mem-

1 000 leket içinde inceleme ve icabında dönüş gider
lerini karşılamak için bu zamma lüzum görül
müştür. 

Muayyen hadde çıkarmak lâzımgelmesinden 
400 

3 400 000 1950 yılında yapılacak Milletvekili Seçimi için 

1949 yılında Başbakanlık Bütçesinde bulunan 
bu ödeneğin bakanlık bütçesine alınması karar-

6 000 laştırılmıştır. 

Toplam 4 026 980 

Lira 

Mukayese 

Lira 

4 026 980 1949 yılı Bütçesine göre artmış 23 538 152 1950 için teklif edilen bütçe toplamı 
'olan tertipler toplamı 

223 300 1949 yılı Bütçesine göre inmiş olan 19 734 472 1949 Bütçesinin toplamı 
tertipler toplamı 

3 803 680 Artan 3 803 680 1950 Bütçesinin fazlalığı 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tahlili 

içişleri Bakanlığının 1950 yılı hizmetleri için teklif edilen bütçe toplamı 1949 yılı bütçe topla
mına göre 3 803 680 lira fazlasiyle 23 538 152 liradır. 

Teklif edilen bütçenin tertiplerinde 1949 yılı rakamlarına göre meydana gelen farklar aşağıda 
sebepleriyle gösterilmiş bulunmaktadır. 

B. M. 

Eksilmiş olan tertipler 

ödeneğin çeşidi Lira Niçin eksilmiş olduğu 

202 1 Merkez hizmetliler ücreti 

203 1 Merkez geçici hizmetliler 
ücreti 

14 100 Bakanlık merkezindeki daire müdürü, elektrik
çi, tamirci, tamirci yamağı, boyacı ve motorcu 
kadrolarının kaldırılmasından. 

1950 yılında yalnız kaymakamlık kursu faaliye-
14 250 tine devam edeceğinden. 



B. M. ödeneğin çeşidi 

206 3 Doğum yardımı 

207 3056 sayılı Kanunun be
şinci maddesi gereğince 
ödenecek yabancı dil pa
ra mükâfatı 

301 

302 

303 

306 

307 

3 

1 

1 

2 
3 

öteberi giderleri 

Kırtasiye 

Basılı kâğit ve defterler 

Giyecekler 

Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

308 1 4598 sayılı Kanun gere
ğince tedavi giderleri 

309 2 Bakanlık otomobili tamir 

451 1 Satmalma ve abone kar
şılığı 

452 4489 sayılı Kanun gere
ğince staj için yabancı 
memleketlere gönderile
ceklerin yollukları 

Lira 

48 000 

— 185 
Ne için artırılmış olduğu 

Doğum yardımı olarak memurlara verilecek pa
ra miktarının maktu şekle konulmak istenilme
sinden. 

2 000 Tasarruf için. 

200 Tasarruf için. 

12 000 Yüzde on tenzilâta tâbi tutulmasından. 

2 750 Yüzde beş tenzilâta tâbi tutulmasından. 

5 000 Tasarruf için. 

20 500 Tasarruf için. 
700 Tasarruf için. 

4 000 Tasarruf için. 

100 Tasarruf için. 

7 000 Tasarruf için. 

34 999 Tasarruf için. 

476 

477 

501 

1 

2 

Kursa gelecek memurla-
rin yollukları 
Yönetim, sınav, ders not
lan 

1437 sayılı Kanun gere
ğince yüksek okul me
zunlarına verilecek avans 

42 700 

3 000 

12 000 

1 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

Toplam 223 300 
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B. M. 

201 

Artmış olaaı tertipler 

ödeneğin çeşidi 

Memur aylıkları 

Lira Niçin artmış olduğu 

495 150 

204 

208 

Ya!bancı uzman ve hiz
metliler ücreti 

5439 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ikramiye 

9 000 

13 900 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre bu
lundukları kadrolarda halen 'bir veya iki üst de
rece aylığı alanlar ile bundan sonra derecesi 
yükseltileceklerin terfi farkları göz önüne alı
narak Tbu zammın yapılması lâzım gelmiştir. 

Nüfus işleri için gelmesi sağlanan bir uzmanın 
yıllık istihkakını tamamlamak için. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi hükmüne göre bütçeye konulması 
icabetmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin tahlili 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1950 yılı hizmetleri iiçn teklif edilen bütçe toplamı 1949 yılı Büt
çe toplamına göre 1 355 460 lira fazlasîyle 34 822 720 liradır. 

Teklif edilen bütçenin bölüm ve maddelerinde 1949 yılı bölüm ve «iadelerine göre hâsıl olan 
farklar aşağıda sebepleriyle gösterilmiştir. 

Eksilen tertipler 

B. M. ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

206 Doğum yardımı 

212 4367 sayılı Kanun gere
ğince verilecek er tâyin 
karşılığı 

301 1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 

302 1 Kırtasiye 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

306 Giyecekler 

309 Taşıt giderleri 

410 1 Giyecekler 

Lira Ne için eksilmiş olduğu 

9 935 

104 160 

îstaribul Polis Okulundaki prevantoryum için 
'bu tertipten idare edilen kadroların kaldırılma
sından. 

Doğum yardımı olarak memurlara verilecek pa
ra miktarının maktu şekle konulmak istenilme
sinden. 

700 Mevcut kadrolara göre fazlalığından. 

6 000 Tasarruf İçin. 
3 000 Tasarruf için. 

2 000 Tasarruf için. 

4 000 Yüzde on tenzilâta tâbi tutulmasından. 

1 000 Yüzde beş tenzilâta tâbi tutulmasından. 

3 000 Tasarruf için. 
80 000 Aynı bölümün diğer maddelerine konulduğun

dan hakiki bir eksiliş değildir. 

350 000 Giyeceğe ait ve müstaceliyeti mevcut bir kısım 
eşyanın 1949 yılında temini cihetine gidilmesin
den. 



B. M. Ödeneğin çeşidi Lira -
- l â î -

Ne için eksilmiş olduğu 

416 Okullar giderleri 26 000 Bolis Kolejinden bir sınıf daha kalkmış bulun
masından. 

417 

418 

451 

455 

502 

601 

702 

B. M. 

201 

G-özetim altında bulunan
ların giderleri 

Polis telli ve telsiz tele
fonları 

Satmalına ve abone 

Prevantoryum ve sana
toryum giderleri 

Eski yıllar borçları 

Yüksek öğretim kurum
larında okutulan öğrenci 
giderleri 

Okullar ve kurslar kalo
riferi 

Toplam 

Artan tertipler 

Ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 

3 800 

240 000 

500 

20 000 

700 

3 600 

34 000 

892 395 

Lira 

960 300 

Tasarruf için. 

Buradan alınıp 701 nci bölümün birinci mad
desine konulmasından. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

öğrenci adedinin azalmasından. 

İlgili olduğu onarmanın geçen yıl yapılmış ol
masından. 

Ne için artırılmış olduğu 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre bu-

202 Hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerin ücreti 

206 Çocuk zammı 

208 1 Ş439 sayılı Kanun gere
kince memurlara verile
cek ikramiye 

209 Ş434 sayılı Kanun gere
ğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına 
Sapılacak ödemeler 

lundukları kadrolarda halen bir veya iki üst de
rece aylığı alanlar ile bundan sonra derecesi 
yükseltileceklerin farkları göz önüne alınarak 
bu zammın yapılmasına ihtiyaç vardır. 

15 836 Binası satmalmmış bulunan prevantoryumun hiz
metlileri için D cetveline eklenmiş olan kadro
lar karşılığıdır. 

Genel müdürlüğe müşavirlik yapmak ve polis 
45 000 enstitüsünün, de başında mütehassıs olarak bu

lunmak için getirilmesi düşünülen bir uzman 
için konulmuştur. 

16 240 Çocuk sayısı artmıştır. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesi hükmüne göre ilk defa olarak büt-

19 500 çeye konulan bir ödenektir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 14 ncü maddesinin gerektirdi
ği ödemeleri yapabilmek için bütçeye eklenme-

177 982 si bilhssap zaruri görülmüştür. 



- i â s -
B. M. ödeneğin çeşidi 

305 

302 3 öteberi giderleri (iller) 

Kira karşılığı 

307 5 Yabancı uzman ve hiz
metliler yolluğu 

309 Taşıt işletme ve tamir gi
derleri 

405 1 Yem, muytabiye, nal, mıh. 

453 2 Kongre ve konferanslara 
gideceklerin yollukları 

721 1 Polis telli ve telsiz tele
fonları 

Motorlu taşıt satmalına 
karşılığı 

Lira 

5 000 

10 000 

5 000 

136 000 

12 000 

4 995 

490 000 

Ke için artırılmış olduğu 

350 000 
2 

Bu tertibin ilgilendiği ihtiyaç geniştir. Bu ka
dar bir zam yapılması mümkün olabilmiştir. 

Altmış üç ilde kira ile tutulmakta olan bina 
adedi 212 dir. Kiraların mukaveleleri mucibin
ce 140 000 lira tuttuğundan geçen yıla göre bu 
miktar eklenmesi lâzımdır. 

Getirilecek uzman içindir. 

1949 yılında yeniden hizmete giren taşıtlar il« 
1950 yılında satmalınacaklar içindir. 
80 bin lirası aynı bölümün diğer maddelerin
den gelmekte olup hakiki artış 56 000 liradan 
ibarettir 

Mevcut 86 hayvanın seneliği 814 liradan muh
taç olduğu ödeneği temin için bu zam yapıl
mıştır. 

1949 yılında Başbakanlık Bütçesinde olan bu 
ödeneğin 1950 de emniyet bütçesine konulması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu artışın 240 000 lirası 418 nci bölümden gel
diği için şekle mütaallik bir artıştır. Hakiki ar
tış 250 000 liradır. 
Beş yılda tatbik esasa dayanan plân gereğin

ce polis telli ve telsiz telefonlarının ikmali için
dir. 

Yirmi Cip on beş kamyon satmalmması için
dir. 
207 ve 452 nci bölümlerin mevcudiyetini sağla
mak iiçndir. 

Toplam 2 247 855 

Diğer tertiplere konulmuş olan ödenekler 1949 yılı ödeneklerinin aynıdır. 

Lira 

Mukayese 

Lira 

2 247 855 1949 yılı Bütçesine göre artmış 34 822 720 1950 için teklif edilen bütçe toplamı 
olan tertipler toplamı 

892 395 1949 yılı Bütçesine göre eksilmiş 33 467 260 1949 Bütçesinin toplamı 
olan tertipler toplamı 

1 355 460 Artan 1 355 460 1950 Bütçesinin fazlalığı 



Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin tahlili 

Jandarma Genel Komutanlığının 1950 yılı hizmetleri için teklif edilen bütçe toplamı 1949 Büt
çe toplamına göre 1 883 982 lira eksik olarak 41 053 232 liradır. 

Teklif edilen bütçenin bölüm ve maddelerinde 1949 yılı rakamlarına göre hâsıl olan farklar aşa
ğıda sebepleriyle gösterilmiştir. 

B. 

201 

202 

206 

216 

301 

302 

303 

306 

307 

308 

405 

409 

410 

412 

414 

460 

701 

M. 

1 

1 
2 

2 

2 

1 

1 

2 

Eksilen tertipler 

Ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 

Hizmetliler ücreti 

Doğum yardımı 

1861 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ikramiye 

Kırtasiye (Merkez) 

Kırtasiye (îller) 
Döşeme ve demirbaş 

Basılı kâğıt ve defterler 

Giyecekler 

Geçici görev yolluğu 

Tedavi giderleri 

ölen ve öldürülen hay-
van tazminatı 

Tayinat 

Giyecekler 

Teçhizat 

Ecza ve sağlık gereçleri 

Taşıma giderleri 

Spor giderleri 

Onarma giderleri 

l i ra 

898 637 

22 346 

59 520 

5 000 

1 400 

7 300 
8 500 

3 150 

2 000 

19 500 

30 000 

2 640 

1 263 878 

736 000 

308 751 

33 300 

2 

3 325 

300 000 

Ne için eksilmiş olduğu 

Kadro değişikliğinden. 

Kadro değişikliğinden. 

Doğum yardımı olarak verilecek para miktarı
nın maktu şekle konulmak istenilmesinden. 

Tasarruf için. 

Yüzde on tenzilâta tâbi tutulmasından. 

Yüzde on tenzilâta tâbi tutulmasından. 
Tasarruf için. 

Yüzde beş tenzilâta tâbi tutulmasından. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. w 

Kadro değişikliğinden. 

Bir kısım ihtiyacın 1949 yılında temini ciheti
ne gidildiğinden. 
Bir kısım ihtiyacın 1949 yılında temini ciheti
ne gidildiğinden. 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden . 

Denklik için. 

Tasarruf için. 

Tasarruf için. 

Toplam 3 705 249 



Artan tertipler 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

205 Geçici tazminat 

209 Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

302 öteberi giderleri (tiler) 

305 1 Kira karşılığı 

Lira 

12 000 

Ne için artırılmış olduğu 

48 393 

5 000 

20 000 

309 2 Komutanlık otomobili 
onarma giderleri 200 

5 tiler taşıt işletmesi 200 000 

fi İller ta§ıt tamiri 30 000 

405 Satmalına ve tâviz 200 000 

409 2 Yem 262 670 
3 Yakacak, aydınlatma, 

411 

ısıtma 

Harîb gereçleri ve teçhizat 

Motorlu taşıt karşılığı 

Toplam 

61 000 

282 000 

700 000 

2 

1 

1 

1 821 267 

Subay Okuluna gelecek subayların dahi hesaba 
katılmasından. 

5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin hük
münü uygulamak için. 

Belediye su tesislerinden istifadelerin gelişme
siyle beralber 'bâzı yerlerde su fiyatının artırıl
masından. 

Altmış üç ilde kira ile tutulmakta olan bina 
adedi 614 dür. Kiraları mukaveleleri gereğince. 

Otomobilin miadını doldurmuş ve çok eski olma
sından. 
1949 da yeniden 16 cip aralb asının hizmete gir
mesinden ve 1950 yılında yeniden taşıt satmalı-
nacağından. 
Taşıt adedinin artmasından ve eskilerin sık sık 
tamire İhtiyaç göstermesinden. 

Binek olarak 500 hayvan mulbayaa edileceğin
den. 

Binek olarak satınalınaeak 500 hayvanın yemi 
Onman işletmelerince tesbit olunan teslim yer
lerine göre nakliye masrafının artmasından. 

Saitmalınacak 500 binek hayvanı muytaıbîyesi ile 
jandarma telefonlarının. 
Satınalınaeak bir takip otomolbili, iki sarnıç 
kamyonu, 41 cip, 10 cip kamyonu, 49 motosiklet 
10 bisiklet bedeli olarak tahmin olunmuştur. 
201 nci bölümün mevcudiyetini sağlamak için 
konulmuştur. 
207 nci bölümün mevcudiyetini sağlamak için 
konulmuştur. 
208 nci bölümün mevcudiyetini sağlamak için 
konulmuştur. 

Diğer tertipler 1949 yılında konulan ödeneklerin aynıdır. 
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Mukayese 

Lira Lira 

3 705 249 1949 yılı Bütçesine göre eksilmiş 42 937 214 1949 yılı Bütçesinin toplamı 
olan tertipler toplamı 

1 821 267 | 1949 yılı Bütçesine göre artmış 41 053 232 1950 yılı Bütçesinin toplamı 
olan tertipler toplamı 

^_ v. 
1 883 982 Eksilen 1 883 982 Eksilen 



Rapor 

İçişleri Bakanlığınca teklif edilen 1950 yılı Bütçesi 23 538 152 liradır. 1949 Bütçesi 20 234 472 lira 
olduğundan geçen yıla nazaran 3 803 680 lira fazladır. 

Bu fark, aşağıda gösterildiği üzere bâzı bölümlerdeki artma ve diğer bâzı bölümlerdeki eksiltme 
tutarlarının hasılasıdır. 

Arttınlan bölümler şunlardır : 

B. M. Lira 

Emekli Sandığına yapılacak ödeneklerden 
Kira karşılığından 
Sürekli görev yolluğundan 
Yabancı uzman ve hizmetliler yolluğundan 
Bakanlık otomobil işletmesinden 
Seçim giderleri (1950 seçimi için) 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluklarından 
4598 sayılı Kanuna göre aylık farklarından 
Yabancı uzman ücretlerinden 
5439 sayılı Kanun uyarınca verilecek ikramiye 

4 026 980 Toplam 

Eksilen bölümler : 

B. M. Lira 

209 
305 
307 
307 
309 
418 
453 
201 
204 
208 

1 
6 
1 

2 

80 530 
11 000 
10 000 
1 000 
400 

3 400 000 
6 000 

495 150 
9 000 
13 900 

202 1 14 100 Merkez hizmetliler ücreti 
203 1 14 250 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
206 3 48 000 Doğum yardımı 
207 2 000 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para 

mükâfatı 
301 3 2 000 öteberi giderleri 
302 1 12 000 Kırtasiye 
303 1 2 750 Basılı kâğıt ve defterler 
306 5 000 Giyecekler 
307 2 20 500 Geçici görev yolluğu 
» 3 700 Müfettişler yolluğu 

308 1 4 000 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi giderleri 
309 2 100 Bakanlık otomobili tamiri 
451 1 7 000 Satın alma ve abone karşılığı 
452 34 999 4489 sayılı Kanun gereğince sitaj için yabancı memleketlere gönderilecekle

rin yollukları 
476 1 42 700 Kursa gelecek memurların yollukları 
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B. M. Lira 

477 12 000 1437 sayılı Kanun gereğinco yüksek okul mezunlarına verilecek avans. 
501 1 

223 300 Toplam 

Aradaki fark 3 803 680 liradır. Bütçenin şevkinden sonra üçü 20, biri de 15 liralık olmak üze
re dört kadro 5439 sayılı Kanunun geçici maddesi uyarınca «L» cetveline alınarak 4100 liralık bir 
tasarruf temin edilmiştir ki bunun da genel toplamdan indirilmesi gerekmektedir. 

A) Rasyonel çalışmaların sağlanması bakımından teşkilât ve kadrolar üzerinde alınmış bir ta
sarruf tedbiri şimdilik müşahede edilmemiştir, iller Kanunu tatbikatının iyi neticeler verdiği Ba
kanlık Gerekçesinde de ifade edilmiş bulunduğuna göre bu iyi neticelerden birinin de illerdeki 
işlerin mahallinde kesin olarak halledilmesi ve bu suretle merkezin işinin hafiflemesi tabiî bulundu
ğundan merkez kadrolarında bir tasarruf teminini imkân dâhiline sokması lâzım gelmektedir. An
cak Bakanlıkça 5439 sayılı Kanuna göre dört memur kadrosu «L» cetveline alınmakla şimdilik ik
tifa edilip yeni durumun yapılan tetkiklerin sonucuna bağlanmakta olduğu gerek çalışma metodları 
bu tetkik neticesinde yeni bir usule tâbi tutularak yakm bir zamanda hazırlığı bitecek yeni bir 
Teşkilât Kanunu tasarısı ile bu maksadın sağlanacağı ifade edilmektedir. 

B) Açık maaş : 

Yapılan incelemede, bugün açık maaş alanların Bakanlık emrinde bulunanlarla memuriyeti kal
dırılmış olanlardan ibaret olduğu görülmüştür. 

Bakanlık emri, ^ır idari tedbir olduğuna göre her gün bunların sayısı tehavvül edebileceğinden 
üzerinde durulmamıştır. 

Memuriyeti ilga edilenlere gelince : Bunlar, kırk sekizi bucak tahrirat kâtipleri, on altıvı 
genel müfettişlik memurları, on üçü İller idaresi Kanununun tatbikmdan dolayı açıkta ka
lanlardır. 

Genel Müfettişlik memurlariyle bucak tahrirat kâtiplerinin açıkta kalmaları iki yıl önce vâki ol
muş bulunduğuna göre ve bu müddet zarfında bu derecelerdeki memurluklardan bu boşlukları ka-
pıyacak kadi r inhilâl vukubulacağı tabiî bulunduğundan birçoklarının tâyinleri illere ait olan 
kadrolara Bakanlıkça Memurin Kanunu hükümkrini tatbik ettirmek suretiyle tercihan aldırılma-
ları gerekirdi. Bu durum devam ettiği takdirde bütçeye konmuş olan 75 000 liralık ödenek açık 
maaşları karşılamıyacaktır. Ve 1949 yılında olduğu gibi aktarma ve belki de ilk ödenek istenme
sini gerektirecektir. 

C) 2919 sayılı Kanuna göre 60 maiyet memuru istihdam edilmektedir, içişleri Bakanlığınca, 
bu kanuna göre istihdam edilen maiyet memurlarının sayısı muayyen olduğundan hazırlandığı 
bildirilen Teşkilât Kanunu Tasarısında bunlar için de kadro tahsis edilerek bütçe bakımından 
Devlet sarfiyatının tahmilini kolaylaştırması uygun olacaktır. 

Ç) Bakanlıkta emekli olarak istihdam edilenlerin sayısı 19 dur. Geçen yılki miktar 34 olduğu
na göre bir azalma vâki olmuştur. Bu hususta şifahen izahat da verilecektir. 

D) Hiimetliler ücretinde bir eksilme vâki olmuştur. Burada üzerinde durmak istediğimiz nok
ta. diğer B|akanlık ve daireler ücretlileriyle bu Bakanlık ücretlileri arasında bir teadülün mevcut 
olmamasıdıjr. Bu yönden bütün Devlet teşkilâtı bir kül halinde mütalâa edilerek teadülün sağlan
ması uygun görülmektedir. Yapılan 14 100 liralık tasarruf da bütçe bakımından bir tasarruf sayı-
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lamaz. Çünkü tasarruf edilen hizmetlerin karşılığı ödenek Maliye Bakanlığı Bütçesine konulmuş 
bulunmaktadır. 

E) Yabancı uzman ve hizmetliler ücreti olarak 1949 yılında bütçeye konulmuş bulunan 15 000 
liraya 9 000 lira daha eklenmiştir. Bu ödenek gerekçede de açıklandığı üzere kendisiyle anlaş
maya varılmış İsviçreli bir nüfus uzmanı için konulmuştur. Memleketin düzeltilmeye en çok 
muhtaç olan bu hizmetinin kifayetle ifası için sevkedilen Kanun tasarısı B. M. Meclisi komis-
yonlarındadır. Bugünkü 940 bucaktan 265 inde nüfus memuru vardır. Bu suretle hizmetin ifası 
bakımından memlekette bir muadelet yoktur. Bakanlığın bu hizmeti ele almış olması takdirle kar
şılanmıştır. • 

F) Memurların doğum yardımlarında 48 000 lira indirme yapılmıştır. Bütçe Komisyonunca 
kabul edilmiş bulunan Kanun tasarısında 200 lira maktu esas alınmış olmasına göre burada bir 

artırma lâzımgelecektir. 

I I 

A) İllerde bâzı dairelerin döşeme ve demirbaş durumları acınacak bir haldedir. Dolapsız bir 
nüfus dairesinin hizmeti lâyıkiyle ifası hakikaten imkânsızdır. Bu itibarla illerin bu ihtiyaçları
na bütün Devlet teşkiâtma şâmil bir kül halinde mütalâa edilerek pılânlaştırılması uygun olacak
tır. 

B) Posta ve telgraf ücretleri hakkındaki kanunun iyi neticeler verdiği müşahede edilmekte
dir. 

C) Kira ödeneği 535 binanın mukavelelerine göre tesbit edilmiştir. 

Ç) Müfettiş yollukları kâfi değildir. Bu hizmetin aksaması ihtimal dahilindedir. 

D) Seçim giderleri, mevcut kanuna göre ara seçimlerindeki masraflar da göz önünde tutularak 
hesaplanmıştır ki, bu hususta gerekli şifahi izahat arzedilecektir. 

E) Kongre ve konferanslara gidecekler için 6 000 lira olarak konulan ödenek geçen yıl Baş
bakanlık Bütçesine konmuş olan ödenekten ayrılmıştır. 

F) Kurslar, bu bölümde 45 700 liralık bir tasarruf temin edilmiştir. Bu tasarrufun bucak 
müdürleri kursunu bu yıl açmamak düşüncesiyle temin edildiği anlaşılmaktadır. İller İdaresi Ka
nununa göre tâyin edilecek bucak müdürlerinin kurs görmeleri mecburi olduğundan bu hu
susun Bakanlıkça yüksek komisyonda açıklanacağı tabiidir. 

G) Yüksek okul mezunlarına verilecek olan avans da kaldırılmıştır ki, bu hakiki bir tasarruf 
sayılamaz. 

I I I 

A) Bu yıl da ilce kurulmak üzere bütçeye b ' r ödenek konulmamıştır. Bütün şartların değiş
mesi dolayısiyle mevcut idari taksimatın ihtiyaçlara uygun olmadığı ve bu sebeple de yeni bir 
idari taksimat için tetkiklerde bulunulması sebebiyle şimdilik yeni ilçeler teşkili cihetine gi
dilmediği ifade edilmektedir. 

B) Kaymakamların Şark ve mahrumiyet mıntakalarında hizmet görmelerine ihtimam edilmek
tedir ki, takdirle karşılanan bu usulün diğer Devlet teşkilâtına da teşmili temenni olunur. 

Saygılarımızla arzederiz. 
Malatya Milletvekili Urfa Milletvekili 

M. Sadık Eti Atalay Akan 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

203 

İçişleri Bakanlığı 
1949 
Yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
5 320 5 320 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı l -jo ^ 650 
2 iller memurları aylığı $ 
3 Merkez memurları açık aylığı \ n^ QAQ 
4 İller memurları açık aylığı ] 

202 

1 210 800 
12 726 000 

3 X)00 
72 000 

1 202 7Q0 
12 726 000 

3 000 
72 000 

1 
2 

0 

0 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

13 516 650 

l 
S 

1 
}_ 

784 260 

784 260 

0 

36 750 

36 750 

14 011 800 

138 300 
631 860 

770 160 

0 

22 500 
0 

22 500 

14 003 700 

138 300 
631 860 

770 160 

22 500 

0 
0 

0 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 15 000 24 000 24 000 

II - Başka haklar 
205 ., j £eçici tazminat 80 000 80 000 80 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı [ 

2 İller memurları çocuk zammı J 
3 Merkez memurları doğum yar- ) 

dimi [ 
4 iller memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar- ] 

dimi [ 
6 iller memurları ölüm yardımı J 
7 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 5 000 3 000 3 000 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 13 900 13 900 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 728 470 809 000 809 000 

210 Temsil ödeneği 657 300 657 300 657 300 

1 193 000 

100 000 

17 000 

50 000 

1 360 000 

1 

1 

50 000 
143 000 

5 000 
47 000 

1 000 
16 000 
50 000 

312 000 

50 000 
1 143 000 

5 800 
53 400 

1 000 
16 000 
50 000 

1 319 200 

ikinci kısım toplamı 17 183 430 17 703 660 17 702 760 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 

10 000 
5 000 
10 000 
20 000 

10 000 
5 000 
9 800 
20 000 

10 000 
5 000 
9 800 
20 000 



B. 

302 

M. 

5. 

1 
2 
3 
4 
5 

İçişleri Bakanlığı 

1949 
Yıl ı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

22 000 

67 000 

120 000 
30 000 
20 000 
16 000 

140 000 

326 000 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

22 000 

66 800 

108 000 
30 000 
20 000 
16 000 

140 000 

314 000 

22 000 

66 800 

108 000 
30 000 
20 000 
16 000 

140 000 

314 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 55 000 
304 Posta,telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 

leri [ 455 000 
2 İller posta ve telgraf ücretleri J 
3 Merkez daireleri telefon gider- ] 

leri [ 40 000 
4 İller daireleri telefon giderleri J 

52 250 

75 000 
380 000 

20 000 
20 000 

52 250 

75 000 
380 000 

20 000 
20 000 

305 

306 
307 

0 
•o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez \ 
i l ler J 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Genel müfettişlikler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 
Valiler devir yoluklları 
Kaymakamlar devir yollukları 

495 000 

0 
99 000 

99 000 

20 000 

130 000 
80 500 

103 700 
1 
1 

5 000 
35 000 

150 000 

495 000 

0 
0 

110 000 

110 000 

15 000 

140 000 
60 000 

103 000 
1 
1 

6 000 
35 000 

150 000 • 

495 000 

110 000 
0 
0 

0 

15 000 

140 000 
60 000 

103 000 
1 
1 

6 000 
35 000 

150 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

312 

10 

11 

5005 sayılı Kanun gereğince 
bucak müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş giderleri 
Nüfus müdürleri devir yolluk
ları 
Askerlik Mükellefiyeti hakkın
daki 2850 sayılı Kanun gere
ğince köy ve mahallelerde ya
pılacak askerlik yoklamasında 
bulunan nüfus memurları yol
lukları 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez \ 
2 İller J 

Bölüm toplamı 

309 Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
3 Genel müfettişlikler taşıtları 
4 Merkez taşıtları işletme gider- ] 

leri [ 
5 Merkez taşıtları onarma gider- f 

leri J 

Bölüm toplamı 

Genel müfettişlikler giderleri 

451 200 

10 000 

451 200 

10 000 

451 200 

10 000 

30 000 

Bölüm toplamı 995 402 

34 000 

34 000 

1 600 

1 600 
1 

2 000 

5 201 

30 000 

985 202 

2 500 
27 500 

30 000 

2 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 096 604 2 073 754 

30 000 

985 202 

2 500 
27 500 

30 000 

2 000 

1 500 
1 

1 200 

800 

5 501 

1 

2 073 754 

1 500 
1 

1 200 

800 

5 501 

1 

2 073 754 
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B. 

403 

417 

418 

451 

M. 

1 

2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Dumlupınar'da Zafer Bayramı 
töreni genel giderleri 
Nüfus işleri 
Nüfus defterlerinin ve kâğıt
larının satın alma, bastırma, 
onarma ve ciltleme giderleri ve 
nüfus kayıtlarının yeni defter
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 
Nüfus yazımı 

Bölüm toplamı 

Seçim giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

10 000 

60 000 
10 000 

70 000 

100 000 

14 000 
16 000 

30 000 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 

10 000 

60 000 
10 000 

70 000 

3 500 000 

7 000 
16 000 

23 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

68 100 
10 000 

78 100 

3 000 000 

7 000 
16 000 

23 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Milletlerarası kurumlara katıl-

35 000 

ma payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

1 000 

0 

1 000 

6 000 

1 000 

6 000 

Bölüm toplamı 1000 7 000 7 000 



İçişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Kaymakamlık ve bucak mü
dürlüğü kursları ve İçişleri 
meslek kursu 
Kursa gelecek memurların yol
lukları, gündelikleri ve incele
me gezileri yollukları ve her 
çeşit uygulama genel giderleri 
Yönetim, sınav, ders notlarının 
yazdırma, çoğaltma ve sair gi
derleri 

Bölüm toplamı 

1437 sayılı Kanuna göre mec
buri hizmete tâbi yüksek okul 
mezunlarına verilecek avans 

85 000 

6 000 

91 000 

12 000 

42 300 

3 000 

45 300 

O 

42 300 

3 000 

45 300 

0 

Dördüncü kısım toplamı 349 000 3 655 301 3 163 401 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçları 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

40 118 40 117 40 117 

58 000 
2 000 

60 000 

100 118 

58 000 
2 000 

60 000 

100 117 

58 000 
2 000 

60 000 

100 117 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 
İkinci kısım toplamı 17 183 430 17 703 660 17 702 760 
Üçüncü kısım toplamı 2 096 604 2 073 754 2 073 754 
Dördüncü kısım toplamı 349 000 3 655 301 3 163 401 
Beşinci kısım toplamı 100 118 100 117 100 117 

GENEL TOPLAM 19 734 472 23 538 152 23 045 352 
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Rapor 
26 . XII . 1949 

1950 Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 1949 yılı Bütçesine nazaran 1 355 460 lira fazla olmak 
üzere 34 822 720 liradır. 

Bu fazlalık artarı tertipler toplamı 2 247 855 lira ile eksilen tertipler toplamı 892 395 liranın 
hasılasıdır. 

Artan ve eksilen tertipler bütçe tasarısı gerekçesinde açıklanmış bulunduğundan raporda tek
rarına lüzum görülmemiştir. 

I 

1. Genel Müdürlükte biri baş hekim, 3 dâhiliye, 1 operatör, 1 kulak boğaz, 1 asabiye müta-
hassismdan müteşekkil 7 kişilik bir sıhhi kurul vardır ki ; bu teşkilâtta ve gerek İstanbul Em. 
Md. deki 5 doktor kadrosu hakkında geçen yd Bütçe Komisyonunca tesbit edilen esaslara göre 
bir karar alınması gerekmektedir. 

2. 2919 sayılı Kanuna göre 1949 yılında 43 komiser Mu. ve 8 polis M. tâyin edilmiş olup 1948 
de de 2 komiser Mu. mevcut iken bu yıl bunlardan kadroya geçirilemiyerek istihdam edilenlerin 
sayısı 25 dir. 

3. Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilâtında Emekli olarak istihdam edilenlerin sayısı 20 dir. 
Bu hususta şifahi açıklama yapüacaktır. 

4. Bu yıl; Genel Müdürlüğe Müşavirlik yapmak ve Polis Enstitüsünün başında mütahassıs 
olarak bulunmak üzere bir yabancı uzman getirilmesi kararlaştnlmış ve bunun için 45 000 liralık 
bir ödenek ve 5 000 liralık da yolluk konulmuştur. 

i-

5. Memurların doğum yardımlarında 104 160 lira indirme yapılmıştır. Bütçe Komisyonunca 
kabul edilmiş olan kanun tasarısında 200 lira maktu esas alınmış olduğuna göre bu ödenekte bir 
artırma yapmak lâzımgeiecektir. 

6. Geçici hizmetliler bölümünden eksiltilen 9 935 lira hizmetliler ücreti bölümüne yani E 
cetvelinden D cetveline ilâve olunmaktadır. Burada ayrıca 5 901 liralık bir fazlalık vardır. Bu su
retle 14 kişilik bir Pravantoryum kadrosu tesis <xlilmektedir. Bu hususta da geçen yıl tesbit edi
len esaslara göre bir karar alınması gerekmektedir. 

7. Emniyet kadrosunda 4598 sayılı Kanun uyarınca 3 142 bir üst dereceden, 4 519 zu iki üst 
dereceden aylık almaktadır ki 960 300 liralık ilâs7e bunu karşılamaktadır. 

n 
İller büro giderleri kâfi değildir. Bu bölümün Öteberi giderlerine 5 000 lira eklenmiştir. Bu hu

susta şifahen de izahat arzedilecektir. 

2. Kira karşılığı mukavelelerine göre hesap'anmjştır. Bina yapılmcıya kadar tasarruf sağla
namayacaktır. Pravntoıyum için geçen yıl İstanbul Belediyesinin de yardımiyle bir bina satın 
alınmış olduğundan bu yıl 1 liralı* ödenek konmuştur. 

3. Giyeceklerden kış gelmesi dolayısiyle ek ödenek alındığı için 350 000 liralık eksilme vâki 
olmuştur. 
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4. Polis kolejinin 1 smıfı daha k a l d ı r ı l d ı içir. okullar giderlerinden 26 000 lira indirilmiştir. 

5. Posta ve Telgraf ücretleri hakkındaki kanun Em. teşkilâtında iyi neticeler vermiştir. An
cak; telefon ücreti kâfi değildir. Bundan evvelki yıllarda da karşılanamamıştır. Bu hususta bir 
sureti hâl bulunması zauridir. 

nı 
1. 433 ilçeden 252 sinde henüz polis teşkildi yoktur. Polis teşkilâtı olan 182 ilçeden 37 sinde 

3 memurluk bir kadro bulunmaktadır. 

2. Polisi vasıtalarla teçhiz etmek maksadiyle mevcut taşıt vasıtalarına bu yıl 20 jip ve 15 
kamyonet ilâve etmek maksadiyle 350 000 lira konulmuştur. Bu yeni vasıtaların işletme masrafı 
olarak da 56 000 lira eklenmiştir. Bu vasıtaların İllere tevzii; jandarma taşıt vasıtaları göz önün
de bulundurularak yapılmaktadır. 

3. Yine polisi Telsiz vasıtalariyle teçhiz etme': için 5 yıllık bir plân yapılmış; 1949 Bütçesinin 
418 nci bölümünde bulunan 240 bin liralık öde ıek 721/1 bölüme nakledilmiş ve buna 250 000 
liralık ödenek eklenmiştir. Bu 490 000 lira ile istanbul ve İzmir illerinin telsizle Ankara'ya raptı 
ve geçen yıllarda olduğu gibi mevcut manyotolu oolis santral ve telefonlarının tamir ve idame 
giderleri sağlanacaktır. 

Gerek bu hususta ve gerek taşıt vasıtalarının kullanışları hakkında şifahen de açıklama yapı
lacaktır. 

Saygılarımızla arzederiz. 

Malatya Milletvekili Urfa Milletvekili 
Sadak Eti AtaJay Akan 
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B. M. 

201 

'*rı 

204 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Personel gider
leri $ 

1 - Aylıklar.ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı [ 
2 İller memurları aylığı Ç 
3 Merkez memurları açık aylığı l 
4 iller memurları açık aylığı \ 

23 493 400 

5 000 

1 000 000 1 000 000 
23 453 700 23 453 700 

1 1 
4 999 4 999 

Bölüm toplamı 23 498 400 24 458 700 24 458 700 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 .tiler hizmetlileri ücreti S 267 184 

Bölüm toplamı 267 184 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler üc- ] 

reti \ 
2 tiler geçici hizmetliler ücreti J 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

26 836 

26 836 

40 800 
242 220 

283 020 

1 
16 900 

16 901 

45 001 

40 800 
242 220 

283 020 

. 16 900 

16 901 

60 001 

I I - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 308 932 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı " \ 1 907 760 

2 tiler memurları çocuk zammı J 
3 Merkez memurları doğum yar- ] 

dimi ' I- 217 000 
4 tiler memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar- ] 

dimi I- 12 640 
(3 iller memurları ölüm yardımı j 

308 932 308 932 

65 000 
1 859 000 

20 000 
92 840 

2 640 
10 000 

65 000 
1 859 000 

21 000 
99 000 

2 640 
10 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 Yakacak zammı 35 000 35 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
İkramiye ve para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine şöre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını karşılığı 
Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nakdî 
Tazminat Kanunu gereğince 
verilecek tazminat 

O 

0 

5 000 

5 000 

1 000 

19 500 

5 000 

24 500 

1 000 

35 000 

Bölüm toplamı 2 172 400 2 084 480 2 091 640 

19 500 

5 000 

24 500 

1 185 435 1 363 417 1 363 417 

2 709 100 2 708 400 2 708 400 

1 000 

ikinci kısım toplamı 30 174 288 31 291 352 31 316 512 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 

15 000 
6 000 

9 000 
3 000 

9 000 
3 000 
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B. 

302 

M. 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Tsıtma 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

7 000 

28 000 

40 000 
40 000 
20 000 
45 000 
70 000 

215 000 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

17 000 

36 000 
10 000 
25-000 
45 000 
70 000 

216 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

17 000 

36 000 
40 000 
25 000 
45 000 
70 000 

216 000 

303 
304^ 

305 

306 
307 

Basılı kâğıt ve defterler 20 000 
Posta,telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 
leri " I- 256 466 

2 İller posta ve telgraf ücretleri J 
3 Merkez daireleri telefon gider- ] 

leri } 70 000 
4 İller telefon giderleri J 

19 000 19 000 

56 466 
200 0O0 

15 000 
55 000 

56 466 
200 000 

15 000 
55 000 

1 
2 
3 

1 
2 
o o 
4 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
İller 
Pravaııtoryum için bina kira
lama karşılığı 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

328 4C6 

0 
130 000 

0 

130 000 

12 000 

110 000 
30 000 
18 000 

3 

326 466 

1 
139 998 

1 

140 000 

9 000 

110 000 
30 000 
18 000 

1 

326 466 

1 
139 998 

1 

140 000 

9 000 

110 000 
30 000 
18 000 

1 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 158 002 

5 001 

163 002 

5 001 

163 002 

308 Tedavi giderleri 
1 4598 sayılı Kanun gereğince 

merkez memurlarına ödenecek 
tedavi giderleri ve yollukları 

2 4598 sayılı Kanun gereğince 
iller memurlarına ödenecek te
davi giderleri ve yollukları 

3 Görev sırasmda yaralanan, 
hastalanan ve kazaya uğrayan 
merkez memurları tedavi gi
derleri 

4 Görev sırasında .yaralanan, 
hastalanan ve kazaya uğrayan 
iller memurları tedavi gider
leri 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
2 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
3 îller taşıtları işletme giderleri 
4 îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 

1 

38 000 

25 000 

63 000 

64 000 

5 000 

33 000 

8 000 

17 000 

63 C00 

5 0O0 

5 000 

33 000 

8 000 

17 000 

63 000 

5 000 

24 000 
0 
0 

88 000 

1 040 468 

3 000 
115 000 
21 000 

144 000 

1 097 468 

3 000 
115 000 
21 000 

144 000 

1 097 468 

.Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

405 Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekleri 

İ Satınalma karşılığı 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yem, mûytabiye, nal, mıh ve 
başka gereç karşılıkları ile te
davi ve ilâç ve köpekler için 
yiyecek giderleri 58 000 

Bölüm toplamı 

Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya memleket içinde yer de
ğiştirmeye mecbur edilecek 
yabancıların gönderme, iaşe 
giderleriyle bunlara memur 
edileceklerin gerekli giderleri 
Polis telli ve telsiz telefonlerı 
ve telsizleri işletme giderleri 

58 001 

Haber alma giderleri 203 500 
Giyecek ve teçhizat 
Giyecekler 1 000 000 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme gereçleri ve yedek par
çaları 55 000 

Bölüm toplamı 1 055 000 

Okullar giderleri 
Polis memur ve adayları, öğ
rencileri yiyecek ve giyecek gi
derleriyle harçlık ve yollukları 280 000 
Yönetim ve sınav giderleri 60 000 

Bölüm toplamı 340 000 

20 000 

250 000 

70 000 

70' 001 

203 500 

650 000 

55 000 

705 000 

259 000 
55 000 

314 000 

16 200 

10 000 

70 000 

70 001 

203 500 

650 000 

55 000 

705 000 

259 000 
55 000 

314 000 

16 200 

10 000 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

2 000 
4 800 

6 800 

1 500 
4 800 

6300 

1 500 
4 800 

6 300 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 

455 

476 

Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Milletlerarası kurumlara katıl-
ma payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Pravantoryum ve sanatoryum 
tesisi, yönetim, iaşe, ilâçlar ile 
sair genel giderler 
İllerde açılacak polis kursları 
giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

5 000 

0 

5 000 

60 000 

1 

1 998 303 

5 000 

4 995 

9 995 

0 

40 000 

1 

1 374 999 

5 000 

4 995 

9 995 

40 000 

1 

1 374 999 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yuları borçlan 
2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

8 500 8 500 8 500 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

6 000 
1 000 

7 000 

15 500 

6 000 
1 000 

7 000 

15 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Yüksek öğretim kurumlarında 
okutturulacak öğrenci gider
leri 

Altıncı kısım toplamı 

9 000 
9 000 

5 400 
5 400 

5 400 
5 400 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Yedinci hısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
701 Onarma 

0 Okullar ve kurslar kalöriferle-

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

165 000 

721 

722 

ri ve diğer tesislerinin onarma 
giderleri 34 000 
Teknik giderler 

1 Polis telli Tje telsiz telefonları 
ve teletipleri satmalma ve de
ğiştirme giderleri 0 

2 Fotoğraf ve daktiloskopi tesis
leri, makina ve gereç giderleri 30 000 

1950 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

165 000 

0 

490 000 

30 000 

165 000 

0 

490 000 

30 000 

Bölüm toplamı 

Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

Yedinci kısım toplamı 

30 000 

1 

229 001 

520 000 

1 

685 001 

520 000 

1 

685 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

TOPLAM 

Taşıt satmalması için Maliye 
Bütçesine 

30 174 288 
1 040 468 
1 998 303 

16 200 
9 000 

229 001 

33 467 260 

0 

31 294 352 
.1 097 468 
1 374 999 

15 500 
5 400 

685 001 

34 472 720 

350 000 

31 
1 
1 

316 512 
097 468 
374 999 
15 500 
5 400 

685 001 

0 

0 

GENEL TOPLAM 33 467 260 34 822 720 34 494 880 
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Rapor 
26 . XII . 1949 

Jandarma Genel Komutanlığı 1950 Bütçesi 1949 yılı Bütçesinden 1 883 982 lira noksan olmak 
üzere 41 053 232 lira olarak teklif edilmiştir. ~ 

Bu fark, gerekçede gösterildiği üzere bâzı tertiplere yapılan eklemeler toplamı ile, bâzı tertipler
deki indirmelerin hâsılasıdır. Ancak bütçenin sevöinden sonra emekliye ayrılan subaylar aylığından 
1.3 500 lira bir tasarruf yapılmıştır ki, bunun da umumi-toplamdan düşülmesi gerekmektedir. 

Artan ve eksilen tertipler bütçe tasarısı gerekçelinde gösterildiği için burada tekrarına lüzum gö
çü İmiyerek açıklamayı gerektiren bölümler üzerinde durulacaktır. 

I 

1. .Jandarma bütçesinin aylıklar bölümünden bu yıl indirilen 898 637 liranın 31.3 738 lirası 
subay ve memur aylıklarından ve 584 529 lirası e,:* ve erbaş aylıklarmdandır. 

Burada jandarma subay ve askerî memurları ile erat kadrosu üzerinde durmak lâzımgelmektedir. 

A) Bu yıl Genel Komutanlık yıllık kadrosu, 1949 yılı Bütçe Komisyonu temennisine uyularak 
komisyon bütçesi ile birlikte sunulmuş olduğundan incelenmiştir. 

Subayların terfii ve emeklilikleri göz önünde tutularak kadro Mart - Ağustos, Eylül - Şubat 
olmak üzere iki devreye ayrılmıştır. 1949 yılı kadrosuna nazaran 1950 Mart - Ağustos kadrosu 155 
ve 1950 Eülûl - Şubat kadrosu ise 125 noksandır. 

Askerî memurlar: 1950 Mart - Ağustos kadrosu 1949 yılma nazaran 1939, 1950 Eylül - Şubat dev
resi ise 46 noksandır. 

Gediklilerden 1940 a nazaran 221, uzatmalılardan 116, mükelleflerden 4131 noksanlık vardır. Ay
rıca 1950 yılı 8 nei ayı sonunda erattan 5 000 terhis edilecektir. 1949 yılında jandarma tüzüğü değiş
tirilerek 31 bölge komutanlığı kaldırılmış ve bu suretle 66 subay tasarruf edilmiştir. Fakat 12 mü
fettişlik 21 müfettişliğe çıkarılmıştır. 

B) Jandarmanın azaltılmasına karşı bu kuvveti daha hareketli hale sokmak için vasıtalarla teçhiz 
yoluna gidilmiştir. Bu maksatla 'beheri 400 lira hesabından 500 hayvan almak üzere bütçeye 
200 000 lira eklenmiştir. 

Yine mevcut 104 taşıt vasıtasına hu yıl bir takip otomabili, 2 sarnıç kamyonu, 41 jeep,, 10 
jeep kamyonu 49 motosiklet, 10 (bisiklet ilâve etmek üzere bütçeye 700 000 lira eklenmiş bulun
maktadır. 

Bu vasıtaların illere taksim ve tevziinden polis taşıt vasıtaları ile karşılıklı yardımlaşma ve 
aynı zamanda idare âmirlerinin de hundan faydalanması göz önünde tutulmaktadır. 

Yine !bu yeni taşıtların işletme ve onarma giderleri için de hütçeye 230 000 lira eklenmiştir. 

C) Jandarma kadrosunda, subay sayısı rütbelerle mütenasip değildir. Jandarma teşkilâtını 
iki kısımda mütalâa etmek mümkündür. Birisi seyyar kıtalardır ki bu askerî teşkilâtın aynıdır. 
Diğeri sabit hizmetlerdir. Bu şahit hizmetlerin hususiyeti vardır. Bütün bunlar göz önünde tu
tularak kadronun kanunla tesbit edilmesi uygun olacaktır. Bu hususta şifahen de izahat arzedile-
cektir. 

Jandarma erlerinin vasıfları da malûmdır. Yazıp okuma bilmiyen bir erin hu hizmeti ifasındaki 
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güçlük aşikardır. Büyük Meclise sunuluğu bildirilen za'bita kanunu ile düzeltileceği ifade edil
miştir. 

!£• '• . - ' n 
• . V f t 

A) Jandarma teşkilâtında emekli olarak istihdam edilenlerin sayısı 25 dir. 

B) Hizmetliler ücretinden indirilen 22 346 lira 19 hizmetlinin bu yıl kadrodan çıkarılmasın
dan meydana gelmiştir. 

I I I 

A) Kira karşılığı 20 000 lira artmıştır. Jandarma teşkilâtının kira ile oturduğu binaların 
sayısı 614 tür. 

B) TaymaJttan 1 263 878 lira indirilmiştir. İndirilen miktar bu yıl kadrodan indirilen erat ile 
1950 yılı sekizinci ayı sonunda terhis edilecek eratın 4 aylık istihkak tutarıdır. 

C) Yem hususunda geçen yıla nazaran 262 670 lira fazlalık vardır. Bunun 172 800 lirası 
yeniden alınacak 500 hayvanın, diğeri de mevcut hayvanların yem bedeli farklarından doğmak
tadır. 

Saygılarımızla arzolunur. •' 

Malatya Milletvekili Urfa Milletvekili 
Mehmet Sadık Eti Atalay Akan 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez subay ve memurları ] 
ve erat aylığı f 13 840 573 

2 İller subay ve memurları ve | 
erat aylığı J 

3 Merkez subay ve memurları ] 
açık aylığı [ 0 

4 iller subay ve memurları açık | 
aylığı J 0 

600 000 

12 341 936 

1 

1 

600 000 

12 328 436 

1 

1 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti / 
2 iller hizmetlileri ücreti \ 293 666 

Bölüm toplamı 293 666 

72 780 
198 540 

271 320 

Bölüm toplamı 13 840 573 12 941 938 12 928 438 

72 780 
198 540 

271 320 

II - Başka haklar 
205 G-eçici tazminat 58 000 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez subay ve memurları ço- ] 
cuk zammı [ 650 000 

2 iller subay ve memurları çocuk 
zammı 

3 Merkez subay ve memurları } 
doğum yardımı \ 124 000 

4 iller subay ve memurları do- | 
ğum yardımı J 

5 Merkez subay ve memurları ] 
ölüm yardımı \ 19 000 

6 iller subay ve memurları ölüm [ 
yardımı J 

70 000 70 000 

25 000 

625 000 

9 480 

55 000 

4 000 

15 000 

25 000 

625 000 

10 000 

57 000 

4 000 

15 000 
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ödeneğin çeşidi 

Yakacak zammı 
• 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

39 000 

832 000 

1950 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

39 000 

772 480 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

39 000 

775 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 1 1 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 1 1 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D), (E) ve (J) 
fıkraları gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler karşılığı 610 007 658 400 658 400 
Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 
Hazarda vazife görürken yara
lanan subay ve erlere 1475 sa
yılı Nakdi Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 4 990 4 990 4 990 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Ordu İkramiyesi Kanunu gere
ğince verilecek ikramiyeler 3 000 3 000 3 000 
20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen onbaşılarla 4 ncü uzat
madan sonra terhis edilen er
lere 1861 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi gereğince verile
cek ikramiye 20 000 15 000 15 000 

ikinci kısım toplamı 15 664 336 14 739 230 14 728 250 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 5 000 3 600 3 600 
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B. 

302 

M. 

2 
3 

1 
2 
3 

Ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

850 
2 000 

7 850 

73 000 
48 500 
23 000 

144 500 

1950 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

850 
2 000 

6 450 

65 700 
40 000 
28 000 

133 700 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

850 
2 000 

6 450 

65 700 
40 000 
28 000 

133 700 

303 Basılı kâğıt ve defterler 63 000 59 850 59 850 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 

leri l
r 194 000 34 000 34 000 

2 tiler posta ve telgraf ücretleri J 160 000 160 000 
3 Merkez daireleri telefon gider- ] 

leri [ 10 000 5 000 5 000 
4 Tiler telefon giderleri J 5 000 5 000 

205 

306 
307 

308 

0 

1 
2 
3 

1 
2 

Bölüm toplamı 

İller kira karşılığı 
tiler 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Tedavi giderleri 
Merkez ) 
tiler S 

204 000 

0 
148 000 

10 000 

232 000 
129 500 

25 000 

386 500 

50 000 

204 000 

0 
168 000 

8 000 

232 000 
110 000 

25 000 

367 000 

2 500 
17 500 

204 000 

168 000 
0 

8 000 

232 000 
110 000 

25 000 

367 000 

2 500 
17 500 

Bölüm toplamı 50 000 20 000 20 000 
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B. M. | : ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

309 

401 
405 

409 

Taşıtlar giderleri 
1 Komutanlık otomobili işletme 

2 

3 

4 

5 
6 

1 
2 

giderleri 
i Komutanlık otomobili onarma 
! giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
îller taşıtları işletme giderleri 
îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

Basımevi giderleri 
Hayvan satmalma ve tavizi ve 
ölenlerin tazmini 
Satmalma ve tavizi 
Ordu ve Jandarmaya mensup 

1 500 

1 000 

5 000 

2 000 
100 000 
20 000 

129 500 

1 143 350 

3 400 

15 000 

1 500 

1 200 

5 000 

2 000 
300 000 
50 000 

359 700 

1 326 700 

3 400 

215 000 

1 500 

1 200 

5 000 

2 000 
300 000 
50 000 

359 700 

1 326 700 

3 400 

215 000 

subaylarla eratın malı olan 
hayvanlardan ölen ve öldürü-

| lenlerin ödenmesine dair 1471 
| ve 5013 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

Muayyenat 
1 | Tayinat 
2 | Yem 
3 | Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

12 640 10 000 

27 640 

15 778 240 
1 232 130 
484 000 

225 000 

14 514 362 
1 494 800 
545 000 

10 000 

225 000 

14 514 362 
1 494 800 
545 000 

Bölüm toplamı 17 494 370 16 554 162 16 554 162 
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B. 

410 

411 
412 
413 

414 
416 
459 

0 

501 
502 

701 
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1 
2 

1 
2 
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ödeneğin çeşidi 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat 
Ecza ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Taşıma giderleri 
Okullar genel giderleri 
Kurumlar ve komisyonlar ge
nel giderleri 
Spor giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1945 - 1948 yıllan borçlan 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma işleri 

Yedinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 236 000 
1 108 751 

6 344 751 

668 000 
83 300 

6 000 
531 542 
115 000 

20 800 
3 325 

25 298 128 

25 000 

6 000 
400 

6 400 

31 400 

800 000 

800 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 500 000 
800 000 

5 300 000 

950 000 
50 000 

6 000 
531 540 
115 000 

20 800 
0 

23 755 902 

25 000 

6 000 
400 

6 400 

31 400 

500 000 

500 000 

4 498 500 
800 000 

5 298 500 

950 000 
50 000 

6 000 
531 540 
115 000 

20 800 
0 

23 754 402 

25 000 

6 000 
400 

6 400 

31 400 

500 000 

500 000 



randama 
1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 15 664 336 14 739 230 14 728 250 
Üçüncü kısım toplamı 1 143 350 1 326 700 1 326 700 
Dördüncü kısım toplamı 25 298 128 23 755 902 23 754 402 
Beşinci kısmı toplamı 31 400 31 400 31 400 
Yedinci kısım toplamı 800 000 500 000 500 000 

TOPLAM 42 937 214 40 353 232 

Taşıt satmalınması için Mali
ye Bütçesine 0 700 000 

GENEL TOPLAM 42 937 214 41 053 232 40 340 752 





- Dışişleri Bakanlığı 



Gerekçe 

B. M. 

201 Memurlar aylığı : 4598 sayılı Kanuna göre bir veya iki üst derece maa§ alanlar dâhil 
olmak üzere, merkezde görevli 221 memurun kadro aylıklarının senelik tutarı (1 075 200) 
lira ve yabancı memleketlerde görevli 203 memurun 4991 saylı Kanuna göre hesaplanan 
aylıklarının yıllık tutarı (6 598 240) lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak 5250 sayılı Kanu
nun uygulanması neticesinde tasfiye ediilen bir kısım memurlardan boşalan kadrolardan 
26 adedinin 1950 yılı (L) cetveline alınması suretiyle maaş tertibinden (114 000) lira 
miktarında bir tasarruf sağlanmış ise de önümüzdeki yıl içinde Almanya'da açılması karar-
laşan Bonn ve İsrail Hükümeti nezdinde açılacak Telaviv Elçilikleriyle halen açılmış bulu
nan Hamburg Başkonsolosluğunun memur kadrolarının gerektirdiği ödeneği bu tasarrufla 
karşılamak yoluna gidilmiş ve bu bölüm için yeniden ödenek istenilmemiştir. 

202 1 Merkez hizmetlileri : Geçen yılın aynı olup, elektrik işlerinin Bakanlıklararası bir ekiple 
idare edilmesi tedbiri dolayısiyle, 200 lira ücretli elektrikçi kadrosu (D) cetvelinden çıka
rılmış ve yıllık tutarı olan 2 400 lira ödeneğinden indirilmiştir. 

205 Geçici tazminat : Merkezdeki memurlara geçen ve evvelki yıllarda verilen tazminat miktar
ları göz önüne alınarak 47 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve bu bölümden 5 221 lira 
indirilmiştir. 

206 1,2 Çocuk zammı : Geçen yıldaki ödeneğin 19 000 lirası merkez ve 9 800 lirası yabancı memle
ketler memurları çocuk zammı olarak tefrik edilerek bütçeye konulmuştur. 

206 3,4 Doğum yardımı : Bu yardımın maktu esasa göre verileceği nazari itibara alınarak geçen 
yılki ödenekten 2 000 lira indirilip kalanın 1 200 lirası merkez, 800 lirası yabancı memleket
ler memurları doğum yardımına ayrılmıştır. 

2Q6 5,6 ölüm yardımı : Geçen yıllardaki sarfiyata nazaran 1 000 lira indirilerek kalanm 1 500 
lirası merkez ve 1 500 lirası yabancı memleketler memurları ölüm yardımı olarak bütçeye 
konulmuştur. 

207 1 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı: 1950 
yılında 10 memurun para mükâfatını karşılamak üzere hu maddeye 12 000, lira ödenek 
konulmuştur. 

207 2 5250 sayılı Kanun gereğince bâzı yabancı memleket dillerini öğrenenlere verilecek para 
mükâfatı : 1950 yılında imtihana gireceklerin adedine göre bu maddeye 5 000 lira ödenek 
konulmuştu!. , 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncû maddesine göre memurlara verilecek ikramiye t Memur aylık
ları kadrosunun yıllık tutarının binde birini teşkil eden 2 480 lira ödenek olarak konul
muştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D ve J fıkraları gereğince Türkiye Cumhuri* 
yeti Emekli Sandığına yapılacak ödenekler karşılığı: Yeni kanunun vaz'ettiği esaslara 
göre geçen yıldan 9 770 lira fazlasiyle 130 000 lira ödenek konulmuştur. 

301 1 Merkez kırtasiye ı Geçen yıl alman tahsisat kâfi gelmediğinden şifre ve protokol daire
lerinin ihtiyaçlarına mebni bu maddeye 1 100 lira zam edilerek 8 100 lira ödenek konul
muştur. 
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301 2 Merkez döşeme ve demirbaş: Bakanlık dairelerinde kullanılmakta olan yazı makine
leri kullanılmıyacak derecede eskimiş olduğundan yenilerinin satmalmmasını sağlamak 
maksadiyle bu maddedeki ödeneğe 3 200 lira ilâvesiyle 10 000 lira konulmuştur. 

302 Tabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri: 
1 Kırtasiye, basılı k ;ğıt ve defterler: Ge çen yıl alınan 35 000 lira ödeneğe yeni açılan ve 

açılacak olan Bonn, israil elçilikleriyle Hamburg başkonsolosluğu İhtiyaçları için 1 200 
lira eklenerek 36 200 liraya iblâğ edilmiştir. 

302 2 Döşeme ve demirbaş: Yukardaki maddede arzedilen elçilikler ve konsolosluğun döşeme 
ve demirbaş ihtiyaçları için bu maddeye 40 000 lira eklenerek 120 000 lira konulmuştur. 

302 3 Öteberi giderleri: Bu maddeye yeni elçilikler ve konsolosluk ihtiyacı için 7 500 lira 
eklenerek 72 500 lira ödenek konulmuştur. 

302 4 Aydınlatma: 1949 yılındaki sarfiyata nazaran bu maddeye konulan ödenekten 18 500 
lira indirilmesi mümkün görüldüğünden 66 500 lira olarak tesbit edilmiştir. 

302 5 Isıtma: Geçen sene yapılan sarfiyata ve gösterilen îh'tiyaca göre ve bu maddedeki 
85 000 lira ödeneğin 38 elçilik ve 33 konsolosluktan ibaret bulunan teşkilâta kâfi gel
mediğinden her birine vasati olarak 1 700 lira 'hesabiyle 125 000, lira tahsiat konulması 
lüzumlu görülmüş ve yeni elçilikler için de 3 000 lira ilâvesiyle 128 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

Giyecekler: Yeni elçilikler için 1 600 lira ilâvesiyle 21 600 lira ödenek 'konulmuştur. 

Taşıtlar işletme giderleri: Yeni tefrik edilen bu maddeye 40 otomobil işletmesi için 
25 000 lira ayrılmıştır. 

Taşıtlar onarma giderleri : Bu maddeye de 10 000 lira ayrılarak konulmuştur. 

Taşıtlar satmalma giderleri : Miadını doldurmuş ve kullanılmaz hale geldiği mahallin
den bildirilmiş olan Stokholm Elçiliği ile Helsinki Elçiliğine ve yeni açılan İsrail Elçi
liğine birer otomobil mubayaası zarureti karşısında bu maddeye 36 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

302 10 Ziyafet : Tasarruf edilebileceği anlaşıldığından 25 000 İira indirilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: Geçen yıl bütçesine mevzu tahsisatın kâfi gelmyeceği gerek 
geçen seneki ve gerekse bugüne kadar yapılan harcamalardan anlaşılmış olduğu gibi 
Evrak Müdürlüğünün eski senelere ait arşivleri tanzim etme zaruretiyle külliyetli mik
tarda mubayaasına lüzum hâsıl olan mukavva cilt bezi, kaplık kâğıt, karton kâğıdının 
1950 yılında da mubayaasına devam olunacağı ve muhtelif devletlerle akdedilen ticaret 
muahedelerinin teksirinde fazla miktarda teksir kâğıdı ile birinci hamur kâğıtlarının 
{kullanılması göz önüne alınarak artan bu sarfiyatı karşılamak üzere bu bölüme 5 250 
lira ilâvesiyle 9 750 lira konulmuştur. 

304 1 Merkez posta ve telgraf ücretleri: Geçen yılkı ödenekten 200 000 lira merkez ve bilû
mum posta, telgraf ihtiyacına tefrik edilmiştir. 

304 2 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri: Bu maddeye de ge
çen yılki ödenekten 235 000 lirası tefrik edilmiştir. 

304 3 Merkez telefon giderleri; Merkez dairelerinin telefon kurma ve konuşma için 16 150 
lira tefrik edilmiştir. 

302 

302 

302 

302 

6 

7 

8 

9 
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1 Merkez kira karşılığı : Genel kâtiplik otomobilinin garaj kirası karşılığıdır. 

2 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira karşıhklariyle belediye vergi ve resimleri : Yeni 
elçilikler ve Hamburg Başkonsolosluğu için 15 000 lira eklenmek suretiyle 589 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

Giyecekler : Geçen yılki sarfiyata nazaran 10 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynı miktar ödenek konulmuştur. 
Geçici görev yolluğu : Bu maddede mevcut ödenekten 4 000 lirası tasarruf edilerek 
90 000 liraya indirilmiş iken Merkezi Amerika 'daki devletler nezdinde akredite olan 
elçilerimizin vazifeleri icabı 14 memlekete yapacakları seyahatleri karşılamak üzere 
20 000 lira ilâvesine lüzum görülerek 110 000 liraya çıkarılmıştır. 

1,2 Tedavi giderleri ve yollukları : Geçen yıllarda vâki sarfiyata göre 10 000 liranın kâfi 
gelmiyeceği anlaşıldığından bu bölüme 5 000 lira ilâvesiyle 15 000 liraya çıkarılmış ve 
bunun 5 000 lirası merkeze, 10 000 lirası yabancı memleketlerdeki memurlarımızın te
davi ihtiyacına ayrılmıştır. 

Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri : Bizzat Bakanın kontrol ve müsaade
siyle sarf edilen bu bölümde mevcut ta ıısisatm ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olunarak 
aynen konulmuş ise de, önümüzdeki yılda Umumi Kâtiplik ikametgâhı giderlerini 
karşılamak üzere bu bölümden 12 000 lira tefrik edilerek ayrı bir bölüm halinde aşağı
ya konulmuş ve bu suretle geçen yıldaki ödenek 168 000 liraya indirilmiştir. 

Umumi kâtiplik ikametgâhı giderleri : Yukarda arz edildiği üzere Umumi Kâtiplik ika
metgâhının kira bedeli ile aydınlatma, ısıtma, su ve havagazı masraflarını karşılamak 
üzere bu maddeye 12 000 lira ödenek tefrik edilmiştir. 

1 Satınalma ve abone karşılığı : Geçen seneki ödenekten 2 500 lira tasarruf edilerek bu 
maddeye 3 500 lira konulmuştur. 

1 Milletlerarası kuram ve derneklere katılma payı; 1950 Yılında Milletlerarası Kurum ve 
Derneklere© ödenecek katılma paylarının yekûnu 1 811 000 lira tutmakta ise de bunun 
1 800 000 lirası Ocak, Şubat 1950 ayları için alınacak ek ödenek meyanmda temin edile
rek mezkûr aylarda ödeneceğinden, bütçeye sene içinde ödenmesi gereken 11 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 

2 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri: Diğer Ba
kanlık. re daireler bütçelerinde ihtiyaçlarını karşılıyaeak miktarda ayrıca ödenek mev
cut olduğundan, yalnız Dışişleri Bakanlığınca iştirak olunacak kongrelere 310 000 liranın 
kâfi geleceği neticesine varılmış ve geçen yılki sarfiyat da göz önünde tutularak 90 000 
lira indirilmiştir. 

3 Hakem ve mahkeme heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri: Muayyen bir aidat olan 
3 000 lira aynen konulmuştur. 

Sigorta: Bu yıl müstakillen açılan bu bölüme bütçemizin muhtelif tertiplerinde bulu. 
nan sigorta prim ve giderlerini toplıyarak Devlet malı binalarla eşyaların, elçilik oto
mobillerinin ve diğer lüzum görülen maddelerin her nevi sigorta prim ve giderlerini 
karşılamak üzere, 25 000 lira ödenek tefrik edilmiştir. 

Onarma: Devlet malı olan elçilik ve konsolosluk binalarının onarımı için 104 500 lira 
konulmuş ve geçen yıla nazaran 9 500 lirası sigorta bölümüne alındığından, tenzil edil
mişti;. 



Rapor 
2.1. 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığı 1950 Bütçe tasarısı tarafımızdan incelenmiş ve 1949 yılı Bütçesine»nazaran 
görülen eksilme ve artmalar (1) numaralı cetvelde gösterildiği veçhile bir tanzime tâbi tutularak 
her iki yılın rakamları arasında bir mukayese yapılmış ve neticede 1950 yılı tasarısında Bakanlı
ğın müteamel vazif eleriyle ilgili masraflarında 4 199 lira bir kısıntı olduğu görülmüştür. Ancak 
1950 yılı tasarısının (12 071 700) lira olarak bağlanan miktarı, teferruatı (2) numaralı cetveld 
gösterildiği gibi milletlerarası kurumlara katılma paylarının tutarı olan (2 025 000) liranın iş
vesi suretiyle bir yıl evvelki bütçenin ek ödenek olarak alman (604 000) lira ile birlikte fiilî tu
tarı olan miktar ile ölçüldüğü takdirde 1950 yılı Bütçesinde İ35 201 lira gibi bir fazlalık o*aya 
çıkmaktadır ki bunun doğrudan doğruya milletlerarası kurumlara katılma paylarının o miesse-
selerce görülen lüzum üzerine artırılmış olmasından doğmakta olduğu, vuzuha yardım olu1 kana
atiyle yüksek komisyona arzedilmiş bulunmaktadır* 

Durumun toplu olarak rakamla hulâsası şöyledir: 

1. 1950 tasarısında yapılan 
a) indirmeler toplamı 
b) Artırmalar toplamı 

c) indirme lehine fark 
2. 1950 yılı tasarısında: 
a) Bölümler toplamı 
b) Milletlerarası kurumlara katılma paylarının toplamı 

3. 1949 yılında: 
a) Bütçe ile verilen ödenek 
b) Yıl içinde katılma payları için alınan ek ödenek 

119 814 
115 615 

4 199 

12 071 700 
2 025 000 

im 14 096 700 

13 427 499 
+ 604 000 

14 031 499 
14 096 700 
14 031 499 

Toplam 

4. Fiilî durum: 
a) 19,50 de 
b) 1949 da 
Artış miktarı 65 201 

Bakanlık bütçesinin hazırlanmasında iç ve dışta kendi bünyesine has fonksiyonunu yerine ge
tirmeyi günün şartları ve malî imkânlariyle telif ve tanzime itina edildiği kuvvetle hissedilmekle 
beraber, mevcut kanun hükümlerinden birkaçının ve milletlerarası bâzı taahhütlerin doğurduğu 
zaruretlerin büyük ölçüde bir kısıntıya imkân vermemekte olduğu da ayrıca bir hakikattir. Ez
cümle, 

a) 4J>98 sayılı Kanun gereğince merkezde görevli 221 memura ödenen aylıklar tutarı 1 075 200 
b) B-ışarda görevli 203 memurun 4991 sayılı Kanuna göre hesaplanan aylıklarının 

tutarı 6 598 240 
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e) Yabanca memleketlerdeki hizmetliler ücreti 1 181 000 
d) Milletlerarası kurumlara katılma payı ile bunun tabiî neticesi olarak kongre, kon

ferans ve komisyonlara iştirak edecek üyelere ödenecek yolluk ve giderleri tutarı 2 335 000 

Toplam 11 189 440 

Yukarda arzedileu 4 bölümün büyük ölçüdeki kısmı tutarı (11) milyonu aşan bir yekûn ifade 
etmektedir. Bu miktar üzerinden önemli bir tasarruf sağlanmasına, g'ünün realiteleri ve vakıaları 
kargısında seri ve cezri imkânlar görülemediğine göre geri kalan ve içlerinde merkezde ve yalban-
eı memleketlerdeki memurlara verilmesi gereken çocuk zamları, doğum ve ölüm yardımları, ya
bancı dil mükâfatı, ikramiye ve emekli sandığına yatırılacak Devlet hissesi gi'bi muayyen ka
nunlara bağlı ödeneiklerle bina kiraları ve sigorta ücretleri gi'bi kaçınılmaz masrafları ihtiva 
eden 28 bölümün arasından ancak birkaç nokta üzerinde durula'bileceği 'kanaatine varmış bulun
maktayız. 

ikinci kısımda memur aylıklarında ve hizmetliler ücretinde bir artırmaya gidilmeden halen 
aÇlmış bulunan Hamburg Başkonsolosluğu ile yeniden îsrail Devleti nezdinde Telaviv'de ve Al
manya'da Bonn'da açılacak elçilik kadrolarının gerektirdiği ödeneğin 'hâdiselerin inkişafına göre 
foün^ içinde tertip ve tanzimi mümkün olabilecek tasarruf tedbirleriyle karşılanması belirtilme
ye derer bir nokta olarak görülmüştür. * 

525C sayılı Kanunun uygulanmanı neticesinde ınuı'htelif derecelerden 17 memur, kendilerinden 
gerektiğ. şekilde faydalanıl amadığı için emekliye ayrılmış, iki memur sicillen tekaüde çıkarılmış 
ve yine tvm kanunun 4 ncü maddesi gereğince 'bir 'büyük elçi, bir orta elçi tekaüde sevkedilmiş-
Jerdir. Bu 'e diğer sebeplerle boşalan kadrolardan (25) adedinin 1950 yılı (L) cetveline alınarak 
tasarruf edl.en 114 000 lira ile yeni açılan Hamburg Başkonsolosluğu ile Telaviv ve Bonn elçilik
lerinin masraflarının karşılanması derpiş edilmiş ise de Bakanlık Bütçesinin tanzim edildiği sıra
larda yüksek tahsilini tamamlamış ve Dışişleri Bakanlığınca aranılan vasıfları kendilerinde top
lamış (15) gemin imtihanları yapılarak üstün başarı elde ettikleri cihetle kadroya alınmaları ta
hakkuk etmiş Vı vazifeye başlattırılmış oldukları ve ayrıca askerlik hizmetlerini yapmakla olan 
(14) gencin de bu yıl içinde vazifelerine dönecekleri hususu, tasarruf sağlama endişesi içinde gözden 
kaçmış ve bu durim (29) gencin yarınını müphemiyete bürümüş, Bakanlığı da sıkıntılı bir duruma 
düşürmüştü]?. 

Yüksek komisyon burumu takdir buyurarak L cetveline aktarılan adedden halin icabına göre 
uygun göreceği miktar.n iadesini ödeneklerde bir artırmaya gidilmeye kayıt ve şartîariyle tensip 
buyurduğu takdirde Bakanlık hizmetlerinde bir muvazenenin teessüsünde ve 29 gencin ihtiyarlarında 
olnvyan bir ha tırmala aksamasından dolayı düşe ?eklc-ri endişeden kurtulmalarını teminde kendi
sinin müsellem ve müeerre-» akli ve vicdani murakabesinin tezahür etmiş olacağına kani bulunmak
tayız. 

Sulhu koruma, iş birliği sağlama ve yardımlaşma, gayelerini tahakkuk ettirme yolunda milletler-
aası münasebetlerde kurucu faaliyetlerde bulunan muhtelif müesseselere fiilen katdmış olmamızın ve 
uhdemize düşen vecibelerin yerine getirilmesinin yüksek komisyonca barış severliğimizin tesanüt ve 

•iş birliği zihniyetimizin realist bit delili olarak ka'.jul buyurulacağuıa emin bulunmaktayız. Bu nevi 
teşekküllerin faaliyet uzuvları olan kongre, konferans ve komisyonlarına memleket ad/na iştirak ede
ceklerin yolluk ve giderlerinde 1949 yılma nazaran (90) bin liralık bir indirme vardır. 

Geçen yıl dünyanın muhtelif yerlerinde muhtelif nam ve hüviyet taşıyan 13 toplantı olmuş ve 
(50) ye yakın mümessil ve delegemiz bu toplantılara iştirak etmiştir. Barış sever demokrat mil
letlerin ekonomi, politik, sosyal ve kültürel hayatlarında sağlamaya çalıştıkları anlayışı ve görüş 
birliğine fiilen katılmış olmamız dış politikamızın ana hattı olan sulh severliğimizin samimî bir 
fedakârlığını ve bu yolda faydalı olma azmimizi ifade 'etmektedir. 1950 yılında milletlerarası mü
nasebetlerde muhtemel ve melhuz gelişme istidatlar,' karşısında (90) bin liranın üstünde daha ne 
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kadar bir indirmeye gidilmesinin mümkün olabileceğini yüksek komisyonun takdirine bırakırız. 
Geçen yıl bu maddeye (400) bin lira ayrılmış ve tasarının hazırlandığı tarihe kadar da (320) bin 
lira ödenmiştir. 

Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücretinde bir değişiklik yoktur. Esasen 1 181 000 liralık 
ödenekten takriben 400 000 lirası vergi tevkii'atı olarak çıkarıldıktan sonra 781 000 lira kalmak
tadır ki,âzami' haddi 600 olan hizmetliler aledine taksim edildiği takdirde vasati olarak bir müs
tahdem başına 108 lira aylık ücret isabet etmektedir. 

Geçen yıl raporunda, yabancı memleketlerdeki hizmetlilerin sabit bir kadroya bağlanmasının 
tasarruf mülâhazasiyle telifi güç bir ruh haleti doğuracağını, mümkün olduğu takdirde sadece 
bütçede tahsis edilen miktar üzerinde durulup kadro seyyaliyetinin iadesinde fayda mülâhaza edi
lebileceğini yüksek komisyona arzetmiştik. Bu yıl bütçesinde bu hususun göz önünde tutulmuş 
olması yerinde ve verimliliği sağlıyan bir tedbir olmuştur. 

Bölüm 207 madde (2) de 5250 sayılı Kanun gereğince bâzı yabancı memleket dillerini öğrenen
lere verilecek para mükâfatı için 5 000 lira ödenek konmuştur. Bu kanunun 5 nci maddesinde diğer 
bâzı diller arasında Hindistan, Pakistan dilleriyle İspanyolca ve arapça da zikredilmektedir. Dıs 
işleri Bakanlığı meslek memurlarının gün geçtikçe bizce kıymet kazanan bu dilleri öğrenmiş olnıak 
rı ne derece arzuya değer ise konan ödenek de o derece yerindedir. Ancak gerekçede de sezildi 
gibi bu dillerden veya 5 nci maddede adı geçen diğer dillerden imtihana girecek memur aded*in 

katı olarak bilinmesine şimdilik imkân görüleni ediğinden ve geçen yıl, sözü geçen kanunur ge
rektirdiği hususları yerine getirip imtihana girmek istiyenler bulunmadığından bu yıl bütçemde 
imtihana gireceklerin adedinin malûm olmaması, geçen yıl içinde imtihana istekli kimsen"ı Ç1^-
maması hususları göz önünde tutularak kanunun teşvik edici ruh ve mânasına dokunmadan,2 000) 
liralık bir indirmenin mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. 

Üçüncü kısım yönetim giderlerine bölüm 302 de muhtelif maddeler üzerinde 100 30 lira bir 
fazlalık ve 67 500 lira bir eksiklik vardır. Rakamların taşıdıkları donmuş ve mücerret mânalar, 
ancak hizmetle ilgileri tetkik edildiği takdirde maddi bir vuzuha kavuşmaktadırlar Bu bakım
dan yukarda zikredilen bölümdeki hakiki artış miktarı olan 32 800 lirayı işin icabiye karşılaştır
dığımızda maddelerin hizalarında görülen rakam';1!' hakiki berrak ifadelerini bulmaktadır. (40) ı 
elçilik, (34) ü konsolosluk olmak üzere dışarda 74 müessesemiz vardır. Bunlarır arasında yeni 
çalışmaya başVyacak olanların kuruluş masrafla ı hesaba katılır ve artış miktarı da dış müessese 
adedine nispet edilirse bu bölümdeki artırmaların tr.snrruf edilebileceğine hükmetmek güçleşir. An
cak 9 neu maddede taşıtlar satın alma giderlerinle görülen 36 000 lira ile mulayaası düşünülen 
4 otomobilden birinin satın alınması bir yıl inha l eıülecek olursa hizmetin aksinuyacağma ve bu 
maddede en az 6 000 lira bir tasarruf edilebileceğin o kaniiz. 

4 ncü kısımda bölüm 403 te yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderlerinde geçen yıl gö
rülen 180 000 lira bu yıl tasarısında hakikat ve samimiyetin ifadesi olarak 'kiye ayrılmış ve bölüm 
417 de gösterildiği gibi Umumi Kâtiplik ikametgâhı giderleri bu miktardan ayrı bir bölümde gös
terilmiştir. Tefrika tâbi tutulan bu ödenekler üze 'inde görüşümüzün ifadesi şu olacaktır: 

1949 yılı içinde bu bölümden. (10) muhtelif kalem üzerinde Aralık ayı iptidasına kadar 113 101 
lira sarfiyat yapılmıştır. 

Bu 10 kalem içinde elektrik ve suya 10 826 lira. demirbaşa 18 278 lira, odun ve kömüre 5 749 
lira, hediyelere 21 296 lira, ziyafetlere de 42 0;)7 İna harcanmıştır. 1949 yılında sarfedilen miktar 
göz önünde tutularak bu bölümde bir tasarrufa gidilmesi düşünül e bilirse de halen Milletlerarası 
münasebetlerin takip etmekte olduğu seyrin Dışış'."ri Bakanlığı bünyesine tahmil ettiği munzam 
vazife!-"' ve :;•.>!; günlerin politik havasmda görü'en gelişme ve genişleme istidatlarının doğurabi
leceği zaruretler hesaba katıldığı takdirde ek ödenek gibi bütçede samimiyeti zedeliyen bir yolu 
ihtiyar zorumda kalmaktan ise tasarruf düşüncesinde hissi olmaktan kaçınarak ihtiyatlı hareket. 
etmeyi günün icaplarına daha uygun gördük. 
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Umumi Kâtipliğin Dışişleri Bakanlığı mecmuan içindeki vazifeleri ve yabancı memleket Elçi-

!Uderiyle olan münasebet şekilleri üzerinde diplomatik temasların gerektirdiği karşılıklı itina V3 
hassasiyeti göz önünde bulundurarak durulduğu takdirde bu tahsise muvafakatin yerinde olaca
ğını zannetmekteyiz. Bütçede bir artırmaya gidilmeden öteden beri üzerinde durulan bir bölüm
den yapılan bir tefrik ve binnetice bir tenkis ile bu zaruri durumun açıkça ve muayyen bir ra
kamla halledilmiş olması bizi bir tasarruf mülâhazasından alıkoymaktadır. 

Geçen yıl borçlariyle eski yıllara ait borçlara ayrılan miktarlar bu bölümlerden ödenen para
ların ortalama tutarları göz önünde bulundurularak tefrik edilmiştir. Bu hususta elde edilen ma
lûmat şudur : 

Geçen yıl borçlariyle eski yıllara ait borçlardan muhtelif tarihlerde ödenen miktarlar : 

Geçen yıl borçları 
138 646 
186 328 
116 867 

66 085 
Ortalama tutarı 

126 981 

Eski yıl borçları 
282 260 
32 100 
40 098 
75 754 

Ortalama tutarı 
99 053 

^ölüm 701 de görülen yapı ve imar işlerinde onarma maddesine ayrılan 104 500 liranın Devlet 
malı ilan 20 kadar binanın tamirine mahallen yapılan keşfin Bayındırlık Bakanlığınca tasdikından 
sonra uurfı derpiş edilerek konulmuş olduğunu ve bu binalar arasında yalnız Tahran Büyük Elçilik 
binasınn tahsis edilen paranın yarısından fazlasının sarfına lüzumlu gösteren bir durumda bulun
duğunu arzeder, uygun görüldüğü takdirde vâki tekliflerimiz içinde tasarının yüksek komisyonca 
kabule m^har olmasını derin saygılarımızla temenni eyleriz. 

İzmir Milletvekili Samsun, Milletvekili 
Said O d yak M. Ali Yörüker 
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Eksilmeler 

1950 yılı Bütçe tasarısında 1949 yılı bütçesine nazaran görülen 

Artmalar 

Açık aylığı 
Merkez hizmetlileri 
Geçici tazminat 
Doğum, ölüm yardımı 
Yabancı dil mükâfatı 
Abone karşılığı 
Kongre, Koni. giderleri 
Onarma giderleri 
Muhtelif 

4 200 
2 4.00 
5 211 
3 000 
3 000 
2 500 

90 000 
9 500 

3 

119 814 

Yabancı memleketler hizmetlileri 
MemuL1 ikramiyesi 
Emekli keseneği 
Kırtasiye (Merkez) 
Döşeme, Demirbaş (Merkez). 
Dış Teşkilât genel giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta Telgraf 
Taşra kirası 
Geçici görev yolluğu 
Tedavi giderleri 
Sigorta giderleri 

2 
2 480 
9 770 
1 100 
3 200 

23 800 
5 250 

13 
15 000 
16 000 
5 000 

25 000 

115 615 

Eksilme farkı :4 199 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

2 numaralı cetvel 

Milletlerarası Kurum ve Derneklere katılma payları 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
Avrupa Ekonomik iş Birliği 
Avrupa Konseyine ve 
Döner sermayeye iştirak miktarları 
Avrupa Milletlerarası gümrük ittihadı 
Akdeniz îstikşafatı Bahriye Komitesi 
Lâhey Daimî Adalet Divanı 
Milletlerarası Diplomatik Akademi 

1 087 
429 
457 

710 
760 
776 

42 224 
4 
2 
1 

120 
100 
200 
110 

2 025 000 



Dışişleri Bakanlığı 

1943 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısmı - Ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 5 321 5 320 5 320 

Birinci kısım tupiamı 5 321 5 320 5 320 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı '] 1 075 200 1 075 200 
Yabancı memleketler memur- ' 7 663 440 
lan aylığı J 6 588 240 6 588 240 

3 Merkez memurları acık aylığı j 1 000 1 000 
Yabancı memleketler memur- [ 5 400 
lan açık aylığı J 200 200 

Bölüm toplamı 7 668 840 7 864 640 7 664 640 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 173 340 170 940 170 940 
Yabancı memleketler hizmetli
leri ücreti 1 180 998 1 181 000 1 181 000 

Bölüm toplamı 1 354 338 1 351 940 1 351 940 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 52 211 47 000 47 000 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı ' İ 28 800 19 000 19 000 
Yabancı memleketler memur- j 
lan çocuk zammı J 9 800 9 800 
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B. M. 

207 

208 

209 

210 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

3 Merkez memurları doğum yar- ] 
dimi " \ 4 000 

4 Yabancı memleketler memur- [ 
lan doğum yardımı j 

5 Merkez memurları ölüm yar- ] 
dimi J- 4 000 

6 Yabancı memleketler memur- | 
lan ölüm yardımı J 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil ikramiyeleri 
1 3656 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 

2 5250 sayılı Kanun gereğince 
bâzı yabancı memleket dilleri
ni öğrenenlere verilecek para 
mükâfatı 

Bölüm toplamı 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

56 800 

9 500 

10 500 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 200 

800 

1 500 

.1 500 

33 800 

12 000 

5 000 

2 000 

1 000 

1 500 

1 500 

34 800 

12 000 

3 000 

20 000 

0 

120 230 
3 000 

9 255 419 

17 000 

2 480 

130 000 
*3 000 

9 249 860 

15 000 

2 480 

--assS 

130 000 
3 000 

9 248 860 

301 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

1 
2 
3 
4 

i Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
i Döşeme ve demirbaş 
! öteberi giderleri 
i aydınlatraa 

7 000 
6 800 
8 200 
4- f»00 

8 100 
10 000 
8 200 
A *(\(\ 

8 100 
10 000 
8 200 
A pr\n 
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5 

302 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro ve genel giderleri 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
terler 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme giderleri \ 
Taşıtlar onarma giderleri \ 
Taşıtlar satmalma giderleri 
Ziyafet giderleri 
Yardım ve ödünç verme 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

6 000 

32 500 

35 000 
80 000 
65 000 
85 000 
85 000 
20 000 
9,9, 000 

60 000 
100 000 
15 000 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 

36 800 

36 200 
120 000 
72 500 
66 500 

128 000 
21 600 
25 000 
10 000 
36 000 
75 000 
15 000 

t için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 

36 800 

36 200 
120 000 
72 500 
66 500 

128 000 
21 600 
25 000 
10 000 
36 000 
75 000 
15 000 

E Bölüm toplamı 573 000 605 800 605 800 

303 
304 

305 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta,telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

2 Yabancı memleketlerdeki teş- ] 
kilâtın her türlü haberleşme | 

4 500 

1 137 

9 750 

200 000 

9 750 

200 000 

3 

1 
2 

giderleri \-
Merkez'telef on giderleri J 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın kira karşılıklariyle be
lediye vergi ve resimleri 

Bölüm toplamı 

450 000 

451 137 

1 200 

574 000 

575 200 

235 000 
16 150 

451 150 

1 200 

589 000 

590 200 

235 000 
16 150 

451 150 

1 200 

589 000 

590 200 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

10 000 

200 000 
94 000 

Bölüm toplamı 294 000 

10 000 

200 000 
110 000 

310 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

10 000 

200 000 
110 000 

310 000 

Merkez memurları ] 
Yabancı memleketler memur- \ 
lan J 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
Bakanlık otomobilleri işletme 
giderleri 
Bakanlık otomobilleri onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Fahrî konsolosluklar keseneği 

Üçüncü kısım toplamı 

10 000 

10 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

12 000 

3 000 

1 965 337 

5 000 

10 000 

15 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

12 000 

3 000 

2 043 700 

5 000 

10 000 

15 000 

4 000 

4 000 

2 500 

1 500 

12 000 

3 000 

2 043 700 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Basımevi giderleri 3 500 3 500 3 500 
Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 180 000 168 000 168 000 
Umumi kâtiplik ikametgâhı 
giderleri 0 12 000 12 000 
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1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
M. ödeneğin çeşidi Lira 

Yayın işleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

6 000 
4 000 

10 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 500 
4 000 

7 500 

3 500 
4 000 

7 500 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 1 362 600 

2 Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 400 000 

3 Hakem, mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri * 3 000 

Bölüm toplamı 1 765 600 

000 

310 000 

3 000 

324 000 

11 000 

310 000 

3 000 

324 000 

454 Sigorta 

Dördüncü kısım toplamı 1 959 100 

25 000 

540 000 

25 000 

540 000 

Beşinci kısım, - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

1 1945 - 1948 yıllan borçlan 
2 1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

52 000 52 000 52 000 

76 000 
320 

76 320 

128 320 

76 000 
320 

76 320 

128 320 

76 000 
320 

76 320 

128 320 

>1 
0 

Yedinci kısım 

1 - Yapı ve imar işleri 
Onarma 
Bina, arsa satmalına 

114 000 
1 

104 500 
0 

104 500 
0 
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Dışişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Bina yaptırma 

Yedinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

114 002 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

104 500 

0 

104 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 321 
9 255 419 
1 965 337 
1 959 100 

128 320 
114 002 

13 427 499 

5 320 
9 249 860 
2 043 700 

540 000 
128 320 
104 500 

12 071 700 

5 320 
9 248 860 
2 043 700 

540 000 
128 320 * 
104 500 

12 070 700 
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18 - Maliye Bakanlığı 



Gerekçe 

Maliye Bakanlığı Bütçesi mahiyet itibariyle iki ayrı masraf gurup una ayrılabilir. Birinci 
gurup Maliye Bakanlığının gördüğü hizmetlerin karşılığı olan masraflar. İkinci gurup ise katma 
bütçeli daireler, özel teşekküller, dernekler ve saireye yapılan yardımlarla iktisadi devlet teşek
külleri ve buna mümasil müesseselere verilen sermayeler gibi masraflardır ki bunların Maliye 
Bakanlığının gördüğü hizmet masraflariyle bir ilgisi yoktur. Bundan dolayı Maliye Bütçesine gi
ren bu iki masraf gurupu ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

T - Maliye Bakanlığı hizmetlerine taallûk eden ödenekler : 

Bu gurupa giren ödenekler de iki kısımda mütalâa edilebilir. Birinci kısım Maliye Bakanlığının 
umumi gider mahiyetinde olan ödenekleri ikinci kısım ise yatırım mahiyetinde olan ödeneklerdir. 

a) Umumi gider mahiyetinde olan ödenekler : 

Bu mahiyetteki ödeneklerin 1949 Bütçesindeki toplamı 59 484 603 liradır. 1950 yılı toplamı ise 
57 485 681 liradır. Aradaki farkın sebepleri aşağıda tertiplerinde izah edilmiştir. 

B. M. 

201 1-2 Merkez ve iller memur aylıkları : 4910 ve 5071 sayılı Kanunlara bağlı teşkilât kadrola
rından Gelir Vergisinin tatbikatı dolayısiyle 1949 (L) cetveliyie mevkuf tutulan dör
düncü sınıf hesap uzmanlık kadrolarından 10 adedinin serbest bırakılması zarureti hâsıl 
olmuş buna mukabil özel kalem, evrak, Hazine Genel Müdürlüğü, Emekli İşleri Genel 
Müdürlüğü, Tahsilat Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Maliye Okulu ve 
'Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü kadrolarından, yıllık tutarı 160 000 liraya 
baliğ olan 49 aded kadronun 5439 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ilgası 
mukarrer olduğundan ve kaldırılan askerî birliklerin Saymanlık Memurları kadroları-
mn tasarrufu suretiyle bu tertip 166 500 lira noksaniyle 20 208 400 lirası kadro kar
şılığı 1 913 850 lirası da üst derece farkı olmak üzere 27 122 250 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

3-4 Merkez ve iller açık aylıkları : 1946, 1947 ve 1948 yılları harcamalarına göre 1949 yılı 
Bütçesiyle verilmiş bulunan ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmiyeceği tesbit edilmiş olduğu 
gibi bu yıl yukarda arzolunduğu üzere 5439 sayılı Kanun gereğince bir kısım kadrolar 
ilga edilmesi de açık aylığı alacakların geçen yıla nazaran artmasını mucip olduğundan 
bu tertip ödeneği 44 880 lira fazlasiyle 75 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

202 1 Merkez hizmetliler ücreti : Dairelerin aynı hizmetliler tarafından görülebilecek elekt
rikçi, marangoz, doğramacı, yapı ustası, tamirci, yazı ve hesap makinaları tamircileri 
gibi müşterek hizmetlilerinin bir elden idaresinde işlerin daha muntazam ve tasarruflu 
olacağı düşünülerek bu yıl muhtelif Bakanlıklarda bu işleri görmekte olan hizmetliler 
Maliye Bakanlığında toplanmıştır. Bunların yıllık ücretleri tutarı 47 520 liradır. Bundan 
20 700 liralık kısmı esasen Maliye Bakanlığı Bütçesine dâhil bulunmaktadır. Diğer Ba
kanlıklardan düşülen kadroların tutarı ise 95 940 liradır. Bu suretle ummmi olarak Dev
let Bütçesinden 69 120 liralık bir tasarruf yapılmış olmaktadır. Diğer taraftan memur 
konutları ile Maliye Meslek Okulu hizmetliler kadrosunda yapılan indirmelerde keza 
66 234 liralık bir tasarruf temin olunmuştur. Bu suretle bu tertibe 1949 yılma nazaran 
39 414 lira noksaniyle ödenek konulmuştur. 

2 îller hizmetlileri ücreti : Devlet Bakanlığının iktisadi iş birliğine ait muamelâtının ted-
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Viri tasarruf temini maksadiyle Pari-; Maliye Ateşemize verildiğinden bu ateşeliğin bir 
mahallî kâtibe şiddetle ihtiyacı olduğu görülmüş ve bu tertibe 6 000 liralık bir ilâve 
yapılmıştır. 

203 1-2 Merkez ve iller geçici hizmetlileri ücreti : Motorlu taşıtlar tamir atelyesi ilga edilmiş 
Ve'diğer kadrolarda daraltma yapılmak suretiyle 39 650 lira tasarruf temin edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri : Malî vaziyetimizi tetkik et
mek üzere gelen Amerika'lı Uzman Mister Blaught Maliye teşkilâttmm ıslahını tavsiye 
eıtmiş ve esasen teşkilâtın rasyonalize edilmesi için çalışmalara başlanmış bulunduğun
dan bu mesainin intacı ve teşkilâtın ıslahı için Amerikalı mütehassısın tavsiye edeceği 
bir uzmanın Marşal yardımından memleketimize getirilmesi temin edilmiştir. Ancak 
]Vfarsal yardımından gelen uzmanların Türkiye'de iaşe ve ibate masrafları ile yollukla
rının memleketimizce verilmesi icap ettiğinden bu tertibe 15 500 lira ödenek konulmuş
tur. 

Gfeçici tazminat : Ankara'da bulunan memurların aded ve aylıklarına göre hesaplan
mıştır. 

Merkez ve iller memurları çocuk zammı : 1948 yılı fiilî harcamalarına ve memurlardan 
alman beyannamelere göre maliye teşkilatındaki memurların çocukları 16 430 olarak 
tesbit edilmiştir. 
1948 ve 1949 yıllarında doğan çocukların adedi ise vasati 2 500 adedinin üstündedir. Bu 
rakamlara göre çocuk zammı tertibindeki ödeneğe 650 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 
Merkez ve iller memurları doğum yardımı : 1950 yılında doğum yardımı aylık esasına 
göre değil her doğum için maktuan 150 lira verilmesi esasına göre hesaplanmış olduğu 
cihetle 50 000 liralık bir tasarruf temin olunmuştur. 
Yakacak zammı : 1500 rakımdan yukarı yerlerde çalışan memurların kadrolarına göre 
hesaplanmış olup 1949 ödeneğine nazaran 10 000 lira noksandır. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecetk yabancı dil para mükâfatı : Ma
liye teşkilâtına mensup memurların eski yıllarda imtihana girmiş olup kazanmış bulu
nanların, istihkakları tamamen ödenmiştir. Kasım ayında yapılacak imtihanda kasana-
caylar için 10 000 lira Ödenek konulmuştur. Bu miktar 1949 yılma nazaran 6 000 lira nok
sandır. 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : Sö
zü geçen kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası gereğince bu bölüme aylık tertibindeki 
ödeneğin binde biri nispetinde ödenek konulmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D ve J fıkraları gereğüıce Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : Aylık ve hizmetliler ücretleri tertiple
rine konulan ödeneğin, giriş ve terfi farkları da karşılanmak üzere, % 5,5 u hesaplana
rak konulmuştur. 

T|atü günlerinde ve çalışma saatleri dışında eğlence yerlerinde çalıştırılacak memurlar 
gjiıideliği : 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun yürürlüğe girmesi üzerine kont
rol işinin eskisi gibi sürekli olarak yapılmasına lüzum kalmamış olduğundan bu tertip
ten 9 000 lira indirilmiştir. 
Görevleri dışında tahsil işlerinde çalıştırılan memurlarla muhtarlar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri keseneği: Sahillerde avlanma yapanlardan muhtarlar vasıtasiyle tahsil ettirilen 
rejimler dolayısiyle verilen kesenek karşılığıdır. 1946 danberi yapılan fiilî tediyelere 
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7 
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göre bu tertibin 2 500 lira noksanı ile 7 500 lira olarak tesbiti mümkün görülmüştür. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gegreğince verilecek kasa tazminatı: Çalıştıkları 
mahallerin nüfuslarına göre aylıklarının % 15 - 25 arasında tahalüf etmektedir. Kad
rolarına göre almakta oldukları aylıkların yıllık tutarı 1 329 300 lira tutmaktadır. 
Vasati % 20 üzerinden 265 860 lira tutmakta ise de üst derece ve nispet farkları ile 
1947 - 1948 yılları fiilî tediyeleri nazara alınarak 20 300 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Kırtasiye: Umumi olarak % 10 tenzilât yapıldıktan onra ikinci hamur kâğıt kullanıl
ması suretiyle ayrıca bir % 10 indirilmiş ve fakat gelir vergisi tatbikatı dolayısiyle 
alınmasına lüzum hâsıl olan kırtasiye için 3 480 lira ilâve edilmek suretiyle bu terti
be geçen yıla nazaran 4 000 lira noksaniyle 36 000 lira ödenek konulmuştur. 
Döşeme ve demirbaş: % 50 tenzilâta tâbi olan bu tertibe yangın söndürme malzemesi 
alınmak üzere 3 000 lira eklenmiş olmasına rağmen 1949 ödeneğinden 7 000 lira nok
san ödenek konulmuştur. 

Kırtasiye: 1949 ödeneğinden ikinci hamur kâğıt kullanılması dolayısiyle % 10 indir
dikten sonra* Gelir Vergisi tatbikatı dolayısiyle alınmasına lüzum hâsıl olan kırtasiye 
için 35 970 liranın ilâvesi suretiyle 170 970 lira olarak ödenek teklif edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş: i l ve ilçelerdeki Maliye dairelerinin yazı makinası, hesap maki
nası, kasa, dosya dolabı gibi lüzumlu ve zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere asgari bir 
hesapla 1950 yılı bütçesine 350 000 lira ödenek konulması icabetmekte ise de, % 10 ten
zile tâbi olan bu tertibe zam yapmaya imkân olmadığından % 10 tenzilât yapılmıştır. 
Gelir Vergisi tatbikatı dolayısiyle lüzumlu demirbaşların mümkün olduğu kadar mev
cutlardan temini cihetine gidilerek yalnız mevcutlardan temini mümkün olamıyanla-
rın satmalın ması maksadiyle 14 400 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 1948 yılında 1 475 000 lira olan bu tertipteki ödenek 1949 
yılında, ambarlardaki stokların kullanılması suretiyle 1 180 500 liraya indirilmiştir. 1950 
yılma devredilecek stok kullanılmadığı cihetle bu yıl 1 500 000 liraya ihtiyaç vardır. 
Ayrıca gelir ve usul vergilerine ait numunelerin basılması için ayrıca 300 000 liraya 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu suretle hesaplanan ödenekten kullanılacak kâğıtların ikin
ci hamurdan yapılması suretiyle % 5 bir indirme yapılması mümkün görülmüş ve buna 
göre de 1 710 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

304 1-2 Merkez ve iller posta ve telgraf ücretleri: Gelir Vergisi tatbikatı dolayısiyle 100 000 
lira eklenmiştir. 

305 2 iller kira karşılığı: Mevcut mukavelelere göredir. 

306 Giyecekler: Bu yıl palto ve iş elbisesi verilmemesi esası kabul edilerek 7 200 lira dü
şülmüştür. 

307 2 Geçici görev yolluğu: Bir kısmı işlerin mahallerindeki memurlar vasıtasiyle gördürülmesi 
ve zaruret oolmadıkça geçici görevle memur gönderilmemesi prensipi kabul edildiğinden 
20 000 liralık tenzilât yapılmıştır. 

4 Hesap uzmanları yolluğu: Gelir Vergisi tatbikatı dolayısiyle hesap uzmanları kadro
sundaki açıkların doldurulması icap etmiş olduğundan alınacak uzmanların yevmiye
lerini karşılamak üzere 46 000 lira eklenmiştir. 

7 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri: Getirilmesi 
düşünülen organizasyon uzmanının yolluğu karşılığıdır. 

8 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş yolluğu : Tahsilat Genel Müdürlüğünün 3, Emek
li işleri Genel Müdürlüğünün 1 ve Özlük işleri Müdürlüğünün 1 kontrolörü bu yıl harice 
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gjönderilmiyerek merkezde çalıştırılacağından 12 940 lira tasarruf edilebilmiştir. 

1 Damga Basımevi işletme ve işçi ücretleri: iş haemma göre 15 000 liranın indirilmesi müm-
küjo. görülmüştür. 

3 Ijşçi Sigortaları Kurumuna verilecek prim: 1 . IV . 1950 tarihinde yürürlüğe girecek olan 
5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu gereğince verilmesi lâzımgelen prim karşılığı ola
rak 5 000 lira eklenmiştir. 

Atlı tahsildarlara verilecek hayvan ve yem karşılığı : Teşkilâtımızda mevcut 1402 aded at-
U tahsildarın ayda maktuan 15 lira üzerinden 252 360 lira yem bedeli ile 2 000 lira hay
dan avansı karşılığıdır. 

1 Böyye adatı : 1946 - 1948 yılları tediyelerinin vasatilerine göre bu tertibe 1 400 000 lira 
$dfenek konulması lâzımgelmekte ise de bu yıl beyiye nispeti % 5 den 3 e veya 4 e indi
rileceğinden 1 200 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 1946 - 1948 yılları tediyelerinin vasa
tilerine göre 1 400 000 lira konulmuştur. 

3 Geri verinlecek paralar : 1946 - 1948 yılları tediyelerinin vasatilerine göre 4 500 000 
lira konulması lâzımgelmektedir: Ancak eski kanuna göre re'sen takdir edilen vergilerden 
peşinen tahsil edilen vergilerin % 50 leri komisyon kararlariyle mükelleflere hak kaza-
jımca kendilerine iade edilmekte idi. Yeni Vergi Usulü Kanunu ise bu esası değiştir
il iş ve vergi kesbi katiyet etmedikçe tahsilat yapılmaması kabul edilmiştir. Bu suretle 
ıfet işlemleri azalacağından 1949 ödeneği aynen teklif elilmiş bulunmaktadır. 

4 l^Iahkeme harçları : 1946 - 1948 yılları tediyelerinin vasatilerine göre 210 000 lira zam-
medilmiştir. 

5 Çrerçekleşmiş ve gerçekleşecek Devlete ilişkin Bina ve Arazi Vergileri : 1946 - 1948 yılları 
tediyelerinin vasatilerine göre (35 000) lira indirilmiştir. 

1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri karşılığı ve baskı giderleri : Kâğıt fiyatlarındaki ikinci ha-
ıjnur kullanılması dolayısiyle % 5 nispetinde tasarruf sağlanmıştır. 

1 Faiz ve aeyo : Hazine cari hesaplarının faiz ve Muamele Vergileriyle Hazine muame
leleri için bono ihracına yetki veren diğer kanunlar gereğince çıkarılan bonoların faiz, 
komisyon, Muamele Vergisi ve sair bilcümle giderleri ve para farkları için 1950 Bütçe 
yılı zarfında yapılacak tahmin olunan ödemeler 6 219 772 liradır. 

2 para taşıma giderleri : Basılmakta olan 60 000 000 liralık ufaklık paraların malsandıkla-
rma gönderilmeleri için 10 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

1 pelirtme işleri : Bu tertibe tasarruf mülâhazasiyle 10 000 lira noksan teklif edilmiştir. 
2 }tfjenkul ve gayrimenkul giderleri: 5237 sayılı Belediye Vergileri Kanunu gereğince öden

mesi tahakkuk edecek tanzifat resimlerini karşılamak üzere 1949 Bütçesine 285 000 lira 
fazla ödenek konulmuş ise de belediyelerce irat tesbiti işi tamamlanmamış olduğundan bâzı 
yerlerde eski esasa göre resim ödenmiş ve bu suretle sözü geçen tertipteki ödeneğin bir 
kısmı harcanmamıştır. Tesbit işinin 1950 yılında da tamamlanamıyacağı tahmin olun-
flüğundan bu tertipten 200 000 liralık tasarruf yapılmıştır. 

3 jVfemur konutları genel giderleri : Memur meskenlerine eski yıllarda yapılmakta olan 
harcamalar, yeni alman esaslı tedbirler dolayısiyle % 30 nispetinde azalmış olduğundan 
pf 500 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

420 p353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler : 1946 - 1948 yılları tediye-
tejrinin vasatileri nazarı itibara alınmış ve bu tertibe ait ödenek 50 000 lira noksaniyle tek-
lif olunmuştur. 
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451 1 Satmalma ve Abone karşılıği : Bu yil tasarruf mülâhazasiyle daha az aded kitap satm-
almması ve abone kayıt olunması derpişodilmiş ve bu ödenekten 5 000 lira tenzil edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri: 
4489 sayılı Kanundan faydalanarak stajda bulunan bir memurumuz 1950 yılında memle
kete döneceği cihetle yolluğu karşılamak üzere 1 500 lira teklif edilmiştir. 

476 1 Okul ve kurs giderleri : Maliye Okulunun kaldırılması kararlaştırılmış olduğu cihetle 
bu yıl yalnız bir sınıf ile kursun giderlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 98 000 
lira noksaniyle 130 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Kanun gereğince Ticaret Okulunda okutturulacak öğrencilerin giderleri : Maliye Bakan
lığı hesabına Ticaret Okulunda okuyan öğrenci bulunmadığı gibi okutturulması da düşü
nülmediğinden bu tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

477 1437 sayılı Kanun gereğince avans karşılığı: Yüksek mektep mezunlarına avans verilmi-
yeceğinden bu tertibe de ödenek konulmamıştır. 
b) Maliye Bakanlığı hizmetlerine taallûk eden ve yatırma mahiyetinde bulunan öde
nekler. 

722 Damga Basımevi demirbaşları: 
1 Mecvut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi : Yeniden araç satın alınmayıp 

yalnız mevcutların onarılması düşünüldüğünden bu tertip de 30 000 lira noksan teklif 
edilmektedir. 
2. Maliye Bakanlığı hizmetlerine taallûk etmiyen ödenekler: 

478 5098 sayılı Kanun gereğince istihkak sahiplerine ödenecek mazbata karşılığı: Kanu
nun meriyet müddeti 1949 yılı nihayetinde sona ermekte oduğundan bu tertibe de öde
nek konulmamıştır. 

479 3242 sayılı Kanun gereğince tohum iş^ri için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler: 3242 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eliyle 
muhtaç çiftçilerle göçmenlere borçlandırılmak suretiyle dağıtılan tohumluklardan, muta-
akıp senelerde tahsil edilmiyem senet karşılıklariyle Ziraat Bankasınca yapılan giderler 
ve faiz olarak tahakkuk eden paralar ödenmek üzere teklif edilmektedir. 

480 5420 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler karşılığı : 5420 sayılı Kanuna göre 
tevzi edilmek üzere alınan gayrimenkullerin eski sahiplerine ödenecek bedelleri karşı
lığıdır. 

481 Yangın söndürme cihazı ve giderleri: Bu yıl ilk defa olarak teklif olunmaktadır. Tat
bikatta alacağı şekle göre hakiki ihtiyaç bedeli olacaktır. 50 000 lira tahmini olarak ko
nulmuştur. 



Bu yardımlar tadat olunan müesseselerin ge
lirleriyle giderleri arasındaki farkın karşı
lanması için konulmuştur. 
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601 bevlet Hava Yolları Genel Müdür

lüğüne yardım: 
602 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğüne yardım: 
603 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

ne yardım 
604 Vakıflar Genel Müdürlüğüne yar

dım: 
605 Ankara Üniversitesine yardım: 
606 istanbul Üniversitesine yardım: 
607 istanbul Teknik Ünivesitesine yar

dım: 

608 izmir Fuarı inşaatı için izmir Belediyesine yardım : Bir defaya mahsus olarak verilmiş 
olduğundan bu yıl teklif edilmemiştir. 
Ankara şehri su işleri için Ankara Belediyesine yardım : Ankara şehri su şebekesinin 
tevsii icap etmiş ancak belediye'nin geliri bu işi yapmaya müsait bulunmamış olduğun
dan Ankara Belediyesine 500 000 liralık bir yardım yapılması zaruretinde kalınmıştır. 

609 Hastaneler yiyecek giderlerine yardım : özel idare ve Belediyelerce idare edilmekte 
olan Hastanelerin giderleri günden güne artmakta olduğu halde gelirleri bir inkişaf gös
termemekte olduğundan hastanelerin hiç olmazsa yiyecek giderlerinin bir kısmını umu
mî muvazeneden karşılanması maksadiyle bu tertibe 600 000 lira zam yapılması icap et
miştir. 

611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 

623 

624 
625 
626 

627 
628 
629 

Yardımsevenler derneğine : 
parülacezeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Darüşşefekaya 
Türk Eğitim Derneğine 
Yeşilay Derneğine 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Rum Plastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Manisa'da Muris Şinasi Hastanesine 
Türkiye Üniversite siteleri yapma Ku
rumuna 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Der
neğine 
Bursa eski eserleri sevenler Kurumuna 
Şehitlikleri imar Derneğine 
Okumuşu çoğaltma, okuyanı koruma 
Perneğine 
Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
Türk Dil Kurumuna 

Bu tertipler bir kısım dernek ve kurumlara 
yapılan yardımlara taallûk etmektedir. Bu yıl 
yardım tertiplerine hiçbir zam yapılmamıştır. 
Ancak diğer daire bütçelerinden Darüşşefe-
ka, şehitlikleri imar cemiyetine yardım ola
rak görülen miktar Maliye Bütçesine aktarıl
mıştır. Bir kısım dernek ve kurumlara yapı
lan yardımlar da mümkün olduğu kadar azal
tılmış veya tamamen kaldırılmıştır. 
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Bu tertipler bir kısım dernek ve kurumlara 
yapılan yardımlara taallûûk etmektedir. Bu 
yıl yardım tertiplerine hiçbir zam yapılma
mıştır. Ancak diğer Daire Bütçelerinden muh
telif turizm teşekküllerine yardım olarak gö
rülen miktar Maliye Bütçesine aktarılmıştır. 
Bir kısım dernek ve kurumlara yapılan yar
dımlar da mümkün olduğu kadar azaltılmış
tır. Bir kısımlar da tamamen kaldırılmıştır. 

630 Türk Hukuk Kurumuna 
631 Türk Coğrafya Kurumuna 
632 Ağaç Koruma Derneğine 
633 Millî Ekonomi ve Tasarruf Derneğine 
634 Bâzı Milletlerarası Derneklere 
635 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsa

larına 
636 Millî Kütüphaneye Yardım Derneğine 
637 Muhtelif Turizm Teşekküllerine 
638 2834 sayılı Kanuna göre Kurulu Ku

rumların Yönetim giderlerine yardım 
639 İzmir Fuarına yardım 
640 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 

(A) fıkrası gereğince îş ve îşçi Ku
rumuna yardım 

701 Onarma işleri : Harap bir durumda bulunan Devlete ait binaların dam aktarılması, 
saçak tamiri ve buna benzer harabiyeti önleyici tamirleri karşılığıdır. Geçen yıla nazaran 
10 969 lira noksandır. 

711 Millî mülkler kamulaştırma ve satmalına giderleri : Mecburi tefevvüzler, satmalmalar ve 
kamulaştırmalar içindir. Geçen yıla nazaran 2 396 800 lira noksandır. 

721 1-12 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı : Her daire satınalacağı taşit-
lar için kendi bütçelerinin sonuna lüzamlu ödenekleri koydukları cihetle Maliye Bütçe
sindeki bu tertibe ödenek konulmamıştır. 

785 Sermayesine mahsuben Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna : 1949 yılı Bütçesine konu
lan ödenekle sermaye haddi tamamlanmış olduğundan bu yıl teklif yapılmamıştır. 

786 Sermayesine mahsuben Türkiye Zirai 
Donatım Kurumuna 

787 3202 sayılı Kanun gerelince Ziraat 
Bankasına ödenecek sermaye 

788 Ziraat Bankasına ödenecek ihtiyat ser
maye karşılığı 

789 Sermayesine mahsuben Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankasına 

790 Sermayesine mahsuben Etibanka 
791 Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt 

ve Basım Genel Müdürlüğüne 

792 Ereğli Kömür Şirketinin satmalına taksitlerine karşılık olmak üzere Etibanka : 1949 yılı 
Bütçesine konulmuş olan ödenekle taksitler tamamlanmış olduğundan bu yıl bütçesinde 
teklif yapılmamıştır. 

793 3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edil
miş olan kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bonolardan 1 . I I I . 1950 tarihi ile 
28 . I I . 1951 tarihi arasında vâdeleri gelecek bonoların itfa karşılığıdır. 

Sermaye tahsisleri olup özel kanunlarına ve 
bütçe imkânlarına göre teklif olunmuştur. 



Rapor 

27 . I . 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Maliye Bakanlığının 1950 yılı Bütçe tasarısı tetkik edildi. 

Maliye Bakalnlığı Bütçesi, mahiyet itibariyle iki ayrı masraf grupunda mütalâa olunabilir. Birinci 
grup, Maliye Bakanlığının doğrudan doğruya gördüğü hizmetlerin karşılığı olan masraflardır. 

İkinci grup!ise; katma bütçeli deirelere; özel teşekküllere, derneklere ve saireye yapılan yardım
larla İktisadi Devlet Teşekkülleri ve buna benze:.' müesseselere verilen sermayeler gibi masraflardan 
terekküp etmektedir. Bu kısım ödenekler Bakanlığın hizmet masraflariyle ilgili değildir. 

1950 senesi Bütçe tasarısında; Maliye Bakanlığı teşkilât ve hizmetlerine ait ödenekler toplamı: 

57 485 681 lira olup 1949 senesi Bütçesindeki 59 484 603 liralık ödeneğe nazaran: 

1 998 922 lira noksaniyle teklif olunmaktadır. Her iki gruptaki masraflardan, geçen seneye naza
ran fazla veya inoksan olanlarını, farklariyle birlikte (1) numaralı cetvelle arzediyoruz. 

Bu cetvelin tetkikmd an anlaşılacağı üzere 1949 Bütçesine nazaran fazla ödenek talep edilmiş olaa 
maddelerdeki i farkların yekûnu : 33 080 176 lira olup buna mukabil eksik ödenek istenmiş olan mad
delerin farkları: yekûnu ise : 17 473 203 liradır. Bu suretle 1950 Bütçe tasarısında geçen seneden 
15 606 973 lird fazla ödenek istenmiştir. Bu fazlalık banka sermayeleri için bu yıl fazla ödenek kon
masından ileri gelmiştir. 

Filhakika Btibank sermayesine geçen sene üç milyon lira verildiği halde bu sene 30 milyon lira 
verilmesi istenmektedir. 

Aradaki faıfk 27 milyon liradır. Emlâk Kredi Bankasına, 1949 senesinde verilmiş olan beş milyon 
liraya mukabil bu sene 1 milyon lira teklif edilmiştir ki, geçen seneden 4 milyon lira noksandır. 

Ziraat Batıkası için bu sene istenen beş yüz küsur bin lira fazla da nazara alındığı takdirde, 
1950 Bütçe tasarısında banka sermayeleri için 23 milyon beş yüz kırk beş bin yüz kırk sekiz lira fazla 
ödenek istenniıig demek olur. 

Buna nazaran umumi yekûndaki 17 473 203 lira fazlalıktan banka sermayelerine eklenen miktar 
çıkarılınca, diğer ödeneklerde 6 milyon yetmiş bir bin dokuz yüz kırk beş liralık bir eksilme olduğu an
laşılır. Bölümlerinde müfredatiyle arzolunacağı üzere; bu sene karma bütçeli daireler için 12 259 277 
lira, dernek ve kurumlara yapılacak yardımlar için de (801 500) lira noksan ödenek teklif edilmiştir, 

Birinci kığım : Bölüm 101 Bakan ödeneği; değişiklik yoktur. 

İkinci kısmi : Personel giderleri bölüm 201 madde 1 ilâ 4; merkez ve iller memur aylıkları tertibi, 
Gelir Vergisijıijn tatbikatı dolayısiyle L cetvelinde mevkuf tutulan 4 neü sınıf hesap uzmanlık kadro
larından 10 adîedi serbest bırakılmış ve buna mukabil diğer kadrolardan tasarruf temin edilerek 
166 500 lira noksaniyle teklif olunmuştur. Merkez ve iller açık aylıkları ise, bâzı kadroların ilgası 
mukarrer old,uğu cihetle geçen yıla nazaran 44 880 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Talep olunan 
ödenekler fiilî ı kadroya göre hesaplanmıştır. Fiilî kadro sayısı 10 046 dır. 

Bölüm 2021 merkez hizmetliler ücreti, muhtelif D akanlıklarm elektrikçi, marangoz, tamirci gibi 
ayni hizmetliler tarafından görülebilecek müşterek hizmetlerinin bir elde toplanması için 'Komisyonu
muzun geçen, şeneki temennisini tahakkuk ettiren Maliye Bakanlığı bu sene bu hizmetleri daha mun-



tazam ve tasarruflu bir şekilde ayarlamış bulunmaktadır. Diğer BakaııJıklar kadrolarından düşülen 
miktar 95 940 liradır. Memur konutlariyle Maliye Meslek Okulu hizmetlileri kadrosundan 66 234 lira
lık indirme yapılmıştır. Bu suretle geçen seneye na-sararı 39 414 lira noksan ödenek istenmiştir Bütçe 
tasarısının Kamutaya tevdiinden sonra, Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü, Bakanlık makamı
na müracaat ederek 4910 sayıiı Kanun g.yıo'Jince Devlete ait bütün basılı kâğıtların tipleştirilmesi 
işiyle görevlendirildiklerini ve basım tesislerinin meydana getirilmesi beklenilmeksizin tipleştirme işi
ne başlanmasını tasvip ettiği cihetle, bu yeni işi görmek üzere 1950 Bütçesinin E cetveline dâhil kad
roya 400 lira ücretli (Tipleştirme uzmanı) unvaniyle bir hizmetlinin ilâvesini talep etmiştir. 

Matbaaların birleştirilmesi işini beklemeden bu işin ele alınmasındaki faydayı nazara alarak (E) 
cetveline 400 lira ücretli (Tipleştirme uzmanı) eklenmesini teminen bu bölüm yekûnuna 4 800 
liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Bölüm 203 madde 1 - 2, merkez ve iller geçici hizmetlileri ücreti, bu tertipte motorlu taşıtlar 
tamir atelyesi kaldırılmış ve kadrolarda daraltma yapılmış ve 39 650 liralık tasarruf sağlanmıştır. 

Bölüm 204 yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri bölümüne, bu sene gelecek 
olan Amerikalı mütehassısın Türkiye'de iaşe ve ibate masrafı için 15 500 lira ödenek konmuştur. ' 

Bölüm 205 geçici tazminat, Ankara'da bulunan memurların sayısına göre hesaplanmıştır. 

Bölüm 206 madde 1 - 2, merkez ve iller memurları çocuk zammı, 1948 de memurlardan alman be
yannamelere göre çocuk adedi 16 430 dur. 1948 va 1949 yıllarında doğan çocuklar ise 2 500 adedinin 
üstündedir. Buna nazaran geçen seneki ödeneğe 650 000 lira ilâve edilmiştir. 

Madde 3 - 4, merkez ve iller memurları doğum yardımı, son defa Kamutayca kabul edilen kanu
nun esaslarına göre ayarlanması icabetmektedir. Tasarının şevki sırasında 150 şer lira üzerinden 
hesaplanmış bulunan miktarlara merkez için 1 000, iller için de 4 000 lira eklenmesini teklif ederiz. 
Madde 7 akacak zammı, 1 500 rakamından yukarı yerlerde çalışan memurların kadrolarına göre he
sap edilmiş ve 1949 a nazaran 10 000 lira noksan ödenek konmuştur. 

Bölüm 207 yabancı dil para mükâfatı, Kasım ayında yapılan imtihanda kazananlar için geçen 
seneden 6 000 lira noksaniyle 10 000 lira ydeııek konmuştur. 

Bölüm 208 verilecek ikramiye karşılığı, 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasına 
göre aylık tertibindeki ödeneğin binde biri nispe tindedir. 

Bölüm 209 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı için aylık ve; hizmetliler ücretleri ter
tiplerine konan ödeneğin % 5,5 i nispetinde hesaplanmış ve geçen yıla nazaran 149 684 lira fazlasiyle 
ödenek konmuştur. 

Bölüm 211 madde, 1 tatil günlerinde eğlence yerlerinde çalıştırılacak memurlar gündeliği terti
binde (9 000) liralık indirme yapılmıştır. 

Madde 2, Tahsil işlerinde çalıştırılan memurlarla muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri keseneği, 
fiilî tediyelere göre hesaplanmış ve 2 500 lira noksan ödenek konmuştur. 

Bölüm 218, Kasa tazminatı, 1947 - 1948 deki fiilî tediyelere nazaran 20 300 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

Üçüncü kısım : Yönetim giderleri; bölüm 301 merkez büro giderleri, kırtasiye maddesinde %10 
indirme yapılmış olmakla beraber ayrıca ikinci hamur kâğıt kullanılmak suretiyle de % 10 ta
sarruf sağlanmış, döşeme ve demirbaştan % 50 indirilmiş ve Gelir Vergisi tatbikatiyle yangın sön
dürme aletleri için fazla ödenek hesap edilmiş bulunmasına rağmen bu tertipten 11 000 tasarruf 
sağlanmıştır. 

Bölüm 302, İller büro giderleri için kırtasiye, döşeme ve demirbaş maddelerine 20 970 lira eklen
miştir. Kırtasiyede % 20 ye yakın tenzilât temin edilmekle beraber Gelir Vergisi tatbikatı için 
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lüzumlu kıriafeiye ve yazı makinesi, hesap makinesi, kasa gibi demirbaşların temini maksâdiyle 
ödenek fazlpJaştırılmıştır. 

Bölüm 303, Basılı kâğıt ve defterler, 1949 Bütçesinle bu tertipten 300 000 lira indirilerek o se
ne ihtiyaçları mevcut stoklardan karşılanmıştı. Yıllık ihtiyaç ve Gelir Vergisi tatbikatı için lü
zumlu matbualar için 1 710 000 lira istenmiştir. Geçen seneden 529 500 lira fazladır. 

Bölüm 304, Posta telgraf ücretlerine zikredilen mucip sebeplere binaen yüz bin lira eklenmiştir. 

Bölüm 305, İller kira karşılığı, mevcut mukavelelere göre hesaplanmıştır. 

.Bölüm 3(J>6, Giyecekler tertibinden, bu yıl palto ve iş elbisesi verilmemesi esasına göre 7 200 lira 
düşülmüştü!*.lHizmetlilere verilmekte olan paltoların iki senelik müddetini üçe çıkarmak hususu dü-
şünülebilirse de hiç palto vermemek esasına gidilemiyeceği aşikârdır. 

Bölüm 307 Yolluklar; mümkün olduğu kadar geçici görevle memur gönderilmemesi ve bir k i ' . 
sim işlerin de mahallindeki memurlar vasıtasiyle gördürülmesi prensipine göre hareket edilmek 
suretiyle geçici görev yolluğunda 20 000 lira, merkez kontrolörleri devir ve teftiş yolluğunda da 
12 940 lira tasarruf sağlanmış ise de vergi tetkikkatmda mühim rolü bulunan hesap uzmanları 
yolluğuna bizzarure 46 000 lira eklenerek yekûn itibariyle bu bölüme 11 060 lira zam edilmiştir. 

Bolüm $08, Tedavi giderleri ve" yollukları, gecen senenin aynıdır. 

Bolüm 309, Taşıt giderleri, tertibinde bir değişiklik yoktur. Merkez taşıtları ve onarma masraf
ları tetkik edilirken Bakanlığın nakliye hizmetlerini yapan kamyonun maliyeti üzerinde durulmuş
tur. Umumiyetle Bakanlıkların bu gibi hizmetleri hakkında şifahen maruzatta bulunacağız. 

Bölüm 310, Elçilikler Maliye Müşavirlikleri tertibindeki kira maddesinden 12 000 liranın düşül
mesi mümkün görülmüştür. 18 800 liranın 6 800 liraya indirilmesini teklif eyleriz. 

Dördüncü kısım : Daire hizmetleri; Bölüm 401 Damga Basımevi İşletme ve işçi ücretlerinde 
tasarruf yapılmış, işçi Sigortaları kurumuna verilecek prim tutarına kanunu gereğince 5 000 lira 
eklenmiştir. Bu suretle bu bölümden 10 000 lira indirilmiştir. 

Bölüm 403, Temsil giderleri, geçen senenin aynıdır. 

Bölüm 405, Atlı tahsildarlara verilen maktu yem bedeli, kadroya göre hesaplanmıştır. 

Bölüm 407 deki beyiye aidatı maddesine geçen seneye nazaran 100 000 lira fazla kesenek ve 
ikramiyeler maddesine iki yüz bin lira noksan, mahkeme harçları maddesine 210 bin lira fazla 
Devlete ilişkin Bina ve Arazi vergileri maddesine de 35 000 lira noksan ödenek konmuş yekûn iti
bariyle bu bölüme 75 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm 408, Komisyonlar ücretlerinde bir değkşiklik yoktur. 

Bolüm 417, Vergi tahsil giderleri tertibinde 12 750 liralık indirme yapılmıştır. 

Bölüm 418, Hazine işleri tertibine 1950 yılı zarfında Hazine cari hesapları için tahmin edilen 
masraflar [itibariyle geçen seneden 1 192 022 lira fazlasiyle ödenek konmuştur. 

Bölüm 1419, Millî mülkler işleri tertibindeki belirtme işleriyle memur konutları giderlerinden 
indirme yaipılmış ve menkul ve gayrimenkul genel giderleri maddesinden bâzı belediyelerce irat tes-
biti muamelesi henüz ikmal edilmediği için yeni esasa göre hesaplanmış olan miktardan 200 000 
lira tenzil edilerek bu bölüme ceman 277 500 lira noksaniyle ödenek konmuştur. 

Bölüm İ4Ş0, 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler 1946 - 1947 senesi fiilî 
tediyelerinle [nazaran hesaplanmış ve geçen senekinden 50 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 451, Malî tetkik giderleri, satmalma ve abone karşılığı maddesinden tasarruf edilmiş, 
bölüm yekûnu geçen senekinden 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir., 
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Bölüm 452, staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları, 3 500 lira noksaniyle 1 500 

lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bölüm 456, düşünülemiyen giderler ve 460 ihtiyat ödemeği tertipleri geçen senekinin aynıdır. 

Bölüm 476, okul ve kurslar, Maliye Okulunun kaldırılması mukarrer bulunduğu cihetle 1950 yılı 
için yalnız bir sınıf ile kursun giderlerini karşı!ıyacak ödenek konmuştur. Geçen seneden 98 000 
lira noksandır. 

477 ve 478 nci bölümlere, yüksek mektep mezunlarına avans verilmiyeceği ve ödenecek mazbatalar 
için mevcut kanunun meriyeti 1949 da bittiği cihetle bu sene ödenek konulmamıştır. 

Maliye Bakanlığı hizmetlerine taalluk eden ve yatırım mahiyetinde bulunan ödenekler: 

Bölüm 722, Damga Basımevi demirbaşları, tertibine, mevcut makina ve araçların yenilenmesi 
mevzuubahis olmadığı için mevcutların onarılmasını sağlamak üzere geçen senekinden 30 000 lira 
noksaniyle on bin lira ödenek konulmuştur. 

Maliye Bakanlığı hizmetlerine taallûk etmiyen ödenekler: 

Bölüm 479, tohum işleri için Türkiye Cümuhriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler, bu bo
lüm için geçen senekinden 1 267 211 lira noksaniyle 1 000 000 lira ödenek talep edilmiştir. Bu miktar 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eliyle muhtaç çiftçilerle, göçmenlere borçlandırılmak suretiyle 
dağıtılan tohumluklardan, mütaakıp senelerde tahsil edilmiyen senet karşıl1 İdariyi e bankaca yapılan 
giderler ve faizleri ödemek üzere hesaplanarak teklif edilmiştir. Bu miktar ödendiği takdirde daha 
bir buçuk milyon liradan fazla bir miktar mütahakkak, borç kalmış olacaktır. 

Bölüm 480, 5420 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler karşılığı tertibine konulmuş olan 
325 000 lira; adı geçen kanuna göre tevzi edilmek üzere alman gayrimenkul 1 erin eski sahiplerine 
Ödenecek bedelleri karşılığıdır. 

Bölüm 481, yangın söndürme cihazı ve giderleri, adiyle yeniden açılmış olan bu tertibe resmî bi
nalarda yangına karşı koruyucu tedbirler alınması için bu sene 50 000 lira ödenek konulmuştur. 

Beşinci kısım: Borçlar. 

Bolüm 501, geçen yıl borçları 15 000 lira faziasiyle 100 000 lira ve bölüm 502 eski yıllar borçları 
7 999 lira faziasiyle 65 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm 504, Millî Savunma Bakanlığının Toprak Mahsulleri Ofisine olan borcu için bu yıl 2 mil
yon lira ödenek vaz'edilmiştir. Bu miktar çıktıktan sonra daha 23 milyon liralık bir borç kalacaktır. 

Altıncı kısım : Yardımları ihtiva etmektedir. Aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere giderleri, gelirle
rinde fazla olan daire ve müesseselere gider farklarını karşılamak için gereken ödenekler bu kısım
daki bölümlerine konulmuştur. Cetvel 2. 

Bölüm 608, izmir Fuarına geçen sene bir defaya mahsus olmak üzere verilmiş olduğu için bu se
ne ödenek konulmamıştır. 

Ankara şehri su işleri için, belediyenin geliri müsait bulunmadığı cihetle, Ankara Belediyesine 
hayati ehemmiyeti haiz olan bu ihtiyaç için 200 000 liralık bir yardım yapılması maksadiyle ödenek 
konmuştur. 

Bölüm 609, hastaneler giyecek giderleri yardım tertibine bu yıl 600 000 lira faziasiyle 1 050 000 
lira ödenek istenmiştir, özel idare ve belediyelerce idare edilmekte olan hastanelerin giderleri gün
den güne artmakta olduğu halde gelirleri bir inkişaf göstermemekte olduğundan bunların hiç ol
mazsa yiyecek giderlerinin bir kısmının Umumi Muvazeneden karşılanması maksadiyle talep edil
diği anlaşılmıştır. Geçen sene sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna 1,5 mil-



yon lira c|denek konulmuştur. 1950 Bütçe tasarısında bu kuruma hiçbir tahsisat teklif edilmemiştir. 
Bu hususıjı Yüksek Komisyona arzederiz. 

Bölüm 611 - 640, bir kısım dernek ve kurumlara yapılan yardımlara taallûk etmektedir. Müfre
datı cetvelde görüleceği üzere bu sene yardım tertiplerine hiçbir zam yapılmamıştır. Ancak 
Darülşafaka ile Şehitlikleri imar Cemiyetine diğer daire bütçelerinden verilmekte olan ödenekler 
Maliye Bütçesine nakledilmiştir. Cetvel 3 te görüldüğü üzere bâzı dernek ve cemiyetlere yapıla o. 
yardım azaltılmış ve bazılarınınki de kaldırılmıştır. Bu suretle 1950 yılı için dernek ve kurumlara 
801 500 ljra noksan ödenek talep edilmiştir. Mevzuu iştigalleri itibariyle sosyal yardım ve kültür 
müesseseleri olan bu gibi müessese, kurum ve derneklerden hangilerine Devlet Bütçesinden yaramı 
yapılması keyfiyetinin esaslı bir prensipe bağlamak zaruretine kaani bulunuyoruz. Bu hususu Komisyo
nun yüksek takdirine arzederiz. 

Yedinci kısım : Yatırımlar. 

Bölüm 701 onarma işleri, Devlete ait binaların harap olmasını önliyecek zaruri tamirleri için bu 
tertibe geçen seneden 10 969 lira noksan tahsisat vaz'edilmiştir. 

i 

Bölüm; 711, Millî Mülkler kamulaştırma ve satmalına giderleri tertibine bu sene 2 milyon 396 
bin sekiz ^üz lira noksan tahsisat konmuştur. 

Bölüm 721, satmalmacak taşıtlar karşılığı, taşıl satmalacak daireler kendi bütçelerine ödenek koy
muş oldukları için bunlar bilâhara bu bölümde toplanacaktır. 

Bölüm 724, Doğu illeri kalkınması için bu yılda 10 000 000 lira ödenek konmuştur. Memleketin 
diğer kısımlarına nazaran fazlaca mühmel kalmış olan bu illerimizin yurdun başka kısımları seviyesine 
getirilebilmesi için normalin üstünde ihtimama ihfciyacı,geçen sene Yüksek Meclisçe takdir edilerek 
sembolik mahiyette olmak üzere 10 000 000 liralık ödenek kabul edilmişti. Bu bir başlangıçtı, ilerde 
bu ödeneğin daha da artırılması düşünülmüştü. Filhakika bu illerde sadece millî dil meselesini hal 
için bile birçok masrafa ve emeğe ihtiyaç vardır. Yol işi de aynı derecede himmete muhtaç bir mese
ledir. Halbuki normalin üstünde olsa da 18 vilâyete tahsis edilebilecek 10 000 000 lira ile çok iş 
yapılamıyacağı meydandadır. Binaenaleyh bu ihtiyaç ve zarureti ve illerimizin coğrafi durumunu da 
göz önünde bulundurarak bu tahsisatın hiç olmazsa 15 000 000 liraya iblâğı için imkân araştırılmasını 
zaruri görmekteyiz. 

787 ve 788 nci bölümlerde özel Kanunu gereğince Ziraat Bankasına ödenecek sermaye ve ihtiyat 
sermaye karşılığı ödenekleri bulunmaktadır. Ziraat Bankasının, memleket ölçüsünde ifasiyle mükel
lef olduğu zirai kredi ihtiyacını karşılama vazifesini yapabilmesi için her vesileyle malî kudretinin ar
tırılması lüzumu izaha muhtaç değildir. Hususiyle son bir kanunla Banka itibari sermayesi üç yüz 
milyon liraya çıkarılmış bulunduğu için bu sermaye haddini mümkün mertebe kısa zamanda doldu
racak tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu iki bölüme bu sene konmuş olan ödenek miktarı ise 7 800 150 li
radan ibarettir ki, bu para Bankaya faaliyetinin mahdut sahada dahi tevsiine imkân vermiyecektir. 
Gerek Komisyonumuzun ve gerek Yüksek Kamutayın Türkiye nüfusunun yüzde seksen, seksen be
şini teşkil eden bir kitlesinin en zaruri ihtiyacım programlı surette karşılama hususundaki tema
yülü göz önüne alan heyetimiz; 1950 senesi Bütçesindeki sıkıntıyı da gözden uzak tutmıyarak fazla 
külfet tahhıil etmemiş olmak için 3202 sayılı Banka Kanununun beşinci maddesinin O fıkrası hükmü
ne istinaden fevkalâde tahsisat mahiyetinde olmak üzere Bankaya bu sene birkaç milyon liralık fazla 
ödenek verilmesi lüzumunu arzederiz. 

Bölüm 789 daki ödenek Emlâk Kredi Bankası sermayesine mahsuben verilmekte olan beş milyon 
liranın 1950 Bütçesinde bir milyon liraya indirildiğini göstermektedir. Bu müessese özel kanunla 
mesken inşaasmı kolaylaştırmak üzere ucuz faizle ve uzun vâdeyle ihtiyaç erbabına para ikrazı va
zifesiyle mükellef tutulmuş ve inşaatı teşvik için istisnai hükümleri muhtevi mevzuat da bu vazife
yi takviyej ve tevsi eylemiş bulunmaktadır. Buna rağmen sermayenin kifayetsizliği mezkûr Bankaya 
küçük bir| mesken inşaası için lüzumlu krediyi dahi kolaylıkla sağlamak imkânını vermemektedir. 
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Bu sebeple sermaye hissesi olarak ödenecek miktarın azaltılmasının doğuracağı sıkıntıya Yüksek Ko
misyonun dikkat nazarını çekmeyi lüzumlu gördük. 

Bölüm 790, Sermayesine mahsuben Etibanka 30 milyon lira tahsis edilmektedir. Geçen seneden 27 
milyon lira fazladır. 

Bölüm 791, Sermayesine mahsuben Devlet 'Kâğıt ve Basını Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
ödenektir. 

Bölüm 792, 1949 senesi Bütçesine konulmuş, olan ödenekle Kregl i Kömür Şirketinin satın alma 
taksitleri tamamlanmış ve bu yıl ödenek konmamıştır. 

Bölüm 793, 3867 sayılı Kanun gereğince istimlâk edilmiş olan kömür ocakları sahiplerinde bulu
nan bonolardan 28.11.1951 tarihine kadar vâdeleri gelecek olanları karşılamak üzere hesaplanmış 
ödenektir. 

1949 Bütçesindeki Ödenekten 1 300 704 lira fazladır. 

1949 Bütçe raporundaki temennilerimiz 

(jeqen sene bütçe raporumuzda bâzı temennilerde bulunmuştuk. Bunlardan Maliye Bakanlığını 
ilgilendirenlerini kaydediyor ve bu hususta alınmış neticeleri de arzediyoruz. 

1. Muhtelif Bakanlıklarda Bakanlık memurlarının muayene ve tedavisi için istihdam edilmekte 
olan doktorların çalışmalarını daha verimli bir hale getirmek ve aynı zamanda tasarruf sağla
mak maksadiyle bunların muayyen merkezler tesisi ile ekip halinde çalıştırılmaları hususunun 
tetkiki. 

Bu temennimizi nazarı dikkate alan Bakanlık,Sağlık ve Sosyal Yardım Baknlığı ile temasa 
geçerek mevzuu müştereken incelemiştir. Muhtelif Bakanlıklarda Bakanlık memurlarının muayene 
ve tedavisi için muayyen merkezler tesis ederek doktorların ekip halinde çalışmalarını sağlamak 
üzere iki veya üç sağlık merkezi kurmak ve mütehassıs tabip ve personel bulundurmak icabede-
ceği ve âzami tasarrufa riayet edilebilse dahi bu tesislerin ucuza, mal olamıyacağı ve alâkalıların 
sağık durumları bakımından bugün gördükleri yardımın dahi tam temin olunabileceğine kanaat 
edilemiyeceği neticesine varılmıştır: 

2. Muhtelif Bakanlıkların merkez büro giderlerinden, tasarruf teinini maksadiyle Bakanlık
larda tamir, teshin ve saire gibi müşterek ve ufak' hizmetlere ait, kadroların birleştirilmesi husu
sunun temini; 

Bu temennimiz 1950 Bütçe tasarısında tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. 202 nci bölümü izah 
ederken arzetmiş olduğumuz veçhile müşterek hizmetler Maliye Bakanlığında temerküz ettirilmek 
suretiyle 69 120 liralık tarurruf sağlanmıştır. • 

3. Resmî dairelerden mümkün olanlarının bir binada toplanması suretiyle kira masraflarından 
tasarruf sağlanması; 

Bu husus Başbakanlık vasıtasiyle Bakanlıklara tebliğ el il misse de komisyonumuzun bu temen
niden beklediği neticeyi istihsal etmek üzere esaslı bir şekilde teşebbüse girişilmeliği anlaşılmak
tadır. Filhakika 1949 senesi zarfında Akşam Kız Sanat Okulu, kaldırılması mukarrer bulunan Ma
liye Meslek Okuluna nakledilmiş Tarım Bakanlığının boşalttığı daireye d'e Millî Eğitim Bakanlığı 
yerleştirilmiştir. Resmî dairelerin bulundukları binalardan âzami derecede istifade edilip edilme
diğini tetkik ederek Bakanlık dairelerinin daha iktisadi bir şekilde yerleşmelerini sağlamak üzere 
Bakanlıklar üstünde kurulacak bir heyetin derhal işe başlamasında isabet olacağı mütalâasındayız. 

4. Muhtelif Bakalıklara ait yayın işlerinden mümkün olanlarının birleştirilmesi, kat'i bir lüzu
ma dayanmıyan dergilerden sarfınazar edilmesi, Bakanlığın uğraştığı hizmetle alâkası olmıyan ga-
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zete, dergi ter kitapların satın alınmaması, Bakanlıklar ve daireler kütüphanelerinde mevcut olup 
bakanlığın iştigal mevzuu ile alâkalı olmıyan kitapların millî kütüphaneye devredilmesi. 

Temennisi |r de 1950 Bütçe tasarısında nazara alınmıştır. Bütçenin hazırlanması esnasında Maliye 
Bakanlığı hfer bakanlıkta bu mevzuda tasarruf temin etmiştir. 

8. Devlet matbaalarının birleştirilmesi işinin neticeye bağlanması hususu tetkik safhasını geçir
miş bulunmaktadır. Devlete ait bütün matbaaların vaziyetleri incelenmiş ve bunların tam randımanla 
çalışmadıkları kanaatma varılmıştır. Matbaaların birleştirilmesi için takarrür ettirilecek esasların bu 
sene zarfmdja tahakkuk ettirilmesini temenni ederiz. 

16. Ankara'da Saraçoğlu Mahallesi apartmanlarını D.evlet bütçeçsine yük olmaktan çıkarmak 
için radikal bir hal çaresi aranması temennisi üzerinde durulmuştur. Buna ait bölümde de açıklan
dığı üzere apartmanların umumi masrafları bu sene indirilmiştir. Memur konutları genel giderleri 
1949 Bütçesinde 232 500 lira iken 1950 Bütçe tasarısında bu bölüme 164 997 lira ödenek isten
miştir. Bu hıiktara 63 690 lira tutan personel ücreti ile 63 190 liralık aydınlatma, temizleme ve 
bina vergisi giderlerini ekliyecek olursak apartmanların masrafı yekûn 291 880 liraya baliğ olduğu 
görülür. Alman kira bedelleri 350 760 lira olduğuna göre 1950 Bütçesinde memur konutlarının Dev
let bütçesineı yük olmaktan çıktığım ifade edebiliriz. 

Maliye Bakanlğı, apartmanları elden çıkarmak için de teşebbüslere girmiştir. Muhtelif sigorta şir
ketleri ve bankalarla Evkaf Genel Müdürlüğüne teklif de bulunmuş ise de bu hususta müspet bir ce
vap alınmamıştır. Diğer taraftan Ankara Belediyesi, Saraçoğlu Mahallesinin bilâbedel kendisine 
devrini talep etmiş bulunmaktadır. Alman tedbirlerle 60 000 liraya yakın bir fazla varidat sağla
mış bulunan bu konutların bilâbedel devrinin doğru olamıyacağı kanaatmdayız. 

17. îktipadi Devlet Teşekkülleri finansmanına salim bir istikamet verilmesi için tetkikler yapıl
ması ve Hamne kefaletini haiz bonoların da istikrar sağlıyacak bir esasa bağlanması hususu tetkik 
edilmektedir/. Finansman mekanizmasının müstakar bir esasa bağlanması üzerinde çalışılmaktadır. 

20. Maliye Bakanlığmm umumi muhasebe teşkilâtı ile Bakanlıklar muhasebelerinde sarf evrakının 
mükerrer tetkikini önliyecek tetkikler yaparak üç ay içinde neticelendirilmesi ve gerekli tetkiklerin 
Meclise getirilmesi temennisi tahakkuk ettirilmek üzeredir. Maliye Bakanlığınca yapılmış olan ince
lemeler neticesinde mükerrer tetkiki kaldırmak ha susu mümkün görülmüş ve bu suretle mühim ta
sarruflar temini derpiş edilmiştir. Keyfiyetin Sayıştay Başkanlığınca görüşülmekte olduğunu ancak 
işin intacında bir gecikme olduğunu ifade etmek isteriz. 

22. Deflet teşkilât kadrolarının rasyonel bir hale getirilmesi için yapılmakta olan tetkiklerin 
mümkün olan süratle neticelendirilmesi ve bu arada barem kanunlarının da yeni bir tetkika tâbi 
tutulması keyfiyeti henüz müspet bir safhaya gir .niş değildir. Mevzuun ehemmiyetine ve kısa bir 
zamanda intaç edilmesi mümkün olmadığına işaret etmekle beraber şimdiye kadar bu mevzu için rapor 
vermiş olan mütehassısların tatbik kabiliyeti bulunan tavsiyelerini iyi bir tetkiktan geçirdikten sonra 
süratle tatbikata geçilmesi lüzumunu arzetmek isteriz. Barem kanunularının yeniden tetkikma gelin
ce: Muhtelif memleketlerdeki barem mevzuatının getirilmiş ve tercüme ettirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

23. Geljeoek sene bütçelerinin tanzimi sırasında emrivakilerle karşılaşmamak için 1949 Bütçesi 
çıkar çıkmak gelecek senelere sâri taahhütlerin gölden geçirilerek bâzı inşaat için taahhüde girişilme
sinin önlenmesi ve gelecek sene bütçelerini külfet altına sokacak taahhütlerin tahdit edilmesi temen
nisinin 1950 Bütçe tasarısında tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Filhakika Millî Eğitim, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıklarının zaruri ihtiyaçlarından başka bir taahhüde girişilmediği 
anlaşılmıştır. 

24. Memlekette faiz ve kredi politikasının tetkika tâbi tutulmasının mevzuu tetkik edilmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. • 
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Yeni Taşıt Kanunu tasarısının Meclise sevkedilmiş, Riyaset Makamınca tasarı Komisyonumuza 

verilmiştir. 

Muhtelif Bakanlık bütçelerine bağlı (D) cetvel lerindeki hizmetlerin ücretleri arasında bir teadül 
tesisi mevzuu 1949 senesinde ele alınamamıştır. Önümüzdeki sene zarfında bu cetvellerde teadül te
sisine çalışılacaktır. 

Hürmetlerimizle arzederiz. 

Ankara 
O, Gölet 

Ankara 
M. Eri§ 

Diyarbakır 
/. / / . Tigrel 

Eskişehir 
Muhalifim 
A. Potuoğlu 

Urfa 
E. Tekeli 

B. ödeneğin çeşidi 

Oetval : 1 

1949 1950 Eksik Fazla 

201 
202 
208 
204 

206 

207 

208 
209 

211 

218 
301 
302 
303 
304 
306 
307 
401 
405 

407 

417 
418 
419 
420 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ve hiz
metlilerle tercümanlarının 
ücretleri 
Yapılan zamlar ve yardım
lar 
Yabancı dil para mükâfa
tı 
ikramiye karşılığı 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Fazla çalışma ücreti ve ke
seneği 
Kasa tazminatı 
Merkez büro giderleri 
îller büro gidereri 
Basılı kâğıt ve defterler 
P. T. T. Ücret ve giderleri 
Giyecekler 
Yolluklar 
Damga basımevi giderleri 
Atlı tahsildarlara verile
cek hayvan yem karşılığı 
48 nci maddeyi ilgilendi
ren giderler 
Vergi tahsil giderleri 
Hazine işleri 
Millî mükler işleri 
4353/36 gerektirdiği gider
ler 

27 303 270 
2 290 524 

126 450 

12 000 

2 020 000 

16 000 
— 

1 478 705 

20 000 
293 400 
134 500 
610 000 

1 180 500 
985 000 

30 000 
1 484 010 

258 500 

255 260 

6 265 000 
208 000 

5 057 750 
662 500 

150 000 

27 197 
2 251 

86 

.15 

2 610 

10 
27 

1 628 

8 
313 
123 
630 

250 
110 
800 

500 

000 

000 
289 

389 

500 
700 
500 
970 

1 710 000 
1 085 

22 
1 495 

248 

254 

6 340 
195 

6 249 
385 

000 
800 
070 
500 

360 

000 
250 
772 
000 

100 000 

106 020 
39 414 
89 650 

— 

— 

6 000 
— 

— 

11 500 
— 

11 000 
— 
__ 
— 

7 200 
— 

10 000 

900 

_ 
2 750 

— 
277 500 

50 000 

— 
— 
— 

8 500 

590 000 

— 
27 289 

149 684 

— 
20 300 

— 
20 970 

529 500 
100 000 

— 
11 060 

_ . 

— 

75 000 
— 

1 192 022 
— 

— 



B. 

451 
452 

476 
477 
478 

479 

480 

481 

501 
502 
504 

608 

609 

610 
611 
615 
616 
617 
622 
G24 

625 
626 

627 
628 
629 
632 
633 
634 
636 
637 

701 
711 

721 
722 

785 
786 

ödeneğin çeşidi 
L_, 
1 — - : : — 

Malî tetkik giderleri 
Staj için gideceklerin yol
lukları 
Okul İve yurtlar 
Avans karşılığı 
ödenecek maıbata karşı
lığı 
Tohuıjn isleri için Ziraat ;; 

Bankasına 
5420 sayılı Kanun muci
bince ödemeler karşılığı 
Yangın söndürme cihazla
rı vej giderleri . 
Borçlar 
Eski i yıllar borçları 
Millî] Savunmanın Toprak 
Ofise! borcu karşıığı 
îzmir Fuarına 
Ankara Şehri su işlerine 
Hastaneler yiyecek gider
lerine yardım 
özel idarelere yardım 
Yardım sevenlere 
Darüjşşafakaya 
Türk! Eğitim Derneğine 
Yaşiljay Derneğine 
Türkiye Üniversite siteleri 
Bursa Eski Eserleri Seven
ler rturumu 
Şehitlikleri imar Derneğine 
Okumuşu çoğaltma, okuya
nı koruma 
Halkevlerine 
Türlt Tarih Kurumuna 
Türk Dil Kurumun^ 
Ağaç koruma Derneği 
Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Milletlerarası derneklere 
Millî Kütüphaneye yardım 
Mhteüf turuizm teşekkül
lerine 
Onatma işleri 
Millî mülkler kamulaştır
ma ye satınalma 
Taşıtlar satınalma bedeli 
Dmga Basımevi demirbaş
ları 
Devlet Ziraat işletmelerine 
Ziraji Donatım Kurumuna 

; • 1949 

26 000 

5 000 
. 228 001 . 

5 000 

150 000 

2 267 211 

50 000 
85 000 
57 001 

5 000 000 
300 000 

— 

450 000 
1 

10 000 
120 000 
70 000 

5 000 
10 000 

5 000 
5 000 

5 000 
1 950 000 

59 000 
57 500 
10 000 
4 500 

30 000 
10 000 

25 000 
2 410 969 

2 500 000 
1 916 596 

40 000 
56 894 

1 500 000 

• .1950 

21 000 

1500 ;; 
.-..; 130 000 

— .. 

— - : • • • 

' 1 000 000 

••:-: 325 000 

— 
100 000 
65 000 

2 000 000 
— 

500 000 

1 050 000 
— 

7 000 
125 000 

— 
— 
— 

— 
7 000 

— 
1 250 000 

50 000 
50 000 

— 
— 

15 000 

35 000 
2 400 000 

103 200 

10 000 

İŞksik • ;,:• 

4 000; "i 

•;.: 3 500 
98 001 

5 000. 

: 150 000 

1 257 211 

. . ; . . i - — . . . 

50 000 
—• 
— 

3 000 000 
300 000 

—. 

— 
1 

3 000 
— 

70 000 
5 000 

10 000 

5 000 
—-

5 000 
700 000 

9 000 
7 500 

10 000 
4 500 

15 000 
10 000 

10 969 

2 396 800 
1 916 596 

30 000 
56 894 

1 500 000 

; Fazla .; 

, _;— 

• ' • ' . ' ( ~ ~ 

• — 

.*— 

.. 1—-

,-r— 

,325 000 

— 
15 000 
7 999 

— 
— 

500 000 

600 000 
— 
— 

5 000 
— 
.— 
— 

• • ' — 

2 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

10 000 
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B. ödeneğin çeşidi 

788 Ziraat Bankasına sermaye 
karşılığı 

789 Emelâk kredi Bankasına 
790 Etibank'a 
792 Ereğli Kömür Şirketi sa

tmalına taksiti 
793 3867 Kanun gereğince ya 

pılacak ödemeler 
794 Milletlerarası para fonu 

müessesesine ve tmar Kal
kınma Bankasına 5016/2 

1943 195Ö 

6 755 002 7 300 150 
5 000 000 1 000 000 
3 000 000 30 000 000 

317 297 

2 416 307 3 717 011 

1 000 000 

Eksik 

1 000 000 

317 29< 

1 000 000 

17 473 203 

Fazla 

545 148 

27 000 000 

1 300 704 

33 080 176 
17 473 203 

15 606 973 

601 Devlet Havayollarına 
602 Hudut ve Sahiller Sağlık 

Genel Müdürlüğü 
603 Beden Terbiyesine 
604 Vakıflar G. Müdürlüğüne 
605 Ankara Üniversitesine 
606 İstanbul Üniversitesine 
607 İstanbul Teknik Üniversi-

ne 

Cetvel 

11 680 628 

260 533 
850 055 

2 713 675 
7 311 003 
12 310 545 

3 994 538 

39 120 977 
26 861 700 

: 2 

550 000 

251 000 
894 000 

3 194 700 
6 532 000 
12 210 000 

3 230 000 

26 861 700 

11 130 628 

9 533 
— 
— 

779 003 
100 545 

764 538 

—• 

43 945 
481 025 

— 

._ 

12 259 277 
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B. 

611 

612 
613 
61*4 

615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 

634 

636 

637 

639 
640 

: 

Ödeneğin çeşidi 

Yardım Sevenler Derneği
ne 
Darülacezeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumu
na 
Darülşefakaya 
Türk Eğitim Derneğine 
Yeşilay Derneğine 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Rum Hastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Manisa 'da Moris Şinasi 
Hastanjesine 
Türkiye Üniversite siteleri 
yapma kurumuuna 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve 
Körler Derneğine 
Bursa Eski Eserleri Seven
ler Kurumuna 
Şehitlikleri imar Derneği
ne 
Okumuşu Çoğaltma Derne
ğine 
Halk evlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
Türk İM Kurumuna 
Türk Hjukuk Kurumuna 
Coğrafya Kurumuna 
Ağaç Koruma Derneğine 
Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Derneğijne 
Bâzı milletlerarası dernek* 
lere 
Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine 
Muhtelif turizm teşekkülle
rine 
izmir Fuarına 
îş ve îşjçi Bulma Kurumu
na 

] 

Ctetvol 

1943 

10 000 
25 000 

500 000 

30 000 
120 000 
70 000 
7 000 

15 000 
25 000 
15 000 

15 000 

10 000 

5 000 

5 000 

5 000 

5 000 
1 950 000 

59 000 
50 000 
5 000 
5 000 

10 000 

4 500 

30 000 

10 000 

25 000 
5C 000 

350 000 

3 380 500 
2 579 000 

\— 

: S 

1950 

7 000 
25 000 

500 000 

30 000 
125 000 

15 000 
25 000 
15 000 

15 000 

5 000 

7 000 

1 250 000 
50 000 
50 000 
5 000 
5 000 

15 000 

35 000 
50 000 

350 000 

2 579 000 

Eksik 

3 000 

70 000 
7 000 

10 000 

5 000 

5 000 
700 000 

9 000 

N 

10 000 

4 500 

15*000 

10 000 

Fazla 

5 000 

2 000 

10 000 

801 500 



B. M. 

Maliye 

deneğin çeşidi 

Bakanlığı 

1949 
Y ı l ı 

öder eği 
Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısmı toplamı 5 320 5 320 5 320 

ikinci kısım - Personel gider
leri 

1 - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı l 0 7 O«o 7rrn 5" 668 470 5 668 470 
2 İller memurları aylığı V ~ö0 ' U 21453 780 21453 780 
3 Merkez memurları açık aylığı } 3Q 1 2 Q 12 000 12 000 
4 tiler memurları açık aylığı S *' ' " . . . . 63000 63000 

Bölüm toplamı 27 318 870 27 197 250 27 197 250 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti / 9 9R9 7 9 . 807 940 807 940 
2 İller hizmeti ileri ücreti ç ^ ^ ^ ı 1435 370 1435 370 
3 Millî Piyango idaresi denetçisi 

ve üvesi ücreti 7 800 7 800 7 800 

Bölüm toplamı 2 290 524 2 251 110 2 251 110 

203 Geçici: hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- } 

ret i ' : " ' l
r 126 450 23 500 28 300 

2 iller geçici hizmetlileri ücreti J 63 300 63 300 

Bölüm toplamı 125 450 86 800 91 600 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 12 000 15 500 15 500 

II - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 300 000 300 000 300 000 



Maliye Bakanlığı — 257 — 
! 1949 1950 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
1 ödeneği istenen kabul edilen 

M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı " [-• 1 750 000 370 000 370 000 

2 iller memurları çocuk zammı J 2 030 000 2 030 000 
3 Merkez memurları doğum yar- ] 

dimi I- 150 000 13 200 14 200 
4 iller memurları doğum yardımı J 36 800 90 800 
5 Merkez memurları ölüm yar- ] 

dimi }• 50 000 10 000 10 000 
6 iller memurları ölüm yardımı J 40 000 40 000 
7 Yakacak zammı 70 000 50 000 60 000 

Bölüm toplamı 2 020 000 2 610 000 2 615 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

210 Temsil ödeneği 
211 Fazla çalışma ücret ve kese

neği 
1 Tatil günlerinde ve çalışma sa

atleri dışında eğlence yerlerin
de çalıştırılacak memurlar 
gündelikleri 

2 Görevleri dışında tahsil işlerin
de çalıştırılan memurlarla 
muhtarlar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri keseneği 

Bölüm toplamı 

16 000 10 000 10 000 

0 27 289 27 289 

1 478 705 1 628 389 1 628 389 
2 100 2 100 2 100 

10 000 1 000 1 000 

10 000 7 500 7 500 

20 000 8 500 8 500 

• 
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B. M. 

— Maliye Bakanlığı 

3.9*9 
Y ı l ı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

1950 yılı için 
Hüküm otçe Koıuisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince verilecek 
kasa tasminatı 293 400 313 700 313 700 

İkinci kısım toplamı 33 878 049 34 450 638 34 460 438 

301 

302 

303 
304 

Üçüncü kısım - Yönetim gider* 
leri 

Merkez büro giderleri 

Posta,telgraf «re telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

2 İller posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez telefon giderleri 
4 İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

filer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

40 000 
20 000 
30 000 
30 000 

14 500 

134 500 

150 000 
144 000 
86 000 
40 000 

190 000 

610 000 

1 180 500 

36 000 
13 000 
30 000 
30 000 
14 500 

123 500 

170 970 
144 000 
86 000 
40 000 

190 000 

630 970 

1 710 000 

36 000 
13 000 
30 000 
30 000 
14 500 

123 500 

170 970 
144 000 
86 000 
40 000 

190 000 

630 970 

1 710 000 

365 000 
635 000 
35 000 
50 000 

1 085 000 

350 000 
580 000 
35 000 
50 000 

1 015 000 

• 



Maliye Bakanlığı 

M. 

8 

9 

10 

ödeneğin çeşidi 

îller kira karşılığı 
0 Merkez 
0 İller S 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

110 000 

Bölüm toplamı 110 000 

Giyecekler 30 000 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Hesap uzmanları yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Teftiş ve tetkik için yabancı 
memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler-
ler tercümanlarmın yolluk ve 
başka giderleri 
Merkez kontrolörleri devir vo 
teftiş yolluğu 
Defterdarla r, malmüdürlcri, 
gelir müdürleri, millî mülkler 
müdürleri ve denet memurları 
devir ve teftiş yollukları 
Vergi 'kanunlarının uygulan 
ması için köylere gönderilecek
lerin devir ve teftiş yolluğu 

155 000 

3 000 

99 3G0 

213 G50 

70 000 

— 259 — 
1950 yılı için 

Ilükümetçe Kuınisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
110 000 

110 000 

22 800 

155 000 

000 
86 420 

213 G50 

70 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 

j yollukları 
; Merkez 
îller 

Bölüm toplamı 

80 000 
0 

20 000 
G0 000 

Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili şletme gi

derleri 

80 000 

2 000 

80 000 

110 000 
•o o 
o 

22 800 

152 000 
90 000 
215 000 
454 000 
32 000 

152 000 
70 000 
215 000 
500 000 
30 000 

152 000 
70 000 
215 000 
500 000 
30 000 

155 000 

3 000 

86 420 

213 G50 

70 000 

Bölüm toplamı 1 484 010 1 495 070 1 495 070 

20 000 
60 000 

80 000 

2 000 2 000 
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B. M. 

2 

3 

4 

5 
6 

310 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

— Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtlar işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
İller taşıtları işletme giderleri 
İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Elçilikler Maliye müşavirlik
leri 
Kira 
Döşeme ve demirbaş 
Kırtasiye 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve başka haber
leşme ücret ve giderleri 
Öteberi giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ötl<Mie£'i 
Lira 

2 000 

0 

0 
0 

7 000 

11 000 

18 800 
1 500 
1 500 
1 200 
1 500 

6 500 
1 000 
5 000 

37 000 

4. 662 010 

1950 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

4 000 

1 000 
1 500 

500 

11 000 

18 800 
1 000 
1 200 
1 000 
.1 500 

6 500 
2 000 
5 000 

37 000 

5 305 340 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

4 000 

1 000 
1 500 

500 

11 000 

6 800 
1 000 
1 200 
1 000 
1 500 

6 500 
2 000 
5 000 

25 000 

5 223 340 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

401 Damga Basımevi giderleri 
1 İşletme ve işçi ücretleri 
2 İlk madde 
3 İşçi Sigortaları Kurumuna ve

rilecek prim 

Bölüm toplamı 

403 Temsil giderleri 
405 Atlı tahsildarlara verilecek 

hayvan ve yem karşılığı 

165 000 
86 000 

7 500 

258 500 
- ——r.-~:::; . -—-

150 000 
86 000 

12 500 

248 500 

150 000 
86 000 

12 500 

248 500 
~ — — — — — • 

2 000 

255 260 

2 000 

254 360 

2 000 

254 360 



Maliye Bakanlığı — 261 — 

B. 

407 

] 

j 

M. 

11 
2: 

o o 
4 
5: 

Ödeneğin çeşidi 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Beyiye aidatı 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
Devlete ilişkin Bina ve Arazi 
vergileri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 100 000 

1 600 000 
3 000 000 

290 000 

275 000 

6 265 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 200 000 

1 400 000 
3 000 000 

500 000 

240 000 

6 340 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 200 000 

1 400 000 
3 000 000 

500 000 

240 000 

6 340 000 

408 

417 

418 

Komisyonlar ücretleri 
Vergi komisyonlarında aylıklı 
olmıyanların huzur ücretleriy
le vukuf ehli ücretleri 
Tahsil komisyonları ile artır
ma, eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunacak belediye 
üyeleri huzur ücretleri 
Maliye müşavere komisyonu 
ücretleri 

85 000 

10 000 

22 000 

85 000 

10 000 

22 000 

Bölüm toplamı 117 000 

Vergi tahsil giderleri 
Kıymetli kâğıtlar gereçleri 
karşılığı ve başka giderleri 
Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, satış, ilân ve taşıma 
giderleri 

195 000 

13 000 

Bölüm toplamı 208 000 

Hazine işleri 
1 Faiz ve acyo 
2 Para taşıma giderleri 

5 037 750 
20 000 

117 000 

185 250 

10 000 

195 250 

6 219 772 
30 000 

85 000 

10 000 

22 000 

117 000 

185 250 

10 000 

195 250 

3 708 772 
100 000 

Bölüm toplamı 5 057 750 6 249 772 3 808 772 



Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Millî mülkler işleri 
Belirtme işleri 
Menkul ve gayrimenkul 
giderleri 
Memur konutları genel 
leri 

Bölüm tc 

genel 

gider-

»plamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

30 000 

400 000 

232 500 

662 500 

1950 yılı için 
Büktimetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

200 000 

165 000 

385 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

200 000 

105 000 

385 000 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 150 000 100 000 100 000 
Malî tetkik giderleri 
Satmalına ve abone karşılığı 15 000 10 000 10 000 
Başka her çeşit giderler 2 500 2 500 2 500 
Malî kanun, tüzük ve yönetme
liklerinin toplamı ve düzenlen
mesi giderleri 8 500 8 500 8 500 

Bölüm toplamı 26 000 21 000 21 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariy-
le başka her çeşit giderleri 5 000 1 500 1 500 
Düşünülemiyen giderler 100 000 100 000 100 000 
İhtiyat ödeneği 40 000 40 000 40 000 
Fort sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı 1 1 1 
Okul ve kurslar genel giderleri 228 000 130 000 130 000 
Genel giderler 0 0 O 
Kanun gereğince Ticaret Oku
lunda okutturulacak öğrenci İç
lerin giderleri İ 0 0 

Bölüm toplamı 228 001 130 000 0 

1437 sayılı Kanun gereğince 
verilecek avans karşılığı 5 000 0 0 



Maliye Bakanlığı — a» — 

Ödeneğin çeşidi 

5098 sayılı Kanun gereğince 
istihkak sahiplerine ödenecek 
mazbata karşılığı 
3242 sayılı Kanun gereğince to
hum işleri için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına ya
pılacak ödemeler 
5420 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler karşılığı 
Yangın söndürme cihazı ve gi
derleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen. kabul edilen 
Lira Lira 

150 000 O O 

2 267 211 1 000 000 2 016 994 

O 

O 

325 000 

50 000 

325 000 

50 000 

Dördüncü kısım toplamı 15 797 223 15 559 383 14 135 377 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 85 000 100 000 100 000 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 villan borçları 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Millî Savunma Bakanlığının 
Toprak Mahsûlleri Ofisine 
olan borcu karşılığı 

Beşinci kısım toplamı 

57 000 
1 

57 001 

5 000 000 

5 142 001 

. 60 000 
5 000 

65 000 

2 000 000 

2 165 000 

60 000 
5 000 

65 000 

2 000 000 

2 165 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 
I Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

1 680 628 

260 533 

850 055 
2 713 675 

550 000 

251 000 

894 000 
3 194 700 

550 000 

251 000 

894 000 
3 194 700 
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B. 

605 
606 
607 

0 

608 

609 

M. ödeneğin çeşidi 

Ankara Üniversitesine 
İstanbul Üniversitesine 
İstanbul Teknik Üniversitesine 
İzmir Fuarı inşaatı için 
Belediyesine yardım 

İzmir 

Ankara Şehri su işleri için An
kara Belediyesine 
Özel idareler ve beled iyeler 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

7 311 003 
12 310 545 
3 994 538 

300 000 

0 

1950 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 532 000 
12 210 000 

3 230 000 

0 

500 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 532 000 
12 210 000 
3 230 000 

0 

500 000 

hastaneleri genel giderlerine 

610 

611 
612 
613 
614 
615 
616 

0 
618 
619 
620 
621 

0 

623 

0 

625 
0 

yardım 
Türkiye Malûl Gaziler Birli
ğine 
Yardım Sevenler Derneğine 
Darülaczeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Darüşşafakaya 
Türk Eğitim Derneğine (Yurt
lar için) 
Yeşilay Derneğine 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Rum Hastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta 
nesine 
Türkiye Üniversite Siteleri 
Yapma Kurumuna 
Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 
Derneğine 
Bursa Eski Eserleri sevenler 
Kurumuna (Süleyman Çelebi
nin kabrini yapmak için) 
Şehitlikler İmar Derneğine 
Okumuşu Çoğaltma Okuyanı 
Koruma Derneğine 

450 000 

0 
10 000 
25 000 

500 000 
30 000 

120 000 

70 000 
5 000 

15 000 
25 000 
15 000 

15 000 

10 000 

5 000 

5 000 
6 000 

5 000 

1 050 000 

0 
7 000 

25 000 
500 000 
30 000 

125 000 

0 
0 

15 000 
25 000 
15 000 

15 000 

0 

5 000 

0 
7 000 

0 

1 050 000 

15 000 
7 000 

25 000 
500 000 
75 000 

125 000 

40 000 
0 

15 000 
25 000 
15 000 

15 000 

0 

5 000 

0 
7 000 

0 



Maliye Bakanlığı — 265 — 

ödeneğin çeşidi 

Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
IKuruma 
Kazı ve yayın işlerine 

Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 
Ağaç Koruma Derneğine 
Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Derneğine 
Bâzı milletlerarası derneklere 
Menkul kıymetler ve kambiyo 
[borsalarına yardım 
Millî Kütüphaneye Yardım 
Derneğine 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
2834 sayılı Kanuna göre kuru
lu kurumların yönetim gider
lerine yardım 
izmir Fuarına yardım 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve İşçi Bulma Kuru
ntuna yardım 
Tiftik Cemiyetine 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

59 000 
50 000 

Bölüm toplamı 109 000 

57 500 
5 000 
5 000 

10 000 

4 500 
30 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 
50 000 

100 000 

50 000 
5 000 
5 000 

0 

0 
15 000 

1 950 000 1 250 000 1 250 000 

50 000 
50 000 

100 000 

50 000 
5 000 
5 000 

10 000 

10 000 
15 000 

10 000 
25 000 

1 
50 000 

350 000 
0 

0 
35 000 

1 
50 000 

350 000 
0 

0 
35 000 

1 
50 000 

350 000 
10 000 

Altıncı kısım toplamı 43 336 980 31 040 702 31 170 702 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma işleri 2 410 969 2 400 000 2 400 000 



- 2 6 6 Maliye Bakanlığı 
1949 1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

711 

721 

\L 

0 
0 

1 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
4 

0 
5 
0 
0 
0 
6 

Ödeneğin çeşidi 

Millî mülkler kamulaştırma ve 
satmalma giderleri 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı 
i lamştay Başkanlığı 
Devlet Meteoroloji îşleri (Şe
nel Müdürlüğüne 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma » 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel. Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Millî Eğitim » 
Bayındırlık » 
Ekonomi » 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım » 
Ulaştırma » 
Ticaret » 
Çalışma » 
işletmeler » 

Y111 
ödeneği 

Lira 

2 500 000 

0 

0 
70 000 

125 000 
1.30 000 
113 500 
34 000 
16 000 

1 020 000 
4 500 

182 000 
0 

202 096 
0 

4 500 
15 000 

0 

Bölüm toplamı 1 916 596 

103 200 103 200 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
70 000 

0 
350 000 
700 000 

0 
0 
0 
0 

t00 000 
0 

520 000 
0 
0 
0 

18 000 

1 758 000 

722 Damga Basımevi demirbaşlar -
rından mevcut makina ve araç
ların onarılması ve yenilen
mesi 40 000 10 000 10 000 

724 Doğu Anadolu ve Edirne tli 
kalkınma giderleri 
(Bakanlar Kurulu karariyle 
bakanlıklar bütçelerinin ilgili 
tertiplerine aktarılır.) 10 000 000 10 000 000 13 000 000 

V - Sermaye teşkili 
0 Sermayesine mahsuben Devlet 

Ziraat İşletmeleri Kurumuna 56 894 0 0 
786 Sermayesine mahsuben Türki

ye Zirai Donatım Kurumuna 1 500 000 0 1 500 000 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonea 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

787 3202 sayılı Kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek 
sermaye karşılığı 6 755 002 7 300 150 7 399 097 

788 Kanunları gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler 

1 3202 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
ihtiyat sermaye karşılığı 500 000 500 Oü() 1 000 000 

2 5453 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (Ç) fıkrası gere
ğince ödenecek sermaye kar
şılığı * '0 0 7 000 000 

789 

790 

791 

0 

792 

Bölüm toplamı 

Sermayesine mahsuben Türki
ye Emlâk ve Kredi Bankasına 
Sermayesine mahsuben Eti 
Banka 
Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne 
Ereğli Kömür Şirketinin satın-
alma taksitlerine karşılık ol
mak üzere Eti Banka 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 

500 000 

5 000 000 

3 000 000 

1 000 000 

317 297 

2 416 307 

500 000 

1 000 000 

30 000 000 

1 000 000 
* 

0 

3 717 011 

8 000 000 

5 000 000 

30 000 000 

2 000 000 

0 

3 717 011 
0 5016 sayılı Kanunun 2 nci mad

desi gereğinre Milletlerarası 
Para Fonu Müessesesiyle îmar 
ve Kalkınma Bankasına 1 000 000 0 0 

Yedinci kısım toplamı 38 413 065 56 030 361 74 887 308 



Maliye Bakanlığı 
1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
33 878 049 

4 662 010 
15 797 223 
5 142 001 

43 336 980 
38 413 065 

141 234 648 

5 320 
34 450 638 

5 305 340 
15 559 383 
2 165 000 

31 040 702 
56 030 361 

144 556 744 

5 320 
34 460 438 

5 223 340 
14 135 377 
2 165 000 

31 170 702 
74 887 308 

162 047 485 



19 - Devlet Borçları 



Gerekçe 

îkinci Kısım 

1. Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar 

Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri : 
Emekli, dul ve yetim aylıklarının ödenebilmesi için 1950 yılı Bütçesine 79 431 200 lira 
konulması teklif edilmiştir. 
1949 yılma nazaran 24 384 200 lira fazlalık 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 45 - 51 nci maddeleri gereğince aylıklara yapılan zamlardan 
ileri gelmektedir. 

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ödenekler : 
Bu tertipten aylık alanların adları, aylık miktarları Bütçeye bağlı (Ç) cetvelinde göste
rilmiştir. Bu aylıkların ödenebilmesi için 1950 yılı Bütçesine 500 000 lira konulması 
teklif edilmiştir. 1949 yılı için Bütçe ile 300 O00 lira ve yıl içinde de eklenen 300 000 
lira ki ceman 600 000 liralık ödeneğe nazaran 100 000 lira noksan teklif edilmesi, 5269 
sayılı Kanun gereğince Sivas Kongresine seçilen temsil heyeti üyeleriyle Büyük Millet 
Meclisinin birinci dönemine iştirak eden üyelere ve bunların yetimlerine verilecek ay
lıkların bidayeten malûm olmaması hasebiyle geçen yıl konulan ödeneğin tahminî olu
şundan ileri gelmiştir. 
5269 sayılı Kanuna göre bugüne kadar müracaat edenlerin aylıkları (Ç) cetvelinde dâhil 
edilmiş olup cetvelin aylık miktarlarına göre yıllık tutarı 477 944 liraya baliğ olmuş 
ve 1950 yılında müracaat edeceklere ödenecek aylıkları da karşılamak üzere bu ter
tipten teklif edilen ödenek 22 056 lira fazlasiyle 500 000 lira olarak gösterilmiştir. 

1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi : 
5434 sayılı Kanunun 133 ncü maddesiyle 1683 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış 
olup bu ikramiyeler sözü geçen kanunun 89 ncu maddesi gereğince Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığınca istihkak sahiplerine ödenerek faturası karşılığında Hazineden 
tahsil edileceğinden buna ait ödenek ayrı bir bölümde gösterildiğinden 1950 yılı için 
bu tertipten ödenek teklif edilmemiştir. 

4992 sayılı Kanun gereğince yapılacak çocuk zammı : 
4992 sayılı Kanunun çocuk zammına taallûk eden 4 ncü maddesi hükmü, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 135 nci maddesiyle yürürlükten kal
dırıldığından bu tertipten ödenek teklif edilmemiştir. 

551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi karşılığı : 
551 sayılı Kanun 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 133 ncü 
maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ise de; geçen seneler zarfında aylık bağlanmış ve 
kendilerine arazi verilmesi hakkı kabın edilmiş olan 5 ve 6 nci derecede malûl erlerden 
şimdiye kadar arazilerini alamıyanların bu haklarının verilebilmesi için 1949 yılında 
olduğu gibi 1950 yılı içinde 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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804 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak Öde
nmeler : 
îjlmekli ikramiyesi: 89 ncu madde gereğince, Türkiye Chımiıurlyeti Emekli Sandığınca 
30 yıl hizmet etmiş olanlara ödenecek ikramiyenin faturaları mukabilinde Hazineden 
Sandığa verilebilmesini teminen 2 400 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Harb malûllerine yapılacak yardım karşılığı: 65 nci madde gereğince har"b malûllerine 
Tîürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yajnlıp sene sonunda faturası mukabilinde Ha
zineden alınacak olan yardımları karşılamak üzere 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
İSİIaaş ve ücretlerin '% 1 i: 14 ncü maddenin (F) fıkrasiyle; 55 ncî maddeye #öre bağla
nacak vazife malûllüğü aylıklariyle 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasına göre bağlanacak 
dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki 
Ödeneklerin |% 1 i nispetinde ek karşılık verilmesi kabul edilmiş olduğundan bu öde
meği karşılamak üzere 4 300 000 lira ki ceman 6 750 000 İka ödenek flbeklif »edilmiştir. 

Borçlar 

1. iç boralar 

A) İstikrazlar 

805 2094 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz: 
îkramiyeli ;% 5 faMi Ergani istikrazı 12 milyon liralıktır, itfa plânı gereğince bu is
tikrazın bu sene ödenecek olan resülmal, faiz ve diğer her türlü masraflarından: 

-1 faiz ve ikramiye .259 398 
2 |tfa .864 000 

806 

807 

3 (jienel giderler 11 602 

1 135 000 lira teklif edilmiştir. 

1İ4BS ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan astikraz: 
% 7 gelirli (Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 istikrazı) 30 milyon Hr.akk -alup 7 tertip
te tedavüle çıkarılmıştır, itfa plânı gereğince bu istikrazın bu sene içisâe ödenecek 
ıjeşümâl, faiz karşılıkları ile yapılacak itfa keşidesi ve diğer her türlü masraflarından: 
taiz 1 208 792 
Jtfa 1 623 000 
Öşnel giderler 18 208 

22 850 000 lira teklif edilmiştir. 

3Sİ2 sayılı Kanun gereğince ç&arılan tahviller : 
49İ8 Dahilî İstikraz tahvilleriyle değiştirilen îkramiyeli -% 5 faizli 1938 tahvillerinin iti-
tei kıymeti 8 279 740 liradır, itfa pılâm gereğince bu istikraz için bu sene ödenecek 
resülmal , faiz, ikramiye karşıhklari yle keşide im her türlü giderlerinden 
Faiz ve ikramiye 351 680 
İtfa 425 000 
Genel giderler 8 320 

785 000 ura teklif edilmiştir, 



4057, 4625 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
4057 ve 4625 sayın kanunlarla Demiryolu inşaatına sarfedilmek üzere 85 milyon lira
ya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna karşı senevi % 7 faizli 30 milyon li 
ralık 1 - 3 ncü tertip, ikramiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nei ve senevi % 6 faiz
li 10 milyon liralık 6 ncı tertip tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 60 milyon liraya baliğ 
olan bu istikraz için: 

1 Faiz ve ikramiye 3 377 080 
2 itfa 2 207 860 
3 Genel giderler 38 060 

5 623 000 lira teklif edilmiştir. 

4275 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz : 
Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil ihracına 4275 sayılı Ka
nunla yetki verilmiştir. Bu miktara karşı şimdiye kadar 12 milyon liralık ikramiyeli 
% 5 faizli birinci, 123 milyon liralık % 7 faizli 1 - 4 ncü tertip olmak üzere 135 mil
yon liralık tahvil ihraç edim iştir. İtfa pılânı gereğince bu sene içinde ödenecek: 

1 Faiz ve ikramiye 8 039 062 
2 itfa 4 700 860 
3 Genel giderler 53 078 

12 793 000 lira teklif edilmiştir. 

4938 sayılı Kanun gereğince yapılan istikraz: 
4938 sayılı Kanun gegreğince hasılatı ekonomi kalkınmasına karşılık tutulmak üzere 
150 milyon liraya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. 1946 - 1947 yılları Bütçe ka
nunlarında Bütçe açığının 130 milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile karşılanacağı 
kaydedilmiştir. Bu yetkiye mukabil 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık 
1 nci, 1947 yılında ise aynı faizle 40 ar milyon liralık ikinci, üçüncü tertipler olmak 
üzere ceman 130 milyon liralık tahvil çıkarılmıştır, itfa plânı gereğince bu sene içinde 
ödenecek: 

1 Faiz 7 180 427 
2 itfa 4 067 800 
3 Genel giderler 31 773 

11 280 000 lira teklif edilmiştir. 

5072 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller: 
Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine 
bonolarının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 milyon liraya 
kadar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak 1947 yılında 228 054 400 
liralık tahvil çıkarılmıştır. Bu miktar tahvilin itfa plânı gereğince bu sene içinde 
ödenecek: 

1 Faiz 12 $21 956 
2 itfa 6 910 400 
3 Genel giderler 52 644 

19 785 000 lira teklif edilmiştir. 
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813 

8i4 

815 

5İS5 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller: 
1048 yılı bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 185 milyon liraya kadar 
i^tjkraz ekdine yetki verilmiştir. Bu miktara karşı Haziran 1948 ayı zarfında 65 milyon 
liralık birinci, 35 milyon liralık ikinci tertip olmak üzere ceman 100 milyon liralık tah
vil tedavüle çıkarılmıştır. Bu tahvillerin itfa plânı gereğince bu sene için ödenecek: 
îjaiz 5 780 571 . 
İtfa 2 881 700 
Genel giderler 25 729 

8 688 000 lira teklif edilmiştir. 
4753 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller: 
4^53 sayılı Kanunla Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 45 nci maddesi gereğince 
toprak tahvilleri ihraç edilmektedir. İ947 yılında yapılan kamulaştırma bedeline muka
bil 68 900 liralık (1947 Toprak Tahvilleri) 1948 yılında yapılan kamulaştırma bedeline 
mukabil 313 300 liralık (1948 toprak tahvilleri) çıkarılmıştır. 1949 yılı sonuna kadar 
kamulaştırma bedeli olarak çıkarılması lâzımgelen 1949 Toprak Tahvillerinin 1 milyon 
lijraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Her üç tertip tahviller için bu sene içinde ödene
cek: 
pjaiz 3 667 
İtfa 69 110 
Genel giderler 7 223 

80 000 lira teklif edilmiştir. 

5Ö82 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller: 
1049 yılı Bütçe açığının kapatılması iç n 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç istik-
rjd; akdine yetki verilmiş bulunmaktadır. Bu miktara karşı Ağustos 1949 ayı zarfında 
ikrıamiyeli % 4,5 faizli 5 milyon ve 1% 6 faizli 15 milyon liralık olmak üzere ceman 
20 i milyon liralık tahvil tedavüle çıkarılmıştır. 100 milyon liralık tahvil için bu sene 
idinde ödenecek: 
Faiz ve ikramiye 5 964 308 
itfa 2 742 154 
Gfenel giderler 33 538 

8 740 000 lira teklif edilmiştir. 

M B) Dalgalı borçlar 
I i 

4J50 sayılı Genel Mahsup Kanunu gereğince çıkarılan tahviller ve bunların nakden öde
necek kesirleri: 
4İ59 sayılı Genel Mahsup Kanunu gereğince Sakıt Osmanlı Hükümeti borçlarına muka
bil çıkarılan ve senevi % "2 faizli 1 004 000 liralık tahvillerin 31 . V . 1950 tarihinde 
ödenecek 13 numaralı kupon bedellerimi teşkil eden 61 222, 37 lira ile 1950 yılında ihracı 
tahmin olunan miktarlarla ödenecek bedelleri ve nakden ödenecek kesirlerinden : 
Paİz 3 580 
îtfa 57 490 
rjakden ödenecek kesirler 8 777 
Gfenel giderler 153 

70 000 lira teklif edilmiştir. 
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Son yılların ödemelerine göre bu miktarın kifayet edeceği tahmin edilmiştir. 

816 Muhtelif kanunlar gereğince ödenecek borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devredi
len borçlar: 
Bütçe Kanununun 14 ncü maddesinde anılan borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk 
ettikçe nakden ödenmektedir. Son senelerde yapılan ödemelere göre geçen yıl oldulu gi
bi bu sene için de 15 bin lira ödeneğin kifayet edeceği tahmin edilerek bu miktar teklif 
edilmiştir. 

817 Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçların itfa bedelleri: 
Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 1715 sayılı Kanunla eklerinin ve diğer kanunla
rın belirttiği hudutlar içinde çıkartılan Hazine bonolarından ve alman avanstan doğan 
dalgalı borçların itfa karşılıkları olarak bu sene için 150 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

818 4649 sayılı Kanun gereğince su işleri kredisi için yapılacak ödemeler: 
4649 sayılı Kanun büyük su işleri için sarfına mezuniyet verilen 81 milyon liranın temi
ni için alman kredinin itfa ve faizin Devlet Borçları Bütçesine konulacak tahsisattan 
ödenmesi emredilmektedir. Bu hükme istinaden büyük su işleri için temin olunan ve ha
len 54 760 000 lira bakiye arzeden kredinin bu sene içinde tahakkuk edeceği hesapla
nan takriben 812 000 lira miktarındaki faizi teklif edilmiştir. 

819 4604 sayılı Kanun gereğince Zirai Donatım sermaye kredisi için yapılacak ödemeler: 
4604 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi Millî Korunma sermayesinden ayrılarak Zi
rai Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 lira sermayenin her sene bütçeye konulacak 
ödenekle kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Halen 11 726 000 lira bakiye arzeden kre
dinin bu sene için tahakkuk edeceği hesaplanan takriben 235 000 lira miktarındaki fa
iz teklif edilmiştir. 

820 4911 sayılı Kanun gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye kredisi 
için yapılacak ödemeler: 
4911 sayılı Kanun, Millî Korunma sermayesinden indirilerek Devlet Kâğıt ve Basım Ge
nel Müdürlüğüne sermaye olarak verilen 10 milyon liranın her sıene 1 milyondan aşağı 
olmamak üzere Devlet Borçları Bütçesine konulacak ödenekle kapatılmasını âmir bulun
maktadır. Halen 8 889 000 lira bakiye arzeden kredinin bu sene ödenecek faizi için tak
riben 91 000 lira ödenek verilmesi teklif edilmiştir. 

821 Hükme bağlı borçlar : 
Bu bölümden yapılacak ödemeler için katı miktarın tâyinine imkân görülmemektedir. 
Evvelki seneler giderlerine göre 1949 yılı için teklif ve kabul olunan 400 000 lira öde
neğin bu sene için de kifayet edeceği anlaşılmakta olduğundan bu miktar teklif edil
miştir. 

822 Ceza evleri inşaat kredisi faizi : 
Geza evleri inşaatı için temin edilmiş ^ulunan kredinin faizlerine karşılık olmak üzere 
1949 yılı için teklif ve kabul olunan 75 000 lira ödeneğin bu sene için de kifayet ede
ceği anlaşılmakta olduğundan bu miktar teklif edilmiştir. 

823 5358 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yapılacak ödemeler : 
Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan «Avrupa memleketleri arasında ödeme ve 
Takas Anlaşması;» ile eklerinin onanmasına dair 5358 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
gereğince, bu Anlaşmanın icabettirdiği karşılıklı ödemeler Cumhuriyet Merkez Banka-
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sjiyle yapılan ve 5256 sayılı Kanunla onanan sözleşmeye göre yapılmaktadır. 
Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan malûmata nazaran bu ödemelerden mütevellit 
4çîğm miktarı halen 16 275 977,20 liraya baliğ olmaktadır. Ancak Marshall Plânı 
kredisinden ithal edilecek 3 milyon dolarlık petrol bedeli tahsil edilecektir ki bunun 
8 400 000 liraya baliğ olan Türk lirası tutarı bu açıktan düşülünce Cumhuriyet Merkez 
Bankasına ödenecek bakiye borç miktarı 7 875 977,20 liradan ibaret olacaktır. 
5358 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmüne tevfikan borcun ödenmesi için bu miktar 
ödenek teklif edilmiştir. 

]j)evlet Üretme Çiftliklerinin sermaye kredisi için yapılacak ödemeler : 
5İ433 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin (B) fıkrasiyle Devlet Üretme Çiftlikleri
nin sermaye kredisi olarak verilen 9 844 567 liranın Millî Korunma sermayesinden düfii-
lfeıtek her sene Devlet Borçları Bütçesine konulacak paralarla itfa edilmesini âmir bulun
maktadır. Bu sene için ve mümkünse itfa olarak 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

2. Dışborçlar 

1İ943 yılı Bütçe Kanununun 25 nei maddesi gereğince çıkarılan bonolar : 
IjJrken ödemeye tâbi tutulan 1933 Türk borcu tahvillerinden Cumhuriyet Merkez Banka-
si bankmot karşılığı portföyünde bulunan bonoların 25 . V . 1949 tarihinde ödenen bono 
ile bu borç tamamen ödenmiş bulunduğundan 1950 yılı için ödenek teklif edilmemiştir. 

2434 sayılı Kanun gereğince temin olunan kredi taksini ödemesi: 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri î t tahadı Hükümetinden temin olunan 8 milyon dolarlık 
kredi için bu sene ödenecek resülmale 1 653 105 lira ödenek teklif edilmiştir. 

3j5?5, 3738, 4171, 4882 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar: 
3)525 sayılı Kanunla kabul olunan Anlaşma gereğince İngiltere'de ihraç olunan ve bedeli 
caizeme satınalınmasına tahsis olunan 10 milyon Sterlinlik bono hâsılından Muvazenei 
IjFmumiyeye dâhil daireler tarafından kullanılan kısım için itfa pılânı gereğince bu se
ne için ödenesek: '•• " 

1 F a i z 7 0 2 5 7 0 - •:•. , y ,* 
2 fefe 872 639 " " " * ' 
3 Genel giderler 22 930 

1 598 147 lira teklif edilmiştir. 

2İ5: milyon Sterlinlik kredi taksit ve faizi :: 
4171 sayılı Kanunla kabul olunan Anlaşma gereğince İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden 
temin* olunan 25 milyon Sterlinlik malzeme kredisi için itfa pılânı gereğince hu sene 
ödenecek : 

4 Ifaiz 6 782 039 
5 İtfa 10 592 545 

17 374 584 lira teklif edilmiştir. 
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15 milyon Sterlinlik kredinin taksiti : 
4171 sayılı Kanunla kabul olunan Anlaşma gereğince İngiltere ve Fransa Hükümetlerin
den temin olunan 15 milyon Sterlinlik istikraz için itfa pılânı gereğince bu sene için öde
necek : 

6 Faiz 1 980 935 
7 İtfa 5 881 129 

7 862 064 lira teklif edilmiştir. 

2 milyon Sterlinlik istikraz taksiti : 
4171 sayılı Kanunula tasdik olunan anlaşma gereğince kliring hesaplarının tasfiyesi 
için İngiltere Hükümetinden temin olunan 2 milyon Sterlinlik istikraz için itfa plânı 
gereğince bu sene için ödenecek: 

8 Faiz 264 124 
9 İtfa 784 150 

1 048 274 lira teklif edilmiştir. 

264 milyon 750 bin Franklık istikraz taksiti : 
4171 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince kliring hesaplarının tasfiyesi 
için Fransa Hükümetinden temin olunan 264 750 000 Franklık istikraz için itfa plânı 
gereğuince 1950 yılında Ödenecek : 

10 Faiz 35 677 
11 İtfa 105 921 

141 598 lira teklif edilmiştir. 

1949 yılı zarfında Frank fiyatlarının değişmesi dolayısiyle mezkûr sene ödeneğine na
zaran 89 560 liralık bir azalma husule gelmiştir. 
10 milyon dolarlık kredi taksiti : 
4882 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinden temin olnan 10 milyon dolarlık krediden Muvazenei Umumiyeye dâhil dai
reler tarafından istimal olunan kısım için 1950 yılı zarfında ödenecek: 

12 Faiz 121 157 
13 İtfa 841 380 

962 537 lira teklif edilmiştir. 

İtfa miktarı geçen seneye nazaran fazla olduğundan ödenecek miktarda 12 387 lira
lık bir artış husule gelmiştir. 
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Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1950 Yılma ait Devlet Borçları Bütçe tasarısı tetkik edi.di : 

Umumîı Bütçeye ait borçların yıllık taksitleriyio emekli, dul ve yetim aylıkları için 1950 Bütçe
sine konan1 ödeneğin yekûnu 198 954 487 liradır. 1949 da aynı masraflar için konan miktar 
168 148 759' ara olduğuna göre 1950 de 30 805 728 lira artış vardır. Bu artışın 27 481 200 lira
sı, yeni Emeklilik Kanununa göre emekli, dul ve yetim aylıklarının artırılmasından ileri geliyor. 
Vakaa îç borçlar bölümünde de 16 747 511 liralık bir artış bulunmakta ise de bu artışın büyük bir 
kısmı, bâzı Avrupa memleketleri paralarının kıymetinin düşürülmesi neticesinde dış borçlarımızın 
mürettebatında hâsıl olan 13 422 983 liralık azalma ile telâfi edilmekte o duğu için yeni yıl büt
çesi bu yüiden ayrıca ehemmiyetli nispette kabarmamaktadır. iç borçlar bölümündeki 16,7 milyon 
lira artışın tamamı da, borç mürettebatının artmasından mütevellit değildir. Bu miktarın yarısın
dan fazlası (7,87 milyon lira ık kısmı) aşağıda mahiyeti izah edilecek dalgalı bir borçtan neşet 
etmektedir! Filhakika borç. mürettebatmdaki fazlalığın büyük bir kısmı 814 ncü bölümde yazılı 
8,74 milyon liradan müteve lit olup bu da 1949 Bütçe Kanununa göre, bütçedeki 120 milyon lira 
açığı kapatmak için yapılan istikraz mürettebatına taallûk etmektedir. Bilindiği gibi bu 120 mil
yona mukabil piyasaya 40 milyonluk tahvil çıkarılacak. 80 milyon.lirası da yeni emekli sandığından 
istikraz edilecekti. Piyasaya çıkarı1 acak 40 milyona karşı 20 milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. 
80 milyon lira ikraza mukabil de Emekli Sandığına 80 milyon lira'ık tahvil verilecektir. Böylece 
100 milyoni liraya varacak yeni tahvillerin 1950 deki faiz, ikramiye ve masrafları, iç borçlarımızın 
mürettebatına 1950 de 8,74 milyon liralık bir miktar eklenmektedir. 

Yukarda işaret ettiğimiz 7 875 978 liralık dalgalı borca gelince (Bölüm 823) bu karşılığı Bir
leşik Amerika'ca dolarla ödenecek olan ve Türkiye tarafından başka memleketler lehine tanınmış 
olan tiraj inaklarına karşı ihraç etmemiz iktiza ettiği halde ihraç edilemiyen kısımlara mukabil 
Merkez Bankasına yatırılması icap etmiş olan bir paradır. 

Dış borçlarımızın mürettebatında ise fazlalık deiii, yukarda söylediğimiz gibi 13 422 983 lira azal 
ma bulunmaktadır. 

Şu hale göre 1950 de Devlet Borçları Bütçesindeki artışın % 90 ı emekli aylıklarının artırılmasın
dan ileri geliyor. Yukarda zikredilenlerden mada, mürettebata ait bölümlerden artış arzedcn 813 818 
ve 826 daki fazlalıklar, hesap icabıdır. 824 ncü bö ümdeki ödenek Devlet Üretme Çiftliklerine Millî 
Korunma fonundan sermaye olarak verilen 9 844 537 liranın faizidir. Mürettebat bölümlerinde görül
mekte olan ödenekler, bu yıl bütçede ayrı gösterilmiş olan faiz ve itfa akçelerinde umumi masraf
lardan ibarettir. 

Borçlara ait bu umumi masraflar hakkında bir fikir vermek üzere 805 nci bölümde görülen 11 601 
liranın müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

Tediye Komisyonu (% 25) 3 018 
iki keşidehin masrafı 4 000 
Umumi masraflar 4 583 

| i Yekûn 11 601 
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2 430 liralık bir keşide masrafının müfredatı da ş\uh, 

Temsilcilere 1 600 
Memurlara 705 
îlân masrafları 58,90 
Listelerin basılması 40 
Noter zabıt harcı 23 
Listelerin gişelere şevki 3,5fc 

Yekûn* 2 430,46 

Borç bütçesi hakkında verilebilecek malûmat bundan ibarettir. 
Şimdi, bütçe vesilesiyle, borçlarımızın miktar», mahiyeti hakkındaki, malûma i ve mütalâalara 

geçebiliriz. 
Bu yıl Maliye Bakanlığı, umumi bütçe tasan.sııuiaki rakamları geniş bir izaha tâbi tutmak nıak-

aadiyle gerekçe namı altında bir izahname hazırlamış ve b-^nda umumi bütçeye, katma bütçelere ait 
borçlarla, belediyelerin Hazineyi ilgilendiren borçlarından m:ıda İktisadi Devlet Teşekküllerine ait 
borçların da miktar ve nevilerini, son par» devalüasyonlarının 1970 senesine kadar dış borçlarımızın 
mürettebatı üzerinde göstereceği hafifletici tesirleri, dış borçlarımızın ödeme tarzlarını ve nispetlerini, 
Türkiye'de ve yabancı memleketlerde nüfus basına isabet evlen Devlet borcu yükünü gösterir rakam
lar ve grafikler vermiştir. Biz bu malûmatı burada tekrar edecek değiliz. Yalmz gerekçede borç 
miktarlarına taallûk eden rakamlar 30.XI.1949 daki durumu ifade ettiği için borçlarımızın 3 1 , XII 
1949 tarihindeki vaziyetini ve bu tarihteki miktarların 1948 senesinde aynı tarihteki miktarlarla mu
kayesesini ve artış ve eksilişini havi olarak Maliyeden yeni bir cetvel alınmış ve raporumuza bağ
lanmıştır. Rn cetvele göre : 

L i r a 

îç borçlar "ı 

Konsolide 

Dalgalı 

Umumi Bütçe 
Katma ve diğer bütçeelr 

Yekûn 

Umumi Bütçe 
Katma bütçeler 
iktisadi Devlet Teşekkülleri 

Yekûn 

31 . XII . 1948 31 . XII . 1949 

759 450 847 
24 725 487 

784 176 334 

263 218 252 
206 487 6.10 
334 190 000 

666 832 896 
15 868 030 

682 700 926 

252 560 910 
244 065 352 
266 690 000 

803 895 862 763 316 262 

Dış borçlar 

t 

Umumî Bütçe 

Katma ve. di
ğer bütçeler 

Konsolide 
Dalgalı 

Konsolide 
Dalgalı 

Umumi Bütçeye ait iç ve dış borçlar yeKÜnu 
Kctma bütçe ve diğer bütçelere ait borçlar yekûur. 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait borekır yekun! 

Yekûn 

615 163 262 467 193 848 
13 419 700 

166 498 396 145 104 897 
69 603 746 77 151 865 

851 265 404 
637 832 36J 
467 315 239 
334 190 000 

702 870 310 
400 007 354 
482 190 144 
266 690 000 

U natırı i v ek tın 4H9 337 m.l 2 148 **7 498 

http://30.XI.1949
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Cetveldeki miktarlardan Umumi Bütçeye ait Konsolide iç borçlarda geçen seneye nazaran görü

len eksiklikler itfadan mütevellittir. Aynı borçlarda' 20 milyon lira bir fazlalık da, 1949 istikra
zından ileri gelmektedir. Evrakı nakdiye itfa bonolarmdaki 90, 2 milyonluk eksilme ise bidayette çı
karılmış olan 158 748 563 liralık evrakı nakdiyeye mukabil Merkez Bankasına verilmiş olan bono
nun 5377 numaralı ve 2 . V . 1949 tarihli Kanun gereğince 90 milyonun itfa ve mahsubundan 
neşet etmektedir. Bu bono muhteviyatından bakiye olan 19 milyona karşı da tahvilât mevcuttur. 
Fakat 19 milyon fiilen ödenmediği için bu miktar bono bakiyesi kalmıştır. 

Katma ve diğer bütçelere ait borçiardaki eksilmeler, hizalarında gösterildiği üzere kısmen it
fadan kısmen de borçların ödendiği yabancı para üzerinde yapılan devalüasyon neticesinde husu
le gelen tenezzülden ileri gelmektedir. 

Umumi bütçeye ait dalgalı borçlara gelince : 1949 da Hazine ihtiyaçları için 10 milyon lira
lık reeskonta müncer bono çıkarıldığı ve yine aynı senede : 

Lira 

Demiryolları 3 000 000 
Tekel 12 500 000 
Denizyolları 20 000 000 
Posta ve telurat " 16 500 000 

V-ekûıi 52 000 000 

Siümerbank 400 000 
Ktîbaırk 10 200 000 
Devlet Ziraat İletmeleri 900 000 

Yekûn 11 500 000 
îkisinin vekfınu 63 500 000 

Hazine ihtiyacı için çıkarılan 10 milyon lira dâhil ceman 73 500 000 liralık emisyon yapıldığı gö
rülmektedir. Emisyon suretiyle yapılan finansmanın 31 . XII . 1949 daki durumu ise şöyledir : 

Lira 

Su işleri kredisi 54 760 000 
Koordinasyon 53 750 000 
Zirai Donatını 11 726 000 
Devlet Kâğıt ve İ^KILU Q Md. 8 889 000 
Denizyolları 65 930 000 
Demiryolları 33 200 000 
Tekel 75 500 000 
Posta ve t el R rai 40 400 000 
Sümerbank 96 150 000 
Ktîbank 69 640 000 
Toprak Mata l l e ı i Ofiai 100 000 000 
Devlet Ziraat İşletmeleri K. 900 000 

Yekûn 610 '845 000 

Buna jgöre emisyon yoliyle vâki finasman yekûnu 3 1 . X I I . 1949 tarihinde 610 845 000 liraya 
baliğ olm|a|kta ve bu yekûna dâhil olmak üzere yalnız 1949 senesi içinde 63 500 000 liralık emiş-
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yon yapılmış bulunmaktadır. Hattâ 1950 senes'nde Devlet Denizyollarının 18, 3 milyon lira ve 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 22,4 milyon liralık açığı da &ynı vasıtaya baş vur
mak suretiyle kapatılacaktır. Demek oluyor ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinden başka katma 
bütçelerde dahi emisyon yoliyle finasmân tarzı devam etmektedir. 

Para kıymetine taallûk eden «Miktar nazariyesinin» para kıymeti üzerindeki tesir derecesini 
bir had ile tahdit eden görüşler bulunmakla beraber, Devlet ihtiyaçları için para çıkarma usulü
nün para değeri üzerinde husule getirdiği tesir malûm olduğuna göre bu usule devamdaki mah
zur meydandadır. Bu bakımdan Maliye Bakanlığının bu tarzdaki emisyon yüzünden girdiği kısa 
vadeli borçları uzun vadeli borca çevirme suretiyle tasfiye yolundaki çalışmaları memnunluk veri
cidir. 

'Dış borçlar : 

Dış borçlarımız, bağlı cetvelde görüllüğü üzere bâzı Avrupa menıleketeri paraları kıymetinin 
Eylül 1949 da düşürülmesinden dolayı azalmıştır. 31 . XII 1948 ile 31 . XII . 1949 tarihleri ara
sındaki devre içinde azalma: 

Umumi Bütçe (Konsoide) 131 034 691 
Katma Bütçelerle diğer 
bütçelerde (Konsolide) 20 122 329 

1.51 157 020 liradır. 

Devlet Borçları Bütçesinde bu sene kayda değer bir nokta da olağanüstü ödeneklerin itfası 
için (Bölüm 817) 150 000 lira gibi cüzi bir itfa ödeneği ayrılmış bulunmasıdır. Bu itfa ödenek
leri : 

1946 da 134 439 663 lira 
1947 de 50 000 000 » 
1948 de 20 000 000 » 
1949 da 250 000 » idi. 

1949 İstikrazı : 

1949 Bütçe açığını kapatmak için 20 miyoıı liralık tahvil çıkarıldığım yukarda söylemiştik. 
Bu 20 milyonun 15 milyon liralığı ikramiyesiz ve5 milyon liralığı da ikramiyeli olarak çıkarılmış
tır. Her iki kısmın satış ve tevezzüü şöyledir : 

15 Milyona % 

Şahıslara ve kurumlara satılan 11 097 000 74.0 
Bankalara 3 844 500 25.6 
Amortisman Sandığına 58 500 0.4 

Yekûn 15 000 000 , 100.00 
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Şahıslara ve kurumlara satılan 11 milyon liralık miktarın müfredatı : 

Lira 

Şirketlere 
Tüccarlara 
îrat sahiplerine 
Tasarruf sahiplerine 
Resmî dairelere 

1 024 000 
1 413 000 
736 500 

3 915 000 
4 008 500 

Yekûn 11 097 000 

îkramiyeli 5 milyon liralık miktarın satış ve tevezzüü : 

Lira 

5 milyona 
nispeti 

% 

Şahıslara ve şirketlere 
Bankalara 
Amortisman sandığına 

963 500 19,27 
12 000 0,24 

4 024 500 80,49 

Yekûn 5 000 000 100,00 

FertLr re ve kurumlara satılan 963 500 liral'k tahvil de şu suretle tevezzü etmektedir 

Lira 

Şirketlere 
Tüccarlara 
î rat sahiplerine 
Tasarruf erbabına 

2 000 
59 000 
132 000 
770 500 

Yekûn 963 500 

Şu rakamlardan anlaşı1 maktadır ki tasarruf sahipleri ikramiyesiz tahvillere ikramiye1 ilerden 
daha fazla rağbet göstermiştir. Ancak 15 milyonlirahk ikramiyesiz kı'smm 4 milyon liralığı Resnr 
daireler tarafından alındığına göre bunun da yalnız 9 milyon liralığı efrat ve müesseseler tarafın
dan al nmış demektir. Bu durum, tahvillere karşı daha evvelki senelerde beliren rağbet noksanının 
devamını göstermektedir. 

Emekli, dul ve yetim aylıkları ; 

801 nci bölüme emekli, dul ve yetim aylıkları için 79 431 200 lira ödenek konmuştur. Bu yekûn 
şöyle hesap edilmiştir : 

Lira 

1949 da bu aylıklar için tediye emrine 
bağlanan miktar 55 133 000 
Yeni Emeklilik Kanunu gereğince ya-
P'lan artırmalar 24 139 500 
Henüz artırma muamelesi yapılamı-
yan 2000 aylık için 185 700 

Yekûn 79 431 200 
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802 nei bölümde yazılı vatani hizmetler aylıklarındaki 200 000 lira artış Birinci Büyük Millet 

Meclisi azasına bağlanan maaşlardan mütevellitti*, ' a t a n hizmetler aylıkları zamma tâbi olmadı
ğı için bu aylıkların sahiplerine çocuk zammı vcud'imektedir. Bu zam'aı için 802 nei bölüme 4 920 
lira kadaı bir ödenek ilâvesi ieabetmektedir. Bu ödenenin 801 nei fasıldan indirmek suretiyle ila
vesini teklif ederiz. 

8(K- tıeü bölümde Emekli Sandığın» verilecek <: 750 000 liranın müfredatı şöyledir : 

Lira 

Emekü ikramiyesi 2 400 000 
fîarb malûlleri»-** • apdaeai; vardım 
karşılığı 50 000 
Maaş ve üerefh-rm '\- î i 4- 300 000 

' -kût e; 750 (MKi 

üapoi'. savcılarımızla birlikle sciıuii!' 

.•}•-. :V'iitetvekbı Ankara Milletvekili 
/•-<.? Tekeh f'yfivdft 0-öW 

lîaporun aşağıdaki yazdığım" ktsı.u!.-,, usa •n::s:'<:;»i-?"M:. .-

i. liaporda borçların ^eçen sen* • z*.•'«>." ,v?;-pı.-arı mukayesesinde Keçen senekı rapordaki 
mebde ve müıttahalar nazarı itibara • t mnû*p'<.& :\ dolayı vnrılan yanlış hesap netice 
sin fe bn'(;ların azaıdığt görülüyor. 

Halbuki geçen seneki rapordaki mebde ve m \u . aeaur nazar: itibara alınarak ona gör* 
mukayese yapılmak ieabederdi. Ve bu şekilde yaş da ak. mukayese neticesinde de borçların 
azaldığı değil kur farklar' da #öz önünde tutu-! Jn -a!'dird> borçların çoğaldığı görü
lürdü. 

2. 1949 Bul'-esindeki 120 milyon liralık a<;.ü";i .".••:•;-: iı ^m dığma satılması düşünülen 
80 milyon liralık Dahilî İstikraz Tahvilinin K.< .;< li :Um ığı K nununun ancak 1 Ocak 1950 
tarihinde yürürlüğe giruusi yüulnden b'i^.e -.e• '-.rs'vıde ısanlmıym bu meblâğın Hazinece 
nasıl karşılandığı hakkmd ı raporu» t»:; i, .< : .<; ..('iğ- gibi, ıym zamanda bunun lıorçlar 
meyaınna girmesi lâznug'. lirken be; !ı. :/< -u- :'a >•:.-. ;, mevcut içilmesi. 

3. Raporda (Maliyenin kısa vadel îo <IHT*''I ı.;-an vadeli boc*ea çevirme suretiyle tasfi
yesi yolundaki çalışmaları memnunluk -e (;< i ' > •. VI ılbuk henüz fiiliyatta hiçbir te
şebbüse >?, irişi İm emiş. ve hal şeklinde »sabo !,r . v« b tbıı<,na ığt belli olmıyan bir is için 
memnuniyet. izahlarına lüzum görmediği 

4. Borçların millî gelir ve yabala r •• ]pi l -ı îarı vı memb ketimizin hayat seviyesiyle 
mukayesesi çok faydalı w lüzumlu *!••.•. 'u eiî <-•• d? bi"t< e gerekçesine atıf yapılarak nazarı 
itibara alınmadığı. 

5. Borçlarla yakından alâkası buluru n al •.:; d>vr: stoklarının ve bankalara yatırılan 
mevduatın seyri ve azalıp çoğalması hakkında ı tj> r-« h i/.*; hat verilmemesinin rapor' için bir 
eksiklik olduğuna kaniim. 

H. Tahvil ikramiyeleri keşifle masraflarında tasarrufa riayei edilmediğini 

7. Bu hususlar hakkındaki mütalâalarımı Ko.-. isvonda arz ve izah edeceğim. 
Kskişehir Milletvekili 

A. Potmğlv 
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3 1 . X I I . 1948 
Lira 

Evrakı Nakdiye İtfa bonoları 109 965, 192 
1933 Türk Borcu bonoları 968 336 

Toplam 759 450 647 

B) Katma ve diğer bütçeler 
Izıniı* telefon 297 000 
İstanbul » f> 009 664 

9e. 5 faizli 1938 Türk borcu (ist. Belediyesi) 14 701 542 
»• » 1939 » » ( > » ) 1 324 031 
ı> » 1939 ' » » (Ankara » ) 3 393 250 

Toplam 24 725 487 

U — Dalgalı îç borçlar 
A) Genel Bütçe : 

9 ay vadeli Bonolar 
Plasman Bonoları 68 975 000 
Tasarruf '» 15 991 010 
Su işleri kredisi 55 000 000 
Koordinasyon kredisi 61 250 000 
Zirai Donatım Kurumu î 1 801 708 
Devlet Kâğıt Basım Genel Müdürlüğü 9 000 000 
5256 sayılı Kanunla tetkik olunan Sözleşme 
bonoları _ 
Cöza evleri inşaat kredisi 800 000 
Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzasındaki 12 233 837 
ocakların satın alma bedeli 

3 . XII . 1949 tarihi itibariyle bakiyedir. 

31. XII. 1949 
Lira K 

19 714 041 [*1 
— 

606 832 896 

264 000 
3 136. 000 

9 447 906 
850 326 

2 169 798 

15 868 030 

10 000 000 
63 400 000•[*] 
12 435 575 [*] 
54 760 000 
53 750 000 
11 726 000 
8 889 000 

121 
600 000 

10 729 836 75 

Artış 
Lira 

— 

20 883 766 

— 

— 
__ 

___ 

10 000 000 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 

121 
— 

[•] -



Müteahhit bonoları 

' 

B) Katma bütçeler : 
Devlet Demiryolları (4516) 

> » (5P73) 
Tekel (Finansman) 

» (Kredi) 
Devlet Denizyolları 
Posta, Telgraf ve Telefon 
İstanbul Üniversitesi 

C) İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Sümerbank 
Eti Bank 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 

Dalgalılar 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

toplamı 

31. XI I . 1948 
Lira 

28 166 697 

263 218 252 

30 200 000 
16 627 115 
63 000 000 
22 500 000 
45 930 000 
23 900 000 
4 330 495 

206 487 610 

95 750 000 
59 440 000 

179 000 000 
— 

334 190 000 

803 895 862 

K. 

28 

55 

= 

55 

31. XI I . 1949 
Lira 

26 270 377 

252 560 910 

33 200 000] 
16 938 456 
75 500 000 
1 000 000 

65 930 000 
40 400 000 
11 096 896 

244 065 352 

K. 

63 

38 

j-H 

• • = = 

96 150 000 
69 640 000 

100 000 000 
900 000 

266 690 000 

763 316 262 38 

Artış 
Lira 

[•] - , 

10 000 121 

3 000 000 
311 341 

12 500 000 
— 

20 000 000 
16 500 000 
6 766 401 

59 077 742 

400 000 
10 200 000 

— 
900 000 

11 500 000 

80 577 863 

[*J 3 . XII. 1949 tarihi itibariyle bakiyedir. 
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B) Katma Bütçe ve diğer müesseseler bütçeleri 

Konsolide dış borçlar 
Anadolu Demiryolu Şirketi 

» > » mümessili 
Haydarpaşa Limanı Şirketi 

> » > mümessil 
Mersin, Tarsus, Adana D. Y. Şirketi 
1937 Türk borcu 
% 5,5 faizli İngiliz Kredisi 
10 milyon dolarlık Amerikan Kredisi 
% 5,5 faizli îngiliz Kredisi 
İzmir Rıhtım Şirketi bonoları 
% 5,5 faizli İngiliz Kredisi 
10 milyon dolarlık Amerikan Kredisi 
% 5,5 faizli İngiliz Kredisi 
İzmir Telefon Şirketi Bonosu 
10 milyon dolarlık Amerikan Kredisi 
% 5,5 faizli İngiliz Kredisi 
10 milyon dolarlık Amerikan Kredisi 
% 5,5 faizli İngiliz Kredisi 
10 milyon dolarlık Amerikan Kredisi 
10 » » » > 
10 > » » » 
% 5,5 faizli İngiliz Kredisi 
Sovyet Kredisi 
1909 İstikrazı 
1913 » 

D. D. Y. 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

D. Dz. Y. 
» 

D. Hv. Y. 
» 

P. T. T. 
» 

Orman G-. Md. 
Sümerbank 

> 
Etibank 

> 
Petrol Ofis 
Kızılay 
D. Z. İş. Ku. 
Ank. Belediyesi 
İst. » 
İst. » 

31.12 .1948 
T. L. 

77 049 885 
13 354 631 
5 434 012 
997 452 
235 718 

7 060 976 
15 921 589 
2 302 408 
1 939 765 
104 009 
782 373 

1 610 115 
4 202 823 
243 000 
1 147 

7 539 214 
1 971 842 
17 037 594 

6 247 
275 991 
175 800 
646 588 
471 804 

6 945 216 
188 197 

31.12.1949 
T. L. 

73 670 415 
11 563 213 
5 164 546 
863 784 
204 130 

6 190 805 
12 762 845 
2 394 486 
1 415 422 

81 316 
661 614 

1 659 997 
2 705 025 
216 000 
1 017 

5 202 183 
1 725 362 
12 805 068 

5 466 
241 492 
153 826 
363 718 
402 455 

4 468 800 
191 912 

166 498 396 145 104 897 

Her iki devre arasında 20 122 329 liralık kur farkından 8 224 259 liralık itfadan 632 742 li-
ralık sair muamelelerden dolayı azalma ve bâzı kredilerin kullanılması dolayısiyle 7 585 830 li
ralık bir artma vardır. 

Dalgalı dış borçlar 

25 milyon 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
8 » 

dolarlık kredi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ç. K. D. Bonoları 
Simmering 

D. Dz. Y. 
D. D. Y. 
Sümerbank 
Etibank 
Tekel 
D. Hv. Y. 
D. Dz. Y. 
D. D. Y. 

•» 

31.12 .1948 
T. L. 

17 803 453 
2 682 088 
4 567 441 
10 306 330 
7 204 260 
22 601 600 
4 438 574 

— 

31.12 .1949 
T. L. 

1 132 400 
29 371 615 
3 436 737 
5 372 233 

— 
— 

20 987 179 
2 264 456 
7 587 245 

69 603 746 70 151 865 
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III 
A) 

Djış borçlar 
Genel Bütçe 

Konsolide dış borçlar 

1934 tarihli Sovyet Kredisi 
% 3 faizli 1938 Teslihat Kredisi 
% 5,5 faizli 1938 Ticari Kredi 
% 4 faizli 1939 Teslihat Kredisi (İngiltere) 
% 4 faizli 1939 Teslihat Kredisi (Fransa} 
% 3 faizli 1940 Altın İstikrazı 
% 3 faizli. 1940 Kliring Deblokaj ist. (İngiltere) 
% 3 faizli 1940 Kliring Deblokaj (Fransa) 
% 2, 3/8 faizli Amerikan Malzeme Kre. 
% 2, 5/8 38 000 000 $ lık Kredi 
Alman Teslihat Kredisi 

31.12.1948 
T. L. 

11 368 797 
67 526 365 
16 588 865 
248 635 357 
14 279 451 
105 354 228 
14 047 226 
1 750 081 
5 378 463 
84 756 000 
45 478 429 

615 163 262 

31.12.1949 
T. L. 

9 774 756 
39 241 986 
9 196 945 

163 257 159 
9 187 082 
67 490 390 
8 998 719 
1 215 516 
5 995 266 

107 357 600 
45 478 429 

467 193 848 
Her iki devre arasında 131 034 691 liralık kur farkından ve 23 837 315 liralık itfadan ve 

17 195 707 liralık sair muamelelerden mütevellit ceman 172 067 713 liralık bir azalma ve 
24 098 301 liralık Marşal Kredisi limitinin artırılması ve bâzı kredilerin kullanılması dolayısiyle 
artma vardır. 

31.12 .1948 
Dalgalı dış borçlar T. L. 

Export - İmport 
Bank kredileri 

31.12 .1949 
T. L. 

13 419 700 

Not : Hava meydanları inşaatının Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi ve tekele ait bonola
rın da Hafzinece çıkarılması dolayısiyle buraya nakledilmiştir. 



Devlet Borçları 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım 

I - Aylık, ücret, ödenek ve ben
zerleri özlük haklar 

Emekli, dul ve yetim aylık ve 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 j 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

ödenekleri 
Vatani himzetler karşılığı ay
lıklar 
Aylıklar 
4992 sayılı Kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

Bölüm toplamı 

55 050 000 

300 000 
0 

0 

300 000 

79 431 200 

500 000 
0 

0 

500 000 

79 431 200 

0 
500 000 

5 000 

505 000 

II - Başka haklar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 1 600 000 0 0 
4992 sayıl Kanun gereğince 
yapılacak çocuk zammı 2 250 000 0 0 
551 sayılı Kanun gereğince ma
lûllere verilecek arazi bedeli 50 000 50 000 50 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına vapılacak ödemeler 0 6 750 000 6 750 000 

İkinci kısım toplamı 

Beşinci kısım 

I - îçborçlar 

A) İstikrazlar 
2094 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (îkramiyeli % 5 faiz
li 1933 îstikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 

59 250 000 

313 938 
810 000 

86 731 200 

259 398 
864 000 

1 î - r - i 

86 736 200 

259 398 
864 000 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

807 

808 

809 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (% 7 ge
lirli Sivas - Erzurum Demiryo
lu 1934 İstikrazı) tahvilleri 

3 Genel giderler 11062 11602 11602 

Bölüm toplamı 1 135 000 1 135 000 1 135 000 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Faiz 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

3383 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (îkramiyeli ve % 5 
faizli 1938 İstikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (1941 De
miryolu İstikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

4275 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Millî Müdafaa İs
tikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

1 314 932 
1 516 860 

18 208 

2 850 000 

379 559 
397 400 

8 041 

785 000 

3-506 840 
2 078 100 

38 060 

5 623 000 

8 337 322 
4 402 600 

53 078 

12 793 000 

1 208 792 
1 623 000 

18 208 

2 850 000 

351 680 
425 000 

8 320 

785 000 

3 377 080 
2 207 860 

38 060 

5 623 000 

8 039 062 
4 700 860 

53 078 

12 793 000 

1 208 792 
-1 623 000 

18 208 

2 850 000 

351 680 
425 000 

8 320 

785 000 

3 377 080 
2 207 860 

38 060 

5 623 000 

8 039 062 
4 700 860 

53 078 

12 793 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

810 4938 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Kalkınma istikrazı) 
tahvilleri 

811 

812 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Faiz 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1947 Ha
zine tahvilleri) 
Faiz 
itfa 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1948 İs
tikrazı) tahvilleri r 
Faiz 
itfa 
Genel giderler 

7 414 027 
3 834 200 

31 773 

11 280 000 

13 218 656 
6 513 700 

52 644 

19 785 000 

5 947 154 
2 718 300 

26 546 

7 180 427 
4 067 800 

31 773 

11 280 000 

12 821 956 
6 910 400 

52 644 

19 785 000 

5 780 571 
2 881 700 

25 729 

7 180 427 
4 067 800 

31 773 

11 280 000 

12 821 956 
6 910 400 

52 644 

19 785 000 

6 980 571 
3 425 391 

33 729 

Bölüm toplamı 8 692 000 8 688 000 10 439 691 

813 4753 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Toprak) tahvilleri 

1 Faiz 1 958 3 667 3 667 
2 itfa 45 485 69 110 69 110 
3 Genel giderler 10 024 7 223 7 223 

Bölüm toplamı 57 467 80 000 80 000 

814 5382 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (1949 İstikrazı) tah
villeri 

1 Faiz ve ikramiye 
2 itfa 
3 Genel giderler 

0 
0 
0 

5 964 308 
2 742 154 

33 538 

7 164 308 
3 292 154 

39 538 

Bölüm toplamı 0 8 740 000 10 496 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

II - Dalgalı borçlar 
815 459 sayılı Genel Mahsup Ka

nunu gereğince çıkarılan % 2 
faizli tahvillerin 1932 - 1949 
yılları kupon bedelleriyle nak
den ödenecek kesirler 

1 Faiz 
2 îtfa 
3 Nakden ödenecek kesirler 
4 Genel giderler 

Bölüm toplamı 

816 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
8523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 

817 Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından doğan borçların itfa 
bedelleri 

818 4Ş49 sayılı Kanun gereğince 
şu işleri kredisi için yapılacak 
Ödemeler karşılığı 

819 4604 sayılı Kanunun geçici 
birinci maddesi gereğince Zi
rai Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödeme
ler karşılığı 

820 4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ-
^ıt ve Basım Genel Müdürlüğü 
sermaye kredisi için yapılacak 
Ödemeler karşılığı 

821 Hükme bağlı borçlar 
822 Cezaevleri kredisi faizi 
823 Ö358 sayılı Kanunun 2 nci mad

ensi gereğince Türkiye Cum-

Juriyet Merkez Bankasına ya-
ılan ödemeler karşılığı 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 678 
56 391 
8 778 
153 

70 000 

3 580 
57 490 
8 777 
153 

70 000 

3 580 
57 490 
8 777 
153 

70 000 

15 000 15 000 15 000 

250 000 150 000 150 000 

680 000 812 000 812 000 

170 000 235 000 235 000 

175 000 91 000 91 000 
400 000 400 000 400 000 
75 000 75 000 75 000 

0 7 875 978 7 875 978 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

824 5433 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisi için yapılacak 
ödemeler 0 100 000 100 000 

tç borçlar toplamı 64 835 467 81 581 978 85 090 669 

825 

826 

III - Dış borçlar 
1943 yılı Bütçe Kanununun 25 
nci maddesi gereğince 1933 yılı 
Türk borcu tahvilleri bedelle
rine mukabil Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına veri
len bonolar 

0 Faiz 
0 îtfa 

Toplam 

2434 sayılı Kanun gereğince 
Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri İttihadı Hüküme
tinden temin olunan kredi tak
siti 

3525, 3738, 4171 ve 4882 sayılı 
kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 
ingiltere Hükümetinden temin 
olunan 10 milyon Sterlinlik 
kredi 
Faiz 
îtfa 
Genel giderler 

242 085 
968 336 

1 210 421 0 

İngiltere ve Fransa Hükümet
lerinden temin olunan 25 mil
yon Sterlinlik kredi 

4 Faiz 

0 

1 653 105 1 653 105 1 653 105 

1 073 128 
1 080 803 

33 019 

702 570 
872 639 
22 938 

702 570 
872 639 
22 938 

Toplam 2 186 950 1 598 147 1 598 147 

10 288 737 6 782 039 6 782 039 
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B. M. 

-

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödoneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 îtfa 

İngiltere ve Fransa Hükümet
lerinden temin olunan 15 mil
yon Sterlinlik kredi 
Faiz 
îtfa 

14 718 263 10 592 545 10 592 545 

3 099467 
8 216 275 

1 980 935 
5 881 129 

Toplam 25 007 000 17 374 584 17 374 584 

1 980 935 
5 881 129 

Toplam 11 315 742 7 862 064 7 862 064 

İngiltere Hükümetinden temin 
olunan 2 milyon Sterlinlik 
kredi 

Toplam 950 150 962 537 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

Faiz 
İtfa 

Toplam 

Fransa Hükümetinden temin *' 
olunan 264 250 000 Franlık is
tikrazın 
Fniz 
İtfa 

Toplam 

Amerika Hükümetinden temin 
olunan 10 milyon Dolarlık 
kredi 
Faiz 
İtfa 

413 259 
1 095 507 

1 508 766 

i - j >• - v ' - • ; ; • j • •; ' 

63 316 
167 848 

231 158 

151 833 
798 317 

264 124 
784 150 

1 048 274 

35 677 
105 921 

141 598 

121 157 
841 380 

264 124 
784 150 

1 048 274 

', >•- . : - " . - ' ; '•> «• O 

35 677 
105 921 

141 598 

121 157 
841 380 

962 537 

Bölüm toplamı 41 199 766 28 987 204 28 987 204 

Dış borçlar toplamı 44 063 292 30 640 309 30 640 309 

Beşinci kısım toplamı 108 898 759 112 223 287 115 730 978 
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— Devlet Borçlan 
1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 59 250 000 86 731 200 86 736 200 
Beşinci kısım toplamı 108 898 759 112 223 287 115 730 978 

GENEL TOPLAM 168 148 759 198 954 487 202 467 178 



20 - Millî Eğitim Bakanlığı 



Gerekçe 

B. M. 

201 1-2 Memurlar aylığı : 2919 sayılı Kanunla mecburi hizmete tâbi olup da kadrosuz tâyin edilen
lerin aylıklarını ve 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 1949 yılında 1 veya 2 de
rece terfi edipte maaş alanlarla, lise ve ortaokulların öğretmen ihtiyacını karşılamak ve 
yeni mezun olacakları yerleştirmek üzere (L) cetvelinden 30 lira aylıklı serbest bırakılan 
248 öğretmen aylığı göz önünde bulu a durularak 2 960 064 lira fazlasiyle 90 990 300 lira 
konulmuştur. 

202 1-2 Hizmetliler ücreti : 5441 sayılı Kanunla kaldırılmış olan Ankara Devlet Konservatuarı 
tatbikat sahnesine ait hizmetlilerle kaldırılmış olan Yüksek öğretmen Okulu ve merkez 
kadrosundan yapılmış olan % 10 tenzilât karşılığı olarak 63 600 lira indirilmiş ve pre
vantoryum ve sanatoryum hizmetli kadrolarının takviyesi için 22 100 lira eklenmek sure
tiyle 5 590 401 lira konulmuştur. 

202 3 Köy öğretmenleri ücreti : 5129 sayılı Kanun gereğince terfi müddetini doldurmuş olan 
5 000 öğretmenin ücretlerine 10 ar lira zam yapılmasından ve 1950 yılında vazifeye ka
tılacak enstitü mezunu 2 500 öğretmenin 3 aylık ücretleri ile 1949 yılında vazifeye ka
tılmış olan 2 500 öğretmenin 1949 yılında 3 aylık olarak konulan ücretleri yıla iblâğ edil
miştir. Bundan başka 5129 sayılı Kınımla saptanan bu öğretmen ücretlerinin yüksel
tilmesi cihetine gidileceğinden 7 738 225 lira fazlasiyle 19 857 500 lira teklif edilmiştir. 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetliler tercümanlarının ücretleri : Zonguldak Maden 
Teknisiyen Okulunun Mühendis Okulu ve Ankara Erkek Teknik öğretmen Okulu yüksek 
okul haline getirilmiştir. Bu okulların eksik olan yabancı uzman kadrolarının tamam
lanabilmesi için yeniden getirilecek uzmanların ücretleri karşılığı ile halen Galatasaray 
Lisesinde çalışmakta bulunan yabancı öğretmenlerin ücretlerine zam yapılabilmek üzere 
bu bölüme 217 000 lira fazlasiyle 759 133 lira konulmuştur. 

206 2 iller memurları çocuk zammı : 4598 «ayılı Kanunla verilmekte olan 10 ar lira ile 5129 sa
yılı Kanunla köy öğretmenlerine verilmekte olan 4 er lira çocuk zammı için bütçeye ko
nulan ödenek ihtivacı karşılıyamamakta ve yıl içinde aktarma yolu ile ödenek eklenme
sine zaruret hâsıl olmaktadır. Esasen 5129 sayılı Kanunla köy öğretmenlerine verilmesi 
kabul edilen 5 er liralık çocuk zamları için bütçeye hiçbir ödenek konulmamıştır. Bunla
rın çocuk zamlarını karşılamak üzere 500 000 lira fazlasiyle 3 269 000 lira konulmuştur. 

208 5439 sayılı Kanunun üçüncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle verilmesi kabul edilen ikramiye karşılığı olarak 
yeniden açılan bu bölüme 88 000 lira konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karkarşılığı : 1950 yılında fiilen istihdam edilecekler için bütçeye konulan aylık ve 
ücretlerin tutarı ile 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (O) fıkrasında yazılı olduğu 
veçhile Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetveldeki köy öğretmenlerine ait ücret tuta
rının % 5,5 u hesap edilmek suretiyle bu bölüme 2 299 553 lira fazlasiyle 6 205 067 lira 
konulmuştur. 

217 1 4^44 sayılı l£anun gereğince verilecek ek. görev taaminatı : 1949 yılında vazifeye başlıya» 
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çak olan 2 000 başöğretmen ile 1950 yılında mezun olacak 2 000 başöğretmenin ek gö
revlerini karşılıyabilmek üzere 300 000 lira fazlasiyle bu bölüme 3 232 700 lira konul-
$m§tur. 

301 4 Aydınlatma: 1949 yılı bütçesiyle bu maddeye konulan ödenek ihtiyacı karşılıyama-
makta ve yıl içinde aktarma yolu ile ödenek alınmasına zaruret hâsı] olmaktadır. 
1950 de buna mahal kalmamak üzere bu maddeye 4 375 lira fazlasiyle 7 000 lira konul
muştur. f" " • ' 

302 1 Kırtasiye: 5442 sayılı Kanunla merkeziyet esası kaldırıldığından dolayı Bakanlık tara
fından yapılmakta olan işlerden bir kısmının illere bırakılması hasebiyle 1949 yılı büt
çesine konulmuş olan ödeneğin yetmiyeceği göz önünde bulundurularak 2 280 lira faz
lasiyle bu maddeye 11 700 lira konuLuuştur. ^! 

303 Basılı kâğıt ve defterler: Basılı kâğıt ve defterler bölümüne yıllardan beri kâfi mik
tarda ödenek konulmadığından okullarımızda basılı kâğıt ve defter namı ile hiçbir şey 
kalmamıştır. Gelen teftiş raporlarında bu yüzden okul idarelerinin hesap ve idare işle
rinin sekteye uğradığı belirtilmektedir. Bu itibarla lise, orta, öğretmen okulları ve mes
lekî ve teknik okullarının ihtiyacı olan çeşitli defter ve çizelgelerin yaptırılabilmesi 
için lüzumlu olan kâğıt bedeli ile baskı parasını karşılamak üzere 43 600 lira fazla
siyle 95 000 lira konulmuştur. 

307 3 Müfettişler yolluğu: Müfettiş sayısının fazlalaşması ve ihdas edilen bölgelerdeki bütün 
okul ve kurumların denetlenmesinin sağlanması ve sık sık vukuagelen hâdiselerin za
manında tahkiki, gün geçtikçe önemli bir hal almakta olduğundan müfettişlerimiz da
ima faaliyettedir. Bundan başka 280 ilköğretim müfettişimiz de yılda en az 150 gün 
teftiş yapmak durumundadır. Bunların bölgelerine giren ilçelerle köylerin münakale 
durumu pek elverişsiz olduğundan çok kere at sırtında gezmekte ve yurdun hiçbir ye
rinde hayvan yevmiyesi 5 liradan aşağı düşmemektedir. Bu itibarla 280 müfettişe hay
van yevmiyesiyle birlikte günde 10 ar lira 40 kuruş verilmesi lâzım geldiğine göre 240 000 
lira fazlasiyle 500 000 lira konulmuştu?. 

309 1-8 Taşıtlar giderleri: Bu bölüm ve maddelere konulan ödenek ilgili tertiplerden düşülmek 
suretiyle yeniden açılan bu bölüme konulmuştur. 

418 Lise ve ortaokulların genel giderleri: 1949 - 1950 ders yılında yeni açılan okulların ih
tiyaçlarını karşılamak üzere 100 000 lira fazlasiyle 904 600 lira konulmuştur. 

419 2 Yüksek ekonomi ve ticaret okullariyle diğer meslek okulları ve enstitüleri : İnkişaf 
halinde bulunan meslek ve teknik okullarının zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
200 000 lira fazlasiyle 5 425 322 lira konulmuştur. 

420 1 Çöy enstitüleri: 1950 yılı için köy enstitülerinin öğrenci mevcudu 15 000 olarak gösteril-
nliştir. öğrenci başıma verilmekte olan 90 kuruş yiyecek ödeneğinin 100 kuruşa çıka
rılmasına ve enstitülerin su ve elektrik gibi tesislerinin yapılabilmesi için 350 000 
lira fazlasiyle 9 376 891 lira konulmuştu?. 

425 8 Tarım Bakanlığı: Tarım Bakanlığımca yeniden Amerika'ya gönderilecek 4 öğrenci öde
neği için 19 000 lira fazlasiyle 64 000 lira konulmuştur. 

459 Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri: 5387 sayılı Kanunun 6 ve 8 nci madde
lerine göre köylere ve belediyelere yapılacak para yardımı ile kurulacak (Çocuk ye
tiştirme yurtları genel giderlerini karşılamak üzere) yeniden açılan bu bölüme 500 000 
lira. konulmuştur. 
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502 1-2 Eski yıllar borçları: Bakanlık binası yangınının yılın bitimine rastlaması ve o yıl 
içinde eski yıllardan tahakkuk eden borçlar için aktarma suretiyle ödeneği temin edi
lerek tediye emirlerine bağlanmış ise de yangın esnasında bu tediye emirleri de yanmış 
bulunmaktadır. Yangınla yılın bitimi arasında çok kısa bir zaman olduğu için tekrar bu 
borçlara karşılık tediye emri tanzim ve mahalline gönderilmesine imkân görülememiş
tir. 
Yanan düyun ilmühaberlerinin birer suretleri mahallinden istenilmiştir. 
Alacak sahiplerinin daha fazla beklemelerine meydan verilmemek üzere bu bölümün 1 
nci maddesine 163 100, 2 nci maddesine de 9 100 lira konulmuştur. 

504 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına : 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince köy öğretmenleri ve köy 
sağlık memurları Emeklilik Sandığı T. O. Emekli Sandığına devrolunmuştur. Bu öğret
men ve sağlık memurlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş hizmet 
müddetlerinin her yılı için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aylıklarının yıllık top
lamının % 15 i üzerinden hesap edilerek yılların taksimi suretiyle ödenmesi kabul 
edilmiş olduğundan yeniden açılan bu bölüme 700 000 lira konulmuştur. 

601 1 Parasız yatılı talebenin pansiyon ücrteleriyle başka giderleri: Yiyecek ve giyecek fiyat
larının artması dolayısiyle 1945 yılı Bütçesine bağlı M. işaretli cetveller pansiyon üc
retlerine yapılan 30 ar lira zamdan başka zam yapılmadığından pansiyonların idaresi 
güçleşmiş bulunmaktadır. Yatılı okullarımızdan alman son malûmata göre ücretlerin 
ortalama % 29 nispetinde arttırılmasına zaruret görüldüğünden bu maddeye 51 370 
lira fazlasiyle 876 520 lira konulmuştur. 

603 1-6 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslar: 5375 sayılı 
Kanunla Millî Eğitim Bakanlığınca idaresi kabul edilen yurtlara ait muhtelif bakan
lık ve kurumlar bütçelerinde bulunan yüksek öğrenim öğrencilerine mahsus ödenekler 
bulundukları bütçelerden indirilmek suretiyle yeniden açılan bu bölüme 1 720 515 lira 
fazlasiyle 1 868 515 lira konulmuştur. 

608 Türk dili ve kültür dersleri öğretmenlerinin aylıkları için özel okullara: Memleketi
mizde bulunan azınlık öğretim müesseselerinde Türkçe dil ve kültür dersleri mecburi 
olarak okutulmaktadır. Bir Türk vatandaşı olan azınlık çocuklarına Türk dilini ve 
Türk kültürünü gereği gibi okutmak ve hazmettirmek vazifesiyle görevlenmiş olan 
bu derslerin öğretmenleri azınlık öğreretim müesseselerine doğrudan doğruya Bakan
lığımız tarafından tâyin edilmektedir. Birer Türk müessesesi olan azınlık okullarına 
Devlet Bütçesinden yardım yapılması evvelce kararlaştırılmış ve bu maksatla 3 yıldan 
beri bu bölüme 61 758 lira ödenek konulmuştur. 
1949 yılında bütçe üzerinde görüşüldüğü sırada Bütçe Komisyonunun bâzı sayın üye
leri bu öğretmenlerin ücretlerinin tamamen Devletçe ödenmesinde teminnisinde bulun
muşlar. Bunu mütaakıp de Bakanlar Kurulunun bu ücretlerin Millî Eğitim Bakanlığın
ca ödenmesini tasvip ettiği Başbakanlıktan 11 . VI . 1949 tarih ve 76-1312/6-2217 sayılı 
yazı ile Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu yardım miktarının Türkçe dil ve kültür ders
leri Öğretmenlerinin ücretlerinin tamamının Bakanlıkça ödenmesini sağlıyacak miktara 
çıkarılması uygun görülmüş olduğundan 372 000 lira fazlasiyle bu bolüme 433 758 lira 
konulmuştur. 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım.- Yeni kuruluş halinde bulunan Devlet Tiyatrosunun kendi 
geliri ile idaresi mümkün görülemediğinden 1950 yılı için bu müesseseye yardım yapıl
ması uygun görülmüş ve bu maksatla 500 000 lira konulmuştur. 
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612 Ünesko Türkiye Millî Komisyonuna : 4895 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş 
Millet eğitim, bilim ve kültür kurumu (Ünesko) sözleşmesi uyarınca her üye devletin 
bir millî komisyonla temsili gerekmektedir. Bu maksatla (Türkiye Ünesko Millî Ko
misyonu) kurulmuş bulunmaktadır. Bu komisyonun Büro çalışmaları, Basım ve Yayım 
işleri telif ve tercüme ve teknik çalışmalar ve bu çalışmaların gerektirdiği her türlü 
giderlerin karşılanabilmesi için yeniden açılan bu bölüme 15 000 lira konulmuştur. 

701 1-2 Onarmalar : Orta öğretime bağlı okulların binalarım onarmak için 1 881 679 lirabk 
ödeneğe ihtiyaç vardır. Buna diğer dairelere bağlı okul ve kurumların binalarının ona
rımı için de bir miktar ödenek eklemek icap ederse de bu miktar ödeneğin sağlanmasına 
imkân görülemediğinden en mübrem onarımların karşılanabilmesi için 105 557 lira fa^-
lasdyle 600 000 lira konulmuştur. 

721 1-2 Lise ve Orta okulların tesisat levazımı : 1948 - 1949 öğretim yılında yeniden açılan 52 
orta okulla 1949 - 1950 öğretim yılında açılacak olan bir o kadar orta okulun lüzumlu 
eşya ve ders aletlerinin sağlanması, bundan başka yeni orta okul tedrisatı amelî bir şek
le doğru gideceğinden bunun istilzam ettiği makine, alet ve saire alınması için 100 000 
lira fazlasiyle 385 435 lira konulmuştur, 

722 5375 sayılı Kanuna göre açılacak Yurt ve Aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis giderleri : 
5375 sayılı Kanuna göre yeniden açılacak yurt ve aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis gi
derlerini karşılamak maksadiyle yeniden açılan bu bölüme 200 000 lira konulmuştur. 
İnşaat ve esaslı onarım : Okullarla kurumların inşaat ve esaslı onarımları için 
1 100 000 liranın Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki bölüme konulması uygun görül
müştür. 



Rapor 
3.1. 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığının 1950 yılı Bütçesi inşaat bölümüne konmuş olan 1 100 000 lira da 
dâMl olmak üzere 177 532 547 liradır. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmına 511 816 lira ödenek konmuştur. Bununla beraber bütçenin toplamı 178 044 363 
fira olmaktadır. 1950 yılı teklif bütçesi geçen yıldan, 15 . X . 1949 tarihindeki ödenek durumuna 
nazaran 10 789 704 lira fazladır. 

Yine 1949 yılı Bütçesinin muhtelif tertiplerinden 9 040 745 lira indirilmiş 1950 yılı Bütçesine 
20 840 449 lira eklenmiştir. Şu halde hakiki fazlalığın 20 840 449 - 9 040 475 - 11 799 974 lira ol
ması lâzımgelir. indirilen ve eklenen kısımlar aşağıda gösterilmiştir : 

Düşülen Eklenen 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 
Yapı ve imar işleri 
İnşaat ve esaslı onarım 

754 268 
163 102 
810 000 

2 198 375 
5 115 000 

14 124 942 
373 555 

1 305 310 
872 200 

2 658 885 
405 557 

1 100 000 

9 040 745 20 840 449 

1950 yılı Bütçesiyle kaldırılan ve yeniden konulan ödenekler şöyledir : 

B. M. 

217 
417 
425 
476 
604 
606 
731 

5 
1 
4 
3 
1 

1 

1950 y%l% Bütçesiyle kaldırılan hizmetler 

ödeneğin çeşidi 

Konferans ücreti 
Yüksek öğretmen okulu genel giderleri 
Maliye Bakanlığı (YaJbancı memleketlerdeki öğrenciler) 
Köy eğitmenleri kursları 
Millet okulları için 
Yabancı memleketlerdeki Türk özel okullarına 
Meslekî ve teknik okullar açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkındaki 
4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 

Lira 

3 800 
120 000 
80 000 
140 000 
8 000 
5 000 

5 000 000 

" * , 1950 yılı Bütçesiyle İhdas edilen hizmetliler 

208 5499 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek ikramiye karşılığı 88 000 
453 4 Fulbırayt Kültür Anlaşması genel giderleri 10 000 
459 Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri 500 000 
504 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığma 700 00Q 



B. M. ödeneğin çeşidi 

299 — 
Lira 

62 000 
643 600 
524 475 
370 440 
500 000 
15 000 

603 Burslar : 
1 Adalet Bakanlığı 
3 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
4 Tarım Bakanlığı 
5 îstanbul Teknik Üniversitesi 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 
613 Ünesko Türkiye Millî Komisyonuna yardım 
722 5375 sayılı Kanuna göre açılacak yurt ve aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis 

giderleri 200 000 

Bakanlığın 1950 yılı Bütçesinin genel giderleıi 39 886 427 maaş, ücret gibi özlük hakları 
137 646 120 liradır bu miktar geçen yıl Bütçesinin genel giderlerinden 3 796 659 lira eksik, maaş, ücret 
gibi özlük hakları 13 489 923 lira fazladır. Bu hesaba göre Bakanlığın 1950 yılı genel giderlerin bütçe-
sinin% de 22,5 nun (1949 da % 26) maaş ücret ve % 77,5 nu (1949 da 74) teşkil etmektedir. 

Genel giderlerde % 3,5 azalış maaşlarda aynı nispette artış görülmektedir. Bu husus maddelerde de 
görüldüğü için burada tekrarına lüzum görülmemiştir. Bu azalışın içinde büyük rakam olarak görülen 
meslekî öğretimin 5 milyon lirası, ayrı bir kanun konusu olduğuna ve köy okullarının V. S. yapım 
için konulan 2 milyon, ünesko için istenen 290 000 lira iki aylık ek ödenek derpiş edildiğine göre 
azalış şekli gibi görünürse de Millî Eğitim Bakanlığının genel masraflarında bir azalma vardır. 1950 
yılı Bütçesindeki ödeneklerinin daire itibariyle dağılışlarını srösteren cetvel aşağıda yazılmiştir: 

(Cetvel raporun sonundadır.) 

Bütçenin bölüm ve maddelerindeki değişiklikler hakkında gerekçede izahat verildiği için bura
da ayrıca yazılmıyarak sırası geldikçe şifahen gereken bilgi verilecektir. Bu meyanda değişiklik 
yapılması ye izahat verilmesi gereken bölüm ve maddeler üzerinde de durulacaktır. 

202 nci geçici hizmetliler bölümünün 1 nci maddesinden 63 600 lira indirilmiş ve buna mukabil 
aynı maddeye 22 100 lira eklenmiştir. «D» cetvelinden kaldırılan hizmetlilerle yeniden eklenmesi 
zaruri görülen hizmetlilerin ve ücretlerine zam yapılanlar hakkında şifahen malûmat verilecektir. 

208 nci bölümdeki 88 000 lira 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince memurlara verile
cek ikramiye karşılığı olarak yeni konmuştur. Ancak kanuna göre maaş tutarının binde birini bu
raya konması gerektiğine göre 90 000 küsur bin lira olması lâzımdır. 

305 nci kira karşılığı bölümünde 80 000 liralık bir tasarruf vardır. Bu, dağınık binalarda çalışan 
Bakanlık teşkilâtının iki binada yerleşmesinden ileri gelmiştir. 

45 000 ijira İstasyondaki binanın, diğerleri illerdeki okulların kira karşılığıdır. 

307 nci bölümün 3 ncü müfettişler yolluğu maddesinde 240 000 lira fazlalık vardır. Geçen yıldan 
beri müfettişler yolluğu bölge esasına göre hazırlanmış programa dayanmaktadır. Bu programa göre 
Türkiye 6 bölgeye (Ankara, Diyarbakır, Erzurum, îstanbul, îzmir, Seyhan) ayrılmış. Her bölgede be
şer müfettiş bulunmakta. Müfettiş sayısı 47 dir. Bunun dördü yabancı memleketlerde (Paris, Bern, 
Londra, Newyork) bulunuyor. Geri kalan 43 müfettişten 10 u meslekî öğretim müfettişi, 9 u, 4926 
sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki yetkiye göre öğretmen kadrosu ile teftiş işlerinde çalıştırılmak
tadır. Bölge usulü ihdas edildiği için müfettişler hemen hemen bütün ders yılı daimî faaliyet ha
lindedir. A|yrıca teknik öğretim alanında daha geniş ölçüde teftişi Bağlıyabilmek emeliyle yine aynı 
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kanuna dayanarak 5 i erkek sanat okulları, 3 ü ku,sanat okulları için 8 öğretmeni teftiş işleriyle 
görevlendirmeyi düşündükleri ilgililer tarafından ifade edilmektedir. 

Ayrıca 280 ilk öğretim müfettişi yılda en az 150 gün teftiş yapmak durumundadır. Gerekçede 
belirtildiği gibi müfettişler çok defa münakale zorluğu karşısında atla teftiş bölgelerine gitmek zo
rundadır. Bunlar göz önüne alınarak fazla ödenek konmuştur. Bu izahat bir hakikati açıklamak
tadır. Bakanlığın teftiş kadrosu yeter derecede olmadığı için 4926 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine dayanılarak 9 öğretmen müfettiş olarak çalıştırılmaktadır. Bu şekilde daha 8 öğretmeni gö
revlendirecekleri anlaşılıyor. Bakanlığın okul ve öğretmen sayısının gittikçe artması ortaokulların 
ilçelere kadar yayılması ilk, ortaokul ve lise programlarında vâki olan değişiklikler meslekî yön
den daimî ve sıkı bir denetlemeyi gerektirmektedir. Bu bakımdan Bakanlıkça yeni bir teftiş 
kadrosuna ihtiyaç bir zarurettir. Kısa zamanda bu kadronun getirilmesini temenniye değer bulu
rum. 

415 müzeler ve anıtlar bölümü. • -

Konan ödenek geçen yılın aynıdır. 

1949 yılında anıtlnn onarımı için verilen ödenekler şunlardır: 

Lira 

400 000 Genel inşaat bölümünde 
50 000 <» » » 

Kütüphane müdürlüğü emrine verilen 
475 000 Millî Emlâkten 
191 940 Müzeler ve anıtlar genel giderlerinden verilen 

1 116 940 " 

Gerekirse bunların müfredatı hakkında şifahen bilgi verilecektir. 

417 nci yüksek okullar genel giderleri bölümünün 1 nci maddesindeki yüksek öğretmen oku
lu kaldırılmıştır, ilgililerden alınan bilgiye göre 1949 - 1950 ders yılından itibaren yüksek öğret
men okulu öğrencileri öğrenimlerini üniversitelerin edebiyat ve fen fakültelerinde yapacaklar, tah
sillerinin son kademesinde orta dereceli öğretim kuurumlarında tatbikat göreceklerdir. Bunlara 
burs verilecek. Liselere öğretmen yetiştirmesi bakımından önemli bir kurum olan Yüksek öğretmen 
Okulu için IV. Millî Eğitim Şûrası bu okulun yeniden teşkilâtlandırılmasına buna benzer bir kuru
mun Ankara'da da açılmasına karar vermiştir. Bu durum karşısında Bakanlığm yeniden bu konu 
üzerinde duracağı tabiîdir. 

Eğitim Enstitüleri ve öğretmen okulları: 

1946 - 1947 ders yılı başında Bakanlık her ilçede bir orta okul açmağı esas kabul ederek Eğitim 
Enstitülerinin bünyesinde toplu dersler esasına göre bir değişiklik yapmış. Eğitim enstitülerinin 
sayısını 4 e çıkarmış. İstanbul, İzmir'de birer Eğitim Enstitüsü açmıştır. Bizde ortaokulu ilk öğre
timin bir devamı mahiyetinde ele alarak icabında ilk ve ortaokulu bir bütün olarak idare edebile-
©ek vasıfta öğretmen yetiştirmek gayesi bunda âmil olmuştur. 

Eğitim Enstitüleri 3 yıl bu şekilde faaliyette bulunmuştur . Bu yıl toplanan IV. Millî Eğitim 
Şûrası ak^ğı yeni bir kararla Eğitim Enstitüleri toplu dersler bölümü fen, edebiyat ve yabancı dil 
şubelerine ayrılmış, her şubeye devam edecek öğrencilerin ayrıca resim, müzik, beden eğitimi iş 
bilgisi (ticaret, tarım, elişleri) (erkeklere), ev işleri (kızlara) (Biçki dikiş, ev idaresi, çoocuk bakımı) 
derslerinden birini ve ikisini yardımcı ders olarak alacaklardır. 

Bu suretle eğitim enstitülerinin çalışmaları yeni bir safhaya girmiş bulunmaktadır. Balıkesir Ne-
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cati Eğitim ili^stitüsü edebiyat, T fen, Gazi Eğitim Enstitüsü fen, edebiyat, yabancı dil (Almanca 
İngilizce, Fransızca) pedegoji şubelerini ihtiva etmektedir. Resim - iş, müzik bölümleri şimdiden 
kaldırılmış cjeniiebilir. Ancak bu şubelerdeki öğ/eııcüer mezun oluncaya kadar faaliyette buluna
caklar yeniden bu şubelere öğrenci alınmıyacaktır. 

öğretmeni pkulları : Bu yıl yeniden Trabzon, Diyarbakır'da birer öğretmen okulu açılmıştır 
Bu suretle öğretmen okullarının sayısı 8 i bulmuştur. Köy enstitülerinin açılması ile köy öğretmen
liği için yeni bir kaynağın meydana gelmiş olması, Eğitim enstitüleri bahsinde izah edildiği şekilde ica
bında ilk ve {ortaokulu bir bütün olarak idare edecek yüksek öğretim yapmış öğretmenleri yetiştiı-
mek gayesi ije: açılan Eğitim enstitüleri öğretmen okullarının azaltılmasında âmil olmuştur. 

Ancak bu] cihetin tatbik ve tahakkukunun kolay olamıyacağı-anlaşıldığından Eğitim enstitüleri
nin sayısı 2 Ve indirilmiş kapatılan İstanbul, İzmir, Eğitim enstitülerinin öğrencileri Ankara, Ba
lıkesir'e nakledilmiş ve öğretmen okullarının tekrar açılmasına karar verilmiştir. 

418 nci lijse^ve ortaokulların genel giderleri bölümüne bu yıl 100 000 lira fazla ödenek kon
muştur. Geçeri yılki raporda da belirtildiği gibi bu bölüme konan ödenek daima ihtiyacı en az 
karşılıyabileçek şekildedir. Orta öğretim müesseselerinin bütün yakacak, su, aydınlık, lâbaratu-
var, temizlik; malzemesi ve buna benziyen çeşitli yönetim giderleri bu tertipten ödenir. Her y i 
ortaokul sapışının artmakta olduğunu ve ortaokullarla, liselerin yeni müfredat programlarında
ki resim - iş dersleri dolayısiyle okul atelyelerinin faaliyette bulunacağını da göz önünde bulun
durmak lâznindır. 

419 ncu'bölümün t ve 2 nci maddesinin birleştirilerek (Teknik okulları ile Yüksek Ekonomi ve 
Ticaret okuljarı ve diğer meslek okulları ve enstitüleri) şeklinde tek bölüm olması uygun olur. 
1949 - 1950 jlers yılı faaliyeti hakkında bir fikir verebilmek için gerekli cetveller aşağıda göste
rilmiştir : 

Kız teknik öğretim Müdürlüğü Doğu illerindeki okul kurs sayılarım gösterir icmal 

Okul 
sayısı Okulun «insi 

1 Kız Orta Sanat Okulu 
7 Bağımsız Akşam Kız Sanat Okulu 
1 Bağlı » » » » 

86 Köy kadınları gezici kurs 

19fi$ - 1950 öğretim yılında Doğu illerinde açılan Kız Teknik Öğretim okulları 

Kız Orta i Sanat Okulları : 

1. Van (Çağlı Akşam Kas Sanat Okulu ile birlikte) bir müdür iki öğretmen tâyin edildi. 

Bağımsız| Akşam Kız Sanat okulları : 
i ; 

| i 1. Artvin Bir Müdür bir öğretmen tâyin edildi. 
I 2. Ağrı Bir Müdür ile bir öğretmen tâyin edildi. 

3. Bingöl > » » » 
4. Bitlis » » » » 
5. Muş » » » » 
ü. Siird » » » » 
7. Bayburt » » » » 

N o t ; Tümeli, ve. Hakkâri müstesna diğer bütün Doğu illerinde okul açılmıştır. 
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1949 - 1950 öğretim yılı Kız Teknik öğretim okullarındaki öğrenci sayısını gösterir liste 

Okul öğretmen öğrenci 
Okulun adı sayısı sayısı sayısı 

Kız Teknik öğretmen Okulu 
Kız enstitüleri 
Akşam Kız S. okulları 
Kız Orta Sanat okulları 
Erkek Orta terzilik okulları 
Akşam terzilik okulu 
Köy K. gezici kursları 

1 
47 
96 

3 
1 
1 

379 

15 407 
849 9421 
185 [*] 24389 

9 91 
19 198 
- f ] 43 

366 8000 [•••• 

Kız Teknik öğretim Müdürlüğü 1949 öğretim yılında açılan okullar 

Kız enstitüleri : 
1. 
2. 
3. 

Ankara Atatürk 
istanbul Çağaloğlu 
istanbul Sultansslim 

Kız orta sanat okulları : 
1. 
2. 
3. 

istanbul Bakırköy 
izmir Karşıyaka 
Van 

Bağımsız Aksam Kız Sanat okulları 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Ağrı 
Artvin 
Bafra 
Bayburt 
Bingöl 
Bitlis 
Muş 
Siird 
Söke 

Zile 
Bağlı Akşam Kız Sanat okulları : 
1. 
o 

3. 
4. 

İstanbul Sultanselim 
İstanbul Bakırköy 
Van 
izmir Karşıyaka 

[*] 49 Bağımsu Akşam Kız Sanat Okuluna ait öğretmen sayısıdır. Bağlı Akşam Kız Sanat okuî-
larının öğrtmeni yoktur. Derslerini kız enstitüsü öğretmenleri göstermektedir, 

[•*] Ayrı öğretmeni yoktur. Derslerini erkek orta terzilik okulu öğretmeni okutmaktadır. 
[••*] Katı rakam tesbit edilmediğinden bu rakam tahminidir. 
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1949 4 1950 öğretim yümdq Erkek Sanat okullarında yeniden kurulan sınıflar 

Okul sayısı Hangi sınıfın arttığı 

Bolu Erkek Sanat Ens. 
Bursa II. > t» 
Çanakkale > » 
Çankırı Erkek Sanat Ens. 
Elâzığ » > 
Erzincan > > 
Giresun » > 
îzmit , > .. • > 
Kırşehir Erkek Sanat Ens, 
Kütahya * » 
Maraş > > 
Mersin > * 
Muğla > » 
Rize > ö> 
Tökad > > 
V a n ' • ' " • » » ; 

Zohkuldak » » 
Kimya Sanat Ens. 
Amasya Erkek Sanat Ens. 
Gümüşane » » 
Kırklareli * » > 
Mardin > * 
Ordu » > 
SUrd » % 
Yozgad » * 
Adana Tapı Ens. 
Kayseri » » 
Eize » » 
Uşak Erkek Sanat Ens. 
Mardin » » 
Gümüşane » > 
Manisa » * 
İstanbul Sultanahmet Teknik. 
Zongudak Erkek Sanat- Ens. 
Bursa I. » » 
Kayseri » » 

V. Sınıf teşekkül etti. 
V. 
V.-. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

rv. 
rv. 
IV. 
IV. 
IV. 
IV. 
TV. 
V. 
V. 
V. 

T> 

» 
» 
3> 

•» 
» 
» 
> 
> 
x> 
» 
3> 

> 
> 
» 
» 
» 
» 
Ü> 

» 
» 
i» 

<3> 

> 
* 
s> 
» 

» 
t> 

T> 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
V 
» 
» 
» 
» 
» 

özel tesviye TV. sinıf teşekkül etti. 
» » IV. » > 
» » IV. > » 
> » V. » » 

Resim Şubesi IV. Sınıf teşekkül etti 
Madencilik Şubesi II. » ^ 
Motorculuk » IV. • » ' » 
Motorculuk » IV. > » 

1. Gaziajıteb ve Mersin Orta Ticaret okulları ticaret lisesine çevrilmiştir. 

2. Manila'da akşam ticaret okuluna ilâveten bir orta ticaret okulu açılmış. 

420'nci bolümün 1 nci köy enstitüleri maddesinde görülen 350 000 lira fazlalık gerekçede bildiril
diği üzere köy enstitüsü öğrenci sayısının 15 000 olmasından, öğrenci başına isabet eden yiyecek pa
rasının 90 kuruştan 100 kuruşa çıkarılmasından dolayıdır. 

2. İlkokul öğretmenlerine kanun gereğince 80 lira teçhizat bedeli verilmektedir. 

3. 1808 Öğretmenin her birine 60 lira donı*ım bedeli verilmektedir. Bu 108 480 lira tutmaktadır. 
Geri kalan d^ uygulama bahçelerine ait masraf karşlığıdır. 
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421 kütüphaneler giderleri bölümünde geçen y-la nazaran şekil bakımından farklı 'olarak Ba

kanlık bütçesinin muhtelif maddelerden bulunan kütüphanelere ait ödeneklerin bir bölümde toplamış 
olmasıdır. Yazma ko eksiyonları itibariyle büyük değer taşıyan kütüphanelerimizin eldeki imkân öl
çüsünde bina, tesis, tertip; tasnif bakımından geHşmesine plânlı bir şekilde çalışılmakta olduğu gö
rülmektedir. 

1949 yv1.ı bütçesi ile İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde Fotokopi atelyesi kurulmuş, sabit 
tesisler hazırlanmış, sipariş edilen cihazların önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği memnunlukla 
öğrenilmişti]". 

Üsküdar'da Mimar Sinan'ın eseri olan Şemsi Paşa medresesi kütüphane yapılmak üzere evkaf
tan devir alınmış 1948 - 1949 yılı Bütçesinden ayrılan 25 000 lira ile binanın tamiri yapılmıştır. 
1950 yılında kütüphane olarak açılacaktır. Yine İstanbul'da Evkaftan devir alman Bayazıt imareti 
binasının bir kısmı 50 000 lira sarfiyle tamir edilmiştir, öümüzdeki yıl faaliyete geçecektir. 1949 
yılınca Bursa kütüphanelerinin her bakımdan ıslahına girişilmiştir. Kara Şeyh Camii kütüphane 
olarak 11 000 lira sarfiyle tamir edilmiş ve tesisleri de tamamlanmıştır. Bursa kütüphanelerinin 
ıslahı işi daha bir kaç yıl sürecektir. 

Bolu 'da zelzeleden yıkılan kütüphanenin yerine kütüphane yapılmak üzere evkaftan devralman 
Kadı Camimin tamirine başlanmış bu yılda ufak bir para sarfı ile tamamlanarak faaliyete; geçiri
lecektir. 1949 yılı içinde Kars, Erzurum'da birer kütüphane açılmış, Van, Diyarbakır merkezlerin
de do birer kütüphanenin açılması sağlanacaktır. 1949 da Ordu'da halkın ve mahallî idarenin te
şebbüsü ile bir kütüphane açılmıştır. 

Karaman'da kütüphane olarak kullanılmak üzere eski bir Selçuk eseri Bakanlığın verdiği 10 000 
lira, halkın da gayreti ile tamiri tamamlanmıştır. Kütüphane 1950 de açılacaktır. 1950 yılında Ay
dın'da bir kütüphanenin faaliyete geçmesi sağlanacaktır. Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa med
resesinin tamirine devam edilmektedir. Yeni açılan kütüphanelerle sayısı 57 yi bulan kütüphane 
kadrosu 108 memurdan ibarettir. 

Kars, Erzurum kütüphaneleri 4926 sayılı Kanunun. 5 nui maddesine göre başka kadrolardan 
birer memurla idare olunmaktadır. 

Kütüphanelerdeki memur sayısının ve tasnif edilen kitapları gösteren liste aşağıda yazılmıştır: 

Genel «Bütçeden yönetilen kütüphanelerde çalışan memurların kütüphane itibariyle* ddedlerini gösteren 
cetveldir 

İstanbul 

,: Beyazıt Gl. Kfb. 
:: Köprülü Gl. Ktfb. 
- Veliyüddin E l 

Ayasofya 
Süleymaniye 
Nuruosmaniye 
Atıf E l 
Hacıselimağa 
Millet 
Muratmolla 
Fatih 
Ragıp Pş. 
Hüsrev Pş. 

10 

1 

1 
1 

1 
1 

50 

1 

1 

40 

1 

:: 2 

35 

1 

1 

1 
2 

30 

2 

1 
1 
3 

1 
1 

25 

1 

1 
1 
2 

20 

4 
1 

2 
1 

1 
1 
1 

15 

1 

1 

3 
1 

Ye
kûn 

10 
2 
2 
2 
13 
2 
1 

7 
3 
o 
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Ankara Genel Ktb. 1 1 2 1 2 3 
Aforon Gedik Ahmet P§. 1 
Abtalya Tekelioğlu 1 
Akseki Yeğen Mehmet P§. 1 
Elmalı Halk 1 
Ajniasya Beyazıt Genel 1 
BJ)lta Maarif 1 
Bjışsa 1 2 
ÇİMSİN Millî 1 
İskilip Halk > 1 
Ejiinıe Selimiye 1 
Antakya Genel X 
İskenderun Oen«l 1 
IsjpıiFta HalirHamt'Pş. 1 
Yalvaç Ali Rıza E l 1 
Şj Karaağaç Halk İ 
îzWir Salepçiopu 1 1 
Kastamonu Oenel 1 1 
Kayseri Raşit Ef. 2 
tlrfüp/Fahsraağa 1 
Kjoöya-Genel 1 2 1 
Kütahya Vahit Pş. 1 * 
Manisa Genel 1 1 1 
Akhisar Zeynelzade 1 
Dlâfcende Genel 1 

J^üf lâ'Hoca Mustafa Ef. 1 
Nliğde Millî 1 1 
•î^^hir-IDamat Jbr^im'^Pş. 1 1 
BJo*> Halil Nuri ©ey 1 
Riize Millî 1 
Adana Ramazanoğlu 1 
Tjrafbzon Genel 1 
SJnibb Rizanur 1 
YoBgad Maarif 1 
OHu . 1 

1 
~ 

3 
' 2 

3 
4 

3 
5 

3 
9 

12 
8 

14 
16 

18 
2 

K(ars İstanbul Ktb. 
E|rgurum 
BJiyârhakır 

Aydın 
Kaöraman 
Maraş 
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Kütüphanelerimizin tasnif ve tertip edilen kitapların miktarım gösteren cetvel 

'-' Kütüphanenin adi -Ü' ••••• • •••̂ Tasnif ve tertip edilen kitap miktarı 

İstanbul Bayazıt Genel Kit. 
» Süleymaniye 
» Millet 
» Hacı Selimağa 
» Nuruosmaniye 
» Rağıppaşa 
» Ayasofya 
» Köprülü 

Ankara Genel Kü. 
Edirne Selimiye 
îzmir Salepçioğlu 
Kastamonu Genel -
Konya Genel 
Kütahya Vahit Paşa 
Manisa Genel i z uuu » » » 
Niğde Millî 4 000 

Diğer kütüphanelerde de tasnif faaliyetine devam edilmektedir 

452 
4489 sayılı Kanunun gerektirdiği tüzük ilgili dairesi tarafından hazırlanmış Danıştay'a gönde

rilmiştir. Bu Kanunun B fıkrası en az 2 yıl başarı ile hizmet etmiş olanlardan sitaj için beş yıla 
kadar yabancı memleketlere gidceğini bildirir. 

1949 yılı için Millî Eğitim Bakanlığının Müdürler Komisyonu yaptığı yönetmeliğe göre staj 
müddetini en çok iki yıl olarak tesbitetmiştir. Bu yıl 43 öğretmen gitmiştir, Staj için yabaneı 
memleketlere gidecek olanların etüdlerine derhal başlıyabilmeleri için, gittikleri memleketin dilini 
bilmelerinin zaruri olduğunu burada ifadede fayda mülâhaza ederim. 

453/4 ncü bölüm yenidir. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında Fulhright Vakfı adı altında imzalanan Kültür Anlaşmasının gerektireceği her türlü gideri 
Bağlamak üzere buraya 10 000 lira konmuştur. 

Buna ait izahın «Ki» cetveline konması gerekmektedir. 

455 nci prevantoryum ve sanatoryum genel giderlerinde geçn yıla nazaran 100 000 liralık faz
lalık vardır. 

Sanatoryum binasının eksik kısmı tamamlanmış, prevantoryum kısmına yeni bir paviyon ya
pılmıştır. Bu suretle prevantoryum ve sanatoryuma 200 yatak ilâvesi imkânı hâsıl olmuş, böy
lece yatak sayısı 500 ,e çıkarılmıştır. 100 000 liranın ilâvesi yerindedir. 

459 ncu korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri bölümü yeni açılmıştır. 

5387 sayılı kanun gereğince Ankara'nın Çayır han, Bilecik'in îlyasbey köylerindeki bina ve 
tesislerden (Bölge okullarından) faydalanmak suretiyle iki yetiştirme yurdu açımıştır. 

460-Kamp giderleri ödeneği münasebetiyle bir noktayı belirtmek faydalı olacaktır. İlgili dairesin
den alman bilgiye göre geçen yıl kampa 8 lise, 1 öğretmen okulu, Ankara Devlet Konservatuvarı, Anka
ra Erkek Teknik öğretmen Okulu çıkmıştır. Bunlar için 34 bin küsur lira harcanmış. 10 000 küsur 
lirası da Beden Terbiyesi ve İzcilik Müdürlüğünün izci kamplarma sarf edilmiştir. -Millî Savunma 
yönetmeliğine göre bu yıl kamp görecek öğrenci sayısı 7 000 küsurdur. Gerek yiyecek (Adam ba
şına ayda 45 lira) gerek kampa çıkacak 97 okuluz1, diğer masrafları ile birlikte 350 000 lira lâzııu-

50 000 
30 000 
3 000 
10 000 
5 000 
7 000 
5 000 
5 000 

40 000 Fiş katoloğu yapılıyor 
5 000 
3 000 . 
5 000 
5 000 • 
7 000 Fiş katalogu yapılıyor 



— 307 — 
ârt/J^âf&BJL^%le:$e^Mir. Benlerden beri kamp ̂ nîasr'a;h'i', olarak lsbnarP ödenekle'" "yönetmeliğin 
gerektirdiği: şekilde kamp yapmanın imkânı oİMl.qıiiviâdTrv-! Geçerfi'yilıBkfeanlâr: Kurtlu kararı İTe1 

ancak 11 ojkttl kamp yaptı. Bıı durum karşısında kamptan beklenilen fayda elde edilememektedir. 
Bturun iğin1 bu tertipte izci kampları için 10 OCO lire» bırakılarak 40 000 liranın indirilmesi yerinçle 
olacaktır. 

476 ncı kurs giderleri bölümündeki ödenek geçeii yılın aynıdır. 

Ge§eu jfıl Çamlıca Ligesinde lisan öğretiminde yeni öğretim usullerini göstermek üzere, ingilizce 
öğretmenleri için kurs yapılmış 50 İngilizce öğretmeni bu kursa iştirak, etmiştir. 

Bu yıl fcynı şekilde, aynı mahiyette olmak üzere tekrar îngilizcce, Fransızca, Almanca kursları 
açılacaktır, 

476/2 

Bu ödê i 
olmaktadırJ 

köy demircilik; ı ^ köy : kaÖı'nlari;gejaci-ld^^ları içindir kuralar çok faydîli 

Kurslar jda öğretmene lâzım olan eşya hazır, tertipli olarak öğretmene verilmiştir, öğretmen 
gittiği köyej trer yönden iyi örnek vermeye, onlarda öğrenmek zevkini uyandırmaktadır. Kurslara ait 
cetvelltr aşağıda gösterilmiştir: Dikkat edilirse bunların çoğu Doğu illerdedir. Kadın, erkek gezici 
kurları daha geniş ölçüde tertipliyerek onlar Doğu illerinin kültürel kalkınmasında müspet rol oyna-
yıcı unsurlju* olarak düşünmek yerinde olur. 

Erkek Teknik öğretim 

1949 • 1950 öğretim yıhnda yeniden açılan Erkek Sanat okulları 

1. Artyin Erkek Orta Sanat Okulu 
2. Bilecik » » » •» 
3. Bitlisi » » » » 
4. Sinöb > > » > 

mi 

1 ' . ; • • . 

1949 - 1950\öğretim yıhnda Doğu illerinde ve Trakya'da açûan Gezici Köy Demirciliği ve Marango*-
luğu kursları 

Sıra 
No. Kurs açıldığı yer 

1 Diyajrlakır 
2 Blâziğ 
3 Erzujrim 
4 Erzincan 
5 Gümjü|ane' 
6 Karaj « 
7 Mar4in 
8 Siird 
9 Urfa 

10 Van 

Sıra 
No. 

11., Edirne 
12 Bitlis 

: 13 Ağrı 
14 Bingöl 
15 Çorub;: 
16 Hakkâri; 
17 Muş 
18 Tunceli-
19 Malatya 

Kurs açıldığı, yer 

„ 

.. . . ... . 

\ ~ - : •<•' - . / . 

• . . • . : , • : . • • 
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Doğu kalkınmasının difin<İB* kalıp, Yurdun ma1 it*1! hainde 1949;- 1950; öğretim yılında yeni

den açılan Geıâei Köy D«nwreiüği. ve Marangozluğu fciısları. 

Sıra 
No. Açıldığı yer 

1 Bilecik 
2 Yozgad 
3 Sinob 
4 İsparta - Sınırkent 
5 Kayseri 
6 Konya 
7 Sivas 

İ$Mk - 1950 öğretim yü% ba§%nda .Doğu, tilerinde .-.açılan (45). köy kadınlar* Gezici Kulalarına ait 
listedir. 

Kursun açıldığı 

Çoruh 
Kars 
Ağrı 
Van 
Hakkâri 
Sürü 
Bitlis 
Muş 
Mardin 
Diyarbakır 
Bingöl 
Ürfa 
Malatya 
Elâzığ 
Tunceli 
Erzincan 
Erzumıra 
Gümüşane 

ı l l 

2 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
o 
2 
1 
4 
1 
1 
2 

Kur» sayısı 

45 
14 

27 

Doğu İllerindeki Köy Kadınları Gezici Kursları icmali 

Açıldığı yıl 

1949 - 1950 yılında Doğu kalkınma programına göre açılan kurslar^ 
1949 - 1950 öğîıestim yılında Meslekî ve Teknik öğretim programına gijre açılan 
kurslar 
1949 - 1950 öğretim yılından önce açılmış olan kurslar 

86 Toplam 
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Meslekî ve Toknik Öğretim programına göre 1J49 • 1950 öğretîm yümda açûan Köy Kadtnlart 

Gezici Kursları 

Kursun açıldığı yer 

Ağrı [1] 
Ankara 
Konya 
Antalya 
Aydın 
Bilecik 
Burdur 
Bursa 
Bingöl [1] 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır [1] 
Edirna 
Elâzığ [1] 
Erzincan [1] 
Erzurum [1] 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
tçel 
tstanbul 2 

Kursun açıldığı yer 

Kars [1] 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya [1] 
Maraş 
Mardin [1] 
Muğla 
Muş [1] 
Niğde 
Ordu 
Hiza 
Samsun 
Siird [1] 
Sinob 
Siva3 
Tunceli [1] 
Urfa [1] 
Van [1] 
Yozgad 

Bakanlığın 1950 yılındaki yapı işlerine ait ödeneğin 511 816 lirası Bayındırlık Bakanlığı 
1 100 000 lirası da kendi bütçesinde bulunmaktadır. Bu da Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine nakle
dilecektir. 1950 yılında ödenmesi lâzımgelen miktar 553 G82 liradır. Buna ait liste aşağıda gösteril
miştir. 

İnşaat 

1949 da te- 1950 de öden-
.diyeyebağ- mesi lâzımge-

Ke'jif bedeli îhale edilen lanan . len 

1. Ankara Saraçoğlu Malı. Ortaok. ik
mal inşası 260 379,21 266 416,04 90 000 — 176 416,04 

2. Ankara Konservatuvar Kız öğrencileı 
pavyonu ikmal inşası 141 800,07 132 937,57 70 000 — 62 937 ,57 

3. Van Ortaok. 2 nci kısım inşaatı 416 410,82 414 328,77 100 0 0 0 — 314 328,77 

553 682,3* 

[1] İşaretli olanlar Doğu İllerine aittir. 
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601. Devletin üzerine aldığı giderler bölümünün 1 nci maddesi 51 370 lira fazladır. Bu fazlalık 

bütçeye bağlı M işaretli cetveldeki pansiyonlu okulların ücretlerinin % 29 nispetinde artırılma
sından gelmektedir. 

Pasiyonlarda günlük yiyecek parası öğrenci başına 100 - 120 kuruştur. Bu yetmemektedir. 
Ayrıca her öğrenci için iklim şartlarına göre 100 - 135 lira arasında giyim Ödeneği de verilmekte
d i r 

604/2 İlkokul yapıları için 
Bütçe ile Ek ödenek Aktarma 

1947 de 4 000 000 2 000 000 — * 4 200 000 
1948 de 4 000 000 6 000 000 — 10 000 000 
1949 10 000 000 — 50 000 10 050 000 
1949 — 2 000 000 - - 20 000 000 

olmak üzere 26 250 000 lira verilmiştir. 

1950 yıh Bütçesinde de 8 milyon lira vardır. 

1947 yılında yapılan köy okulları için Devlet Bütçesinden valiliklere para yardımı yapılmıştır. 

1949 yılındaki ödenekle yapılan 

Sayı 

I - Tadil ve ikmal suretiyle 

710 Okul binası 
118 öğretmen evi 
42 Sağlık memur evi 

İT - Yeniden yapılanlar 

103 40 öğretmenlik 1 dershaneli okul ve bitişik ev 
254 60 > İ t » > •» » 
59 100 ı» 2 * > » .>• 
80 120 » 2 > » » » 

119 öğretmen evi 
112 Sağlık memur evi 

4 Dershane 

ilgili daire tarafından verilen malûmata göre mevcut köy sayısı 

28579 Köy Kanunu uygulanan köyler 
5222 » » uygulanmıyan (Nüfusu 150 den aşağı) 
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KÖy okullarının durumu 1949 - 1950 de: 

Sayı 

9524 öğretmenli köy okulları 
15 KÖy enstitülerindeki uygulama okulları 

720 1949 - 1950 yılında yeniden açılan 
5032 Bağımsız eğitmenli okullar 

15291 
33801 Köy sayısı 
15291 Okulu olanlar 

j — • 

18İ510 Okulu olmıyan 

10 milyon lira ile ortalama 1000 okul yapılabileceğine göre nüfusu 150 den yukarı köylerin 
okul ihtiyacı 15 yılda tamamlanabilecektir. r 

Nüfusu 150 den aşağı 5222 köyün okul ihtiyacı da. 5 yılda sağlanacağına göre 20 yılda bütün 
köyler okula kavuşacaktır. 

Bölüm ve maddelerinin kısaca tahlilini yaptığım M. Eğ. Bakanlığının 1950 yılı bütçesinin özel
liğini bir kaç nokta üzerinde toplıyabiliriz: 

607 nei 3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı Kanunlara göre kurulan sandıklara (İlkokul öğretmen
leri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İlkokul öğretmenleri Yapı Sandığı, Köy öğretmenleri ve Köy 
Sağlık Memurları Sosyal Yardım Sandığı) yapılacak yardım geçen yıldan noksandır. 

608. Türk dili ve kültür dersleri öğretmenlerinin aylıkları için özel okullara yardım bölü
müne konan! ödenek geçen yıldan 372 000 lira fazladır. Memleketimizdeki azınlık okullarında 
mecburi olarak okutulan Türkçe dil ve kültür dersi öğretmenlerinin ücretlerinin tamamının Ba
kanlıkça ödejnmesini sağlamak üzere konmuştur. 

G09. Memleket içi ve dışı bilim ve öğretim kurumları bölümüne konan ödenek için ilgililer
den aldığım bilgiye göre memleketimizde muhtelif illerde kurulmuş olan öğretmenler birlikleri 
ve bâzı bilim ve öğretim kurumları sayısı 80 i bulmaktadır. 

Bunlara yapılan yardım miktarı gerekirse şifahen verilecektir. 

611 nei Devlet Tiyatrosuna yardım bölümüne 500 000 lira konmuştur. Henüz kuruluş devresin
de bulunan ve kanunu yeni çıkan Devlet Tiyatrosunun derhal kendi geliri ile idaresinin beklen
mesi mümkü|aî olamıyacağı için b o y a r d ı m zaruridir. Ancak bu ödeneğin asgari bir yardım olduğu
nu da b u r a d a belirtmek isterim. 

721 nei bölümün 2 nei maddesine geqen yıla nazaran 100 bin lira fazla konmuş. 

8 öğretmen okulu, 285 ortaokul, 59 lisenin her çeşit tesis ve ders vasıtalarını karşılamak üzere 
konmuş olan bu ödenek hakiki ihtiyacı pek ifade edemez. Çünkü ortaokul sayısı her yıl artmakta
dır. 

Okul, anejak her nevi tesisler ve ders vasıtaları ile verimli bir unsurdur. Aksi takdirde rakamla
rın artışı ifadesiz kalır. 

722 nei fciölüm yenidir. 
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5375 sayılı Kanunla açılacak yurt ve aş evlerinin gerektirdiği ilk tesis gideri olmak üzere 

200 000 lira konmuştur. Bu kanun gereğince 1949 yılında bakanlık tarafından devralınan öğrenci 
yurtları aşağıda gösterilmiştir. 

öğrenci 
sayısı 

Ankara'da Ziraat Fakültesi öğrenci Yurdu 750 
Ankara Hukuk Fakültesi Öğrenci Yurdu 400 
İstanbul'da Türk Eğitim Derneğine ait 4 yurt (Bayazıt, 
Kadırga, Lâleli, Çağaloğlu) 950 
istanbul Teknik Üniversite öğrenci Yurdu 448 

Yjuıe bu kanun gereğince yüksek öğrenim Öğrencileri için 'biri Ankara'da, ikisi İstanbul'da ol
mak üzere 3 aşevi açılmış. Bu aşevleri bir mütaahbide verilmiştir. îstiyen öğrenci ayda 50 lira 
vermek suretiyle yurtta öğle ve akşam yemeğini yer. 

• 1950 yılında devralınacak yurtlar hakkında gerekirse şifahen malûmat verilecek. 

I - Bakanlığın başlıca hizmetleri içinde siklet merkezini ilk Öğretim teşkil etmektedir. Yeni bir 
kanunla Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerin maaşa geçirilmeleri hususu bu önemi artırmakta
dır. 

II - Liselerde ve orta okullarda yapılan değişiklik. 

III - Korunmaya muhtaç çocukların durumu, 5375 sayılı Kanuna göre açılacak yurt ve Aş ev
leri gibi yeni hizmetlerin verilmesi. 

IV - Üniversite ve Yüksek okullara muhmtelifBakanlıklar tarafından okutulan öğrenci bursla
rının M. Eğ. Bütçesinde toplanması. 

V - Şekil bakımından bir biriyle ilgili hizmetlerin aynı bölümde toplanması. 

Rasyonel çalınma hakkında Bakanlıkta bir komisyon kurulduğu, bu komisyonun Nömerk'in 
raporunu esas alarak çalıştığı ve yakında raporunu Bakanlığa verecekleri ilgililer tarafından ifa
da edilmiştir. 

Tahsil çağında bulunan çocukların okutulması konusu bütün eğitim faaliyetinin başında gel
mekte ve ilk öğretim bu yönden büyük önem arzetmektedir. (1949 - 1950 ders yılı başında oku
yanların sayısı geçen yıldan 150 881 fazlasiyle 1 025 452 dir). 

Ortaokul ve liselerin bünyesinde yapılan değişikliğe gelince : Ortaokul ilkokulun devamı mahi
yetinde telâkki edilerek her ilçede bir ortaokul tesisi zaruretini doğurmuş bunun neticesi de bir 
ortaokula her ders için ayrı öğretmen göndermenin külfeti göz önünde tutularak yukarda eğitim 
enstitüleri bahsindeki öğretmen yetiştirim; tarzı ihtiyar edildiği anlaşılmıştır. 

Yalnız başlrbaşma bir değer ifade etlen resim - iş, müzik dersleri yardımcı ders mahiyetine 
konulmuştur. Bu durum ancak yukarda zikredilen ortaokulun bütün ilçelere kadar yayılması 
konusu ile izah edilebilir. 

Liseler, IV. Millî Eğitim Şûrasının karariyle dört yıllık bir öğretim rejimine tâbi tutulmuş ve 
3 yıllık müfredat programları 4 yıl üzerine dağıtılmıştır. Ayrıca müzik ve resim dersleri de kon
muştur. Bu hususta bakanlığın resim-iş öğretmeni yetiştirmek için Güzel Sanatlar Akademisinden, 
müzik öğretmeni yetiştirmek için Devlet Konservatu varından faydalanmayı düşündüğünü ve ha
zırlıklara başlanıldığını öğrendik. 

Ortaokul müfredat programlarında yapılan değişiklik, ortaokullara daha hayatî bilgi vererek öğ
renci için daha faydalı bir ağltim kuruınu ha,lme getirmek amaciyle iş bilgisi adı altında (Ticaret, 
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tarım, elişleri ve ev iş^ri) derslerinin konulması olmuştur. Ancak bu değişikliğe göre gerekli ki
tapların henüz basılmas1 tamamlanmamıştır. 4 yıllık lise rejimi 1949 - 1950 ders yılı başında ve lise 
1 den itibaren uygulanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı geçen yıl Doğu kalkınması için kendisine ayrılan 1 500 000 lira ile 
(Ağrı, Bingöl merkez - Genç, Bitlis- Tatvan, Çonıh - Hopa, Diyarbakır - Bismil, Elâzığ - Baskil, 
Erzincan merkez - îliç, Erzurum - Pasinler, Gümü'.anc merkez, Kars - Ardahan, Malatya - Arapkir, 
Mardin - Cizre, Muş - Vartu, Siird merkez - Tunceli P.ümür, Urfa - Birecik, Van - Gevaş) da 11 i 
beş ve 8 i üç dershaneli olmak üzere 19 okul yapıma başlanmış, bunlardan yarısından fazlası 
bitmişti?. 

Memleketimizdeki anıtların büyük bir kısmı harabiye yüz tutmaktadır, bugün Müzeler ve Anıt
lar Genel Müdürlüğü kendi imkân ve ölçüsünde anıtların bir kısmını ancak harabeden kurtarmak, 
ayakta tutabilmek gayretini göstermektedir. Bunlar okadar çok ki. Bunların içinde açılan tamirine 
başlanıp da bitirilmesi gerekli olanların başlıcaları: 

Ankara Bedesteni, Divrik'te Turanmelik Daruşşifası, Konya'daki Alâaddin Camii, Sahipata, 
încerninare? Karatay, Medresesi gibi : 

Bir de geçen yıl Millî Emlâktan alman ödenekle ah^ap kısım (Bütün çatı aksamı, merdiven, 
kütüpane, sayda lâhitlerinin üstü) betona çevrilmeye başlanılan İstanbul Arkeoloji Müzesinin ta
mirinin devamına zaruret vardır. Bunlar için Bayındırlık Bakanlığının inşaat tertibinde gereken 
ödeneğin ayrılmasını komisyonun tasvibine arzederim. Bu münasebetle Eski Eser ve Müzelere ait 
Kanun tasarısının bir an önce Meclise getirilmesi temennisini tekrarlarım. 

İstanbul'un 500 ncü Fetih yılı yaklaşmaktadır. Bu münasebetle Bakanlıkça yaptığımız görüşme
de bu iş için kurulan komisyonun çalışmasını bitirdiğini ve raporunu da verdiğini bunun için 17,5 
milyon liraya ihtiyaç olduğu, 1950, 1951, 1952 yıllarında bu programın gerektrdiği ödeneğin ilgili 
Bakanlık bütçelerine konularak tahakkukuna çalışılacağı Bakanlık tarafından ifade edilmiştir. 

Bir kanunla tek kitap usulünün kalkmış olması dolayısiyle 2133 sayılı Kanunla ihdas edilmiş olan 
döner sermaye üzerinde Bakanlığın durması uygun olur kanaatindeyim. 

Millî Kütüphane Kanunu henüz Meclise gelmemiştir. Bunun da gecikmemesini temenniye şayan 
bulurum. ,~ i : ~ 

Geçen yılki raporda zikredilen bir noktayı burada tekrar etmek faydalı olacak. O da 2919 sayılı 
Kanun hükümlerine göre mecburi hizmeti olup d-ı tâyin olunan öğretmenlerin ücret almakta ve kı
demlerinden kaybetmekte hattâ askerlik yapıp döacnlcr içinde yeniden işe başlıyanlar gibi de işlem 
görmektedirler. Bakanlığın bir gerekçe ile bu kanun üzerinde önemle durmasını temenni ederim. 
Bilhassa meslekî ve Teknik öğretim Okullarında bunun sayısı 400 ü geçmektedir. 

Burada bir hususu bahis konusu etmek yerindi olacaktır. 

10 yılda 81 milyon lira harcanılmasma izin veren 4304 sayılı ve 1942 tarihli Kanun tatbik edi
lirken müesseseler sayı olarak pılâna göre tahakkuk etmiş ancak şartların değişmesi bu mües
seselerin muhtaç olıiu'la bir, tcçnbat ve tesisat yönünden 1/4 nü ikmal edebilmişlerdir. Bu mü
esseselerin noksanlarını tamamlamak ve 3404 sayılı Kanun hükmünün daha on yıl uzatılarak, 
her yıl 10 milyon liradan 10 yılda 100 milyon liranın harcanmasına izin verilmesini istihdaf eden 
bir Kanun tasarısı hazırlamış , Bakanlar Kurulunda melenmesi sırasında meslekî ve teknik öğre
tim işlrinin esaslı bir şekilde incelenmesine karar verilmiş ve Bakanlıklar, müesseseler temsilcile
rinden müteşekkil bir komisyon meseleyi incelemiş ve raporunu vermiştir. Raporda istenilen 100 
milyon ödeneğin asgari bir had olduğu kanaatine varılmıştır. Tasarının bir an önce Yüksek Meclise 
sunulması temenni olunur. 

Bakanlığın teşkilâtı çok genişlemiştir. 1939 da 17 milyon bütçesi olan Bakanlık, 1950 yılında 
178 milyonla karşımızdadır, 
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Millî Eğitim Bütçesini, yaptığı iş itibariyle daima artan bir bütçe olarak kabul etmek zaruridir. 

Bu münasebetle elde mevcut teşkilât kanunlarının Bakanlığın bugünkü gelişim ihtiyaçlarına cevap 
veremediğini burada zikretmek istiyorum, ihtiyaca ve yeni esaslara göre bir teşkilât kanununun 
getirilmesi elzemdir. 

Bakanlığın her iştigal sahası için ayrı, ayrı programı vardır. İlköğretim için bütün köylerin 
okula kavuşturabilmek emeliyle köy enstitüleri, teknik öğretim için 1941 yılında teknik okulla
rın açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki plân (10 yüda 81 milyon ödenek istenen), 
Ortaöğretim için her ilçede ortaokul kurulması bütün bunlar ayrı ayrı işlemekte, bir bütün ola
rak bir eğitim plânının olmaması bir noksan olarak görünmektedir. Parça parça olan programlar 
cüzünden eğitim alanında birbirine paralel gelişmeler sağlanamamıştır. Böyle bir plânın hazırlan
ması pek kolay değildir. Fakat ihtiyaç vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1950 yılı Bütçesini yüksek komisyonun tasvibine sunarım saygıla
rımla. 

Ankara Milletvekili 
F. öymen 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

ikinci kısım - Personel gider
leri ' 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
iller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 
Köy öğretmenleri ücreti 
Eğitmenler ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

l 88 141 236 

| 4 227 

88 145 463 

l 5 631 901 
12 119 275 

3 673 000 

21 424 176 

1 
1- 296 107 

J 
296 107 

1 674 000 
89 316 300 

500 
3 727 

90 994 527 

156 960 
5 433 441 

19 857 500 
3 492 200 

28 940 101 

100 800 
159 200 

260 000 

1 674 000 
S9 316 300 

500 
3 727 

90 994 527 

156 960 
5 433 441 

19 561 968 
3 492 200 

28 644 569 

100 800 
159 200 

260 000 

Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle tercümanlarının 
ücretleri 597 133 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 355 272 

759 133 

355 272 

759 133 

355 272 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Millî Eğitim Bakanlığı 
1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı [ 

2 İller memurları çocuk zammı J 
3 Merkez memurları doğum yar- ] 

dimi [ 
4 İller memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar- ] 

dimi [ 
6 İller memurları ölüm yardmn J 
7 Yakacak zammı 
8 Ayuı yardım 

Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 r.ci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

210 Temsil ödeneği 
217 Kanunları gereğince verilecek 

ücretler ve tazminatlar 
1 4644 sayılı Kanun gereğince 

verilecek ek görev tazminatı 
2 Askerlik dersleri öğretmenleri 

ücreti 
3 Meslekî ve teknik okulları Öğ

retmenlerinin ders, ekzersiz ve 
şeflik ücretleri 

4 öğretmen ders ücretleri 
0 Konferans ücreti 

2 849 000 

179 000 

70 000 

98 000 
100 000 

3 296 000 

3 
80 000 
269 000 

10 000 
151 200 

10 000 
60 000 
98 000 
55 000 

3 733 200 

80 000 
3 269 000 

11 000 
162 000 

10 000 
60 000 
98 000 
55 000 

3 745 000 

m ooo 

o 

3 905 514 
4 200 

2 949 861 

82 600 

1 079 000 
825 000 
3 800 

50 000 

88 000 

6 205 067 
4 200 

50 000 

88 000 

6 205 087 
4 200 

3 232 700 2 700 348 

82 600 82 600 

1 000 000 1 000 000 
680 000 680 000 

0 0 
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1949 1950 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 

301 
1 
2 
3 
4 
5 

302 
1 
2 
3 
4 
5 

789 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi gereğince verilecek 
beşöğretmen ücreti 

Bölüm toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1 

6 

256 000 

196 261 

124 270 126 

6 000 
60 000 
8 552. 
2 625 

10 875 

88 052 

9 120 
18 880 
9 300 
4 200 

20 108 

61 608 

1 256 000 

6 251 300 

137 640 800 

5 500 
30 000 
7 000 
7 000 

10 875 

60 375 

11 700 
17 000 
9 300 
4 200 

20 108 

62 308 

2 083 884 

6 546 832 

137 652 600 

. - - _ ., 

5 500 
30 000 
7 000 
7 000 

10 875 

60 375 

11 700 
17 000 
9 300 
4 200 

' 20 108 

62 308 

303 Basılı kâğıt ve defterler 56 400 95 000 95 000 
304 Posta,telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 

leri \ 370 000 
2 iller posta ve telgraf ücretleri J 
3 Merkez daireleri telefon gider- ] 

leri } 34 000 
4 iller telefon giderleri J 

75 000 
295 000 

24 000 
10 000 

75 000 
295 000 

24 000 
10 000 

Bölüm toplamı 404 000 404 000 404 000 
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B. 

305 

306 
307 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Merkez / 
filer S 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle tercümanlarının 
yolluk ve başka giderleri 
Gezicî  başöğretmenlerin yol
lukları 
Köy öğretmenlerinin gerekli 
yol paraları 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

220 000 

220 000 

9 000 

225 950 
191 100 
260 600 

26 060 

357 687 

75 000 

1 136 397 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

45 000 
95 000 

140 000 

8 000 

225 950 
153 000 
500 000 

26 060 

357 687 

75 000 

1 337 697 

L ıcm 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

45 000 
95 000 

140 000 

8 000 

225 950 
153 000 
500 000 

26 060 

357 687 

75 000 

1 337 697 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez ] 
2 filer \ 

Bölüm toplamı 

309 Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
filer taşıtları işletme giderleri 
filer taşıtları onarma giderleri 
Lise ve orta okullar taşıtları 
işletme giderleri 

81 500 10 000 
71 500 

81 500 81 500 

0 

2 000 

2 000 

0 

0 
0 
o 

2 000 

2 000 

0 

0 
57 550 
25 450 

200 

10 000 
71 500 

81 500 

2 000 

2 000 

0 

0 
57 550 
25 450 

200 
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L 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ödeneğin çeşidi 

Lise ve orta okullar taşıtları 
onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği giderleri 
Kira bedeli 
Aydınlatma 
Isıtma 
Haberleşme 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Yolluklar 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 510 

5 510 

22 000 
2 000 
8 000 
8 000 
5 000 
4 960 
3 200 

26 765 

79 925 

2 142 392 

1950 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

87 200 

22 000 
2 000 
8 000 
8 000 
5 000 
2 500 
2 500 

26 765 

76 765 

2 352 845 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

87 200 

22 000 
2 000 
8 000 
8 000 
5 000 
2 500 
2 500 

26 765 

76 765 

2 352 845 

Dördüncü kışım - Daire hiz
metleri 

Lise ve orta okullara ait hay
van ve gereçleri karşılığı 
Müzeler ve anıtlar giderleri 

1 310 1 310 

1 
2 

1 
2 
3 

4 
5 
0 

Genel giderler 
Okul müzesi giderleri 

Bölüm toplamı 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve-
rilecak burslar 
Adalet Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Tarım Bakanlığı 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Orman Genel Müdürlüğü 

486 700 
1 

486 701 

0 
148 000 

0 
0 
0 
0 

486 700 
1 

486 701 

62 000 
268 000 

643 600 
524 475 
370 440 

0 

486 700 
1 

486 701 

62 000 
268 000 

643 600 
524 475 
370 440 

Q 



Mİ1İİ fevkim feakanîıfı 

ödeneğin çeşidi 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 
Devlet Denizyolları ve Liman 
lan İşletme Genel Müdürlüğü 
Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

0 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

0 

0 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

0 

0 

Yüksek okullar genel giderleri 
Yüksek öğretmen Okulu 
Eğitim enstitüleri ve öğretmen 

120 000 0 

Bölüm toplamı 5 731 322 5 923 322 

Teknik Okulu, Yüksek Ekono
mi ve Ticaret okullariyle diğer 
meslek okulları ve enstitüleri 
genel giderleri 
3803, 4274, 5357, 4459 ve 5129 
sayılı kanunlar gereğince öde
necek köy okullariyle enstitü
leri ve köy eğitmenleri gider
leri 
Köy enstitüleri 
öğretmen okullarını bitirenle
rin donatım karşılığı 

0 

9 089 891 

42 408 

Bölüm toplamı 148 000 1 868 515 1 868 515 

0 
okulları 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara Devlet Konservatu-
varı 

Bölüm toplamı 

Lise ve orta okulların genel gi
derleri 
Yatılı, yarım yatılı ve gündüz
lü meslek okullariyle akşam 
okulları genel giderleri 
Teknik Okulu 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okullariyle diğer meslek okul
ları ve enstitüleri 

1 200 000 
300 000 

200 000 

1 820 000 

804 600 

500 000 

5 231 322 

1 197 000 
257 500 

200 000 

1 654 500 

904 600 

498 000 

5 425 322 

1 197 000 
297 500 

200 000 

1 694 500 

904 600 

0 

0 

o 

0 5 923 322 

9 376 891 9 326 891 

42 408 42 408 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

421 

422 

423 

424 

425 

3 Köy öğretmenlerinin donatım 
ve uygulama bahçelerine ait te
sis ve çalışma vasıtaları karşı
lıkları ve tazminat 403 066 403 066 403 066 

1 
2 
3 

4 

1 

2 
3 

0 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

Bölüm toplamı 

Kütüphaneler giderleri 
Kütüphaneler genel giderleri 
Bakanlık kütüphane giderleri 
Okul kütüphaneleri genel gi
derleri 
Millî Kütüphaneye hazırlık 
genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 
Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı (De
niz kısmı) 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim » 
Bayındırlık » 
Ekonomi » 
Tarım » 
Ulaştırma •» 
Çalışma » 
Harita Genel Müdürlüğü 
Askerî Fabrikalar Genel Mü
dürlüğü 
Çeşitli giderler 

9 535 365 

90 120 
4 000 

7 458 

108 214 

209 792 

136 663 

20 000 

103 750 

74 950 
52 075 

1 
80 000 

296 760 
83 740 
10 080 
45 000 

1 
80 000 

1 

1 
10 000 

9 822 365 

90 120 
4 000 

7 458 

108 214 

209 792 

136 663 

20 000 

98 750 

74 950 
52 075 

1 
0 

296 760 
83 740 
10 080 
64 000 

1 
80 000 

1 

1 
10 000 

9 772 365 

90 120 
4 000 

7 458 

108 214 

209 792 

136 663 

20 000 

98 750 

74 950 
52 075 

1 
0 

296 760 
83 740 
10 080 
64 000 

1 
80 000 

1 

1 
10 000 



İflÜİlî Eğitim Bakanlık 

B. M. ödeneğin çeşidi 

13 5245 sayılı Kanun uyarınca 
yabancı memleketlere gönde
rilecek olâğansüt sanat istidat
lı çocukların her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

451 Yayın, inceleme, derleme gi
derleri 

1 Yayın giderleri 
2 inceleme giderleri 
3 Derleme giderleri 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

0 Katılma payı karşılığı 
1 Kongre ve toplantılara katılma 

giderleri 
2 Milletlerarası kültür münase

betleri genel giderleri 
3 Pulbright Kültür Anlaşması 

gideri 

Bölüm toplamı 

455 Pravantoryum ve Sanatoryum 
genel giderleri 

458 Fuar ve sergi giderleri 
1 Yurt içinde ve dışında açılacak 

resim ve heykel sergilerinin 
her türlü giderleri 

2 İzmir Fuarında açılacak Eği
tim paviyonunun bütün gider
leri 

Bölüm toplamı 

1949 195Û yılı içiü 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 23 000 23 000 

762 609 694 609 694 609 

420 000 370 000 370 000 
6 480 6 480 6 480 
1 140 1 140 1 140 

427 620 377 620 377 620 

69 499 69 499 69 499 

290 000 0 0 

0 25 000 25 000 

100 000 100 000 100 000 

0 10 000 10 000 

390 000 135 000 135 000 

300 000 398 500 398 500 

5 700 5 700 5 700 

9 500 9 500 9 500 

15 200 15 200 15 200 
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ödeneğin çeşidi 

Korunmaya muhtaç çocuklar 
genel giderleri 
Kamp giderleri 
Kurs giderleri 
Kurslar genel giderleri 
Meslekî ve teknik kursları 
Köy eğitmenleri kursları 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 
50 000 

25 000 
309 700 
140 000 

474 700 

1950 yılı işin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

500 000 
50 000 

25 000 
309 700 

0 

334 700 

kabul edilen 
Lira 

500 000 
10 000 

25 000 
. 309 700 

0 

334 700 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

33 868 33 868 

Dördüncü kısım toplamı 21 337 821 21 833 131 23 651 646 

33 868 

1945 - 1948 villan borçları 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun geçici 
8 nci maddesi gereğince Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına 

Beşinci kısım toplamı 

16 900 
900 

17 800 

0 

51 668 

180 000 
10 000 

190 000 

700 000 

923 868 

180 000 
10 000 

190 000 

700 000 

923 868 

Altıncı hısım - Yardımlar 

Devletin üzerine aldığı gider
ler 
Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleriyle başka gider
leri 825 150 876 520 876 520 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 38 000 38 000 38 000 

0 
148 000 

0 
0 
0 
0 

62 000 
268 000 

643 600 
524 475 
370 440 

0 

Bölüm toplamı 863 150 914 520 914 520 

602 Üniversite ve yüksek okulların 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 80 000 80 000 80 000 

0 Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 

0 Adalet Bakanlığı 0 62 000 0 
0 Millî Eğitim Bakanlığı 148 000 268 000 0 
0 Sağlık ve Sosval Yardım Ba

kanlığı 0 643 600 0 
0 Tarım Bakanlığı 0 524 475 0 
0 istanbul Teknik Üniversitesi 0 370 440 0 
0 Orman Genel Müdürlüğü 0 0 0 
0 Devlet Demiryolları ve Liman

lan işletme Genel Müdürlüğü 0 0 0 
0 Devlet Denizyolları ve Liman

ları işletme Genel Müdürlüğü 0 0 0 
0 Posta, Telgraf ve Telefon iş

letme Genel Müdürlüğü 0 0 0 

Bölüm toplamı 148 000 1 868 515 0 

604 5210 sayılı Kanuna göre köy 
okulları, öğretmen ve köy sağ
lık memurlarına yapılacak ev
ler için para ve ayın yardımı 0 0 8 000 000 

0 İller 
0 Millet okulları için 8 000 0 0 
0 5210 sayılı Kanuna göre köy 

okulları, öğretmen ve köy sağ
lık memurlarına yapılacak ev
ler için para ve ayın yardımı 10 000 000 8 000 000 0 

Bölüm toplamı 10 000 000 8 000 000 0 

605 Prevantoryum ve Sanatoryum 
on nci(\ on om pn nnn 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına 5 000 0 0 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı 
kanunlara göre kurulan san
dıklara 485 375 300 000 300 000 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için 
özel okullara 
Memleket içi ve dışı bilim ve 
öğretim kurumlarına 
îl ve ilce merkezlerinde halk 
tarafından yaptırılan okul bi
naları için müteşebbis dernek
lere 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
Ünesko Türkiye IVZillî Komis
yonuna 

61 758 

10 000 

100 000 
0 

0 

433 758 

10 000 

100 000 
500 000 

15 000 

403 758 

10 000 

100 000 
580 000 

15 000 

Altıncı kısım toplamı 11 851 283 12 311 793 10 493 278 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarmalar 
Devlet malı olan binaların ] 
onarma giderleri | 500 000 500 000 
Devletçe intifa edilen âmme \ 494 443 
tüzel kişiliklerine ait binaların j 
onarma giderleri J 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 494 443 600 000 600 000 

Kamulaştırma ve satmalma 
karşılığı 54 355 54 355 54 355 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
r ı h 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

721 

722 

0 

0 

785 

786 

Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak, hastane
lere ilişkin her türlü gereç, dö
şeme, demirbaş, ders ve yan
gın aletleri 
Her türlü gereç- ve araçların ] 
onarılması ve yenilenmesi | 
Mevcutlara ilâveten alınacak [ 
her türlü gereç ve araçlar kar- | 
şılıgı J 

285 435 

Bölüm toplamı 285 435 

5375 sayılı Kanuna göre açı
lacak yurt ve aşevlerinin ge
rektirdiği ilk tesis giderleri 
Meslek ve teknik okullar açıl
ması ve eldekilerin büyütülme
si hakkındaki 4304 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak hiz
metler 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve aletler karşılığı 

0 

1 
\ 4 970 000 

Bölüm toplamı 4 970 000 

Yapı işleri geçici görev yolluğu 

V - Sermaye teşkili 
2133 sayılı Kanun gereğince 
Devlet kitapları döner serma
yesi açığı karşılığı 
Makina ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme, taşıma ve yo-
niden kurma işlerinde kulla
nılmak üzere Eğitim Basımevi 
çlöner sermayesine 

30 000 

100 000 

rş 000 

285 435 

100 000 

385 435 

200 000 

0 

0 

50 000 

75 000 

285 435 

100 000 

385 435 

200 000 

50 000 

75 000 
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ödeneğin çeşidi 

Ankara Devlet Konsevatuvarı 
ve Cumhurbaşkanlığı Filâr
monik Orkestrası döner serma
yesine yardim 
Müzeler yayın işleri dbner ser
mayesi 
Köy enstitüleri ve eğitmen 

kursları döner sermayesi 

Yedinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 

5 000 

30 000 

6 074 233 1 

0 

0 

0 

364 790 

0 

0 

0 

1 364 790 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkoıci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

Kısımlar toplamı 

İnşaat 

5 320 
124 270 126 

2 142 392 
21 337 821 

51 668 
11 851 283 
6 074 233 

165 732 843 

0 

5 320 
137 640 800 

2 352 845 
21 833 131 

923 868 
12 311 793 
1 364 790 

176 432 547 

1 100 000 

5 320 
137 652 600 

2 352 845 
23 651 646 

923 868 
10 493 278 
•1 364 790 

0 

0 

GENEL TOPLAM 165 732 843 177 532 547 176 444 347 





21 - Bayındırlık Bakanlığı 



Gerekçe 

MemurUr aylığı : Bu bölümün Cdeneği geçen yıldan 25 800 lira fazladır. Bu fazlalık 
5380 sayılı Kanunla Adalet Bakanlığı adan alman 5 aded kadronun yıllık tutarıdır. 

Açık aylığı : Bakanlık emrinde bulunan memurlardan bâzıları tekrar vazifeye alınmış 
olduğundan bu bölüme 4 000 lira noksan konmuştur. 

Hizmetliler ücreti : Bu bölümün ödeneği geçen yıldan 5 160 lira noksandır. Bu noksan
lık Daire Müdürü, Fotoğıufçı, Desinatör, Mavici ile bilûmum Bakanlıklarda müşterek 
mahiyetteki hizmetlere ait Marangoz, Elektrikçi gibi 7 aded hizmetli kadrosunun kaldı-
rılmasiyle elde edilmiştir. Diğer taraftan Su işleri için evvelce kadroları E cetveliyie 
alınmakta olan 37 aded kadro daimi mahiyet arzetmeleri dolayısiyle D cetveline nak
ledilmiştir. Bu cetvelin Seyhan Tarak gemisi ve Gayret römorkörüne ait kısmında mev
cut gemicj, kamarot, ateşçi gibi 20 aded kadroya aylık ücretle işçi bulunamadığından 
bu hizmetlerde yevmiye ile işçi çalıştırılmak üzere 20 aded kadro çıkarılmıştır. 

Geçici hizmetliler ücreti : Bu bölümün ödeneği geçen yıldan 432 820 lira fazladır. Üc
retle/i bu bölümden verilen Su işlerin^ ait 37 kadronun D cetveline almm&siyle 44 700 
lira noksanlaşmış ise de Yollar İdaresince bu sene içinde Devlet bakımına alınması lâznrı 
gelen yollarla yeniden yaptırılması icabeden demiryolu ve limanlarla yollar ve köprüler 
inşaatında çalıştırılacak olan hizmetliler için bu miktar fazla ödenek konulmasına za 
ruret hâsıl olmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar ücreti : 1949 yılı içinde alman Yabancı 
Uzman kadrosundan tasarruf edilmek suretiyle bu bölüme 38 000 lira noksaniyle 
62 000 lira tahsisat konmuştur. 

Geçici tazminat : 3611 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanununun 24 ncü maddesi gereğince 
Merkezde çalıştırılmakta olan memurların geçici tazminatlarını karşılamak maksadiyle 
bu bölüme 5 161 lira eklenmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı : Aylık ve hizmetlilerden kesilen % 5 lerle terfi edeceklerden kesilecek ilk 
terfi farkları ve ilk defa hizmete almalılardan kesilecek % 25 1er karşılığı olarak aylık 
ve ücret tertiplerindeki ödeneklerin % 5,5 olarak Emekli Sandığına verilmek üzere kon
muştur. 

Merkez büro giderleri. ^-şf* . . , " * . .V . 

İller büro giderleri. '~"""'"'" 

Giyecekler : Bu bölümleri ilgilendiren ihtiyaçların bütçeye konulan ödenekler dâhilin
de karşılanması mümkün görüldüğünden tasarruf edilmiştir. 

Kira karşılığı : Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilâtı resmî binalara alınmış olduğundan 
halen kirada oturan İzmir ve Bursa Şirketler Komiserliklerinin yıllık kira bedellerini 
karşılamak üzere 1 100 lira konmak suretiyle 14 000 lira tasarruf sağlanmıştır. 
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Yolluklar : Bu bölümün geçici görev yolluğu maddesinden 2 000 ve yabancı memleket
ler yolluğu maddesinden de 65 000 lira olmak üzere 67 000 lira tasarruf edilmiştir. 

Tedayi giderleri ve yolluklar : 4598 sayılı,Kanun gereğince hasta memurlara tatbik 
olunan ilâçların yüksek fiyatlı olması hasebiyle bu bölüme konulan ödenek kâfi gelme
mekte olduğundan geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri : Hindistan'daki Milletlerarası Kanal Ko
misyonuna, Paris'te Grant Baraj Koalisyonuna, Paris'te Beynelmilel Yollar Kongresine 
katılma payı olarak 2 500 lira ve bu Kongre ve Konferanslara ve davet edilebileceği
miz diğer kongrelere iştirak edeceklerin yollukları için de 30 000 lira konmuştur. 

Atatürk - Anıt Kabir Parkının bakım giderleri : Anıt - Kabir inşaatına dair olan 4677 
sayılı Kanunun müddeti sona ermiş olduğundan geçen senelerde başlanmış bulunan 
ve masrafları 1949 yılı Bütçesinin 25 nci bölümüne mevzu ödenekten verilen, park sa
hasının tesviye ve ağaçlandırılması işleri için yediden açılan bu bölüme 100 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

Kurs giderleri : Mühendislik kursunun 6 ncı ve sonuncusu bu sene içinde açılacağıulan 
1950 yılı Temmuz başlarına kadar devam edecek olan giderlerini karşılamak üzere 
24 000 lira teklif edilmiştir. 

Halkın yapacağı su işlerine yardım : Kasaba ve köylerimizin ihtiyaçları olan sn konu
larında kendi iktidarları lışmda kalan malzeme ve işçilik gibi hususları sağlamak mak-
sadiyle ihtiyacı olan köylere her sene yapılmakta olan para yardımı büyük faydalar 
sağlamakta olduğundan bu yardıma 1950 yılında da devam edilmek üzere bir milyon 
fazlasiyle 1 300 000 lira teklif edilmiş tiv. 

Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere yardım : Bu bölüme 1 350 000 lira 
ödenok konmuştur. Bunun 100 000 lirası 4623 sayılı Kanun gereğince yapılacak işler kar
şılığı, 250 000 lirası yer sarsıntısı bölgelerinde harap olan özel idare ve belediyelere ait 
Mna ve tesislerin yapılması için bu idarelere ve 1 000 000 lirası da ye" sarsıntısı ve 

diğer âfetlerden zavar £Ören bölgelere yapılacak yarımdan karşılamak içindir. 

2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüd İdaresine yardım : Yurdumuzun 
enerji durumu hakkında istatistik yapılması, kurulun santrallarma verimli şekilde 
çalışıp çalışmadıklarının kontrolü, enerji kaynaklarının etüdleri ve bu konudaki rasat 
işleriyle jeolojik ve topografik etüdlerin yapılması, memleketin elektriklendirilmesi 
için tatbik mevkiine konulan projelerin uygulanması ve 1949 yılında ele alman Seyhan 
Bendi, Gediz amanajman pılâm, Büyük Monderes, Yeşil Irmalr, Aşağı Sakarya proje ve 
puanların ikmali ve bu işlerde çalıştırılacak muayyen kadro dahilindeki elemanların 
aylık ve idare masraflariyle bu işlerin başarılması için lüzumlu teknik eşya ve malze
menin satmalmması için bu bölüme 1 250 000 lira ödenek konulmuştur. 

Onarma işleri : Bakanlık binası çatı kısmının onarılmasına zaruret hâsıl olduğundan bu 
tamiratın yapılması için 25 000 lira ve taşra Bayındırlık müdürlüklerinin küçük ta
mirat işlerinin yapılması için de 5 000 lira olmak üzere 30 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar : Bu bölümün muhteLf maddelerine, 1949 yılında girişil
miş bulunan taahhütlerin 1950 yılına si ay ot eden kısıtmlarını karşılamak üzere 2 940 423 
lira konulmuştur. 



B. M. 

732 5011 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi Binası ve eklentileri yapı tesis ve ka
mulaştırma her türlü giderleri : 

1 Bina yapnnı giderleri : 1950 yılma sirayet eden taahhütlerle yeniden yapılacak santıral 
binası inşaatını karşılamak üzere 3 997 000 lira teklif edilmiştir. 

733 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri: 
1 Konulan 1 495 000 liradan 495 000 l i r a^ 286 memur evinin taahhüt bakiyesine, 1 000 000 

lirası da Saraçoğlu Mahallesi memur evlerinin borcuna karşılıktır. 

734 5243 sayılı Kanun gereğince Erzincan'da yaptırıacak meskenler ve her türlü giderleri 
karşılığı : 

1 Bina yapımı giderleri : Konulan 1 599 998 lira 1950 yılma geçen yüklenmeler karşılığı 
dır. 

735 4879 sayılı Kanun gereğince Ankara Tıp Fakültesi yapımı ve her türlü giderleri : 
1 Bina yapımı giderleri : Proje mimarının ücretine karşılık olmak üzere 299 998 lira 

konulmuştur. 

736 4677 sayılı Kanun gereğince Atatürk - Anıtı yapma ve her türlü giderleri : 
Bu kanunun müddeti sona ermiş ve yeni bir kanun teklif edilmiş olduğundan bu bölüme 
ödenek konulmamıştır. 

5076 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler kar
şılığı : 
Yapım giderleri: Yeşilköy, Esenboğa ve Trabzon Hava meydanlarının inşaatı ile Adana, Af
yon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Eskişehir, Elâzığ Hava meydanlarının uçuş em
niyet tesisatı yapımı için 7 057 752 lira konulmuştur. 
Mevcut makine ve araçların onarımı ve yenilenmesi : Amerika'dan satmalınan ve inşaat 
işlerinde kullanılmakta olan makine ve araçların onarılması için 298 000 lira teklif 
edilmiştir. 
Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı : Amerikan Westing Hause Firmasından 
mukavelesi mucibince satmalınan makine ve cihazların 1950 yılında ödenecek bonolar kar
şılığı olarak 2 644 248 lira konulmuştur. 

761 Yollar ve köprüler : 
1 Sürekli onarmalar : 1950 yılı programına göre Devlet bakınıina alman 18 000 kilometre 

yolun bakım ve onarımı ile bir kısım yolların asfalt kaplaması için 20 000 000 lira teklif 
edilmiştir. 

2 Şose ve köprüler yapımı : Halen başlanmış bulunan yol şebekesinin eksik kalan kısımla-
riyle askerî yardım ve Marshall yardımından faydalanmak suretiyle sağlaman makine
lerle mevcut istikametler üzerinde yol faaliyetinin tamamlanması ile evvelce girişilmiş 
bulunan 1950 yılma sâri taahhütleri karşılamak üzere 24 250 000 lira konulmuştur. 

3 Mevcut makine ve parçaların onarılması ve yenilenmesi : Mevcut makinelerle Amerika'dan 
temin edilecek diğer makinelerin onarma ve yenilenmelerine karşılık olmak üzere 4 000 000 
lira konulmuştur. 

4 Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı : Yeniden mubayaa edilecek yol inşa ma
kineleri bedellerini karşılamak üzere 500 000 lira teklif edilmiştir. 

5 İstikşaf, etüd, aplikasyon : Programa göre yeniden inşasına başlanılması gereken yolların 
istikşaf, etüd ve aplikasyon giderlerini karşılamak üzere 1 250 000 lira konulmuştur. 

6 î l ve köy yolları yapımı için özel idareler : Bakanlar Kurulu kararı ile tâyin edilecek il 
ve köy yolları yapımı için 7 000 000 lira teklif edümigtir. 

738 
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Demiryollar : 
3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri: Elâzığ-Van hattı üzerinde 
yapılmakta olan demiryolu inşaatı, 1943 yılında ihalesi yapılmış olan 7 - 14 ncü kısımların 
1950 yılma isabet eden taahhütlerini, Elâzığ İstasyonunun su tesisatı yapımını, Demir
yollar İdaresine ödenecek nakliye ve bakım giderleri ile hattın diğer umumi masraflarını 
ve 1949 yılında verilen 1950 vadeli bonoları karşılamak üzere 13 000 000 lira ödenek 
konulmuştur. 
4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı yapma karşılık ve giderleri : 
3 kısım üzerine inşa edilmekte olan bu hattın 1950 vadeli bonolar karşılığı ile sözleşmeleri 
gereğince yapılacak nakit ödemeler ve Demiryolları İdaresine verilecek nakliye ve bakım 
masraflarını karşılamak üzere 2 690 000 lira ödenek konulmuştur. 
4643 - sayılı Kanun gereğince Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderleri : 

1950 vadeli bonolar karşılığı ile inşaatı devam etmekte olan bir ve ikinci kısım inşaat 
mütaahhitlerine nakit olarak ödenecek miktarlarla ihalesi yapılacak olan 3 ncü kısım in
şaatına ve bu hattın bakım ve nakliye masraflarına karşılık olmak üzere 2 813 720 lira 
teklif edilmiştir. 
5415 sayılı Kanun gereğince Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı yapma karşılık 
ve giderleri : Bu hattın 1950 yılında yapılacak inşaat masraflaruıı ve bu yıla sâri taah
hütlerini karşılamak üzere 5 500 000 lira konulmuştur. 

Limanlar : 
2214 ve 5223 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak Ereğli Limanı yapma karşılık ve gider
leri : Mevcut taahhütlerin 1950 yılına sâri kısımları ile 1950 vadeli bonolara karşılık 
olarak 2 987 000 lira konulmuştur. 
4623 ve 5222 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak Trabzon Limanı yapma karşılık ve 
giderleri : Mevcut taahhütlerin 1950 yılma sâri ödemeleri ile 1950 vadeli bonolara kar
şılık olarak 1 250 000 lira teklif edilmiştir. 
4870 ve 5241 sayılı Kanunlar gereğince Amasra - İnebolu limanlarını yapma ve her türlü 
giderleri : 1950 vadeli bonolarla bu yıl içinde yapılacak nakit ödemelere karşılık olarak 
1 100 000 lira teklif edilmiştir. 

5414 sayılı Kanun gereğince iskele ve ufak barınaklar yapma giderleri : 
Onarmalar : Mevcut iskele ve barınakların onarılması için 125 000 lira teklif edilmiştir'. 
Yeni yapı : Şarköy iskelesi taahhüt bakiyesi ile yeniden yapılacak iskele ve barınaklar 
için 675 000 lira konulmuştur. 

Meriç su işleri : 
Sürekli onarmalar : Meriç nehrinde yapılmasına lüzum görülecek onarma işleri için 
10 000 lira konulmuştur. 
Esaslı onarma ve yeni yapı : Esaslı onarma işlerine karşılık olmak üzere 9 997 lira ko
nulmuştur. 

4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma giderleri: 
Sürekli onarmalar : Bu maddeye 49 995 lira teklif edilmiştir. 

3132, 4100, 4649, 5259 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri : 
Sürekli onarmalar : Yapılması gerekli görülecek sürekli onarma giderlerini karşılamak 
üzere 1 500 000 lira konulmuştur. 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar : 1950 Vadeli bonolar tutarını ve bu yıla sâri nakit öde
meleri karşılamak üzere 13 4£>0 000 lira konulmuştur. 
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Küçük su isleri ve her türlü giderleri: 
2 Yeni yapı ve esaslı onarmalar : Büyük su işleri mevzuu dışındaki yeniden yapılacak su 

tesisleriyle esaslı onarmaları karşılamak üzere 1 990 000 lira konulmuştur. 

4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lağımlarının yapma giderleri : 
2 Yeni yapı ve esaslı onarmalar : ihalesi yapılmış olan lağımların 1950 yılma sâri taahhüt

lerini karşılamak için 897 952 lira ödenek teklif edilmiştir. 
7 Ankara lağımlarının diğer yapma giderleri : Kanalizasyon inşaatı dolayısiyle açılan ve 

bozulan yolların onarılması ve asfaltlanması giderlerino karşılık olarak 250 000 lira ko
nulmuştur. 

Teknik hizmetler geçici görev yolluğu : Keşif, denet, yönetim ve kabul işleri için gide
cek memurların yolluklarını karşılamak üzere demiryol ve limanlar için 60 000, yapı ve 
imar işleri için 200 000, şose ve köprüler için 500 000 ve su işleri için de 175 000 lira 
olmak üzere bu bölüme 935 000 lira ödenek konulmuştur. 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Yüksök Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığının 1950 yılı Bütçesini inceledim. Sonucunu berveçhiâti arzediyorunı. 

Bayındırlık Bakanlığının 1950 yılı Bütçesi, 1949 yılı Bütçesine nazaran 26 826 957 lira fazia-
siyle 145 066 418 lira olarak teklif edilmektedir. 1949 yılı Bütçesinin yekûnu 118 239 461 lira idi. 
1950 yılı Bütçe tasarısında geçen seneye nazaran çeşitli bölümlerden 20 994 C07 lira indirilmek
te ve diğer taraftan 1949 yılı Bütçesine nazaran bâzı bölümlere 47 821 564 lira ilâve edilmektedir. 
Bu miktardan indirilen rakamın tenzili halinde fazlalaşan miktarın 26 826 957 lira olduğu teza
hür eder. 

Bayındırlık Bakanlığının 1950 yılı Bütçesinde geçen yıla nazaran fazla ve noksanlık şu bölüm
lerde vukuagelmiştir. 

B. ödeneğin cinsi Fazlası Noksanı 

201 Aylıklar 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman 
205 Geçici tazminat 
206 Çocuk zammı, ölüm, doğum yardımları 
207 Yabancı dil para mükâfatı 
208 Memurlara verilecek ikramiye 
209 Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
301 Merkez büro giderleri 
302 İller büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta ve Telgraf masrafları 
305 Kira karşılığı 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 Tedavi giderleri 
403 Temsil giderleri 
451 Yayın giderleri 
452 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin her çeşit giderleri 
453 Milletlerarası kurum ve derneklere yardım 
459 Atatürk Anıt - Kabir Parkı 
476 Kurs giderleri 
601 Halkın yapacağı su işlerine yardım 
602 Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere yardım 
603 Elektrik Etüd İdaresine yardım 
701 Onarma işleri 
711 Kamulaştırma işleri 
731 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
732 Büyük Millet Meclisi Binasının yapımı 

21 700 

432 820 

5 161 

4 500 
5 686 
30 951 

5 000 

29 400 
100 000 

1 000 000 
306 065 

1 250 000 
30 Q00 

1 

0 
5 160 

0 
38 000 

0 
14 400 

0 
0 
0 

6 270 
4 020 
1 000 
5 000 
14 000 
3 360 
7 000 

5 000 
15 000 
59 991* 

36 000 

5 261 050 
850 000 
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B. ödeneğin cinai Fazlası Noksanı 

733 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri 
734 5243 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak meskenler her türlü gi

derleri 
735 Tıp Fakültesi yapımı 
736 Atatürk Anıtı yapma her türlü giderleri 
737 Yer sarsıntısı bölgesinde bina yapımı 
738 Hava meydanları yapımı 
739 Yeniden radyo istasyonu kurulması 
761 Yollar ve köprüler 
766 Demiryolları 
767 Limanlar 
768 Antalya Limanı 
769 iskele ve ufak barınaklar 1 200 000 
777 Şamram Kanalı 50 000 
779 Küçük su işleri 500 000 
780 Ankara lâğımları yapma giderleri 312 000 
784 Teknik 'hizmetler geçici görev yolluğu 75 000 

10 000 000 
3 

18 400 000 
1 591 132 

2 000 000 

400 000 
175 000 

2 472 138 
1 200 000 

1 235 000 
1 000 

Toplam 40 987 419 14 160 462 

Bölümlerin maddeleri içinde yapılan ve yekûnu 6 834 145 liraya baliğ olan değişiklikler bu 
miktarın dışındadır. Bu mukayese neticesinde de Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 1950 yılı için 
yapılan ilâvenin 26 826 957 liradan ibaret olduğı anlaşılır. 

Ancak Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine ilâve edilen bu ödenekten ne kadarının memleketin umu
mi kalkınmasına ve istihsalin artmasına yarıyacak konulara ayrılmış olduğunu aııbyabilmek için bu 
bütçenin heyeti umumiyesini şöyle bir tahlile tâbi tutmak mümkündür: 

Bayındırlık Bakanlığı için 1949 yılı Bütçesiyle 118 239 461 lira ödenek verilmiş ise de mezkûr büt
çenin tanzimi sırasında derpiş edilmeyip hususi kanunlarla 1949 yılı içinde bu Bakanlığa tevdi 
edilen yeni hizmetler için de: 

18 761 361 Liralık ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
25 800 Aylıklar : 5388 sayılı Kanunla ceza evleri inşaatının Bayındırlık Bakanlığına geçmesi 

dolayısiyle Adalet Bakanlığından devrolunan 5 aded kadro karşılığı. 
240 000 Geçici hizmetler : Hava meydanları ve Verem Savaş inşaatı hususi kanunlariyle Ba

yındırlık Bakanlığına intikal ettiğinden bu işlerde çalışacak hizmetlilerin istihkakları
nın yıllık tutarı. 

1 250 000 Geçen sene Ekonomi Bakanlığı Bütçesinde yer alan Elektrik işleri Etüd idaresine 
yardım tertibine konan ödenek. 

545 561 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri. 
10 000 000 5367 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı karşılığı. 
5 500 000 5415 sayılı Kanun gereğince yapılacak Kozlu - Ereğli hattı inşaatı. 

1 200 000 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar inşaatı. 

18 761361 Toplamı 

1950 yılı için bütçeye ilâve edilen 26 826 957 liranın 18 761 361 lirası bu hizmetlere kar-



şılık olarak ayrıldığı takdirde geçen seneye nazaran Bayındırlık Bütçesindeki hakiki artış miktarı 
8 065 596 liradan ibaret kalır. Halbuki, 1950 Bütçesinde memleketimizin umumi kalkınmasını ve 
istihsalin değerlendirilmesini hedef tutan konulardan yol ve köprü inşaatına 18 400 000 Ura de-
miryol inşaatına (Kozlu - Ereğli hariç 2 091 132 lira su işlerine 500 000 lira ve halkın yapacağı 
su işlerine yardım tertibine 1 000 000 lira olmak üzere ceman 22 000 000 lira kadar fazla ödenek 
konmuştur ki bunun 8 000 000 lirası yukarda arze dildiği gibi fazla verilen ödenekten ve geriye ka
lan 14 000 000 lirası da Bakanlık Bütçesindeki tertiplerden yapılan tasarruflardan sağlanmıştır. 

Yekûnu 145 066 418 liraya baliğ olan ve umumi bütçenin % 9, 89 unu teşkil eden Bayındırlık 
Bütçesine konan ödeneğin 13 902 336 lirası özlük haklar, başka haklar, yönetim giderleri, daire 
hizmetleri, borçlar ve yardımlar kısımlarına ayrılmış ve geriye kalan 131 164 082 lirası yatırım
lar ve onarma kısmına tahsis tdilmiş bulunmaktadır. Bu miktar Bakanlık Bütçesine verilen öde
neğin % 90 ı nispetindedir. 

Bütçenin umumi durumuna böylece temas ettikten sonra muhtelif bölümlere konan ödenekleri ve 
bölümlerin her biri hakkındaki naçiz mütalâalarımı berveçhi âti iki kısımda arz ve izah etmeye 
çalışacağım. 

Birinci kısım - genel masraflar 

A) özlük haklar ve personel giderleri 

1. Bakan Ödeneğinde bir değişiklik yoktur. 

2. 201 nci aylıklar bölümü, bu sene merkez memurları, taşra memurları aylığı ve merkez ve 
taşra açık aylığı olmak üzere 4 maddeye ayrılmış ve aylıklar tertiplerine 25 800 lira ilâve edilmiş 
ve açık aylığından da 4 100 lira indirilmiştir. Bu bölüm geçen seneki ödeneğe nazaran 21 700 li
ra fazladır. 25 800 lira fazlalığın, ceza evleri inşaatı ile meşgul olan 5 teknik elemanın Bayın
dırlık Bakanlığı kadrosuna 5380 sayılı Kanun gereğince devredilmiş olmasından ve açık aylığın
da husule gelen eksilmenin de Bakanlık emrinde bulunan memurlardan bâzılarının tekrar vazife
ye alınmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bakanlık Teşkilât Kanuniyle kabul edilen memur sayısı 1 629 olup bunlardan 297 si (L) cet-
velindedir (L) cetvelinde bulunan memurlardan bu sene fiilî kadroya alman yoktur. Fiilî kadro
da bulunan 1 332 memurun bir senelik aylık tutarları 5 422 500 liradır. Buna mukabil bütçeye 
264 422 lira fazlasiyle 5 686 922 lira ödenek konruış ve bu fazlalık 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince üst derecelere terfi etmiş olan'ara verilecek aylık farklarına karşılık tutulmuş 
ise de yapılan tetkik neticesinde halen üst derece aylığı almakta olan 573 memurun üst derece 
aylık farklarının 627 600 liraya baliğ olduğu anlaşılmıştır. Şu hesaba nazaran üst derece maaş 
farkı için bütçeye konan ödenek 363 178 lira nokmdır. Bu noksanın tasarruflarla karşılanacağı 
ileri sürülmektedir. 

* 
3. Hizmetliler ücreti için bu sene bütçeye konan ödenek 1949 yılı Bütçesine nazaran 5 160 lira 

noksandır. Buna rağmen (D) cetvelindeki hizmetliler adedi 10 tane artmıştır. Gerek ödenek ve 
gerekse personel olarak vukua gelen bu tebeddülü şöylece izah etmek mümkündür. 1949 Bütçesi
ne bağlı (D) cetvelinde 248 hizmetli mevcut idi. Bu sene daire müdürü, elektrikçi, marangoz, fo
toğrafçı, desinatör, mavici olmak üzere 7 hizmetli cetvelden çıkarıldığı gibi bu cetvelin Seyhan 
Tarak Gemisi ve Gayret Römorkörüne ait kısmında Kapitan, Telsizci, Elektrikçi, Lostromo ve us
ta gemici gibi devamlı olarak bulundurulmasına lüzum ve zaruret hâsıl olan esas hizmetliler muha
faza edilmiş olup ancak geminin faaliyeti sırasında mevcutlarına ihtiyaç olması itibariyle daimî 
mahiyet arzetmiyen ve her vakit kolaylıkla temini mümkün olan ateşçi, yağcı, marangoz gibi 20 
aded personel kadrodan çıkarılmıştır. Diğer taraftan su işleri için şimdiye kadar (E) cetveli ile 
alınmakta olan 37 hizmetli kadrosu daimî mahiyet arzetmekte olduğundan (D) cetveline alınmış
tır. Bu suretle 27 kadro çıkarılmasına mukabil 37 kadro alınmış ve binnetice kadro 10 fazlasiyle 
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258 olarak tesbit edilmiştir. Bunların istihkaklarına tekabül eden 49 860 lira tenzil edilimş Ve 
44 700 lira eklenmiştir ki neticede ödenek miktarı 5 160 lira azalmış bulunmaktadır. 

4. 203 ncürgeçici hizmetliler ücreti bölümüne bu sene 432 820 lira eklenmiştir. Bu artışın se«-
bebi şu suretle izah olun maktadır'. 

1949 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında derpiş edilmemiş ve bilâhara Bayındırlık Bakanlığına 
devredilmiş olan hava meydanları inşaatında çalışacak geçici hizmetlilerin istihkakı için ödenme
si iktiza eden ve esasen 1949 yılnda da aktarma suretiyle Bayındırlık Bütçesine intikal etmiş olan 
57 000 lira ile ayni mahiyette bulunan Verem Savaşı inşaatında istihdam edilecek kadronun kar
şılığı olan 40 000 lira ki ceman 97 000 liranın bu bölüme eklenmesi iktiza ettiği gibi 1950 senesi 
içinde Devlet bakımına yeni alınması lâzımgelen yollarla yeniden yaptırılacak Demiryolu ve Li
manlar ve Şose ve Köprüler için fazla müstahdem çalıştırmaya ihtiyaç sürüldüğünden bu sene büt
çeye bu ihtiyacı karşılıyacak derecede tahsisat konmuştur. 

1949 yılı içinde demiryollar inşaatında 95, şose ve köprülerde 356, yapı ve imar işlerinde 181, 
• su işlerinde 163, malzemede 8, yapı kalfa kursunda 84 olmak üzere ceman 887 geçici hizmetli ça
lıştırılmıştır. Bu hizmetlilerden daimî mahiyette olanların kadroya alınmaları temenniye şayan 
ise de Bayındırlık Bakanlığının» yapmakla vazifeli olduğu hizmetlerin hususiyetinin buna imkân 
vermediği anlaşılmaktadır. 

5. 204 ncü yalbancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti bölümünden bu sene 38 000 
lira indirme yapılmıştır. 1949 yılında 5 yabancı uzman çalışmakta idi. Bunlardan 2 si ayrılmıştır. 
1950 de biri demiryolu işlerinde biri sularda biri de yapılarda olmak üzere 3 uzman çalıştırıla
caktır. Bu 3 uzman için 62 000 lira kifayet edeceğinden o kadar ödenek konmuştur. 

6. (reçici tazminat bölümüne bu sene 5 161 lira fazla ödenek konmuştur. Bu fark Bayındır
lık Bakanlığı Teşkilât Kanununun 24 ncü maddesi mucibince merkezde çalıştırılan memurların 
geçici tazminatlarını karşılamak için konan ödenekten ileri gelmektedir. Kadroya nazaran merkez 
memurlarının sayısı 349 dur bunların senelik geçici tazminat istihkakı 98 040 liradır. Bu rakam 
ile bütçeye konan ödenek arasmdalki farkı teşkil eden 13 678 lira esasen taşra kadrosunda iken 
Teşkilât Kanununun 24 ncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden muvakkaten merkezde istihdam 
•edilen memurların geçici tazminatının karşılığını teşkil etmektedir. Bu memurlar ihtiyaca göre 
merkeze alınmakta ve iade edilmekte olduğundan saibit 'bir rakam olarak ifade etmek mümkün de
ğildir. Bu ödeneğin ihtiyacı karşılıyacağı ifade olunmaktadır. 

7. 206 ncı 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak çocuk ve yakacak zam kiriyle 
ölüm ve doğum yardımları bölümü için bu sene 14 400 lira no'ksaniyle 218 600 lira ödenek isten
mektedir. Bu eksiliş yeni kabul edilen kanuna göre doğum yardımı olarak memurlara seyyanen 
200 lira verilmesinin takarrür etmiş olmasından ileri gelmiştir. Bu bölümde bahsi geçen yardımlar 
1949 bütçesinde merkez ve taşrada bir arada gösterilmiş iken bu sene ayrı maddeler halinde teklif 
edilmektedir. Daha evvel isabetli olarak tahmini esasen kabil olmıyan bu nevi ödeneklerin bir de 
merkez ve taşra olarak ayrılmasında bendeniz amelî bir fayda göremedim. Bütün bütçelerde böyle 
yapılmış olduğuna göre Bayındırlık bütçesi için yapılacak bir şey yoktur. 

8. 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı için bu 
sene bütçeye yeniden 4 500 lira ödenek konmuştur. 1949 bütçesinde tahsisat mevcut değil ise de 
adı geçen-sene içinde imtihana girerek muvaffak «lan 5 memur için ek Ödenek kanuna 8 500 lira 
tahsisat konarak bunların istihkakları ek ödenekle karşılanmıştır. 1950 yılı bütççesine konan 4 500 
lira 1950 senesi içinde muvaffak olacakların istihkakı için konmuştur. Bu miktar ancak 3 memura 
kifayet edecek derecededir. 

208 nci bölüme konan 5 686 lira yeni bir ödenektir. Ve 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre memurlara olağanüstü hizmetlerinden dolayı aylıklarının bir veya üç katma kadar verilecek 
ikramiye karşılığıdır. 
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9. 209 ncu bölüme 5434 sayılı Kanun mucibin 2e Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yatı

rılacak ödenek karşılığı olarak konan miktar geçen seneye nazaran 30 951 lira fazladır. Bu bölüme 
konan ödeneğin hesabı şöyle yapılmıştır. Aylıklar ve hizmetliler tertibine konan tahsisatın % 5 
hesabiyle tutarı tam olarak konduktan sonra terfi farkları karşılığı olarak takriben <% 1/2 
nispetinde bir miktar ilâve edilmiştir. Bu tertipte fazla görünen miktar buna tekabül etmektedir 
ki kanuna uygundur.. 

B) Yönetim giderleri, daire hizmetleri ve yardımlar : 

1. Baymdırlık Bakanlığının yönetim giderlerinde mümkün olan tasarrufların yapıldığı gö
rülmüştür. Nitekim yukarda arzolunan cetvelin tetkikından da anlaşılacağı üzere merkez büro gi
derleri, iller büro giderleri, basılı kâğıt ve defterle:-1, posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri, kira 
karşılığı, giyecekler ve yolluklar tertiplerinden ge^en seneye nazaran indirmeler yapılmıştır. 

307 nci yolluklar bölümünün yabancı memleket yolluğu maddesine konan ödenek Yollar İdaresin
den tetkikat için Amerika'ya giden mühendislerle inşaattan Marşal plânı Fransa'ya gitmiş olan mü
hendisin yolluğunun ödenmesine sarf olunmaktadır. 

Bu maksatla gönderilecek mühendis adedi malûm olmadığından kati bir hesap yapmak kabil olma
makla beraber geçen seneye nazaran 5 000 liralık bir indirme yapıldığı görülmüştür. 

1949 Bütçe yılı içinde, 4489 sayılı Kanuna göre (Staj için yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri; bölümüne konan 60 000 lira ödenek bu tertibe nak
ledilmişse de 1950 Bütçesine staj için yine bu tertibe ve ne de başka bir tertibe ödenek kon
mamıştır. Sİ ; ' 

Yabancı uzmanların yolluk ve başka giderleri maddesine konan ödenekten yalnız geliş yollukları 
ödenmekte ve bunların memleket dahilindeki seyahatlerine ait istihkakları başka tertipten veril
mektedir. ~ ••' - ' r f & 

2. 308 nci tedavi giderleri bölümüne 5 000 lira fazla konmasının sebebi esas itibariyle bu tertibe 
konan ödeneğin kâfi gelmemesi yüzünden ve yıl ortasında aktarma yapmak mecburiyetinde kalın
masından ileri gelmektedir. Netekim 1949 yılında ek ödenek kanunu ile 8 000 lira yeni bir ödenek 
alınmak zaruretinde kalınmıştır. « | * | *•*#- : •**»• ı ... - - - « • «.• • * • t m * * , » 

Taşıt giderleri bölümünde geçen seneye nazaran bir fark mevcut değildir. Yabancı misafir ve uz
manlarla Bayındırlık Bakanlınm münasebeti devam eylemekte olduğundan temsil ödeneğinin tama
mının kaldırılmasına imkân bulunamamış olmakla beraber tasarrufa riayet edilmek mülâhazasiy-
le bölüme konan ödenekten 5 000 lira indirilmiştir. 

3. 451 nci yayın giderleri bölümüne konan ödenekten bu sene yine tasarruf düşüncesiyle 
15 000 lira indirilmiş ve bu hizmet için 20 000 liralık bir ödenek konmakla iktifa edilmiştir. 
Birinci maddeye konan 10 000 lira ile bütün memleketlerde intişar eden teknik eserler satın alın
makta ve mecmualara abone olunmaktadır. Dâh'lde bastırılan teknik eser ve yönetmeliklerin kâ
ğıt paraları ve teknik eserlerin hak teliflerinin satın alınması masrafları da bu maddeden öden
mektedir. Bunun haricinde kalan tercüme işleri, Bakanlıkça hazırlanan vergiler, yönetmelikler 
ve fennî şartnameler, cilt işleri ve harita bezleri masrafları da ikinci başka her çeşit giderler 
maddesinden Ödenmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı muhtelif teknik malûmata sahip olmak ve Garp memleketlerinin bu sa
hadaki neşriyatını takip ve atercünıe ettirmek ihtiyemda olduğundan bu Bakanlıktaki Neşriyat 
Müdürlüğü kadrosunun muhafazasına zaruret vardır. 

4. 1950 senesi içinde staj için yabancı memleketlere gönderilecek kimse olmadığından bu adı 
taşıyan tertibe 1949 yılında konmuş olan 60 000 liranın bu sene tasarruf edilmesi mümkün görül
müş ve tertibi muhafaza için bu bölüme 1 lira konmakla iktifa olunmuştur. 
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5. 453 ncü milletlerarası kurum ve dernekler giderleri bölümündeki ödenek bu «ene 29 600 

lira artmıştır. Hiııdistandaki Milletlerarası kanal komisyonuna, Paris'teki Grand Baraj Komisyo
nuna ve Paris'te Beynelmilel Yollar Kongresine katılma payı olarak senede 2 500 lira ödenmekte
dir. Bunun haricinde 1950 senesinde memleketimizin katılmasında fayda mülâhaza edilen kong
relere iştirak edilmesi düşünüldüğünden bu kongrelere iştirak edeceklerin yollukları için de 30 000 
liralık bir ödenek konduğu anlaşılmıştır. 

6. 459 Atatürk Anıt - Kabir parkının bakım giderleri bölümü bu sene yine açılmıştır. Anıt -
Kabir inşaatına dair olan 4677 sayılı Kanunun müddeti sona ermiş .olduğundan geçen senelerde 
başlamış ve masrafı inşaat tertibinden ödenmiş olan park sahasının tesviyesi ve ağaçlandırılması 
işleri için yeni bir bölüm açılmasına lüzum görülmüş ve buraya 100 000 lira ödenek konmuştur. 

Anıt - Kabir inşaatına devam edilmesi için yeni bir kanun getirilecek ve bu kanunun kabulün
den sonra inşaata devam edilecektir. Bu bölümde derpiş edilen iş sadece park sahasının tesviyesi, 
ağaçlanması ve bakımıdır. 

Anıt - Kabir inşaatı 4677 sayılı Kanunla 10 000 000 liralık taahhüt salâhiyeti verilmiş idi. Bu 
miktara mukabil 1944 yılından şimdye kadar muhtelif sene bütçeleriyle 9 306 076 liralık ödenek 
verilmiş ve bundan şimdiye kadar sarf edilen miktar 8 749 169 liraya baliğ olmuştur. Daha 1 350 831 
liralık salahiyet bakiyesi mevcut ise de adı geçen kanunla verilen mühlet 1949 Malî yılı sonuna 
kadar olduğu ve bu müddet de hitam bulduğu için bütçeye yeni bir ödenek konmamıştır. Yukarda 
arzedildiği gibi yeni bir kanunla yetki isteneceği ve bu suretle inşaata devam olunacağı verilen iza
hattan anlaşılmıştır. 

7. 476 ncı kurs giderleri bölümüne konan ödenek 1949 yılma nazaran 36 000 lira noksandır. 
Sebebi şudur: Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununun geçici birinci maddesine göre şeraiti lâ-
zimeyi haiz fen memurları bir senelik kursa tâbi tutulmakta ve muvaffak olanlara mühendis unva
nı verilmektedir. Bu sene kursun son devresi devam etmektedir. Bu kurs Haziranda nihayet bula
cak ve gelecek sene açılmıyacaktır. Çünkü bu vaziyette fen memuru kalmamıştır. Bayındırlık 
Bakanlığı bu. kursa kendi bünyesinden katılan fen memurlarının yolluk ve gündeliklerini karşıla
mak maksadı yi e bu tertibe her sene konan 60 000 lira yerine kursun 1950 yılında 4 ay devam ede
ceğini göz önüne alarak 24 000 lira koymuştur. 

Yapı ve İmar İşleri Dairesinin 12 vilâyette açtığı Yapı Kalfa Kursları 1950 yılı içinde faaliye
tine devam edeceğinden bu kurslar için konan ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

8. 601 nci halkın yapacağı su işlerine yardım bölümüne konan ödenek 1 000 000 lira fazlasıyle 
1 300 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Kasaba ve köylerin ihtiyaçları olan su konularında kendi iktidarları dışında kalan malzeme ve 
işçilik gibi hususları sağlamak maksadiyle ihtiyacı olan köylere her sene yapılmakta olan para yar
dımı büyük faide sağlamakta olduğundan bu yardıma 1950 yılında daha geniş mikyasta devam ede
bil inek için 1 000 000 lira fazla teklif edilmiştir. Bu yardım hakikaten faideli olmaktadır. Binaen
aleyh yerinde bir tekliftir. 

9. 602 nci yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere yardım tertibindeki ödenek ge
çen seneye nazaran 306 065 lira fazladır. Diğer taraftan da bu bölgede 4623 sayılı Kanun gereğin

ce yapılacak işlemler maddesiyle harap olan bölgelerde özel idarelerle belediyelere yapılacak yardım 
maddesinden bir kısım ödenek indirilerek 3 ncü maddeye ilâve edilmiş bu suretle 3 ncü maddeye mev
zu ödenek miktarı 1 000 000 liraya iblâğ olunmuştur-. Deprem bölgesinde yapılacak etüdler halihazır 
harita imal plânlarımı yapmak, depolar vücuda getirerek âni vakaları karşılamak için muktezi mal
zemeyi bulundurmak gibi masraflar birinci maddeye mevzu ödenekten karşılanmakta ve asıl yor 
sarsıntısı il o sel, yer kayması ve yer çökmesi ve ani olarak zuhur edecek yangın gibi âfetlerden zarar 
gören ve meskenleri harap olan şehir, kasaba ve köy halkına yapılacak yardım 3 ncü maddeden 
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üdcno-'K^ olduğuna ve bu nevi âfetlere1? sık sık -.••:v".,a?;p1mekte bulunduğuna göre bu bölüme sa
pılan ilâve bir zaruretin ifadesi olarak kabul et M'o1- iktiza eder. - --

10. 603 ncü Elektrik Etüd îdares'ne yardım l)ölümü bu sene yeni açılmıştır. 2819 sayılı Ka
nunla kurulan Elektrik Etüd İdaresi, şimd'ye kadai" Ekonomi Bakanlığı emrinde idi. işletmeler 
Bakan ığmın teşkili üzerine bu idare Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. Evvelce Ekonomi 
bütçesine konan ödenek miktarına 166 500 lira ilâ ve edilerek bu sene 1 250 000 liraya çıkarılmıştır. 
Alman izahata göre bu miktarın 444 000 lirası personel giderleri 81 000 lirası yo luklar,, çocuk 
zammı, emekli aidatına üst tarafı da diğer umumi masraflara ödenmektedir. 

İkinci kısım - Yatırımlar > 

Bayındırlık Bakanlığının umumi masraflar dışında kalan ve bu Bakanlığın asıl çalışma konu
suna dâhil buunan yapı ve imar işleri, hava meydanları inşaatı, yollar ve köprüler, demiryolları 
inşaatı, limanlar inşaatı, su işleri ve bunlara mü tefem diğer işler bu kısımda mütalâa edi ecektir. 
Bu kısım için 1949 yılında ayrılan ödenek 107 314 199 lira iken bu sene 20 300 697 lira fazlasiyle 
131 164 082 lira ayrılmıştır. Bu ödeneğin hizmetlere taksimi ve her birinin bugünkü durumu aşa
ğıdaki maddelerde izah edilmiştir. 

1. 701 Orman îş^eri bölümü bu sene açılmış ve 30 000 lira ödenek konmuştur. Bu ödenek 
ufak onarımlar karşılığıdır. Bununla Bayındırlık Bakanlığının gerek merkezde ve gerek taşradaki 
teşkilâta ait binaların ufak tefek tamirlerinin yapılacağı ve geçen senelerde bu işin inşaat bölümü
nün Bayındırlık Bakan iığı maddesine konan ödenekten karşılanmakta olduğu bu sene yeni bir bö
lüm de ayrıca gösterildiği anlaşılmıştır. 

2. 731 nci yeni yapı ve esaslı onarımlar bolü nüne konan ödenek bu sene 5 251 050 lira nok
sandır. Sebebi şudur 1948 yılında işletme ve bakını belediyeye devredilen Ankara Gençlik Par-
kmdaki inşa ve tesis işlerininde belediyeye devri mevzuubahis olduğundan park için bu sene öde
nek konmadığı gibi diğer Bakanlıklara ait yapı işlerine taallûk eden ödeneklerde her vekâletin 
kendi bütçesinde gösterilmiştir. Bakanlıklar bütçelerinin Yüksek Komisyonunuzca kabulüne mü-
taakıp, bu bütçelerde görülen yapı işleriyle ilgili ödenekler 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Teş
kilât Kanunun gereğince Bayındırlık Bütçesinde yer alacaktır. Bu bölümde gösterilen 2 940 423 
lira 1949 yılında girişilmiş bulunan taahhütlerin 1950 yılma sirayet eden ve bu sene içinde öden
mesi iktiza eden bakiyeleri karşılamak için konmuştur. 

3. 732 - Büyük Millet Meclisi binası ve ekle-inin yapımı bölümüne konan ödenekte bu sene 
geçen seneye nazaran 850 000 lira noksaniyle 4 000 000 liradır. Meclis inşaatı için şimdiye kadar 
verilen tahsisat ile yapılan sarfiyatın hesbını b3rveçhiati arzediyorum. 

A) Muhtelif yıl bütçelerine konan ödenek miktarı tenzil ve aktarmalar dâhil. 

Lira Senesi 

376 000 
499 433 
827 379 
768 046 
210 664 
350 000 

5{ 250 000 
4 250 000 
2 100 000 
5 000 000 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

19 631 522 Bayındırlık Bakanlığına devri-tarihine kadar verilen ödenek toplamı. 
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Lira Senesi 

19 631 522 Diğer sayfadan gelen 
4 553 358 1947 
4 850 000 1948 
5 070 000 1949 

34 104 880 Toplam 

B) Sarfiyat miktarı 

Lira 

18 087 314 1939 yılından Bayındırlık Bakanlığına devri tarihi olan 17 . II . 1947 tarihine kadar 
yapılan sarfiyat : 

14 038 345 1947 : 1948 yıllarında Bayındırlık Bakanlığınca sarfolunan 

32 125 659 Toplam 

Kanunlarla verilen yetkiye müsteniden ve takriben daha on milyon liralık iş taahhüde bağlan
mış bulunmaktadır. Kanuna göre her sene Bütçesine konacak ödenek 5 milyon lirayı tecavüz 
edemiyeceğinden bütçelere bu had dâhilinde ödenek konmak suretiyle inşaata devam edildiği an
laşılmıştır. 

4. 4626 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur meskenleri bölümüne bu seen 2 000 000 lira 
noksaniyle 1 500 000 lira ödenek konmuştur. Bu eksilişin sebebini şu tarzda izah etmek mümkün
dür. Bu konuya giren meskenler şunlardır: 

1. Saraçoğlu evleri; 

2. Doğuda yapılan memur meskenleri. 

Birinci kısma dâhil olan Saraçoğlu evleri için yeni bir inşaat yapmak mevzuubahis değildir. An
cak bu sene mezkûr evlerin inşaat borcundam dolayı Emlâk Bankasına 1 000 000 lira ödemek mec
buriyeti olduğundan bütçeye bu kısım konmuştur. Bütçede görülen 1 500 000 liradan geriye kalan 
500 000 lira Doğuda eski Birinci Umumi Müfettişlik bölgesinde inşasına girişilmiş olan 286 evin 
bu yıl ödenmesi iktiza eden taahhüt bakiyesini teşkil etmektedir. Diğer bölgeler de dâhil olmak 
üzere ayrıca 161 ev inşa edilmiştir. 4626 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanarak şimdiye ka
dar 10 110 336 lira harcanmıştır. 

5. 734 neü bölüme Erzincan'da yapnacak meskenler için bu sene de 1 600 0C0 lira ödenek 
konmuştur. 5243 sayılı Kanunla 6 000 000 liralık taahhüt yetkisi verilmişti. Bu iş ikmal edilmiş 
ve kaibulleri yapılmıştır. 

Lira 

200 000 1948 Bütçesi ile 
2 000 000 1949 Bütçesi 
2 200 000 1949 da ek ödenek olarak 

4 400 000 Toplamı 

olmak üzere şimdiye kadar 4 400 000 liralık ödenek serilmiştir. 1950 Bütçesine konan 1 600 000 
lira 1950 yılında ödenmesi iktiza eden bonolar karşılığıdır. Bu para ile 600 ev inşa edilmiştir. 

6. 735 nci bölüme Ankara Tıp Fakültesi yapımı masrafı olarak 1950 Bütçesine geçen seneki 
ödenekten 175 000 lira noksaniyle 300 000 Ura ödenek konmuştur. Bu ödenek esasen mukavelesi 
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mevcut olan proje mimarının 1950 yılı içinde yapacağı proje işinin karşılığıdır. 

7. 738 nci bölüme bu sene 10 000 000 lira ödenek: konmuştur. Hava meydanları inşaatı işi 
5076 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına verilmiş iken 5367 sayılı Kanunla bu iş Bayındırlık 
Bakanlığına devrolunmuştur. 

Bu hizmet için 1949 senesinde Havayolları Bütçesine 12 milyon lira konmuş idi bunun sarfından 
'bakiye kalan kısmı sene içinde Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. 

Bu ödenekle yurdun muhtelif yerlerinde yapılması takarrür eden hava meydanlarının tesisine ve 
bilhassa biri istanbul'da Yeşilköy'de diğeri de Ankara'da Esenboğa'da yapılmakta olan ve beynelmi
lel büyük meydanlardan ikisini teşkil edecek olan meydanların inşasına devam olunacaktır. Gerek 
bu bölüm gerek inşaat bölümleri biri yapım giderle riı ikincisi mevcut makine ve araçların onarılması 
ve yenilenmesi üçüncüsü de mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı olmak üzere 3 maddeye 
tefrik edilmiştir. Bundan evvelki yıl bütçelerinle bu ödenek toplu olarak bir madde de gösteril
mekte idi. Kontrol ve murakabeyi kolaylaştırmak bakımından bu şeklin daha uygun olduğunu izaha 
mahal görmüyorum. 

738 nci bölümün unvanında bahsi geçen karma numarasının 5367 olarak tashihi gerekmektedir. 

8. 739 ucu radyo istasyonları yapımı bölümü, radyo istasyonları inşasına lüzum hâsıl olur 
ve Basın Yayın Bütçesine bu iş için ödenek konursa ileride Bayındırlık Bütçesine naklini teshil ve 
temin etmek maksadiyle açılmış ve birer lira ödenek konmuştur. 

9. 761 nci bölümde, yollar ve köprüler yapımı, sürekli onarma için geçen senekinden 18 400 000 
lira fazlasiyle 57 000 000 lira ödenek istenmektedir. Komisyonun yüksek malûmu üzere Hükümet mem
leketin yol işlerini esaslı surette ele almış ve 23 bin kilometre uzunluğunda yolun 3 devreye ayırmak 
suretiyle 9 senede ikmalini programa bağlamıştır. Programı tahakkuk ettirmek için 3 kaynaktan isti
fade edilmektedir. 

1. - Bütçeye konan ödenek 

2. - Vilâyet bütçelerine konan ödenekten % 15 nispetinde alman hisse 

3 - Marsh ali plâniyle sağlanan kredi 

Bu program 1948 senesi Ağustos ayında kabul edeceği için başlangıcı 1949 yılı olarak tesbit 
edilmiş ve bir sene içinde yapılması düşünülen işler yapılmıştır. 1950 yılı için de bu programın ta
hakkuk ettirilmesine hızla devam edilmesi mukarrer bulunduğundan bu sene bütçeye bir miktar 
fazla ödenek konmuştur. Bütçeye konan 57 000 OüOlh'aya, vilâyet bütçelerinden olarak alman 
5 000 000 ile Doğu kalkınmasından faydalanılması umulan 5 000 000 lira da ilâve edilirse bu mikta
rın 67 000 000 liraya baliğ olduğu görülür.Bunun 60 000 000 lirası Devlet yollarına harcanacak 
7 000 000 lirası da il ve köy yolları yapımı için özel idarelere tevzi edilecektir. 

1949 yılı bütçesinde yollar ve köprüler bölümüne konan ödenek 3 maddeye ayrılmış olduğu 
halde bu sene 6 maddeye tefrik edilmiştir. Bu bölümün birinci maddesi sürekli onarmaya ait 
ödeneği ihtiva etmektedir. Bu sene onarma işine 6 000 000 lira fazlasiyle 20 000 000 lira ödenek 
verilmiştir. Bu artışın sebebi yol dâvasında bakım işine de fazla önem verilmekte olmasındandır. 
1946 da 5450 kilometre yol bakım altında iken bu miktar 1947 de 7 500, 1948 senesinde 12 500 ve 
1949 yılında ise 15 450 kilometreye çıkmıştır. 1950 de 18 000 kilometrelik yolun bakım altına alın
ması düşünülmekte ve ödeneğin bu maksatla artırıldığı anlaşılmaktadır. İkinci maddeye mevzu öde
nekle halen başlanmış olan yol şebekesinin eksik kalan kısımlarının tamamlanmasına ve 1950 yılında 
yeniden ele alınacak yolların inşaasma ve evvel 'e girişilmiş bulunan 1950 yılma sâri taahhütlerin 
karşılanmasına çalışılacaktır. 

Askerî yardım Marşal Yardımından istifade edi'mek suretiyle Amerika'dan getirilen yol malze
mesinin yol inşaatı işlerinde çok faideler ve kolaylıklar sağlamakta olduğu ve ezcümle sürat bakı-
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mından zamanı üçte bire, maliyet bakımından masrafı yarıya indirdiği ve kalite bakımından da da
im sağlam ve dayanıklı olmasın! sağladığı verilen izahattan anlaşılmıştır. 

L00 000 000 dolarlık askerî yardımdan ayrılan 5 000 000 liralık yil malzemesi tamamen gelmiş
tir. Bunun dışında Marşall Yardımı idaresinden 18,5 milyon liralık malzeme daha istenmiş ve bu 
miktardan 5 000 000 dolarlık kısmın formalitecinin ikmal edildiği ve tamamen siparişe bağlandığı 
ve geriye kalan 9 251 000 dolarlık kısmından 5 000 000 ve 4 000 000 hık olmak üzere iki kısma tef
rik edildiği ve bunlara ait muamelelerinde yürümekte olduğu beyan edilmiştir. Bu makineler gel
dikten sonra bakım onarma işlerinde de istifade edilecektir. 

5416 sayılı Kanunla şose ve köprüler inşaası i;;in senelik ödeme miktarı 25 milyon lirayı geçme
mek üzere 125 milyon liraya kadar gelecek villanı sâri taahhüde girişilmesi için yetki verilmiş ve 
her yıl çıkarılacak bono mikdan 10 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Bayındırlık Bakanlığı yol iş
levinde bu yetkiden de faydalanmaktadır. 

1 İkinci maddeye mevzu ödenek vilâyet bütçelerinden gelecek 5 milyon liralık hisse ile 20 250 00!) 
liraya baliğ olacaktır. Bu ödeneğin şu işlere tahsisi düşünülmektedir. 

Lira 

19 863 824 Sözleşme gereğince 1949 yılında veya daha evvel taahhüde bağlanmış işler. 
4 241 176 1950 yılında ihale edilecek yolların mezkûr sene içinde ödenecek kısmı. 
1 145 000 1950 yılında ihale edilecek köprülerin mezkûr sene içinde ödenecek kısmı. 
5 000 000 Amerika yardımı ile sağlanacak makinelerle emaneten yapılacak yollar. 

4 000 000 Marşhall plânından temin edilen makinelerle 6395 kilometrelik yollar üzerinde yapılacak 
esaslı onarmalar. 

3 500 000 Asfalt kaplama işi. 
1 500 000 Gelecek makineler için hangar ve sair tesisler. 

39 250 000 Toplam 

10 000 000 1951 vadeli bonolarla karşılanacak miktar. 
29 250 000 1950 yılında sarf olunacak miktar. 

üçüncü maddeye konan ödenekle mevcut ve daha evvel kendi bütçelerinden temin edilmiş 
olan makine ve silindirlerin tamiri işi yapılacaktır. 

Dördüncü maddeye mevzu 500 000 lira, Marşhall pil ânı haricinde memleket dâhilinde alınması ik
tiza eden makinelerin mubayaasına karşılıktı: 

Beşinci istikşaf, etüd, aplikasyon maddesine konan ödenekten 650 000 liralık bir tezayüt göze 
çarpmaktadır. Etüd işi gerek inşa maliyetine yapacağı tesir itibariyle ve gerekse bütün müddetince 
tesirini göstermkten hali kalmıyacağı muhakkak bulunması itibariyle önem verilmesi gereken 
bir iştir. 

Etüd ne kadar iyi yapılırsa o kadar iyi netice almak mümkün olur. Etüdün mütaahhide yaptı-
rılmıyarak bizzat Bakanlık tarafından yapılmakta olmsı memnuniyetle kyda değer bir keyfiyettir. 
Mütaahhitlere yaptırılan etüdlerin birçok istim hâk muamelelerini icabettirmkte olduğu bir va
kıadır. Bu hal ise maliyet fiyatı üzerine müessirdir. 

1949 yılında 3967 kilometre uzunluğunda etüd yapıldığı anlaşılmıştır. 1949 yılı içinde çalıştırılan 
20 ekipin 1950 yılında 30 a çıkarılması düşünülmektedir. Bu maruzatımla ödenek miktarında vu-
kuagelen tezayüdün istinat ettiği mucip sebebi de izah etmiş bulunuyorum. 

Altıncı maddeye konmuş olan 7 milyon liralık ödenek yenidir. Vilâyet ve köy yollarının ikma-
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lini tesri etmek ve vilâyetlerin bu husustaki gayretlerim desteklemek için umumi bütçeden Mi
yardım yapılması düşünülmüş ve bu maksatla bütçeye 7 milyon lira konmuştur. Bu miktar vilâ
yetlere Bakanlar Kurulu karariyle tevzi edilecekth*. Yi ayet bütçelerinin bugünkü durumu yol iş
lerinde gerekli faaliyeti göstermelerine mâni olmakta idi. Böyle bir yardım hem onları gayrete ge
tirecek vo İH'in de mühim ve müstacel yol işlerinin daha kolayca yapılmasına imkan vermiş olacak
tır. Bu itibar"a bu teşebbüsü memleket için hayırlı ve çok yerinde alınmış bir tedbir olarak telâk
ki etmek yerinde olur mütalâasmdaymı. 

Yo! işlerinin daha salim bir mecrada yürümesini sağlamak maksadiyle hazırlanan Yolar Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun tasarısı Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bu 
tasarının istihdaf ettiği başlıca prensipler, idareye müstakil bir hüviyet verilmesi, yol işlerini yü
rütebilecek teşkilâta sahip kılmasını ve kâfi. • derecede yetkilerle teçhiz ve muayyen bâzı gelirle
rin yol işlerine tahsis edilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır. Bu tasarının bir an evvel kanu-
niyet kesbey'emesinin hayati ve verimli neticeler doyuracağında şüphe yoktur. 

10. 766 ncı Demiryolları bölümüne 1950 yılı için konan ödenek yekûnu gecen seneye nazaran 
7 591 132 lira fazlasiyle 24 208 720 liraya bfdiğ olmaktadır.. Bu fark başlıca iki maddede, Diyar
bakır, Cizre ve Elâzığ - Yan hatlarına ait olan birinci madde ile Kozlu - Ereğli hattı ile Armut
çuk şube hattına mahsus ödeneği ihtiva eden 4 neü maddede görülmektedir. Birinci maddedeki 
artışın sebebi, bu maddede bahsi gecen hat üzerindeki iş hacminin 1950 yılma isabet eden mik
tarın fazlalığından ve dördüncü maddeye isabet eden fazlalıkda 1949 yılında istihsal edilen 5415 
sayılı Kanuna istinaden inşasına girişilen Ereğli - Armutçuk şube hattının 1950 ye isabet eden ta
ahhüt miklarını karşılamaktan ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

1950 yılı bütçesine konan ödenekle yapılması düşünülen işler hakkında burada biraz tafsilât ar 
zetmeyi faydalı addeyl em ekteyim. 

Türkiye Cumhuriyeti memleketi demiryo'lariyle örmek kararını verdiği zaman memleketimizde 
mevcut hatların tulü dar ve geniş olmak üzere ceman 4071 kilometreden ibaret idi. Cumhuriyet 
devrinde 3645 kilometre yol yapıbnıştır. Ye bu mnksat uğrunda'şimdiye kadar Bayındırlık Bakan
lığınca 537 mi7 yon lira harcanmıştır. Diğer teşebbüslerin sarf ettikleri miktar 20 milyon ve satın 
alınmış bulunan hatların bedeli de tahminen 100 milyon lira olduğuna göre bugünkü şebekenin ma
liyetinin 657 milyon liraya baliğ olduğu görülür. 

Demiryolları inşa maliyeti harpten evveline nazaran 3, 4 misli ve hattâ 5 misli artmış olma
sına rağmen inşaat muhtelif istikametlerde ve bütçeye konan ödenek nispetinde ilerlemektedir. 

Bugün üzerinde çalışılmakta olan demiryolları şunladır: 

A) Alazığ - Yan hattı, 

3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarla, bu hat için veri1 en taahhüt salâhiyeti 210 milyon 
liraya varmıştır. 1947 sonuna kadar 97 300 000 lira harcanmıştır. 1949 yılı sonuna kadar da bir sene 
zarfında ayrıca 11 053 000 lira sarfedilmiş olacaktır. 1050 yılında bu hat için 13 milyon lira ödenek 
konmuştur. 

E'âzığ - Tatvan'a kadar o7an mesafe 448 kilometredir. Bu yol üzerinde Elâzığ'dan itibaren 
138 nci kilometrede bulunan Genç işletmeye açılmıştı?, 

Genç - Muş arasında faaliyet devam etmektedir. İTaîlın 1952 yılında Muş'a varacağı tahmin olun
maktadır. 

B) Erzurum - Sarıkamış hattı: 

4643 sayılı Kanunla bu hat için 40 000 000 lira tnah.uı salâhiyeti verilmiştir. 1949 sonuna kadar 
harcanan para 8 900 000 liraya baliğ olmaktadır. .19-19 yılı sonuna kadar da bir sene zarfında 
ayrıca 5 354 000 lira sarfedilmiş olacaktır. 1950 Bütçe sinde bu hat için 2 690 000 lira ayrılmıştır. 



— 346 — 
Bu hat üzerinde birinci merhale olarak Erzurum'• lan itibaren 87 kilometrede bulunan Horasan'a 

varılması düşünülmektedir. Ha san kale'ye kadar inşaat ikmal edilerek bu kısım işletmeye açılmıştır. 
Bu noktadan Horasan'a kadar alt yapı inşaat, bilm^ıir. Hasankale ile Horasan arasında ray fersi-
yatı devam edecek ve 1950 sonunda Horasan'a vai'iiacaktır. 

C) M araş Şube hattı ile, Narlı - Gazianteb hattı: 

Bu hat için 5413, 4643 sayılı kanunlarla verilen yetki 65 milyondur. 1948 sonuna kadar 4 700 000 
lira sarf edilmiştir. 1949 sonuna kadar da 2 mily >n 928 bin lira harcanacaktır. 1950 Bütçesinde ba 
hat için 2 813 720 lira ödenek konmuştur. 

Köprüağzı - Maraş hattı yapılmış ve işle I meye açılmıştır. 

1950 yılı içinde bu hat üzerinde noksan bulunan istasyon binalarının yapılması ve bâzı noksanların 
ikmal edilmesi düşünülmektedir. 

Narlı - Anteb hattı 85 kilometredir. Bu hat ünevindeki çalışmaya 1950 yılında da devam edilecek 
ve bu hat 1952 yılında ikmal edilecektir. Bundan sonra Anteb'den 100 kilometre mesafede Karka-
mış'a uzatılacaktır. 

766 neı bölümün bu kısma taallûk eden maddenin unvanı hizmetin mahiyetini tam olarak ifade 
etmektedir. Bu sebeple madde isminin (4G43 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince Maraş şube hat
tı ile Narlı - Gazianteb - Karkamış hattı yapma karşılık ve giderleri) olarak değiştirilmesi iktiza 
eder. 

D) Ereğli - Kozlu - (Çataldere - Armutçuk Şube) hat t ı . 

Bu hat için 5415 sayılı Kanunla 65 milyon lira taahhüt yetkisi verilmiştir. 1949 yılı sonuna 
kadar 2 500 000 lira sarfedilecektir. 1950 vılı içb: bu kıs.ııa 5,5 milyon lira tefrik edilmiştir. 

Ereğli - Kozlu 38 ve Çataldere - Armutçuk kısmı 6 kilometredir. Armutçuk şube hattı ile Ereğ
li hattından 8 kilometrelik kısımdadır. Armutçuk şube hattı 1951 de ikmal edilecektir. 

766 ncı bölümün 5 ve 6 neı maddelerini teşkil eden hizmetler için geçen senelerde bir ödenek 
ayrılmamakta ve inşaat maddelerinden ödenmekte idi. Bu sene bütün inşaat tertiplerinde olduğu 
gibi burada yeni maddeler açılmış ve 5 er bin lira konmuştur. 8 nci istikşaf ve etüd maddesinde 
geçen seneye nazaran 65 000 liralık bir indirme yapılmıştır. Geçen sene liman kısmına taallûk 
eden istikşaf ve etüd masrafları da bu maddeye konmuş idi. 1950 Bütçesinde limana ait kısım ayrı 
bir bölümde gösterildiği için buradan tenzil edilmiş ve limanların 10 ncu maddesine konmuştur. 

11. 767 nci limanlar bölümünün yekûnu 1949 yılma nazaran 1 235 000 lira noksandır. 

Bunun sebepleri maddelerin tahlilinde açıklanacak ise de en bârız sebebi olan esaslı bir nok
tayı şimdiden kaydetmek faydalı olur. 1950 Ocak ayında ödenmesi meşrut olan borçları karşıla

d ı üzere iki aylık ek ödenek kanununa tahsisat konmuş ve 1949 yılı Bütçesine mal edilerek 
ödenmek imkânı sağlanmış olduğundan bu bölümden 1 235 000 liranın tenziline imkân hâsıl olmuş
tur. 

Diğer değişiklikler tertip dâhilinde kalmaktadır. 

Bu bölüme konan ödenekle 1950 yılı içinde Ereğli, Trabzon, Amasra, İnebolu limanlarının in
şasına devam olunacaktır. 

Bunların her birine ayrılan ödenek miktarı e adı geçen limanların bugünkü durumu aşağı
da arzedilmiştir. 

A) Ereğli Limanı : 

Bu liman için 2214 ve 5223 sayılı kananlarla vorüen taahhüt salâhiyeti 20 milyon Ura olup 
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1948 yılı sonuna kadar bunun 12 2114 000 .lirası sarf edilmiştir. 1949 yılı içinde 3 437 000 lira 

sarf edilmiş olacaktır. 1950 yılı içindi 2 987 000 iira ö 3 enek konmaktadır. 

Ereğli Limanının esaslı işini teşkil eden 825 metre boyundaki dalgakıranın inşaatı epeyce iler
lemiştir. Dalgakıran bugünkü durumu ile vazife görecek hale gelmiştir. 700 metrelik rıhtım in
şaatına bu sene başlanacaktır. 

B) Trabzon Limanı : 

Bu liman için 4643, 5222 sayılı kanunlarla verilen taahhüt yetkisi 20 milyon liradır. 1948 seneni 
sonuna kadar 5 278 000 lira sarfedilmiştir. 1949 yılı içinde de 6 168 000 lira sarf edilmiş olacak
tır. 1950 yılında yapılacak iş için 1 950 000 lira ödenek konmuştur. 

Trabzon Limanında inşaatına başlanmış elam 700 metre uzunluğunda dalgakıran inşaatının ik
maline 1950 yılında da devam olunacağı ve 400 metreî.k rıhtım yapısına; da 1950 yılında başlanarak 
1951 sonunda tamamlanacağı öğrenilmiştir, 

C) tnebolu - Amasra Limanı : 

Bu liman için 4870 ve 5241 sayılı kanunlarla 7 milyon liralık taahhüt salâhiyeti verilmiştir. 
1948 seensine kadar yapılan sarfiyat 1 milyon 3 bin, 1949 içinde yapılacak sarfiyat ise 1 milyon 
liradır. 1950 yılı için 1 milyon 100 bin lira öde nek konmuştur. Bu ödenekle bu limanlardan 
başlanmış olan işlere devam olunacaktır. Bu hizmetin karşılığı olan üçüncü maddeye bu sene 
100 bin lira fazla konması taahhüt icabına uymak içindir. 4, 5, ve 6 ncı maddeler yeniden ihdas 
olunmuştur. Bu masraflar geçen senelerde inşaat tertibinden karşılanmakta idi. Bu sene görü« 
len lüzuma binaen ayrı maddelerle gösterilmiştir. 

8 nci maddeye konan 700 000 liraya .Trabzon Limanında kullanılmak Üzere zatülhareke ve 
dipten açılır çamur dubası satınalınacağı ve 500 tonluk olan 2 dubanın denizyolları havuzların
da imal edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 9 neu maddedeki ödenek Amasra ve inebolu limanlarının 
inşaatında kullanılmak üzere yaptırılacak olan sâbih vinç dubasının yaptırılması karşılığıdır. 

12. 7G9 neu bölüme konan ödenek 1949 yılma nazaran 1 200 000 lira fazladır. Bir taraftan 
büyük limanlarda inşaata devam edilirken diğer taraftan da iskele ve ufak barınaklar mevzuu 
ele alınmıştır. 5414 sayılı Kanunla bu iş için 25 milyon liralık taahhüt salâhiyeti verilmiştir, işe 
bu tsene başlanacak ve Hükümetçe bir program hazırlanarak ona göre çalışılacaktır. Kanunun bi
rinci maddesi hükmüne -göre 'bütçeye konacak ödeneğin üçte birini küçük mevzulara tahsisi iktiza 
etmektedir. Üst tarafı nispeten daha ehemmiyetli olan işlere ayrılacaktır. Bu bölümdeki ödenek 
bu hizmetin karşılığını teşkil eylemektedir. 

13. 775 nci bolümde bahsi geçen Meriç suyu mevzuu ile 776. bölümdeki taşkın sulara ve su 
baskınlarına karşı yapılacak korunma giderleri fasıllarında ödenek itibariyle geçen seneye naza
ran bir fark mevcut değildir. Ancak bütün masraflar geçen senelerde bir maddeye toplandığı hal
de bu sene muhtelif maddelere tefrik edilmiştir. 

14. 778 nci bölüme (Büyük su işlerine) 1950 yılı için de geçen sene olduğu gibi 16 260 000 
lira ödenek konmuştur. Bu tahsisatla büyük su işleri yapılmaktadır. Komisyonun yüksek malûmu 
olduğu üzere büyük su işleri için verilen taahhüt salâhiyeti, 

Lira 

31 000 000 3132 sayılı Kanunla 
50 000 000 4100 sayılı Kanunla 
40 000 000 4649 sayılı Kanunla 

1G5 000 000 5259 sayılı Kanunla 

286 000 000 Toplamı 
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liraya baliğ olmuştur. Bu yetkiden ilk üç, kanunla verilen 121 milyonluk tahsisat 1948 yılı sonuna 
kadar tamamen sarf edilmiştir. Halen 165 milyonluk yetkiden sarfiyat yapılmaktadır. Bu miktar
dan 1949 senesi zarfında 23 milyon 690 bin liralık kısmı ele alınmıştır. Yapılacak iş programla 
tesbit olunmakta ve Bakanlar Kurulunca tasvip olunduktan sonra tatbik mevkiine konmaktadır. 
1950 Bütçesinde sürekli onarmalar ayrı bir maddede gösterilmiştir. Mevcut makine ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi giderleri ile mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı ayrı 
ayrı olmak üzere 3 nçü ve 4 ncü maddelerde gösterilmiştir. <.'. ncü maddeye konan Ödenek mevcut 
hafriyat makinelerine yedek malzemesinin mubayaası ile tamirlerini karşı! ryacaktır. Su işlerinin 
muhtaç olduğu hafriyat makinelerinin Marşhall Pilânı tarikiyle tedarik edimesi yoluna gidilmiş ve 
takriben bu sene çin 1 milyon 400 dolarlık makine mubayaasına tevessül edilmiştir. Heyeti umumi-
yesinin kıymeti 6 milyon 680 bin dolara baliğ olacak bulunan bu talebin Paris'teki Marşhall 
teşkilâtı tarafından kabul edildiği ve önümüzdeki sene içinde ilk partinin gelmesinin muhte
mel bulunduğu anlaşılmıştır. 4 ncü maddeye konan 50 000 lira ile memleket dâhilinde tedariki müm
kün görülen makine ve sair malzeme mubayaa edilecektir. 

.') ıi'-'i maddeye konan milyon lira, işletmeye açılmış olan 960 000 dekarlık mevcut 14 tane sula
ma tesisinin işletme giderlerine ve bu işletmelerde çalışan amele masraflarına, kanal temizleme ve ora
larda çalıştırılan makinelerin masraflarına karşılıktır. 

15. 779 ncu küçük su işleri ve her türlü giderleri bölümünde bu seneki bütçede 500 000 lira
lık artış vardır. Ve tezayüdün sebebi şu suretle izah edilebilir. 

Küçük sular, nispeten ufak emeklerle, civarları için büyük fayda'ar sağlıyan sulama, taşkınlar
dan koruma veya bataklıkları kurutma mevzuları n içine almaktadır. Bu bölüme taadûk eden hiz
metler sureti umumiyede bir senede ikmal edilmekle ise de ikmali mümkün olmıyacak vaziyette 
o'1 anlar Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci mıddesine istinaden ve mevcut ödeneğin % 50 sini 
geçmemek üzere gelecek seneye geçici taahhüde girişilmek suretiyle temin edilmektedir. Bu ter
tipten ödenek verilmesi için pek çok müracaat ve talepler vâki olduğu alman izahattan anla
şılmaktadır. Bunlardan en verimli ve en az masr.'ifla yapılabilmesi kabil o'anlar ön plâna alınmak 
suretiyle yapmak zaruretinde kalınmaktadır. Bu iş için daha fazla ödeneğe ihtiyaç var isede 1950 
yılı için ancak yarım milyon liralık bir artırma sağlanabilmiştir. Bu tertipte de diğerlerinde ol
duğu gibi ödenek muhtelif maddelere ayrılmıştır. 

Büyük su işlerine şimdiye kadar ehemmiyetli miktarda paralar tahsis ve sarf edilmiş olmak1 a be
raber bu konuda henüz karşılanmamış birçok ihtiyaçlar mevcut olduğu aşikârdır. Bu iş büyük mik
tarda paraya ihtiyaç hissettirmekte ve bunun bütçe ile temini ağır bir yük teşkil edeceği şüphe
siz bulunmaktadır. Bundan faydalanacakların da malî külfete iştirak etmelerini sağ'ayıcı bir tedbir 
aramak zamanının gelmiş olduğuna kani olan Hükümetin bir kanun tasarısı hazırlamakta olduğu 
haber alınmıştır. Su işlerimizin yapım ve işletilme finde takip edilecek usul1 ere yeni bir veçhe ver
mek üzere bir teşkilât kurulması bu teşkilâta hükmi şahsiyet verilmesi ve ilgililerin sağlıyacakları 
faydaya mukabil bu işlerin finansmanına iştiraklerinin sağlanması hususlarının bu tasarıda yer 
alacağı umulmaktadır. Bu tasarının bir m evvel i İcmal, edilerek Büyük Millet Meclisine sunulmal
ın temenniye değer bulmaktayım. 

16. 780 nci Ankara lâğımlarının yapma giderlerinde bu sene 312 065 liralık bir indirme ya
pılmıştır. 4099 sayılı Kanunla lâğım işi için 7 200 000 liralık taahhüt salâhiyeti alınmış idi. 1948 
sonuna kadar 4 773 200 lira sarf edilmiştir 1949 "Bütçesine 1,5 milyon lira ödenek konmuş o da ta
mamen sarfedilmiştir. Geriye taahhüt bakiyesi ol;:-ık 897 932 lira kalmış olduğundan bunu karşı-
lıyacak ödenek bu tertibin 2 nci maddesin':'- kon ;;şiur. İşletme giderleri adiyle 4 ncü maddeye 
konan 30 000 lira ödenek yapılan lâğımların bele 'iyeye devrine kadar geçecek zaman zarfında ge
çireceği tecrübe devresine ait masrafların ka r ş ı ' ^d ı r . 7 nci maddede mevzuubahis yapma gider
leri, Ankara lâğımlarının, inşası sırasında bozulan yo"'larm eski haline ifrağı için yapılacak masraf-
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lann karşılığı .olduğu ifade edilmiş ve bu masrafı da lâğım masrafları arasında mütalâa edilmiş
tir. 

17. 784 ncü teknik hizmetler geçici görev yollukları bölümüne konan ödenek 1949 Bütçesine 
nazaran 75 000 liralık bir fazlalık arzetmektedir. Keşif, kontrol, yönetim ve kabul işleri için muh
telif yerlere gönderilen teknik elemanların yolluk istihkaklarını karşılamak üzere konan ödeneğin 
iş hacminin artmasından dolayı kâfi gelmediği anlaşıldığından 1950 yılı için 75 000 lira fazla is
temek zarureti karşısında kalınmıştır. 

Netice : 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin yönetim giderleri, daire hizmetleri, tertipleriyle tasarrufu 
mümkün görülen diğer bölümlerden raporumun baş tarafında arzettiğim gibi kabil olan tasar
ruflar yapılarak elde edilen miktar bu sene Bayındırlık Bütçesine açıktan eklenmesi mümkün 
görülen miktar ile birlikte yatırım kısmında gerekli görülen terkiplere tahsis edilmiştir. Yatırım 
kısmını teşkil eden hizmetler ise memleketin iktisaden kalkınmasını sağlıyacak ve hayati ihti
yaçları karşılıyacak mevzular olduğu ve bunların bir an evvel tahakkuku matlûp bulunduğu ci
hetle buralardan her hangi bir indirmeye gidilmesi bahis konusu olmamak lâzımgelir. Bu itibar
la Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin kabulünü Komisyonun yüksek tasvibine arzederim. 

Niğde Milletvekili 
Rifat Gürsoy 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

201 

202 

204 

1 
2 
3 
4 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylığı 
îller memurları açık aylığı 

ı * 

i 

5 661 122 

12 100 

1 705 801 
?> 981 121 

7 999 
1 

1 516 477 
3 064 153 

7 999 
1 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 tiler hizmetlileri ücreti S 392 040 

Bölüm toplamı 392 040 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler üc

ret \ 2 220 360 
2 îller geçici hizmetliler ücreti J 

198 660 
188 220 

386 880 

1 580 080 
1 073 100 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 100 000 

Bölüm toplamı 5 673 222 5 694 922 4 588 630 

194 460 
175 980 

370 440 

715 260 
486 120 

Bölüm toplamı 2 220 360 2 653 180 1201380 

62 000 62 000 

205 
II - Başka haklar 

Geçici tazminat 106 557 111 718 89 388 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam1 } 
mı [ 190 000 

2 İller memurları çocuk zammı J 
3 Merkez memurları doğum yar- ] 

dimi ' . I- 30 000 
4 iller memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar- } 

dimi \ 10 000 
6 İller memurları ölüm yardımı J 
7 Yakacak zammı 3 000 

301 

55 000 
135 000 

4 000 
11 600 

4 000 
6 000 
3 000 

49 000 
99 000 

• 3 800 
9 000 

3 300 
4 500 
3 000 

Bölüm toplamı 233 000 218 600 171 600 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 4 500 3 000 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 5 686 5 686 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

210 Temsil ödeneği 
304 128 

2 100 
335 079 

2 100 
273 329 

2 100 

İkinci kısım toplamı 9 031 407 9 474 665 6 767 553 

1 
2 
3 
4 

Üçüncü ktstm - Yönetim gi
derleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

6 400 
6 400 
9 600 
4 000 

5 250 
3 200 
7 680 
4 000 

4 200 
2 560 
6 080 
3 200 
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1949 1950 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 Isıtma 11200 11200 8 960 

Bölüm toplamı 37 600 31 330 25 000 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 5 200 4 700 3 760 
2 Döşeme ve demirbaş 17 600 14 080 11 280 
3 öteberi giderleri 6 800 6 800 5 440 
4 Aydınlatma 1 600 1 600 1 100 
5 Isıtma 6 400 6 400 5 100 

Bölüm toplamı 37 600 33 580 26 680 

Basılı kâğıt ve defterler 8 000 7 000 5 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez daireleri posta ve tel- ] 
graf ücretleri [• 70 000 35 000 28 000 

2 iller daireleri posta ve telgraf | 
ücretleri J 30 000 24 000 

3 Merkez telefon giderleri \ 1 7 nm 15 700 12 500 
4 îller telefon giderleri J l i Wü 1 300 1 040 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

îller kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

87 000 

15 100 
11 200 

30 000 
20 000 
24 000 
50 000 

1 000 

32 000 

1 100 
7 840 

30 000 
18 000 
24 000 
45 000 

1 000 

65 540 

1 100 
7 840 

21 528 
14 000 
24 000 
10 000 

1 000 

Bölüm toplamı 125 000 118 000 70 528 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabıü edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez \ 
2 İller S 

Bölüm toplamı 

309 Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi-

452 

453 

15 000 4 000 
16 000 

15 000 20 000 

2 000 2 000 

3 200 
12 800 

16 000 

2 000 

403 
451 

0 
0 

1 

2 

derleri 
Merkez taşıt işletme giderleri 
Merkez taşıt onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone karşılık
ları 
Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

2 000 
0 
0 

4 000 

340 500 

10 000 

20 000 
15 000 

35 000 

2 000 
0 
0 

4 000 

304 850 

5 000 

10 000 
10 000 

20 000 

2 000 
0 
0 

4 000 

221 688 

3 000 

8 000 
8 000 

16 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 60 000 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı 3 100 2 500 2 000 



Bayındırlık Bakanlığı 
1949 1950 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Atatürk Anıt - Kabir parkının 
bakım giderleri 
Kurs giderleri 
Müheidis kursuna gönderilen
lerin yolluk ve gündelikleri 
4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü gideri eVi 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

0 

3 100 

0 

60 000 

12 000 

72 000 

180 100 

30 000 

32 500 

100 000 

24 000 

12 000 

36 000 

193 501 

24 000 

26 000 

100 000 

24 000 

12 000 

36 000 

181 001 

Beşinci hinim - Borçlar 

Geçen yıl borçları 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçları 3 000 3 000 3 000 
1928 - 1944 villan borçları 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

4 000 

24 000 

4 000 

24 000 

4 000 

24 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Halkın yapacağı su işlerine 300 000 1 300 000 1 300 000 
Yer sarsıntısı ve sair âfetler
den zarar gören bölgelere 
Yer sarsıntısından evvel ve 
sonra alınacak tedbirler hak
kındaki 4623 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak işlemler kar
şılığı 325 000 100 000 100 000 



Bayındırlık Bakanlığı 355 

.13. M Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

öth'iıe&i 
Lira 

1950 yılı için 
I lüküuıetçc Komisyonca 

istenen kubul (-d il en 
Lira Lira 

Yer sarsıntısı bölgelerinde ha
rap olan özel idarelere ve bele
diyelere ait bina ve tesislerin 
yapımı için 
Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere (gi
der şekli Bakanlar Kurulunca 
belirtilir). 

500 000 

218 935 

250 000 

603 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik îşleri Etüd İdaresine 
yardım 

Altıncı, kısım'toplamı I 343 935 

1 250 000 
rz^ :y. -U-" 
3 900 000 

250 000 

1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 1 043 935 1 350 000 1 350 000 

1 250 000 

3 900 000 

Yedinci hinim - Yahrtmhn' 
Onarmalar 

701 Onarma işleri 

L - Kamulaştırma 
711 Kamulaştırma işleri 

I I - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

731 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
0 Ankara Gençlik parkı ve gazi

no inşaatı tamamlanması. 
1 Adalet Bakanlığı 
0 Emniyet Genel Müdürlüğü . 
2 Maliye Bakanlığı 
3 Millî Eğitim Bakanlığı 
0 Devlet Meteoroloji îşleri Genel 

Müdürlüğü 
0 Jandarma Genel Komutanlığı 
0 Bayındırlık Bakanlığı 
4 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı 
5 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

30 000 30 000 

62 000 
545 940 
38 800 

2 160 123 
1 605 350 

0 
0 

30 070 

2 425 000 
175 000 

0 
190 000 

0 
500 000 
511 816 

0 
0 
0 

1 193 042 
0 

0 
t 750 000 

0 
500 000 

1 611 816 

0 
0 
0 

2 048 042 
157 040 



ı Bayındırlık Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

- 1949 
Yı l ı 

ödeneği 
.Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Tarım Bakanlığı ziraat işleri 766,690 . 1 559 001 
Tarım Bakanlığı veteriner iş
leri O • 
Ulaştırma Bakanlığı 97 000 
5032 sayılı Kanun gereğince 
istanbul Adalet binası yapımı 
ve her türlü giderleri 285 000 
Hükümet konakları inşaatı O 
5368. sayılı Yörem Savaş Ka
nunu gereğince vücuda i t t i r i 
lecek vapı ve tesis isleri her 
türlü giderleri ' O 545 564 1745 564 

0 
0 

0 
0 

559 000 
97 000 

500 000 
0 

Bölüm toplamı 8 191 473 2 940 423 9 627 463 

•1 850 000 

0 

0» 

4 850 000 

:j 997 000 

2 999 

•1 

4 000 000 
jmı 

:j 997 ooo 

2 999 

1 

4 000 000 

5011 sayılı Kanun Gereğince 
Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklentileri yapımı 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut ınakina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

4626 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak meniur meskenleri 
(500 000 lirası Doğu bölgeleri 
için) 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makimi ve arakların 
onarılması vo yenilenmesi 
Mevcutlara ilaveten alınacak 
makinalar karşılığı 

5243 sayılı Kanun gereğince 
Erzincan'da yaptırılacak mes
kenler ve her türlü giderleri 
Bina yapımı giderleri 2 OOO 000 1 599 998 1 599 998 
Mevcut makimi vı* uranların 
onarılması vo yenilenmesi O . 1 * 1 

n 500 ooo 

0 

0 

3 500 000 

1 495 000 

4 999 

1 

1 500 000 

1 495 000 

4 999 

1 

1 500 000 



Bayındırlık Bakanlığı — 357 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

3 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

2 000 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 

1 600 000 

1 

1 600 000 

735 

736 

1 
2 

3 

5511 sayılı Kanun gereğince 
Gördes İlçesinin nakledileceği 
yerde yapılacak meskenler 
karşılığı 
4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp akültesi yapımı 
ve her türlü giderleri 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçların* 
onarılması 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

0 

475 000 

0 

0 

475 000 

0 

299 998 

1 

1 

300 000 

500 000 

299 998 

1 

1 

300 000 

4677 sayılı Kanun gereğince 
Atatürk Anıtı yapma ve hşr 
türlü giderleri 

0 Bina yapımı giderleri 
0 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar kşarşılığı 

2 472 138 

0 

Ö 

Bölüm toplamı 2 472 138 

Yer sarsıntısı bölgelerinde res
mî binalar yapma ve her türlü 
giderleri (Gider şekli Bakan
lar Kurulunca belirtilir) 

0 Bina yapımı giderleri 
0 Mevcut makina/ ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
0 Mevcutlara ilâveten almacak 

makinalar karşılığı 

1 200 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

0 
sa 

Bölüm toplamı 1 200 000 0 0 



358 Bayındırlık Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

737 5367 sayılı Kanun gereğince 
hava meydanları yapımı için 
girişilecek yüklenmeler karşı
lığı 

1 Yapım giderleri 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutalara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

738 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun 
ıslahı, genişletme, değiştirme 
ve düzeltme her türlü giderleri 

1 Bina yapımı giderleri 
2 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar karşılığı 

761 

0 

0 

0 

7 057 752 

298 000 

2 644 248 

7 057 752 

298 000 

2 644 248 

0 
0 
0 

0 

0 

Bölüm toplamı 

II - Yollar ve köprüler 
Yollar ve köprüler 
Sürekli onarmalar 
Şose ve köprüler yapımı 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
istikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

14 
24 

0 

000 000 
000 000 

0 

0 
600 000 

38 600 000 

3 

20 000 000 
24 250 000 

4 000 000 

500 000 
1 250 000 

50 000 000 

îl ve köy yolları yapımı için 
özel idarelere (Tevzi şekli Ba
kanlar Kurulu karariyle ya
pılır) 

0 10 000 000 10 000 000 

0 
o 
o 
o 
o 

o 

0 7 000 000 7 000 000 



Bayındırlık Bakanlığı — 358/1 — 

M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Demiryollar 
1 3262, 3813, 4643 ve 5057 sayılı 

kanunlarla yapılacak Diyar
bakır - Cizre , Elâzığ - Van hu
dut hatlarivle Bitlis şube hat
tı yapma karşılık ve giderleri 9 713 000 13 000 000 13 000 000 

2 4643 sayılı Kanun gereğince 
yapılmakta olan Erzurum hat
tı uzatma karşılık ve giderleri 3 744 588 2 690 000 2 690 000 

3 4643 ve 5413 sayılı kanunlar 
gereğince Maraş şube hattı ile 
Narlı - Gazianteb - Karakamış 
hattı yapma, karşılık ve gider
leri 2 900 000 2 813 720 2 813 720 

4 5415 sayılı Kanun gereğince 
Kozlu - Ereğli hattı ile Armut
çuk şube hattı yapma karşılık 
ve giderleri 0 5 500 000 5 500 000 

5 Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 0 5 000 5 000 

6 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 0 5 000 5 000 

7 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleri 15 000 15 000 15 000 

8 istikşaf, etüd, aplikasyon ve 
proje ihzarı ve kamulaştırma 
giderleri 245 000 180 000 180 000 

Bölüm toplamı 16 617 588 24 208 720 24 208 720 

Limanlar 
2214 ve 5223 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Ereğli Li
manı yapma karşılık ve gider
leri 3 337 000 2 987 000 2 987 000 
4643 ve 5222 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Trabzon 
Limanı yapma karşılık ve gi
derleri 4 500 000 1 950 000 1 950 000 
4870 ve 5241 sayılı kanunlar 
gereğince Amasra - İnebolu li-
limanlarının yapma karşılık ve 
giderleri 1 000 000 • 1 100 000 1 100 000 



— 358/2 — Bayındırlık Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

0 

0 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 

50 000 

25 000 

300 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

50 000 

25 000 

300 000 

4 Ereğli limanı inşaatında mev
cut makina ve araçların onarıl
ması ve yenilenmesi 

5 Trabzon Limanı inşaatında 
mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

6 Amasra - İnebolu Limanı inşa
atında mevcut makina ve araç
ların onarılması ve yenilen
mesi 

7 Ereğli limanı inşaatı için mev
cutlara ilâveten alınacak maki-
nalar karşılığı 

8 Trabzon limanı inşaatı için 
mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 0 700 000 700 000 

9 Amasra - inebolu limanı inşa
atı için mevcutlara ilâveten 
alınacak makinalar karşılığı 0 375 000 375 000 

10 istikşaf, etüd, aplikasyon ve 
proje ihzarı ve kamulaştırma 
giderleri 0 65 000 65 000 

Bölüm toplamı 8 837 000 7 602 000 7 602 000 

0 
0 
0 

0 

Antalya Limanı mendireğinin 
onarma ve uzatma ve rıhtım 
yapma giderleri 
Onarmalar 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

0 
1 000 

0 

0 

1 000 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

769 5414 sayılı Kanun gereğince 
iskele ve ufak barınaklar ya
pımı karşılık ve giderleri 

1 Onarmalar 0 125 000 125 000 
2 Yeni yapı 300 000 1 075 000 1 075 000 
3 Mevcut makina ve araçların 

onarılması 0 1 1 



Bayındırlık Bakanlığı — 358/3 — 

M. ödeneğin çeşidi 

4 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

IV - î>u işleri 
Meriç su işleri 
Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
îşletme giderleri 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşı yapılacak korunma 
giderleri 
Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
îşletme giderleri 
istikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

Şamran Kanalı yapma ve onar
ma giderleriyle Van hududu 
dâhilinde bulunan bataklık ve 
suların ıslahı giderleri 
Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O 299 999 

50 000 

50 000 
0 

O 

0 
O 
0 

50 000 

50 000 

49 995 
1 

50 000 

299 999 

300 000 1 500 000 1 500 000 

50 000 
0 
0 
0 
0 
0 

10 000 
9 997 

1 
1 
1 

30 000 

10 000 
9 997 

1 
1 
1 

30 000 
50 000 

49 995 
1 

50 000 

50 000 
0 
0 
<* 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 



— 358/4 — Bayındırlık Bakanlığı 

B. M. 

0 
0 

ödeneğin çeşidi 

İşletme giderleri 
İstikşaf, etüd aplikasyon 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 
0 

50 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

778 

779 

780 

3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak 
su işleri giderleri 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
İşletme giderleri 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 

Bölüm toplamı 

Küçük su işleri her türlü gi
derleri 
Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
İşletme giderleri 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 

0 
16 000 000 

0 

0 
250 000 

10 000 

16 260 000 

0 
1 500 000 

0 

0 
0 
0 

1 500 000 
13 400 000 

200 000 

50 000 
1 000 000 

110 000 

16 260 000 

1 
1 990 000 

1 

1 
1 

9 996 

1 500 000 
13 400 000 

200 000 

50 000 
1 000 000 

110 000 

16 260 000 

1 
1 990 000 

1 

1 
1 

9 996 

Bölüm toplamı 1 500 000 2 000 000 2 000 000 

4099 sayılı Kanun gereğince 
Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 
Sürekli onarmalar 
Yeni yapı ve saslı onarmalar 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 
İşletme giderleri 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 

0 
1 500 000 

0 

0 
o 
o 

1 
897 932 

1 
30 000 
10 000 

1 
897 932 

1 
30 000 
10 000 



Bayındırlık Bakanlığı — 358/5 — 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ankara lâğımlarının yapma 
giderleri 0 250 000 250 000 

Bölüm toplamı 1 500 000 1 187 935 1 187 935 

Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 
Demiryollar ve limanlar 
Yapı ve imar işleri 
Şose ve köprüler 
Su işleri 

Bölüm toplamı 

60 000 
200 000 
425 000 
175 000 

860 000 

60 000 
200 000 
500 000 
175 000 

935 000 

60 000 
200 000 

0 
175 000 

435 000 

Yedinci kısım toplamı 107 314 199 131 164 082 87 751 122 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
9 031 407 

340 500 
180 100 
24 000 

1 343 935 
107 314 199 

118 239 461 

5 320 
9 474 665 

304 850 
193 501 
24 000 

3 900 000 
131 164 082 

145 066 418 

5 320 
6 767 553 

221 688 
181 001 
24 000 

3 900 000 
87 751 122 

98 850 684 





22 - Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı 



Gerekçe 

M. 

1 Merkez memurları aylığı: 
2 ÎUer memurları aylığı: 

Ekonomi ve Ticaret kısımları kuruluş kanunlarına bağlı cetvellere göre 889 memur 
kadrosu olup bu kadrolardan «L» cetveline alman 231, işletmeler Bakanlığına devre
dilen 104, 5439 sayılı Kanun gereğince kadrosu kaldırılan 12, toplamı 347 memur kad
rosu çıkarıldıktan sonra fiilî kadro olarak kalan 542 memurun bir yıllık aylıkları tu
tarı olan 2 284 500 liraya dış kurulu? emsal farkı olarak hesaplanan 624 000 lira ek
lenmek suretiyle 2 908 500 liraya baliğ olmaktadır. Bu ödenek merkez ve iller memur
ları aylığı olarak iki maddeye ayrılmıştır. 

3 Merkez memurları açık aylığı: 
4 iller memurları açık aylığı: 

Halen açıkta bulunan 7 memurun açık aylıkları karşılığı olaıak iki maddeye 20 580 lira 
konulmuştuur. 

1 Merkez hizmetlileri ücreti: 
2 iller hizmetlileri ücreti: 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı «D» cetvelinin Ekonomi ve Ticaret kısımlarında mev
cut 274 hizmetliden işletmeler Bakanlığına ayrılan 68 hizmetli kadrosu düşüldükten son
ra 206 hizmetlinin bir yıllık ücretleri tutarı 335 880 liradır. Bu miktardan 19 220 lirası kıs
men tasarruf, kısmen de muhtelif bakanlıklarda müşterek mahiyetteki hizmetlere ait 
kadrolarda Bütçe Komisyonunun temennilerine de uyularak ekip halinde Maliye Büt
çesinde toplanması prensipinden mülttem olarak indirilmiş ve geriye kalan 316 660 lira 
ödenek dâhilinde hizmetliler kadrosunda bâzı değişiklikler yapılarak merkez ve iller 
olarak iki maddeye ayrılmıştır. 

2 iller geçici hizmetlileri ücreti: izmir ve Adana 'da iki aynı müddetlle açılacak pamuk 
kurslarında ders verecek öğretmenlerin ücretleri barcılığı olarak 1 000 lira konulmuş
tur. 

Gezici tazminat: Fiilî kadroların (L cetveli hariç) müstahak oldukları tazminat miktar
ları bir yıllık tutarı (100 080) lira konulmuştur. 0 

1 Merkez memurları çocuk zammı: 
2 iller memurları çocuk zammı: 

Fiilî kadroya dâhil memurların 623 çocuğu olup bunların bir yıllık çocuk zammı tutarı 
olan 74 760 liraya yeni doğacak çocuklar için 2 240 ilâvesiyle iki maddeye 77 000 lira 
Ödenek teklif edilmiştir. 

5 Merkez memurları ölüm yardımı 
6 iller memurları ölüm yardımı: 

1949 Bütçesinin ticaret kısmında bulunan 5 000 lira ekonomi kısmında bulunan 5 000 
liradan işletmeler Bakanlığına devredilen memurlar için % 40 düşülmek suretiyle alman 
yekûna göre 8 000 lira konulmuştur. 



iller telefon ücret ve giderleri: 
Bu bölümden 1948 yılında yalnız ticaret kısmının sarfiyatı 70 725 liradır. Ekonomi 
kısmından Bakanlığımız teşkilâtında kalan dairelerin giderleri de gözönünde bulun
durularak her iki kısımdaki 1949 yılı ödeneği olan 93 000 liradan 13 000 lirası düşül
mek suretile dört maddeye 80 000 lira ödenek konulmuştur. 

Ktra karşılığı: 
t i ler: izmir'deki Bölge Ekonomi Müdürlüğü binası tahliye edilmek üzere bulunduğun
dan buranın kirası olan 1 120 lira düşülmek suretiyle 35 000 lira ödenek konulmuştur. 

Giyecekler: Standardizasyon kontrolörleri buzhanelerde peynir kontrolleriyle meşgul 
oldukları zamanlarda, ve kışın yağmurlu ve soğuk havalarda gemi ve rıhtım üzerlerin
de yapacakları kontrollerde hizmetin icap ettirdiği şekilde giyinmelerinin temini için 
1 200 lira ve diğer hizmetliler giyim, eşyaları için 7 000 lira ki ceman 8 200 lira öde
nek konulmuştur. 

Yolluklar r 
Sürekli görev yolluğu: Bir yıllık ihtiyacı karşılıyacağı mülâhazasiyle geçen senekj ti
caret kısmı ödeneği olan 9 400 liranın konulmasiyle iktifa edilmiştir. 
Geçici görev yolluğu: 1949 yılı bütçesinin ekonomi ve ticaret kısımları toplamı olan 
64 55] liradan, işletmeler Bakanlığına devredilen 104 memur için 39 500 liralık ödene
ğin % 38 i hesabiyle 15 010 lira düşülerek 49 541 lira teklif edilmek icap ederse de 
tasarruf maksadiyle bu miktardan 9 541 lira düşülmek suretiyle 40 000 lira ödenek 
konulmuştur. 
Müfettişler yolluğu: Müfettiş adedine ve teftiş programına gör* hesap edilerek 87 76-. 
lira konulmuştur. 
Yabancı memleketler yolluğu: Bu yıl yabancı memleketlere memur gönderilmiyeceğin-
den 4 080 lira düşülmek suretiyle bu tertibe yalnız (1) lira ödenek konulmuştur. 
Yabancı uzman ve tercümanlar yolluk ve başka giderleri: Bu sene yabancı uzman ge-
tirilmiyeceğinden tertibi muhafaza için 9 999 lira düşülmek suretiyle (1) lira ödenek 
konulmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları: 

Merkez : Geçen yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak ihtiyaca göre bu iki madde
ye 11 000 lira ödenek konulmuştur. 
iller : 

Ticaret Ataşelikleri giderleri : Bu bölümün muhtelif maddelerinden tasarruf maksa
diyle kısmen tenzilât yapılmış ve kira artışı dolayısiyle kira maddesine 6 000 lira ek
lenmiştir. 

Temsil giderleri : Geçen yıl bütçesinin yalnız ticaret kısmındaki ödeneğin teklifiyle ik
tifa edilmiştir. 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları giderleri : Harb dolayısiyle tatbikatı gevşetilmiş olan 
Sanayi norm ve Standartları tüzüklerinin bu yıl ciddî surette tatbiki ve lâboratuvarla-
ra muktazi ecza ve malzemenin alınabilmesi için 5 000 lira konulmuştur. 

Mekşuf madenlerin ilân ve sair giderleri : Mekşuf madenlere imtiyaz veya işletme ruh
satnamesi verilmesi, ruhsatnamelerin iptali ve imtiyazların feshi için yapılacak ilân mas
raflarını karşılamak üzere 20 000 lira konulmuştur. 
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206 7 Yakacak zammı : Halen rakımı yüksek mahallerde teşkilâtımız olmadığından bu mad
deye (1) lira ödenek konulmuştur. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
Emsal farkı düşüldükten sonra geri kalan ödeneğin binde biri üzerinden konulmuş
tur. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı : Bakanlığımız memur ve hizmetlilerinin aldıkları aylık ve ücretlere göre 
hesaplanarak 144 719 lira konulmuştur. 

210 Temsil ödeneği : Kanununa göre hesap edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 1949 yılı Bütçesinin Ticaret kısmında 15 000, Ekonomi kısmında 8 000 

lira mevcut idi. Bir kısım hizmetlerin İşletmeler Bakanlığına geçmiş olması dolayısiyle 
bu miktardan 3 000 lirası düşülmüş kırtasiye fiyatlarının % 10 indirilmiş olmasından 
dolayı bir miktar daha tasarruf yapılmış ve bu sebeple (1.8 000) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 1949 Bütçesinin Ticaret kısmına 4 500, Ekonomi kısmına 3 000 
lira konulmuştu. Ekonomi kısmına konulan ödenek nazara alınmadığı gibi Ticaret kıs
mına konulan ödenekten de 500 lira düşülmek suretiyle 4 000 lira konulmuştur. 

3 öteberi giderleri : 1949 Bütçesinin Ticaret ve Ekonomi kısımlarında 13 500 lira mevcut 
idi. Bu miktardan 8 500 lira düşülmek suretiyle 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

4 Aydınlatma : Bakanlık merkez binasının Aydınlatma hizmet ve masrafları İşletmeler 
\ Bakanlığı Bütçesinden temin edileceğinden bu maddeye yalnız Toprak Mahsulleri bina

sında Bakanlığımız teşkilâtına tahsis edilen kısmın masrafı karşılığı olarak 2 000 lira 
konulmuştur. 

5 Isıtma : Ekonomi Merkez binasının Isıtma hizmet ve masrafları işletmeler Bakanlığı 
Bütçesinden temin edileceğinden bu maddeye yalnız Toprak Mahsulleri binasında Ba
kanlığımız teşkilâtına tahsis edilen kısmın masrafı karşılığı olarak 2 500 lira konul
muştur. 

302 İller büro giderleri : 
1 Kırtasiye : Bakanlığımızın İller teşkilâtından İşletmeler Bakanlığına bir devir yapılma

mış olduğundan bu maddeye her iki kısımdaki ödeneğin toplamı bir kalemde 1950 
ödeneği olarak gösterilmek icap ederse de, bâzı îller Ekonomi ve Ticaret Müdürlükleri
nin yekdiğeriyle birleştirilmesi hasebiyle bir tasarruf sağlanacağı düşünülmüş ve bu 
sebeple bu madde için 1 000 lira noksaniyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş : Birinci maddedeki gerekçeye göre (1 000) lira noksaniyle 3 000 
lira teklif edilmiştir. 

3 öteberi giderleri : Birinci maddedeki gerekçeye göre (1 000) lira noksaniyle 6 000 lira 
konulmuştur. 

4 Aydınlatma : Birinci maddedeki gerekçeye göre (1 000) lira noksaniyle 5 000 lira ko
nulmuştur. 

5 Isıtma : Birinci maddedeki gerekçeye (1 000) lira noksaniyle 4 500 lira konulmuştur 

303 Basılı kâğıt ve defterler: 1949 yılı bütçesinin ekonomi ve ticaret kısımlarında 17 200 
lira mevcut idi. Bu miktardan 2 450 lira düşülmek suretiyle 14 750 lira konulmuştur. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
2 İller posta ve telgraf ücretleri: 
3 Merkez d' îreWi t«İAİfrm iWe* ve «idari r\ 
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451 Yayın giderleri : Tasarruf tedbirleri dolayısiyle Ticaret ve Ekonomi kısımlarında mev-> 
cut 58 300 liradan, 19 300 lirasa düşülmek suretiyle 39 000 lira ödenek konulmuştur. 

453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri : 
1 Katılma payı karşılığı : Beynelmilel Paris ölçüler ve ayar bürosu aidatı karşılığı ola* 

rak verilmesi icap eden 5 000 liranın 1950 yılı başında verilmesi icap ettiğinden 1949 
yılı bütçesine ek ödenek verilmek suretiyle temm edilmiş olduğundan düşülmüştür. 

2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin : 
Yolluk ve giderleri : Dış memleketlerde yapılacak kongre ve konferanslara katılması ka
rarlaştırılacak delegelerin yolluk ve başka giderlerini karşı]ıyabilmek üzere 15 000 lira 
konulmuştur. 

457 iç kongreler : İthalât ve ihracat işlerinin düzenlenmesi, tütün kongresi, istihsal madde
leri kalitelerinin yükseltilmesi için yapılacak toplantılar giderlerini karşılamak üzere 
konulmuştur. 

458 Sergi giderleri : 
1 Hükümetçe katılmasına karar verilecek 

Dış sergiler : Çekoslovakya ve Almanya'da açılması muhtemel sergilerle Amerika'da 
Birleşmiş Milletlerce tertiplenecek sergiye iştirak edilebilmek üzere 50 000 lira konulmuş
tur. 

476 Standardizasyon kursları : 
Kursa geleceklerin yollukları ve gündelikleri : İzmir ve Adana'da iki ay müddetle açılacak 
pamuk kurslarına iştirak edecek. 

2 Yönetim ve saire giderleri : Kontrolörlerin yoUuklariyle zaruri masraflarını ve kursla-
'«• rın icap ettirdiği yönetim ve saire giderlerini karşılamak üzere birinci maddeye 7 000 

ikinci maddeye de 2 000 lira ödenek konulmuştur. 

721 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için makine, aletler ve edevat satınalma ve onarma 
giderleri : Lâboratuvarlardaki mevcut makinelerin onarılması ve yeniden alınmasına lü
zum görülen makineler bedellerini karşılamak üzere iki maddeye 5 000 lira konulmuştur. 

722 Madenler Fen heyetine lüzumlu alât, edevat satmalına giderleri : Madenler Fen Heye
tine lüzumlu 19 parça mesaha alât ve edevatının satın alınabilmesi için yeniden açılan 
bu tertibe (10 000) lira ödenek konulmuştur. 



Rapor 

9.1. 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı 1950 Bütçe tasarısı üzerinde hizmet ve masraflar bakımından ya
pılan incelemeler sonucunu aşağıda arzediyoruz: 

I 

. Bünyesi 

Bünyesi teşkilât kanunlarına göre muhtelif hizmetleri karşılıyan öz teşkilâtı ile kendisine bağlı 
teşekküllere ve bunlara mevdu hizmetlere ait özetler ilişik olarak arzedilmiştir. 

Arkadaşlarımızın arzu edecekleri her türlü tafsilât ve malûmatı bulabileceklerini umduğumuz bu 
ilişikleri ancak bir nüsha olarak takdim ve komisyon dosyasına koymakta olduğumuzdan, istenen 
bilgilerin Milletvekili arkadaşlarea her zaman aranıp bulunmasını teshil için bir fihristini bu rapo
rumuza iliştiriyoruz. 

n 
1950 bütçe teklifi bakımından 

A 

Tümü itibariyle 

Bakanlık bütçesinin 1950 gider yekûnu 4 340 759 lira olup geçen yıl Ekonomi ve Ticaret kısmı 
bütçelerine nazaran 10 263 580 lira noksandır. 

Noksan ve fazlalıklar aşağıda bölüm ve maddelere taallûk etmektedir" 

Noksanlar: 

Lira 

470 Bakanlar ödeneği 
612 029 Aylıklar 
144 920 Hizmetliler ücreti . ' 
89 999 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar ücreti 
30 130 Geçici tazminat 
12 075 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
12 000 Yabancı dil para mükâfatı 
25 918 Enıekli Sandığına yapılacak ödemeler 

2 100 Temsil ödeneği 
41 500 Merkez büro giderleri 

5 000 İller büro giderleri 
2 450 Basılı kâğıt ve defterler 

13 000 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve .giderleri 
1 120 Kira karşılığı 

10 300 Giyecekler 
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Lira 

56 870 
4 000 
3 000 
5 000 
2 000 
59 999 
3 500 
19 300 
5 000 
3 000 
7 999 
5 999 
2 500 

8 072 260 
1 0 83 500 

10 336 938 

Fazlaları 
2 980 
999 

2 880 
6 000 
20 000 
15 000 
9 000 
1 499 
5 000 
10 000 

Sürekli, geçici, müfettişler ve yabancı memleketler yollukları 
Tedavi ve yojL masrafları 
Taşıt giderleri 
Ticaret Ataşelikleri giderleri 
Temsil giderleri 
Su ürünleri ve kombinaları giderleri 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları giderleri 
Yayın giderleri 
Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
İç kongreler 
Numune meşherleri 
2818 sayılı Kanun gereğince tesisat karşılığı verilecek tazminat 
1945, 1948 yi Uları borçları 
M-aden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine yardım 

Yekûn 

Açık aylığı 
Geçici hizmetliler ücreti 
5439 sayılı Kanun mucibince memurlara verilecek ikramiye karşılığı 
Ataşelikler kira .karşılığı 
Mekşuf madenler ilân vesair giderleri 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk giderleri 
Standardiz-asyon kurs giderleri 
1928, 1944 yılları borçları 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için aletler satmalına ve onarma giderleri 
Madenler Fen Heyetine lüzumlu mesaha alât ve edevatı s-atmalma giderleri 

73 358 Yekûn 

B 

Maddeler itibariyle 

Geçen seneye mütenazır mucip sebepler: tafsilâtı verilmek suretiyle (3) sayılı ilişikte arzedil* 
mistir. 

C 

Yapılan münakaleler itibariyle 

1949 yılında bölüm ve maddeler aralarında yapılan münakaleler ilişik (4) sayılı cetvelde göste
rilmiştir. 

D 

1949 Bütçe raporundaki temenniler itibariyle 

1- Bu Bakanlıkta merkez büro giderlerinden tasarruf temini maksadiyle tamir, teshin ve saire 
gibi müşterek ve ufak hizmetlere ait hizmetliler kadrosu bulunmamaktadır. 1949 yılı zarfındaki 
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tamir ve teshin işleri İşletmeler Bakanlığınca deruhde edilmiştir. 

2. Merkezde Zekâi Apaydın binasını işgal eden daireler Bakanlık binası dâhiline alınmıştır. 
izmir Bölge Ekonomi Müdürlüğü binası boşaltılmıştır. İstanbul Bölge Ekonomi Müdürlüğünün 
Liman Hanında işgal ettiği 13 odadan 7 si tahliye edilmek üzere olduğu anlaşılmıştır. 

0. Ölçüler ve ayar teşkilâtı hakkında tetkikat yapılarak bir kanun tasarısı, getirilmesi hak
kındaki 1949 Bütçe raporundaki temenni mahiyeti itibariyle esaslı tetkikleri icabettirecck bir ko
nudur. 

4. Yabancı memleketlerdeki mümessillerin elçiliklerimiz emrinde ve etrafında toplanması hak
kındaki 1948 yılı raporunda bahsedilen temenniye gelince.. En başta hemen her yerde elçilik bi
nalarımızın kendilerine de yetersiz bulundukları yolundaki beyanlar ve nihayet açılma ve kapan
ma saatlerinde iş ve iş âlemi gereklerine aykırı farklar ve tâbi tutuldukları merasim, prensip itiba
riyle uygun olmasına rağmen fiiliyatta şimdilik tahakkuk ettirme imkânı elde edilememiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

E 
Bfülâhazalar ve neticeler 

1. Bünye kısmına ait ilişikte görüldüğü üzere, 

Bu Bakanlık, Cumhuriyet tarihinde teşkilât ve irtibatı en sık değiştirilmiş bir tesisimizdir. 

Sebebi, harb sonrası ekonomi gidişlerinin ve teknik ve düşünce sahalarındaki büyük ilerleme
lerin, bütün dünyada olduğu gibi bizde de hükümetleri yeniden yeniye karşılaştırdığı vazife ve 
mesuliyetlerin genişlik ve çeşitliliği ve arasız inkişaf eden ilerleme ve millî ihtiyaçlarımıza en uy
gun şekli bulabilmek gayretleri olarak telâkki zaruridir. 

Bugünkü şekil ile, 

1. Eski Kkonomi Bakanlığına sadece takip edecekleri umumi siyaset bakımından bağlı olan Sü-
merbank ve Mtibank manzumelerinin ayrılarak İşletmeler Bakanlığına bağlanmış olması, 

2. Dış Ticaret ve Anlaşmalar politikası işlerinin kısmen Dışişleri eli ve yolu ile, 

-'i. Milletlerarası İktisadi İşbirliği elediğimi/; işierin ise bir Devlet, Bakanlığı yolu ile, 

4. Ve M. T. A. İşlet meler Bakanlığınca idare edilmekte olması ve diğer müstakil ' Bakan hklara 
vücut vermiş mevzular istisna edilirse aşağı lüzumlu esas faaliyetler bu Bakanlık bünyesine girmiş 
bulunmaktadır. Fikrimizce bu teşkilâtın kendi tecrübelerimizden ve dünya tecrübelerinden istifade 
edilerek artık ihtiyaçlarımıza en uygun şekle ve bir isi ikrara isaii icabetin ektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı hizmet ve teşkil 'i mı <.]'$i}r 'nâzı Bakanlıklardan ayıran başlıca 
fark : 

Vazife ve mesuliyet hudutlarının genişliği. 

Ekonomi faaliyetlerinin ınüsmiriyetini temin için. bütün vatandaşlar emrinde ve bütün vatandaş
ların faaliyet neticelerine müessir bir hizmet teşkilâlı olması. 

Bu durumun bütün faaliyet sahalarında hem istikrar hem de hayat ve ihtiyaç gidişine uygun ol 
ması zaruretidir. 

Muasır cemiyetlerde ferdin, devletten beklediği vazife ve hizmetlerin pek çok artmış \e Deviet 
kadrolarun da arttırmış olduğu malûm bir şeydir. Hu vazife ve hikmet isteklerinin mühim bir kısmı 
bu Bakanlığın sahasına girmekte ve fert; faaliyetlerinde ve bilhassa harici münasebetlerde, ancak ve 
ancak hizmetlerin iyi ve vaktinde temin edilmiş olup olmaması nispetinde kuvvetli ve zayıf kalmak
tadır. Biz vatandaşlarımızı zengin ötmeye;, başka m mleketlerden ziyade mecbur ve tahakkukunu arzu 
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ettiğimiz gayeler ancak müstahsil olsun tüeeaar olsun vatandaşlarımızın mesailerinden âzami randı
man alabilmeleri ve zengin olmalariyle kabil olduğu ir;in, bizim bakımımızdan dâvaanın ehemmiyeti 
daha ela büyüktür. 

Bu durum, diğer ileri memleketlerde olduğu gibi bizde de bu Bakanlığın karşılaştığı çeşitli va
zifelerde muvaffak olabilmesi ve âzaıni millî ran.abliteye varılabilmesi şartı olarak, o işlere ait 
tekniğinde hakkiyle benimsenmiş olması ve biımelL-e her vazife sandalyasmın otorite değil, kendisine 
müteveccih işi iyice başarma taahhüt ve mesuliyetini ifade ve temsil etmesi zaruretini doğurur. 

iyi başarı, ferdî mesaide bilgili, metotlu, sistemli çalışma. Devlet işlerinde ise rasyonel ve türlü çalış
manın bir tatbikatı olan plânlı, programlı diğer Devlet daireleriyle de koordine (Ahenkli) çalışmadır. 

Rasyonel çalışma, ferdî gayret ve hamlelere değil, ancak ekip çalışmas na fmkân verecek rasyonel 
bir teşkilât ile mümkündür. Diğer taraftan, mücerret olarak tek başına tetkik edildiği zaman ne ka
dar mükemmel görülürse görülsün, umumi ve millî istikamete ve millî imkân ve ihtiyaca tevcih edil
memiş ve diğer Devlet dairelerinin aynı istikametteki çalışmalarını da göz önüne getirerek bun
ları da teşrik bunların da gereklerini nazara almak suretiyle kendisi de kuvvetlenmemiş ve millî mu-
hassalayı, ifade ettiği «Vakit, emek ve sermaye ile mütenasip» artırmak hedefini takip ve temin ede
memiş her çalışma, hakikatta en ufak zerresine dikkat etmemiz gereken millî kuvvetten az vaya çok 
nispette yapılmış bir israftır. 

Bahusus ki, vaktinde ve isabetli olarak alınmış tedbir veya tesis edilmiş imkânların millî faaliyet 
rantabilitesinde tesiri aynı nispette ve muhakkak olmamasına mukabil, isabetsiz tedbirin tesiri VÎ 
zararı katidir. 

Bu vaziyet ekonomik karakterde Devlet faaliyetlerinin nezaket ve ciddiyetini bütün dünyada son 
derecede artırmış ve: 

1. Bu kısım faaliyetleri zirvesinde bir millî Ekonomi Bakanlığı bulunan bir ehram içinde toplama, 

2. Rasyonel, içine ilgili Devlet daireleri ve vatandaşları da alan geniş bir koordinasyon yoluna 
gitme neticesini doğurmuştur. 

Bu istikametteki mesainin beşiği olan Şimalî Amerika Birleşik Devletlerinde: 

Rasyonalizasyon Beyannamesi (Manifeste of the rationalisation) adı da verilerek bir nevi dev
rim başı şekli verilmiş olan: Sanayide israfların önünün alınması (Committee on elimination of 
was'tin indüstry) komitesinin mesaisini takiben kurulmuş Koordinasyon Komitesi (Coordinastion 
Committee) (Commission of Efficieney and Economy) mesainin müsmiriyetini artırma komisyonu 
(National resource committee) millî kaynaklar komitesi ve nihayet 1934 de millî kaynaklar dairesi 
(National resource Boord). Millî puanlama dairesi (National planning Bood) gibi teşekküller 
hep bu maksatla birbirini takip etmiş ve ideal bir Bakanlık -ve çalışma sistemine vücut vermiştir. 

Fransa 'daki vaziyet: 

1932 tarihli «Millî Ekonomi Bakanlığı» Teşkilât Kanunu dolayısiyle Fransız Parlâmentosunda 
* Fransız Hükümeti Reisi tarafından ileri sürülmüş olan aşağıdaki mülâhazalar hu memleketteki- te 
lekkiyi de sarahaten gösterir. 

«Ekonomik hayatın bugünkü müşkülleri muhtelif millî faaliyet branşları arasında ahenkli bir 
irtibat ihtiyacını, her zamandan daha kuvvetle tebarüz ettirmiş bulunmaktadır. Bu maksatla Devlet 
daireleri faaliyetlerinin koordinasyonu bir zaruret halini almış bulunuyor ve disiplin teknik farkla
rı, bugünkü vaziyette üzerlerine ekonomik mahiyette vazife teveccüh etmiş Bakanlıkların bir 
Bakanlık haline getirilmesine de mâni bulunuyor. Bununla beraber ekonomik karakterdeki Hü
kümet teşebbüslerini bir tek istikamete tevcih vazifesini bir Bakana vermek bize mümkün ve fay
dalı görüldü. Millî Ekonomi Bakanının salâhiyet dairesine iktisadi mahiyeti haiz bilumum mese
leler dahil olacaktır. Bu salâhiyet tabiatı itibariyle bilhassa ekonomik bir meselenin heyeti umumi-
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yesiyle halli için alınacak tedbirler kadar, ekonomik hayatın bilvasıta tesirlerini duyacağı mese
lelerin heyeti umumiyesi ile hallini istihdaf eden tedbirlere de şâmildir. 

Millî Ekonomi Bakanı hassaten Nafıa, Ticaret, Ziraat, P. T. T. ,Madenler elektrik, akar yakıt, 
deniz ticareti gibi çalışmaları memleket ekonomik hayatı üzerinde doğrudan doğruya müessir 
olan daireler mesaisi olarak koordine etmekle mükelleftir. 

Kendisinin Koordinasyon rolü, reisliği altında tesis edilecek ve vazifelerinin mahiyeti açıkça ikti
sadi olan Bakan ve Müsteşarlarından terekküp edjcek (Millî Ekonomi Komitesi) yolu ile teshil edil
miş olacaktır. Hükümetçe ittihat hareketi temin ile Millî Ekonomi Bakanı, ekonomik karekteri olan 
bakanlıklar devairinden çıkacak kanun ve kararname projelerini Contresigncr edecektir. Bakanlık
ların ekonomik mesaile dair kararları kendisine bildirilecektir. Mesailerini koordine ettiği dairele
rin çalışma programlarını yakından takip edebilmelini temin için Millî lilkonomi Bakanı her birinin 
bütçe previsyonundan da haberdar edileceği hükmü konmuştur. Binnetice ekonomiye taallûk eden 
hiçbir kanun, idari, icrai ehemmiyetli bir hareket Ekonomi Bakanlığı nazarından kaçmıyaeak iyi 
bir idarenin istilzam edeceği bilûmum teşebbüsler alınacaktır.) 

ingiltere'de de vaziyet budur. 

Ve kısaca : 

Muasır ileri memleketlerin ekonomik faaliyetlere sırasiyle hâkim olması zaruriyeti kabul ettik
leri prensipler şunlardır: 

1. Lüzumu ve hâdiseleri daha evvelden görmek ve takdir etmek (Prevoir) 

2. Nasıl yapılacağını nizamlamak (Organiser) " v'" ' , 1 ' .*^ 

3. Uygulama (execution) ; ~ "," , ,, v ? - • - - - « - » * & ? « * i * t ^ - J t f 

4. Bir gaye istikametinde masruf mesaiyi, bu gayeye en yakın zamanda varacak ve millî kud
ret israfını önliyecek şekilde, türelemek (coordonner) 

5. Bu esaslar dâhilinde işlerin yürümekte olup olmadığını kontrol (contröle). 

Amerikalıların (planning: plânlama) dedikleri tâbirin esasları da budur. 

Netice : 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına Hükümetçe verilmiş son hüviyeti isabetli bir istikamettedir. 

Bu Bakanlığın yeni bir Teşkilât Kanunu hazırlamakla meşgul olduğu anlaşıldığından kendisine 
müdevver bünye ve çalışma tarzı üzerinden tetkik va tahlillerde bulunmakta fayda görmüyoruz. 

Kanaatimiz ve temennimiz bu Bakanlığın, millî savunmaya mütenazır ehemmiyette, askerî müs
tahsil ve tüccar olan, bir Millî Korunma ve kurulma ehemmiyetini haiz olduğu ve bu son derecede 
ehemmiyetli vazife ve mesuliyetini başaracak hale gelmesidir. Hazırlanmakta olduğu anlaşılan bu 
tasarıda, bilhassa dış ve iç ticaret t e şküâ ı rasyonalizasyon ve standardizasyon hedefli vazife almış 
teşekküller, neşriyat, istihbarat ve propaganda servisleri üzerinde ehemmiyetle durulmak ve bu 
Bakanlığı hakikaten bir millî hizmet teşkilâtı seviyesine çıkarmak icabeder. 

Bakanlıkta geniş tecrübe ve dünya çapında görüce yükselmiş, bu gayeyi tahakkuk ettirmeye 
muktedir eleman eksik değildir. Bilhassa dünya ticaret mübarezelerinin almış olduğu istikamet 
ve şekil karşısında bizim bünyemizin hususiyetlerini asla ihmal etmiyen karakteristikleri haiz 
bir anlaşma politikası ve sistemi tesbit ve tahakkuk ettirmek konusu acele iş1 eri arasında olmalı
dır. Teşkilât ve bu meseleler hakkında gerekirse komisyonda tafsilât verilecektir. Bir Teşkilât 
Kanunu tasarısı Meclise gelmek üzere okluğu anlaşılmış olmasına binaen mevcut ve müdevver 
kadrolar hakkında maruzata mahal görülememiş ve sadece prensipler üzerinde kalınmış olmakla 
beraber, bu tasarının kanuniyet kşsbetmesine intizaren mevcut ihtiyaç bakımından Maden Umum 
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Müdürlüğü kadrosunun L cetveline alınmış unsurlarım faal kadroya almayı da gayrikabili teeh
hür bir zaruret olarak görüyoruz. Bu husustaki teklifimizi şifahen arzedeceğiz. Gerekirse komis
yonda tafsLât verilecektir. 

Bu mülâhaza ve temennilerle 1950 Bütçe tasarısını Komisyonumuzun tasvibine sunuyoruz. 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Trabzon Kütahya 
Ali Rıza Işıl Hakkı Gedik 

(Tetkik ve imzada hazır bu
lunmamışlardır) 

Bütçe Komisyonundaki dosyada mevcut ve Milletvekillerinin tetkikma amade 
Rapor eklentileri fihristi 

A 
Bu dosyaya 

bağlı kırmızı 
kalemle gös
terilmiş sahi-
f e numaraları 

3 
5 
9 
15 
16 
20 
21 
22 
25 
28 
36 
41 
45 
48 
49 
52 
55 
57 

61 

83 
91 

Ne olduğu 

Tarihçesi ve geçirdiği tahavvüller 
Bakanlığın bugünkü öz teşkilâtı 
Bakanlığa bağlı teşekküller 
Bakanlık teşkilâtının bugünkü durumları 
Dış Ticaret 
İhracat işlerimiz 
İthalât » 
Ticaret ve ödeme anlaşmaları 
Marşal Plânı ve tiraj hakları (Bu dosya cebinde ayrıca tafsilât vardır.) N 4 
Dış memleketlerde teşkilâtı 
İç ticaret teşkilâtı ve durumu 
Maden işleri, teşkilâtı ve durumu (Bu dosya cebinde ayrıca malûmat vardır.) N 2 
Sanayi işleri teşkilâtı ve durumu 
Teşkilâtlandırma ve küçük sanatlar 
Kooperatifler 
Tetkik heyeti durumu 
îstandardizasyon Müdürlüğü 
Rasyonel çalışma reorganizasyon (Bu dosya cebinde N 5 resyonalizasyon anlamı 
hakkında malûmat vardır.) 
Rasyonel çalışma hakkında Bakanlık komite raporu 

1950 Bütçe tasarısında gecen yıla nazaran noksanlar 
» * tenzil ve zamlar (Cepte N 3) 

Et ve balık sanayii hakkında malmıat. Ve «Deniz Mahsulleri Müdürlüğü» meselesi 
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B 

Bu dosya ce
bindeki malû
mat numara
ları üzerlerin
de kırmızı ka

lemle 

1 Millî Korunma fonları 
2 Maden dairesinin L cetvelinden alınması lâzım memurları ve karşılığı 
3 1950 Bütçe teklifi maddeler sırasiyle tafsilâtlı olarak. 
4 Marshall Plânı makanizması ve tekniği hakkında malûmat ve bizim için çok mühim 

olan Truman'ın 4 düncü noktası. Ve tiraj mevzuu. Anlaşma politikamız hakkında 
Anadolu Ajansında çıkan beyanat. Truman'ın 4 düncü noktası ne olduğu hakkın
da Marşal Plânı izahatı arasında malûmat ve Truman tarafından irat olunan son 
nutuk. 

5 Rasyonalizasyon ve reorganizasyon tâbirlerinin teknik ve milletlerarası anlamı. 
6 Bundan evvelki ve şimdiki umumi ithal rejimi 
7 Ziraat Bankası zirai ve ticari ikrazatı ve plasmanı hakkında hulâsa. 
8 Hayat pahalılığı, istihsal ve saire hakkındaki malûmat ve esasları havi «1. numara

lı işimiz» ve «Çok şey tarıma bağlu» başlıklı 2 broşür. 
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B. M. 
~ 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben 
zeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 790 

5 790 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

201 

202 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı ] 
2 iller ve yabancı memleketler [ 3 520 529 

memurları aylığı J 
3 Merkez memurlaıı açık aylığı } 
4 iller memurları açık aylığı $ 17 600 

Bölüm toplamı 3 538 129 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti ] 
2 iller ve yabancı memleketler- \ 461 580 

deki hizmetliler ücreti J 
Bölüm toplamı 461 580 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 

reti }• 
2 iller geçici hizmetlileri ücreti J 

Bölüm toplamı 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 

I I - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 

90 000 

130 210 

1 474 500 

1 434 000 
19 080 
1 500 

2 929 080 

197 800 

118 860 

316 660 

1 
1 000 

1 001 

1 514 500 

1 434 000 
19 080 
1 500 

2 969 080 

197 800 

118 860 

316 660 

1 
1 000 

1 001 

100 080 100 080 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

208 

209 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ) 
mı ^ 79 285 

2 iller ve yabancı memleketler | 
memurları çocuk zammı j 

3 Merkez memurları doğum yar- ] 
dimi ' I- 15 500 

4 îller ve yabancı memleketler | 
memurları doğum yardımı J 

5 Merkez memurları ölüm yar- ] 
dimi ' \ 10 000 

6 tiler ve yabancı memleketler | 
memur lan ölüm yardımı j 

7 Yakacak zammı 91 

Bölüm toplamı 104 876 

210 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 17 000 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 170 637 
Temsil ödeneği 4 200 

47 000 

30 000 

5 000 

2 800 

5 000 

3 000 
1 

47 000 

30 000 

5 200 

3 000 

5 000 

3 000 
1 

92 801 

5 000 

2 880 

144 719 
2 100 

93 201 

5 000 

2 880 

144 719 
2 100 

ikinci kısım toplamı 4 516 634 3 594 322 3 634 722 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 

23 000 
7 500 

13 500 

18 000 
4 000 
5 000 

18 000 
4 000 
5 000 
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B. 

302 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

9 000 
20 000 

73 000 

7 000 
4 000 
7 000 
6 000 
5 500 

29 500 

1950 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
2 500 

31 500 

6 000 
3 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
2 500 

31 500 

6 000 
3 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret- } 

17 200 14 750 14 750 

305 
306 
307 

2 
3 

4 

1 
2 
3 
4 
5 

leri } 
İller posta ve telgraf ücretleri J 
Merkez daireleri telefon ücret ] 
ve giderleri [ 
tiler telefon ücret ve giderleri J 

Bölüm toplamı 

îller kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu . 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

33 000 

60 000 

93 000 

36 120 
18 500 

11 400 
64 551 

104 000 
4 081 

10 000 

20 000 
10 000 

40 000 
10 000 

80 000 

35 000 
8 200 

9 400 
40 000 
87 760 

1 

1 

20 000 
10 000 

40 000 
10 000 

80 000 

35 000 
8 200 

9 400 
40 000 
87 760 

1 

1 

Bölüm toplamı 194 032 137 162 137 162 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

M, Ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez \ 
2 İller ve yabancı memJeketler $ 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi- V 

derleri 
0 Merkez taşıtları işletme gider- ] 

leri 
0 Merkez taşıtları onarma gider- | 

leri J-

1949 
Yı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 

15 000 

3 200 

1 800 

1 000 

7 000 
4 000 

11 000 

2 000 

I 000 

o 

7 000 
4 000 

11 000 

2 000 

1 000 

o 
0 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

> 

v .:» * 

İller taşıtları işletme giderleri 
İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Ticaret ataşelikleri giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
Kira karşılığı 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

6 000 

8 000 
3 000 
5 000 
6 000 

25 000 
5 000 

22 000 
60 000 

- 77 000 

211 000 

693 352 

3 000 

7 000 
3 000 
4 000 
6 000 

24 000 
3 000 

22 000 
66 000 
37 000 
40 000 

212 000 

557 112 
.....- J 1 — : ı 

3 000 

7 000 
3 000 
4 000 
6 000 

24 000 
3 000 

22 000 
66 000 
37 000 
40 000 

212 000 

557 112 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri y 

Temsil giderleri 8 000 6 000 6 000 
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B. 

417 

418 

419 

451 

M. 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Su ürünleri ve et kombinaları 
giderleri 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları giderleri 
Mekşuf madenlerin ilân ve 
sair giderleri 
Yayın giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka lıer çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

60 009 

8 500 

0 

36 500 
21 800 

53 300 

1950 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

5 000 

20 000 

23 000 
16 000 

39 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 

5 000 

20 000 

23 000 
16 000 

39 000 
- ' - ' - « • : • • • — ^ -

453 Miletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 

1 Katılma payı karşılığı ] 
2 Kongre ve konferanslara işti- | 

rak edeceklerin yolluk ve gi- \ 
derleri J 

5 001 

Bölüm toplamı 

476 Standardizasyon kursu 
1 Kursa gelecek kontrolörlerin 

yollukları ve gündelikleri 
2 Yönetim ve sair giderleri 

Bölüm toplamı 

478 Sanat modelleri satmalmması ve 
dağıtılması giderleri 

58 000 

15 000 

.0 
o 

o 

50 001 

7 000 
2 000 

9 000 

15 000 
T 

457 
458 

1 

2 

Bölüm toplamı 

tç kongreler 
Sergi giderleri 
Hükümetçe katılmasma karar 
verilecek dış sergiler 
Dış kollarda açılacak numune 
meşherleri 

5 001 

4 500 

50 000 

8 000 

15 001 

1 500 

50 000 

1 

15 001 

1 500 

50 000 

1 

50 001 

7 000 
2 000 

9 000 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2818 sayılı Kanun gereğince 
tesisat karşılığı olarak verile
cek tazminat 6 000 

Dördüncü kısım toplamı 208 302 145 505 145 505 

Beşinci kısım - Borçlar * ! 

G-eçen yıl borçları 14 000 14 000 14 000 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 villan borçları 
1928 - 1944 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Kurumlara yardım 
2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne 8 072 260 0 0 
2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine i 083 500 0 0 

6 500 
501 

7 001 

21 001 

4 000 
2 000 

6 000 

20 000 

4 000 
2 000 

6 000 

20 000 

Bölüm, toplamı 9 155 760 0 0 

Altıncı kısım toplamı 9 155 760 0 0 

Yedinci kısmı 

I - Yatırımlar 
Onarma giderleri - 3 500 3 500 3 500 



Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı — 377 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı l ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için makina, aletler ve ede
vat satınalma ve onarma gider
leri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Madenler Fen Heyetine lüzum
lu mesaha alât ve edevat satın
alma giderleri 

Yedinci kısım toplamı 

0 

0 

0 

0 

3 500 

750 

4 250 

5 000 

10 000 

18 500 

750 

4 250 

5 000 

10 000 

18 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 790 
4 516 634 

693 352 
208 302 
21 001 

9 155 760 
3 500 

14 604 339 

5 320 
3 594 322 

557 112 
145 505 
20 000 

0 
18 500 

4 340 759 

5 320 
3 634 722 

557 112 
145 505 
20 000 

0 
18 500 

4 381 159 





23 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 



Gerekçe 

1950 yılı Bütçesi, 1949 Bütçesinden tasarruf edimesi mümkün görülen (3 302 065) lira 
düşülmüş ve ihtiyaç görülen bölümlere (9 619 273) lira ekemniştir, 

Bölüm ve maddelerin hangilerine zam ve hangilerinden tenzil edildiği aşağıda açıklan
mıştır. 

Memurlar ay] ığı 17 715 000 
303 600 

76 500 

486 000 

1949 yılı Bütçesindeki ödenek. 
5368 sayılı Verem Savaşı Kanunu ile alınan kad
rolar tutarı. 
L cetvelinden çıkarılan (5) başhemşire, (10) 
ikinci sınıf hemşire, (10) frengi bucak merkezi 
sağlık memuru ve (4) eczacı kadrosu tutarı. 
Yeni açılacak sağlık merkezleri ve artırılan ve
remli hasta yatakarı için hazırlanan Teşkiât 
Kanunu ile alınacak kadrolar karşılığı 

üizmctlilcr ürreti : 

18 581 100 
92 200 5375 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakan

lığına devredilen Tıp öğrenci Yurdu aylıklarının 
tutarı olup düşülen. 

1949 yılı Bütçesindeki ödenek. 
5368 sayılı Verem Savaşı Kanunu ile alınan kad
rolar. 

5375 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakan-
ığma devrolunan Tıp öğrenci Yurdu kadroları 
tutarı. 

Makinist ve yardımcısı, marangoz, teknisiyen, 
daire müdürü, boyacı ve elektrikçi kadrolarının 
çıkarılmasından. 

Köy sağlık memurları ücreti : Halen mevcut ve 1950 yılında hizmete girecek sağlık me
murlarının aylık üuretleri karşılığı olup geçen yıla nazaran fazla teklif edilmiştir. 

Geçici tazminat : Geçen yıl bütçe çıktıktan sonra 5368 sayılı Kanunla alınmış olan kad
roların tutarı karşıığı olarak konmuştur. 

18 488 900 

6 380 340 
148 480 

6 528 820 
176 964 

6 351 856 
20 100 

6 331 756 



B. M. 

— 381 — 

206 5 ölüm yardımı : Geçen yıl ödenek yetmemiş olduğundan bu zaruretle artırılmıştır. 

208 5439 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince memurlara verilecek ikramiye. karşılığı : 
Kanun hükmünün uygulanmasını temin maksadiyle bölüm açılmıştır. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler karşılığı: Aylık, ücret ve köy sağlık meruur'an ücr<-tk-n ödeneğinin toplamından 
!% 5 ve ilk defa memuriyete gireceklerle terfi edeceklerin çiriş ve terfi farkları karşı
lığı olmak üzere yüzde yarım nispetinde hesaplanarak tutarı konmuştur. 

217 Ek görev tazminatı: Yürürlükte bulunan teşkilât kanunları gereğince kadro tutarı ve 
4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin yürürlükte bulunan 9 ncu fıkrası gereğince fev
kalâde zam verilmesi lâzımgeldiğinden bu icap bu fazla teklif edilmiştir. 

301 2 Döşeme ve demirbaş: Geçen yıl bütçesindeki ödenek mevcut eşyanın tamirine dahi kâ
fi gelmediğinden ihtiyacı karşılamak üzere bin lira artırılması zaruri bulunmuştur. 

4 Aydınlatma: Mevcut ödenek ihtiyacı karşılıyamadığmdan bu zaruretle geçen yıla na
zaran fazla konmuştur. 

305 Kira karşılığı: Sağlık müdürlükleriyle Hükümet tabipliklerinin işgal ettikleri binala
rın kontratları üzerinden hesaplanan kiraları karşılığı olup bu maksatla fazla teklif 
edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak teıhtvi giderleri ve yollukları: Geçen yıl bütçe
sine konmuş olan ödenek yıl ortasında tükenmiş olduğundan hastalanan memurların 
tedavisiz kalmamaları için bu miktar artırılması zaruri bulunmuştur. 

309 8 Taşıtlar : Bu maddeye konmuş olan ödenek mevcut taşıt ihtiyaçlarını karşılıyama-
makta olduğundan bu icapla fazla teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuştuur. 

408 2 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve îhale Komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücretleri: Bakanlık teşkilatındaki ihale komisyonlarına iştirak edecek be
lediye üyelerine verilecek huzur ücreti karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

416 1 Sağır, Dilsiz ve Körler Kurumu: Bu Müesseseye 1950 yılında ilâve edilecek 50 öğren
cinin genel gider karşılığı olarak bu miktar fazla teklif edilmiştir. 

5 Hifzıssıhha Okulu: 1950 yılında okulda kurslar açılması takarrür etmiş olduğundan bu 
maksatla fazla konmuştur. 

418 Trahomla savaş genel giderleri: Yeni açılacak olan 16 köy tedavi evinin genel gider 
tesis ve alınacak ilâç bedeline karşılık olmak üzere geçen yıla göre artırılmıştır. 

420 Sıtma ile savaş genel giderleri: Geçen yıl D. T. T. tatbikatından elde edilen müspet 
neticenin 1950 yılında da devamını temin için daha ziyade D. D. T. ile buna ait diğer 
eritici maddeler satın almak ve fazla amele istihdamını asğlamak maksadiyle 140 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

421 Verem savaşı genel giderleri : 5368 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle (Verem 
Savaşı Genel Giderleri) adiyle yeniden açılan 698/A bölümüne olağanüstü olarak kon
muş bulunan üç milyon lira ödenekle başlanmış olan Verem Savaşma devam edilmek 
üzere aynı unvanla açılan bu bölüme 1 700 000 lira ve Verem Savaşı inşaatı için 
(1 200 000) lirası Bayındırlık ve Taşıt alınmak üzere (100 000) lira Maliye Bakanlığı 
Bütçesine aktarılmak üzere ayrıca teklif edilmiştir. 
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422 1 Devlet hastaneleri : Devlet hastanelerinde mevcut yatakların beheri için genci 
gider olarak 215 kuruş hesabiyle ödenek konmakta idi. Bu miktarın bugünkü şartlar 
altında hastaların Tıbbî bakım gıda ilâç ve sair ihtiyaçlarına yetmemekte olduğu anla
şıldığından halen mevcut 1897 veremli yatağının 215 - 300 ve 6917 diğer hasta yatakla
rının 215-230 kuruşa çıkarılması zaruri görüldüğünden bunların farklariyle yeni 
tesis olunan (1010) veremli yatağının 300 ve diğer hasta yataklarının 230 kuruştan 
genel gideri ve 430 yatağın 500 liradan tesis masrafı ve yeni açılan Ankara Hemşire 
Okulu ve Çocuk hastanesi ve Beyoğlu ilk yardım hastanesinin genel gideri karşılığı 
olarak geçen yıla nazaran 2 653 784. lira fazla teklif edilmiştir. 

422 4 Kuduz tedavi kurumları : Mevcut ödeniğin ihtiyaca yetmediği anlaşıldığından geçen 
yıla nazaran 1 076 lira fazla teklif ed lnıesi zarureti hâsıl olmuştur. 

5 Sağlık merkezleri : Yeniden açılacak olan Kalecik, Arapkir, Darende, Adıyaman, Ay
valık, Boyabat, Kızılcamam, Bayburt, Cide, Yalvaç, Bingöl, Merzifon ve Arhavi Sağlık 
merkezlerinin tesis masraflariyle birlikle genel giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

425 îskân işleri : 
2 Yiyecek giderleri : Milletlerarası Mülteciler teşkilâtiyle yapılan anlaşma icabiyle geti

rilen mültecilerle 5098 ve 5227 sayılı Kanunların gerektirdiği Yiyecek yardımlarını 
karşılamak maksadiyle yüz bin lira fazla konmuştur. 

12 Başka her çeşit giderler : 5098 sayılı Kanun gereğince iskân edilmesi zaruri bulunan 
halkın çift hayvanı ve diğer ihtiyaçlarını temine mevcut ödenek kâfi gelmediği gibi 
5420 sayılı Kanunun yeni bir masraf tahmil etmesi dolayısiyle geçen yıla nazaran fazla 
konması zaruri görülmüştür. 

453 2 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : Dün
ya Sağlık Teşkilâtı Asamblesi ile icra Konseyi toplantıları ve New-York'da uyuşturu
cu maddeler komisyonu ve olağanüstü vâki olacak diğer davetlere iştirak edilmek üzere 
bölüm açılmış ve Başbakanlık Bütçesindeki ödenek aktarılmıştır. 

459 Millî Türk Tıp Kongresi : iki yılda bir defa toplanmakta olup 1950 yılında da toplan
ması mükerrer bulunduğundan bu icapla bölüm açılmış ve 20 000 lira ödenek tekiif 
edilmiştir. 

503 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler karşılığı : Köy Sağlık Memurlarının geçmiş hizmet müddet
lerinin her yıl için kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki aylık ücretleri üzerinden Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılması lâzımgelen ödeme karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacek taşıtlar : Verem Savaşı işlerinde kullanıl
mak üzere alınmasına lüzum hâsıl olan Taşıtların satın alınmasını sağlamak ve Maliy-' 
Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere teklif edilmiştir. 
Yapı ve imar işleri : 1 200 000 Verem pavıyonları ve hastaneleri inşaatı ile özel idare
lerle belediyeler tarafından bu maksatla yaptırılmakta olan inşaata yardım olmak 
üzere 855 000 Haydarpaşa Numune Hastanesi su tesisatı, Elâzığ Cüzam Hastanesi 
Tecrit Paviyonu, Diyarbakır Numune Hastanesi Polikinlik inşaatı, Beyin Cerrahisi ser
visi için, Haydarpaşa Numunede yaptırılacak ameliyathane, Elâzığ Akıl Hastanesi hü
kümlü kovuşu inşaatı, İstanbul Akıl Hastanesi kalorifer tesisatı, Cide, Bayburt, Yal
vaç, Merzifon, Bingöl, Arhavi de yaptırılacak Sağlık merkezlerinin birinci kısım inşa
atı için teklif edilmiştir. 
Düşünceler : 5375 sayılı Kanun gereğince Tıp öğrenci Yurdu 1950 yılı iptidasından 
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itibaren Millî Eğitim Bakanlığına devredileceğinden kadroları tutarı 92 200 ve Hizmet
liler ücreti olarak 197 064 lira ve genel gideri olarak 903 610 lira ve 5387 sayılı Ka
nun gereğince metruk ve kimsesiz çocuklar genel gideri için konmuş bulunan ödenek
ten bu kanunun geçici maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiş bulunan 
400 000 lira ve 5062 sayılı Kanun gereğince katılmış bulunduğumuz Dünya Sağlık Teş
kilâtına katılma payı olarak bu yıl için istenilen miktar Ocak ayında alınacak ek öde
nekle ödenmek üzere buna ait 250 000 lira ve bir defa için memleketimizde toplanmış 
bulunan Pataloji Kompare Kongresine ait olan 60 000 lira ile tasarruf edilmesi müm
kün görülen miktarlar ilgili bölüm ve maddelerden düşülmüştür. 



Rapor 

26 . XII . 1949 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1950 yılı Bütçesi incelendi: 
Genel toplamı, Yatılı Tıp öğrenci Yurdunun 5375 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitime devri 

ve bir kısım hizmetlerden de tasarruf sağlanması sebebiyle 1949 yılı Bütçesinin 2 nci kısım perso
nel giderlerinden 377 480, 3 ncü kısım yönetim giderlerinden 20 100 ve 4 ncü kısım daire hiz
metlerinden 2 904 485 lira olmak üzere toplamı 3 3 02 065 lira indirme yapılarak, 5368 sayılı Verem 
Savaşı Kanuniyle alman kadrolara müsteniden açılan verem hastaneleriyle 1950 yılında yeniden 
açılacak hastane ve sağlık merkezleri ve mevcut hizmetlerde kati zaruretler dolayısiyle yapılan 
inkişaf sebebiyle 2 nci kısım personel giderlerine 2 055 073 üçüncü kısım yönetim giderlerine 
87 009, 4 ncü kısım daire hizmetlerine 5 201 191, 5 nci kısım borçlar tertibine 121 000, taşıt satm-
almak üzere Maliye Bütçesine 100 000 ve inşaat için Bayındırlık Bütçesine 2 055 000 lira olmak üze
re toplamı 9 619 273 lira eklenmiş ve bu suretle geçen yıldan 6 317 208 lira fazlasiyle 58 873 116 
lira olarak teklif elilmiştir. Taşıt satmalmmak üzere Maliye Bütçesine konulan ödenek ile inşaat 
için Bayındırlık Bütçesine konulan ödeneklerin 1949 yılından noksan olduğu görülmüş ve ihtiyacı 
karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

B. M. 

101 1949 yılma nazaran değişiklik yoktur. 
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Savaş Kanuniyle: 
ı 1 
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15 
27 olmak üzer 87 kadro alınmış bulunduğundan 1950 yılı Büt

çesine bunlar için 303 600 l ira: hâsıl olan zaruretler dolayısiyle (L) cetvelinden çıka
rılması lâzımgelen, 
60 > |» > 2 
50 » » » 2 
30 » » .» 5 
20 » » » 20 ki, toplamı 29 memur için 76 500 lira ödenek eklenerek bunlar
dan 5375 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakanlığına devrolunan İstanbul yatılı 
Tıp öğrenci yrdunun, 
90 lira asli maaşlı 1 
60 » ı» > 1 
35 ,-» » » 19 
30 » » » 2 
25 > » » 2 
20 » » » 8 
15 » » » 3 olmak üzere 31 memurun aylık tutarı 92 200 lira tenzil edile
rek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1950 yılı faal kadrosu, 
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5 
18 
53 
155 
189 
284 
368 
434 
530 
486 
868 

1 349 
1 314 ki toplamı 6053 memur ile Bakanlığın 1950 yılın

da yeniden açacağı biri 300 diğeri 100 ve ikisi 50 şer yataklı 4 verem hastanesiyle 50 
yataklı Beyoğlu ilk Yardım Hastanesi ve Sıhhi İmdat İstasyonu ve Ankara'da 50 ya
taklı Çocuk Hastanesi ve beş ilçenin onar yataklı sağlık merkezlerine ait hazırladığı 
kanun tasarısındaki 

1 
1 
1 

10 
15 
8 

30 
30 
4 olmak üzere 100 memur ile faal kadrosuna 

dâhil 6053 memurun 4598 sayılı Kanun uyarınca ödenmekte olan 1 nci ve 2 nci üst 
derece aylıkları dâhil 18 488 900 lira ödenek istenildiği, bundan 181 842 lirası tenzil 
edilince, geriye 18 307 058 lira kalacağı anlaşılmaktadır. 
Yeniden tesis edilecek müesseseler memurları aylığı bölümüne konulan 486 000 liranın 
tamamı aylık olmayıp bu yekûn da diğer hizmetler karşılığı da dâhil bulunduğundan 
bunun 304 158 lirasının 201 nci bölümün 1 nci memurlar aylığı maddesinde bırakı
larak geri kalan 181 842 lirasının, 

12 644 lirasının 217 nci ek görev tazminatı bölümüne 
132 360 » 202/2 hizmetliler ücreti maddesine 

12 240 •» 206/2 çocuk zammı maddesine 
2 500 » 206/4 doğum yardımı maddesine 
1 500 » 206/6 ölüm yardımı maddesine 

20 598 » 209 ncu 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı mad
desine aktarılması icabetmektedir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yeniden açacağı sağlık müesseseleri hariç 1950 
yılı faal kadro tutarı 6053 memurun yıllık ödeneği 17 367 000 liradır. Bu miktarın 
yeniden alınacak 100 memur için tefrik edilen 304 158 lira ilâve edilince 1950 yılı faal 
kadrosundaki memur sayısı 6153 ve bunların yıllık ödenekleri yekûnunun 17 671 158 
liraya baliğ olduğu görülmüştür. 
Bütçenin Merkez ve İller memurlar aylığı tutarı 18 488 900 liradan fiilî kadrolar tutarı 
17 671 158 lira tenzil edilince geriye 817 742 lira kalmaktadır. Bu fark ile 4598 sayılı 
Kanun uyarınca verilmekte olan, 
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Derece aylığı olmak üzere verilen maaş farkları ödenmektedir. Gerçi halihazırda üst 
derece aylığa müstahak olanların aldıkları maaş farkları 1 266 300 lira tutmakta ve bu 
miktar 817 742 liranın fevkinde bulunmakta ise de, 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesi uyarınca 3/2 aylıkla ek görev suretiyle tâyin edilmiş bu
lunan memuriyetlerle münhal kalan memuriyetlerin ödenek tasarruflariyle karşılan
maktadır. 
Halen 90 lira aslî maaşlı 1 

80 » » » 7 
70 » » » 7 
60 > > » 1 1 
50 » » » 1 5 
40 » » :» 9 
35 » » » 2 tabip (biri mimar) 

3/2 aylıkla ve ek görev suretiyle istihdam edilmekte ve 
80 lira aslî maaşlı 1 
60 » » » 3 
40 » > » 28 
35 » » » 31 
30 » » » 18 
25 .» » » 48 
20 > » » 65 
15 » » » 15 kadro münhal bulunmaktadır. Münhal kadrolar ile ek gö

revle idare edilen kadroların umumi maaş tasarrufları 1 nci ve 2 nci üst derece aylık
ların husule getirdiği açığın kapatılmasını mümkün kıldığından memurlar aylığı olarak 
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ayrılan ödeneğin ihtiyaca kâfi olduğu anlaşılmıştır. Bununla beraber 4871 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde kursa tâbi tutularak yakında imtihan edilecek 84 ve evvelce imtihan 
kazanmış 10 ve yine 1950 yılında imtihan edilecek bir kısım sağlık koruyucuları için en az 
100 savaş memuru kadrosuna ihtiyaç bulunduğundan bu miktar memurun (L) cetvelinden 
çıkarılması şayanı temennidir. 

1949 yılma nazaran 10 000 lira noksaniyle 15 000 lira olarak teklif edilmiş olan bu öde
nek hali hazırdaki açık maaşı alan memurlar ihtiyacına tekabül etmekte olduğu anlaşıl
mıştır. 

Hizmetliler ücreti 1949 yılı Bütçe Kanununa merbut (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına ait kısmına 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu ile alman kadrolar tu
tarı 148 480 lira eklenmiş ve 5375 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitime devri kararlaştırı
lan İstanbul yatılı Tıp öğrenci Yurdu hizmetliler kadrosu tutarı 176 964 lira tenzil edil
miştir. Bunlardan başka 1950 yılında yeniden açılacak hastanelerle Sağlık merkezleri için 
teklif olunan hizmetli kadrosunun tutarı 132 360 liranın da buraya eklenmesi icabetmekte-
dir. 1949 yılı Bütçe Kanununa merbut cetvelin, merkez kadroları kısmında makinist ve 
yardımcısı, marangoz, teknisiyen, daire müdürü, boyacı ve elektrikçi kadrolariyle bunla
rın yıllık ödenekleri tutarı 20 100 lira tenzil edilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı binasının zemin katındaki kalorifer dairesini su basması sebebiyle açılan, kuyuların 
sularını tahliye için ikisi elektrikle ve biri mazotla işler üç motor konulmaya mecbu
riyet hâsıl olmuş ve bu suretle 24 saat devamlı çalıştırılan motörler sayesinde suların 
tahliyesine imkân hâsıl olabilmiştir. Yağmur mevsimlerinde 15 dakikada bir diğer za
manlarda bir iki saatte bir tahliyesi lâğımgelen bu su kuyuları için 24 saat münavebe 
ile teknik eleman bulundurulması lâzımgelmektedir. Bu itibarla biri 300 diğeri 200 lira 
aylıklı iki teknisiyen kadrosu kabul edildiği takdirde yılda verilecek 6 000 lira ile bü
yük menfaatler sağlanacak ve su basması ile vekâlet binasında hâsıl olacak her hangi 
büyük bir zarar önlenmiş olacaktır. «*** *»*«»<.*• 

Bakanlıkta mevcut pedal makineleri matbaa mahiyetinde olmayıp ancak beyazlık ve müs
veddelik kâğıt ve zarf başlıkları, tamim, fiş, ilâç tarifeleri, hastanelerin reçete kâğıtları, 
hasta tabelâları, bilhassa muhtelif mıllletlerarası teşekküllerle bütün ecnebi hükümet
lere gönderilen emrazi sâriye cetvelleri ve sağlık propagandası broşürleri gibi mübrem 
ve müstacel hususlarda kullanılmakta ve yılda 10 - 15 bin liralık bir tasarruf sağla
maktadır. Biri 200 diğeri 150 lira aylıklı olan makinist ile yardımcısına yıllık ödeneği 
4 200 lira bütçeye konulduğu veya ödenekleri bütçenin umumi ücret tasarrufundan te
min edilmek şartiyle yalnız kadrolarımın (D) cetvelinde bırakılması kabul olunduğu 
takdirde Bakanlıktaki bu hizmetin eskisi gibi devamına imkân verilmiş olacaktır. Bun
lardan başka Bütçe Kanununa merbut (D) cetvelinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına ait kısmında 50 şer lira aylıklı 140 aded stajyer hastabakıcı kadrosu mevcut
tur. Bu kadroya tâyin olunan stajyer hastabakıcılar biri Haydarpaşa Numune diğeri 
Şişli Çocuk ve üçüncüsü de Ankra Numune Hastanesine merbut olmak üzere faaliyette 
bulunan hemşire ve laborant okullarında aynı zamanda tedris edilmekte ve ders hari
cinde hastane hizmetlerinde çalıştırılmakta olduğu ve bunlara yönetmelikleri mucibince 
20 - 30 lira arasında aylık ücret tediye olunduğu ve mevcut kadronun İstanbul'da 
açılmış olan okulların ihtiyaçlarına bile kâfi gelmediği ve Ankara'da açılan okul için 
kadroya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kadro ihtiyacının sağlanması için esasen 
talimatnameleri mucibince 20 - 30 lira arasında aylık alan bu stajyerlerin sayısını artı
rarak ihtiyacı karşılamak üzere 50 lira aylıklı 140 stajyerin (D) cetvelinden düşülerek 
yerine (20) lira aylıklı (140) ve (30) lira aylıklı (140) stajyer hastabakıcı kadrosu 
kabul buyurulduğu takdirde (280) stajyerin yetiştirilmesine imkân verilmesi ve hasta-



nelerin hemşire ve laborant ihtiyacının biran önce sağlanması için cetvelin tashihi 
muvafık görülmektedir. 

Köy sağlık memurları ücretleri 1949 yılma nazaran 771 395 lira fazlasiyle teklif edil
miştir. 
1945 - 1949 yıllarında köy enstitülerinden mezun 1191 köy sağlık memuru hizmet ifa et
mekte olup 209 memur da 1950 yılında hizmete gireceklerdir. Bunların istihkakları ile 
5434 sayılı Emeklilik Kanununun. 15 nci ve geçici 8 nci. maddeleriyle kabul edilmiş 
bulunan emeklilik hakları ve karşıtlıları ve 1950 yılı Mart ayında maaşa geçirilecek 
79 ve Kasım ayında maaşa geçirilecek 400 köy sağlık memurunun maaş farkları, üc
retlilerin ücret artış farkları ve giriş aidatları olmak üzere toplamı 2 086 795 lira öde
nek istenildiği görülmüş ve muvafık bulunmuştur. 

Merkez geçici hizmetliler maddesine lüzum ve zaruret halinde maddeler arasında ak
tarma sağlamak üzere (1) lira teklifte bulunulmuş, 
2 nci iller geçici hizmetliler ücreti 19 19 yılına nazaran 3 800 lira noksaniyle 129 599 
lira olarak teklif edilmiştir. Bu ödemkle ayda 100 lira ödemek suretiyle 107 trahomlu 
hasta ilâçlayıcısının 1950 yılında da çalıştırılmalarına imkân hâsıl olacaktır. Tenzilin 
bu tertipten muvakkat bir devri için aylık alan trahom ve frengi kursu gören stajyer 
tabiplerin tenzil edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış ve muvafık bulunmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücreleri için 1950 de 33 992 lira noksa
niyle 40 000 lira ödenek ayrılmıştır. Bu miktar hâlen mukaveleleri mucibince istih
dam edilmekte bulunanların yıllık istihkaklarına kâfi görü!inekte ise de, Tıp Fakül
tesi Hariciye Profesörünün Ankara Numune Hastanesinde Fakülte hizmetlerinden ay
rı olarak şehir hastalarının telavi ve ameliyatları ve hastanenin hariciye servisine de
vam eden Bakanlık asistanlarının yetiştirilme mesuliyetlerini deruhde etmek üzere 
aktedilecek hususi bir mukavele ile avda 500 lira ek ödenek verilmesini teminen fi 000 
lira tahsisat tefriki ve bu suretle bö'ümdeki ödeneğin miktarının 46 000 liraya çıka
rılması muvafıkı mütalâa kılınmaktadır. 

Başka haklar bölümüne 5368 sayılı Kanunla alınan Verem Savaş Kurulu merkez memur
ları ödenekleri karşılığı 984 lira fazlasiyle 142 419 lira olarak tesbit edilmiş bu mik
tar da ihtiyaca kâfi görülmüştür. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar bölümünün 
1 ve 2 nci çocuk yardımı maddesinden 624 lira, 3 ve 4 ncü doğum yardımı madlesinlen 
35 800 lira indirildiği 5 ve 6 nci ölüm yardımı maddesine 5 000 lira eki enliği görülmüş
tür. Yapılan incelemede doğum yardımından yapılan 35 000 lira indirmenin doğum 
yardımının seyyanen 150 lira olarak verilmesi hakkındaki Devletçe ittihaz olunan ka
rarın neticesi olduğu anlaşılmış ve diğer maddeler geçen yılın aym olarak bırakılmış 
ve muvafık bulunmuştur. 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesince ödenecek yabancı dil para mükâfatı bölümüne 
konulan 5 000 lira tüzük ahkâmına uygun değildir. Tüzükte imtihanda kazananların her 
birisine 1 500 lira verileceğine göre bunun 6 000 liraya çıkarılarak 4 memurun istih
kakına tekabül edecek bir hadde iblâğı uygundur. 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 
bölümüne konulan ödenek ihtiyaca kâfi değildir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
mensuplarmlan emrazi sariye mücalel el erinde çalışanlarla aşı ve serum istihsalinde 
uğraşanların hayatları daima tehlikelere mâruz bulunduğundan bu sınıf ile Bakanlığın 
hizmetinde çalışan diğer elemanların lüzumu halinde taltifleri temin olunmak üzere 
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kanun hükümleri uygun olarak diğer Bakanlıklarda olduğu gibi aylık tutarının binde 
biri nispetinde iblâğı lâzımgeldiğinden bu miktarın Yüksek Komisyonca da uygun gö
rüldüğü takdirde (18 400) liraya yükseltilmesi muvafık bulunmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı aylık ve ücretler tutarının 
% 5 i nispetinde hesap edilerek konulduğu için 4805 sayılı Kanun hükümlerine uygun 
ve ihtiyaca kâfi görülmüştür. 

Temsil ödeneği 5027 sayılı Kanuna göre ve 1949 yılının ayni olarak kabul olunmuştur. 

Ek görev tazminatı 4862, 5087, 5194, 5353 ve 5368 sayılı Kanunlara merbut cetveller
deki kadroların tutarları bunlara 4173 sayılı Kanun gereğince yapılması lâzımgelen ola
ğanüstü zam ile birlikte hesap edilerek 1949 yılma nazaran 28 634 lira fazlasiyle 125 534 
lira olarak konulmuştur. Fazlalık 5368 sayılı Kanunla kabul edilen kadroların ve ola
ğanüstü ödeneklerinin hesabından ileri gelmektedir. Teklif olunan ödeneğin mevzuata 
ve ihtiyaca uygun olduğu görülmüştür. „T'[,. 1 ^ 

Merkez Büro giderlerinin, 1 nci kırtasiye maddesinden 1 100 lira indirilerek 2 nci dö
şeme ve demirbaş maddesine 1 000, aydınlatma maaddesine 1 200 lira eklendiği gö
rülmüş kırtasiye sarfiyatında tasarrufa riayet olunması hakkında ittihaz olunan karara 
ve istenilen ödeneklerin zaruri ihtiyaçlarına tekabül ettiği görülmüştür. 

İller büro giderlerinin, 1 nci kırtasiye maddesinden 3 000, 2 nci döşeme ve demirbaş 
maddesinden 3 800 lira alman tasarruf tedbirlerine uyularak tenzil edilmiş ve bu 
bölüm 1949 yılma nazaran 6 800 lira noksaniyle 126 000 lira olarak teklif edildiği ve bu
nun da ihtiyacı karşılıyacağma kanaat edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 1949 yılma nazaran . 5 500 lira noksaniyle 34 500 lira olarak 
teklif olunmuş ve muvafık bulunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 1949 yılının aynı olarak istenilmiştir. 

Kira karşılığı bölümünün 2 nci iller maddesine 9 379 lira fazlasiyle 46 979 lira ödenek ko
nulduğu görülmüştür. 
Bu miktar kira mukavelenamelerine uygun olarak hesap edildiğinden aynen kabulü muvafık 
olur. Fazlalığın bucaklara tâyin edilen Hükümet tabiplikleri için bina kiralanmasından 
ileri geldiği ve ihtiyaca da tekabül ettiği anlaşılmıştır. 

Giyecekler bölümünden, 1 700 lira indirme yapılarak 6 500 lira teklif edildiği görülmüştür. 
Miatlı eşyanın miat müddetlerinin uzatılması ile temin olunan bu tasarruf uygun bulun
muştur. 

Yolluklar bölümünün 2 nci geçici görev yolluğu maddesine konulan 155 000 lira ödeneğin 
ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. Bu maddeden 4449 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince davet vukuunda grupları dahilindeki köylere gidecek köy ebeleriyle mmtakala-
nna ayda iki kere dolaşmaya mecbur olan köy sağlık memurlarının, gezi ücretleri ödene
ğine göre köy sağlık memuru ve köy ebesi artırıldıkça bunların kanuni olan istihkakları
na tekabül edecek yolluğun ayrılması lâzımgeldiğinden bunlar için bu bölümde ayrı 
madde açılması veya mevcut 2 nci maddedeki ödeneğin yetecek bir hadde iblâğı lâ
zımdır. 
Köy sağlık memurları talimatnameleri mucibince grupları dahilindeki köyleri ayda iki 
defa ve birden dolaşmaya ve her köyde en az 4 saat kalmaya mecbur tutulmuş bulun
maktadır. 8 - 1 0 köyü olan köy sağlık memurlarının asgari ayda 15 gün seyahat etmesi 
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ve günde 1 lira hesabiyle ayda 15 ve yılda 180 lira yolluk alması icabetmektedir. Ha
len istihdam olunan 1 191 ve 1950 Kasım ayında hizmete girecek 209 ki ceman 1 400 
köy sağlık memurundan 1 191 memurun yıllık 180 liradan 214 380 lira, 209 memurun 
4 aylık istihkakı 60 liradan 12 540 liraki toplamı 226 920 lira ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Bütçenin 2 nci maddesine konulan 155 000 lira ödenek köy sağlık memurlarının hizmet
lerine değil 800 koy ebesiyle 63 vilâyet Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü ile bu illere 
bağlı Hükümet tabiplerinin mıntıkaları dâhilinde yapacakları gezi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının geniş ve çeşitli hizmet konusunda Sağlık hizmetlerinin sıkı bir şe
kilde denetleme ve takibi için lüzumu halinde vazifelendireceği memurların ihtiyaçları
nı bile güç karşılıyacak durumda olduğundan bu maddeye en az 200 000 lira daha ek
lenmesi lüzumlu ve zaruri görülmektedir, aksi takdirde sağlık memurlarından bekleni
len sağlık hizmetleri noksan kalacaktır 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları bölümüne 5 040 
lira fazlasiyle 15 000 lira ödenek konulduğu görülmüştür. 1949 yılı bütçesiyle alınan tah
sisat kâfi gelmediği cihetle senesi içinde aktarma yapmağa mecburiyet hâsıl olduğun
dan bu artırma uygun görülmüştür. 

309 Taşıt giderleri bölümünün 8 nci Sıtma ile savaş taşıt giderleri maddesine 70 000 lira 
fazlasiyle ödenek konulmuş diğer maddelerin 1949 yılındaki miktarları aynen kabul 
edilmiştir. Bu artış mevcut taşıt araçlarının geçen yılda alman ödenekle idaresi müm
kün olmadığı ve senesi içinde yapılan aktarma ile ihtiyacın karşılandığı ve ezcümle 4-5 
yıldanberi kullanılan kamyon ve kamyonetlerin esaslı bir şekilde tamirlerine de zaru
ret hâsıl olduğu anlaşıldığından yapılan bu artırma hizmetin iyi bir şekilde ifasını te
min bakımından muvafık bulunmuştur. 

403 Temsil giderleri 1949 yılının aynı olarak istenilmiş ve kati'görülmüştür. 

405 Sağlık memurları ve Sağlık koruyucularının hayvan yem karşılığı 1949 yılına nazaran 
860 lira noksaniyle 360 000 lira olarak tefrik olunmuş ve bu miktarın mer'i 4192 sa
yılı Kanun hükümleri dâhilinde hesaplandığı anlaşılmıştır. Ancak bunların ayda almak
ta oldukları 15 lira ile hayvan beslenmesine halihazır iktisadi durum nazara alınırsa 
kâfi gelemiyeceği aşikârdır. Bunların getirilecek bir kanunla asgari 25 liraya çıkarıl
ması temenniye şayandır. M#**M *'•+"" « •• *' 

408 Komisyon üyeleri huzur ücreti bölümünün 1 nci Yüksek Sağlık Şûrası üyelerinin hu
zur ücretinin 1949 yılının aynı olduğu ve 2 nci maddesine artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye üyelerine verilmek üzere 1 000 lira ödenek teklif 
olunduğu görülmüştür. 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun olmak üzere açılan bu 
madde ve teklif olunan 1 000 lira ödenek kabule şayan görülmektedir. 

415 Sağdık müzeleri 1949 yılı ödeneğinin aynı olup değiştirilmesine lüzum görülmemiştir. 

416 Okullar ve kurumlar bölümünden İstanbul Yatılı Tıp öğrenci Yurdunun Millî Eğitim'e 
devri dolayısiyle 903 610 Jira ödenek tenzil edilmiş ve 2 nci sağlık memurları okulları 
maddesindeki ödenekten de tasarruf sağlanacağı düşünülerek 279 480 lira indirilerek 
1 nci Sağır ve Dilsiz ve Körler Kurumu maddesine 18 250 lira, 5 nci Hıfzıssıhha Okulnı 
genel giderleri maddesine 20 000 lira olmak üzere 38 250 lira eklenmiş bulunduğu ve 
bu suretle bölümdeki ödeneğin 1949 yılma nazaran 1 144 849 lira noksaniyle 569 108 
lira olarak teklif edildiği görülmüştür, öğrenci mevcutlarına göre hesaplanan ödeneğin 
ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından aynenkabulü muvafık görülmektedir. 
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417 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş genel giderleri bölümüne geçen yıldaki kadar 
ödenek konulmuş ve uygun bulunmuştu?. 

418 Yeniden açılacak 16 köy tedavievinin genel giderleri tesis, masrafları ve alınacak ilâç 
bedelleri karşılığı olmak üzere 1949 yılma nazaran 32 000 lira fazlasiye 436 000 lira öde
nek konulmuş ve ihtiyaca kâfi görülmüştür. 

419 Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri 1949 yılından 1 017 lira eksiğiyle 300 000 lira 
olarak tesbit edilmiş ve ihtiyaca tekabül edeceği anlaşılmıştır. 

420 Sıtma ile savaş genel giderleri bölümüne, D. D. T. tatbikatından elde edilen müspet netice
lerin 1950 yılında devamını temin için daha fazla D. D. T. ile buna ait artıcı maddeler 
satmaimak ve fazla işçi istihdam edilerek savaşa büyük bir hız verilmesini sağlamak maksa-
diyle 140 000 lira fazlasiyle 2 889 975 lira ödenek ayrıldığı ve bunun da 1950 yılı ihtiyacı
nı karşüıyacağı anlaşılmıştır. 

421 Verem savaşı genel giderlerine 1 700 000 lira ayrılmış Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının bu konu üzerindeki yıldan yıla artan çalışmaları memnuniyeti mucip görülerek 
ödeneği kâfi bulunmuştur. 

422 Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları bölümünün 1 nci Devlet hastaneleri mad
desine 2 653 784, 4 ncü kuduz tedavi kurumları maddesine 1 076, 5 nci sağlık merkez
leri maddesine 335 581 lira eklendiği, 6 nci doğum ve çocuk bakımevleri maddesinden 
617 662 lira indirildiği ve buna nazaran 1949 yılı Bütçesinden 2 372 779 lira fazlasiy
le 14 511 571 lira ödenek ayrıldığı görülmüştür. 
1949 yılı bütçesiyle beher yatağın Genel giderlerinin 215 kuruş olarak hesap edildiği ve bu
nun ihtiyaca tekabül etmediği için hastanelerin ödenek kifayetsizliği yüzünden büyük 
müzayakalara düştükleri anlaşılmıştır. Penisilin ve Stroptomisin gibi şâfi ilâçlarla bu de
recede kıymeti haiz yenilerinin lüzum ve zaruret halinde tatbiklerine imkân verebilmek 
için, tıbbi bakım, gıda, ilâç, malzeme ve sair ihtiyaçlar karşılığı olarak ayrılan günlük 
215 kuruş genel giderin 230 kuruşa, ve verem hastalarına mahsus yataklarda bu ücre
tin 300 kuruşa iblâğı suretiyle hesabedildiği ve bunun bugünkü şartların devamı halin
de önümüzdeki yıl bütçelerinde gelir bütçesinin istitaatı dâhilinde daha fazla artırıl
ması lâzımgeldiği kanaati hâsıl olmuş ve 1950 yılı Bütçesinde mevcut hastanelerin ya
tak sayılarının artırılması ve yeniden açılacak verem, çocuk ve ilk yardım hastanele
ri ile sağlık merkezlerinin tesis ve idame masrafları karşılığı olmak üzere ayrılan 
14 511 571 lira ödenekle 1950 yılı hastaneler ve Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 
ihtiyaçlarına karşılanabileceği anlaşılmıştır. Doğum ve çocuk bakımevleri kısmından 
yapılan tenzilâtın geçen sene yeniden açılan Ankara Doğum ve Nisaiye kliniğiyle An
talya ve istanbul Süleymaniye Doğum ve Çocuk bakımevlerinin tesis masrafı olarak 
konulan fazla tahsisatın 1950 yılında tekrarına lüzum kalmadığından 617 662 lira in
dirilmiştir. 

423 özel kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk çocuklar genel giderleri bölü
münden 400 000 lirasının Millî Eğitim Bakanlığı kısmına aktarılmak üzere tenzil edil
diği ve 350 000 lirasının 0 - 7 yaşındaki kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar ihtiyacına 
harç edilmek üzere bu bölümde bırakıldığı görülmüştür. 27 Mayıs 1949 tarihinde meri
yete giren 5387 sayılı Kanunla verilen 750 000 lira ödenekten 400 000 lirası kanunun 
geçici maddesi hükmü gereğince Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmiş 33 000 lirası 
İzmir Çocuk Yuvasında 50 000 lirası İstanbul Darülacezesinde ve 25 000 lirası da Ga-
zianteb'de bulunan ve bakımları mezkûr kanunun şümulüne giren 0 - 7 yaş arasındaki 
çocukların ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kanunun 6 nci maddesi hükmü gereğince 
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adı geçen illerin belediyeleri emrine gönderildiği ve 242 000 lirasının da kanunun 8 nci 
maddesine dayanılarak çocuk bakım yurdu açmak üzere bina tedarikine tahsis elildiği 
görülmüştür. Kimsesiz ve terkedilmiş çocuklar mevzuu yıldan yıla inkişaf edeceğinden 
kanuni şekilde muameleleri ikmal ve adedleri tesbit edilinceye kadar bu yıl için iste
nilen ödenek kâfi görülmektedir. 
Birleşmiş Milletler çocuklara yardım (Ünicef) tesisine Türkiye'nin de iştiraki için Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde bir bölüm açılarak ödenek ayrıldığı tak
dirde Dünya çocuklarına yardım eden bu teşekkülden memleketimiz çocuklarının da 
istifadesi mümkün bulunduğundan temenniye şayandır. 

424 Türkiye CuCmhuriyeti Refik Şayiam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi genel giderleri 
bölümüne 1949 yılındaki ödeneğin aynı konulmuş ve bu miktar ile ihtiyacın karşılan
ması mümkün görülmüştür. Bununla beraber müessesenin kontrol şubesinin Bakanlığa 
bağlanarak diğer aşı ve serum istihsal eden kısımlarının müessesenin tabiî inkişaf yo-
yolunu bulabilmesi ve memleket çapında daha verimli ve şümullü bir hale ifrağı için 
hükmi şahsiyeti haiz müstakil bir müessese haline ifrağı ve mütedavil sermaye ile idaresi 
ve personel kadrosunun da ifa ettiği hizmetlerin ihtiyacına tekabül edecek bir hadde 
çıkarılması temenniye şayan bulunmaktadır. 

425 îskân genel giderleri bölümünün 2 nci yiyecek giderleri maddesine 100 000 lira 12 nci 
başka her çeşit giderler maddesine 154 500 lira ,olmak üzere 254 500 lira eklendiği ve 
7 nci kırtasiye maddesinden 2 500 lira 8 nci döşeme ve demirbaş maddesinden 2 500 lira 
11 nci yayın işleri maddesinden 4 000 lira olmak üzere toplamı 9 000 lira indirildiği 
ve bu suretle 1949 yılma nazaran 245 500 lira fazlasiyle. 1 745 500 lira ödenek ayrıldığı 
görülmüştür. Devlet nakliyatının kanunen meccanen yapılmakta olması ve göçmenin 
iskân edileceği yere en yakın iskele veya istasyona kadar Devlet nakliyatiyle parasız 
olarak taşınması ve birinci taşıma giderleri maddesine konulan ödeneğin yalnız kara 
nakliyatına hasredilmekte bulunması bu nakliyatın da halen azalmış olması sebebiyle 
buraya tefrik edilen 75 000 lira ödenekten 35 000 lirasının bu bölümde yeniden (geçici 
görev yolluğu ) adı ile bir madde açılarak buraya aktarılması her çeşit hizmetlerivn 
kendi bölümünde maddeler halinde toplamış bulunan ve mevzuu itibariyle de müstakil 
bir durumda bulunan îskân Genel Müdürlüğünün lüzum ve ihtiyaca binaen geçici bir 
hizmetin ifası için vazifelendireceği memurların yolluklarının bu maddeden sarfına 
imkân verilmesi ve 5420 sayılı Kanun gereğince istihkak sahiplerine ödenmesi lâzım-
gelen toprak bedelleri bu kanunun 2 nci maddesine tevfikan Maliye Bakanlığına ait 
Bütçenin 480 nci bölümüne konulan 325 000 lira ödenekten sarfedileeeğine göre Bütçe 
Kanununa merbut (R) işaretli cetvelin 425 nci bölümünün 12 nci başka her çeşit gider
ler maddesine ait formüldeki (5420 sayılı Kanunla istihkak sahiplerine ödenmesi 
gereken toprak bedelleri) kaydının tekrarından bir fayda melhuz değilse bu formülden 
çıkarılması uygun görülmüş ve diğer ödenekler ihtiyacı karşılıyacak durumda bulun
muştur. 

Yayın giderlerinin 1 nci satmalına ve abone karşılığı maddesinden 10 000 liranın tasar
rufa riayet meksadiyle indirilerek 2 nci maddenin 1949 yılının aynı olarak konulduğu 
ve bölüm yekûnunun 35 000 lira olarak tesbit edildiği görülmüş ve ihtiyacı karşı] ıyacağı 
anlaşılmıştır. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri bölümüne 1949 yılındaki ödeneğin aynı olarak 20 900 lira ko
nulduğu ve bunun halen ikisi Amerika'da ve üçü Fransa'da görgü, bilgi ve ihtisaslarını 
artırmak üzere staj görmekte olan 4 tabip ile Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües-

451 

452 
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sesesi immünoloji şubesinde çalışan bir veteriner'in ihtiyaçlarını karşılıyacağı anlaşıl
maktadır. 

453 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri olan 25 C00 
lira 1949 yılında Başbakanlık bütçesinde açılan maddeye konulmuş iken Dünya Sağlık 
Teşkilâtı Asamblesi ile icra Konseyi toplantıları ve Nevyork'ta Uyuşturucu Maddeler Ko
misyonu ve olağanüstü vâki olacak diğer devletlere iştirak edilmek üzere Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında bölüm açılarak Başbakanlık Bütçesindeki ödenek 
aktarılmıştır ki, hizmetin ifası bakımından bu masrafın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesinde görülmesi daha uygun bulunmaktadır. 

459 Millî Türk Tıp Kongresi genel giderleri adı ile açılan bu bölüme 20 000 lira ödenek ko
nulmuş olduğu görülmüştür. 2 yılda bir toplanan ve 1950 yılında toplanması mukarrer 
Millî Türk Tıp Kongresi için ayrılan ödenek ihtiyaca kâfi görülmüştür. 

477 Avanslar bölümünün 1 nei sağlık memurları ve sağlık koruyucularının hayvan avansı 
maddesine konulan 10 000 lira ödenek ihtiyacı karşılamakta ve 2 nei 1437 sayılı Kanu
na göre kesilecek avanslar maddesine konulan 16 000 lira ödeneğin tenzilinde de bir 
mahzur görülmemektedir. Sağlık memurları ile sağlık koruyucularına 4192 sayılı Ka
nuna göre bidayeten tâyinlerinde veya hayvanlarının ölümünde yenisini tedarik etmek 
üzere 60 lira avans verildiğinden 10 000 lira ödenek bu ihtiyaca tekabül etmekte ve 
1437 sayılı Kanun gereğince yeni hizmete giren mecburi hizmetli tabiplere 200 lira 
olarak verilecek olan avansa mecburi hizmetlilerin rağbet göstermemeleri yüzünden 
sarfedilmediği ve bütçe yılı sonunda aynen ödenek bakiyesi olarak devredildiği görül
mesi üzerine yapılan tenzil muvafık bulunmuştur. Ancak 60 lira ile hayvan tedarikine 
imkân hâsıl olamıyacağmdan kanunun tadil yoluna gidilerek bu miktarın 300 liraya ib
lâğı temenniye şayan bulunmaktadır. 

478 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat tahsisat kifayetsiz
liği sebebiyle 1949 yılı Bütçesine nazaran 356 847 lira noksaniyle 100 000 lira olarak 
kayıt olunmuştur. 
1947, 1948 ve 1949 yıllarında 22 539 ananın istihkakı olarak ödenmemiş 676 170 lira 
borç bulunduğu görülmüştür. Bu borcun tamamen ödenmesi için ek ödenek verilmesi 
veya umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesinin kaldırılması temenni olunur. 

501 Geçen yıl borçları bölümüne 1949 yı;mdaki miktarda ödenek konulmuş ve uygun bu
lunmuştur. 

502 Eski yıllar borçları tertibine de 1949 yılındaki miktarda ödenek kabul edilmiş ve uy
gun görülmüştür. 

503 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nei maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler karşılığı olmak üzere açılan bu bölüme konulan 121 000 lira 
ödenek köy sağlık memurlarının geçmiş hizmet müddetlerinin her yıl için kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihteki aylık ücretleri üzerinden hesabedilmiş bulunduğundan kanun 
hükmüne uygun olmadığı ve kâfi miktarda bulunduğu anlaşılmıştır. 

601 özel kurumlara ve derneklerle kişilere yapılacak yardımlar 1949 yılında olduğu gibi 
15 000 lira olarak teklif edilmiş ve kâfi görülmüştür. 

701 Onarma işleri için 1949 yılındaki miktarda 150 000 lira ödenek ayrılmış ve bu mikta
rın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

721 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı 1949 yılındaki gibi 7 180 



lira olup ihtiyaca tekabül etmekte bulunduğu anlaşılmıştır. 3827 sayılı Kanun gereğin
ce verem savaş işlerinde kullanılmak üzere alınmasına lüzum hâsıl olan Mikrofilm 
cihazları ile buna ait taşıt araçları satmalmmasmı sağlamak maksadiyle Maliye Ba
kanlığı bütçesine aktarılmak üzere 100 000 lira ve verem paviyonları ve hastaneleri in
şaatı ile özel idarelerle belediyeler tarafından bu maksatlla yaptırılmakta olan inşaata 
yardım olmak üzere .1 200 000, Haydarpaşa Numune Hastanesi su tesisatı, Elâzığ Cüzam 
Hastanesi Tecrit paviyonu, Diyarbakır Numune Hastanesi polikliniğinin inşaatı, Hay 
darpaşaa Numune Hastanesinde Beyin Cerrahisi servisi için yaptırılacak ameliyathane, 
Elâzığ Akıl Hastanesi hükümlü koğuşu, istanbul Akıl Hastanesi kalorifer inşaatı, Cide, 
Bayburt, Yalvaç, Merzifon, Bingöl, Arhavi ilçelerinde yapılacak Sağlık Merkezleri in
şaatı için 855 000 lira olmak üzere toplamı 2 055 000 lira Bayındırlık Bütçesine konul
duğu görülmüş, keşif ve şartnamelerine uygun olarak hesap edildiğinden muvafık gö
rülmüştür. 

(D) cetveline eklenecek kadrolar : ödeneği 

Sayı 

! 
1 
1 
1 

Aylığı 

300 
200 
200 
150 

Görevin cinsi 

Teknisiyen 
» 

Makinist 
» Yardımcısı 

B. 

202 
» 
» 
» 

M. Lira 

3 600 
2 400 
2 400 
l 800 

10 200 

Bu dört hizmetliye ait kadroların yıllık ödeneği 10 200 liranın bu bölümde sağlanacak 
genel tasarrufla da karşılanması mümkün görülmektedir. 

(D) cetvelinden tenzil edilecek kadro : 

Sayı Aylığı Görevin çeşidi 

140 50 Stajyer Hastabakıcı 
Buna mukabil (D) cetveline eklecenek kadro 

140 30 Stajyer Hastabakıcı 
140 20 » » 

Tahsisat yekûnunda bir değişiklik husule getirmemiştir. 

Eklenmesi istenilen ödenek: 
Lira B. M. Ödeneğin çeşidi 

6 000 204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların 
ücretleri bölümüne, 

1 000 207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek yabancı dil para mükâfatı bölümüne, 

17 400 208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre me
murlara verilecek ikramiye karşılığı bölümüne, 

200 000 307 2 Geçici görev yolluğu maddesine, 
ek ödenek verilmesi faydalı olacaktır. 

214 400 
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Tenzil: edilecek ödenek Eklenecek ödenek 

Lira B. M. öleneğin çeşili Lira B. M. ödeneğin çeşidi 

35 000 425 1 Taşıma giderleri 35 000 425 Geçici görev yolluğu 

Ayrılan ödeneklerin yeter miktarda olup olmadıkları her bölüm ve maddede işaret edilmiş (D) 
cetvelinde yapılacak değişiklik ile eklenilmesi istenilen ödeneklerin icmali önce yapılmak suretily-
le rapor takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 

Konya Milletvekili 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

201 

îkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı \ 
2 iller memurları aylığı \ 
3 Merkez memurları açık aylığı \ 
4t İller memurları açık aylığı $ 

17 715 000 

25 000 

Bölüm toplamı 17 740 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti } 
2 iller hizmetlileri ücreti ^ 
3 Köy sağlık memurları ücreti 1 315 400 

6 380 340 

1 610 100 
16 878 800 

1 500 
13 500 

1 610 100 
16 878 800 

1 500 
13 500 

386 700 
5 945 056 
2 086 795 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 

reti \ 133 400 
2 tiler geçici hizmetlileri ücreti J 

Bölüm toplamı 133 400 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 73 992 

II - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 141 435 

129 599 

129 600 

40 000 

142 419 

18 503 900 18 503 900 

386 700 
5 945 056 
2 086 795 

Bölüm toplamı 7 695 740 8 418 551 8 418 551 

1 
129 599 

129 600 

46 000 

142 419 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

208 

209 

210 
217 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı \ 
iller memurları çocuk zammı J 
Merkez memurları doğum yar- ] 
dimi ĵ  
İller memurları doğum yardımı J 
Merkez memurları ölüm yar- ] 
dimi " \ 
îller memurları ölüm yardımı J 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

720 624 

80 000 

25 000 

25 000 

850 624 
— — = = 3 : 

40 000 
680 000 

10 000 
34 200 

5 000 
25 000 
25 000 

819 200 

40 000 
680 000 

11 000 
37 000 

5 000 
25 000 
25 000 

823 000 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 
Ek görev tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

9 000 

0 

5 000 

1 000 

5 000 

1 000 

1 202 337 
2 100 

96 900 . 

27 945 528 

1 435 817 
2 100 

125 534 

29 623 121 

1 435 817 
2 100 

125 534 

29 632 921 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 

5 600 
1 500 

10 300 
4 800 

4 500 
2 500 

10 300 
6 000 

4 500 
2 500 

10 300 
6 000 
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B. 

302 

M. 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

13 600 

35 800 

32 000 
36 800 
16'000 
8 000 

40 000 

132 800 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

13 600 

36 900 

29 000 
33 000 
16 000 
8 000 

40 000 

126 000 

13 600 

36 900 

29 000 
33 000 
16 000 
8 000 

40 000 

126 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret- ] 

40 000 34 500 34 500 

305 

306 
307 

2 
3 

4 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

leri | 
İller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
îller \ 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 
Bulaşıcı ve salgm hastalıklar
la savaş geçici görev yolluğu 

> 300 000 

I- 26 000 

326 000 

l 37 600 

37 600 

8 200 

198 000 
155 000 
40 000 
10 000 

6 000 

305 000 

75 000 
225 000 

12 000 
14 000 

326 000 

1 
46 979 

46 980 

6 500 

198 000 
155 000 
40 000 
10 000 

1 000 

305 000 

75 000 
225 000 

12 000 
14 000 

326 000 

1 
46 979 

46 980 

6 500 

198 000 
155 000 
40 000 
10 000 

1 000 

305 000 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7 

8 

9 

1 
2 

Trahom savaş geçici görev yol
luğu 
Zührevi hastalıklarla savaş ge
çici görev volluğıı 
Sıtma ile savaş geçici görev 
yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez ^ 
iller S 

Bölüm toplamı 

40 000 

80 000 

439 471 

1 273 471 

9 600 

9 600 

40 000 

80 000 

439 500 

1 268 500 

1 000 
14 000 

15 000 

40 000 

80 000 

439 500 

1 268 500 

1 000 
14 000 

15 000 

Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili isletme gi

derleri 1 600 1 600 1 600 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 1 600 1 600 1 600 
3 Merkez taşıtları işletme gider- ] 

leri \ 4'00 300 300 
4 Merkez taşıtları onarma gider- | 

leri J 100 100 
5 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar

la savaş taşıt giderleri 10 000 10 000 10 000 
6 Trahomla savaş taşıt giderleri 14 000 14 000 14 000 
7 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt giderleri 4 000 4 000 4 000 
8 Sıtma ile savaş taşıt giderleri 50 000 120 000 120 000 
9 Hastahaneler, Sağlık ve Sosyal 

Yardım kurumları taşıt gider
leri 34 000 34 000 34 000 

10 Okullar ve kurumlar taşıt gi
derleri 8 500 8 500 8 500 

11 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi ve Okulu taşıt gi
derleri 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 126 100 196 100 196 100 

Üçüncü kısım toplamı 1 989 571 2 056 480 2 056 480 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

403 
405 

408 

415 

416 

417 

418 
419 

420 
421 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 4 000 4 000 4 000 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yem karşı
lığı 360 860 360 000 360 000 

Komisyon üyeleri huzur ücreti 
Yüksek Saflık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti ' 16 500 16 500 16 500 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak bele
diye üyeleri huzur ücreti 0 1 000 1 000 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

Bölüm toplamı 

Sağlık müzeleri 

Okullar,kurumlar 
Tıp öğrenci Yurdu 
Sağır, Dilsiz ve Körler Kuru
mu 
Sağlık memurları okulları 
Köy enstitülerindeki sağlık 
memurları yetiştirme ve cihaz-
landırma giderleri 
Yatılı Ebe Yurdu 
Hıfzıssıhha Okulu genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 1 
savaş genel giderleri 
Trahomla savaş genel giderleri 
Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri 
Sıtma ile savaş genel giderleri 
Verem savası genel giderleri 

16 500 

17 500 

903 610 

60 000 
639 489 

54 000 
51 858 

5 000 

1 713 957 

K' 
805 000 
404 000 

301 017 
2 749 975 

0 

17 500 

17 500 

0 

78 250 
360 000 

54 000 
51 858 

25 000 

569 108 

•ı 

805 000 
436 000 

300 000 
2 889 975 
1 700 000 

17 500 

17 500 

0 

78 250 
360 000 

54 000 
51 858 

25 000 

569 108 

805 000 
436 000 

300 000 
2 889 975 
1 700 000 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 401 — 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira B. 

422 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ödeneğin çeşidi 

Hastahaneler, Sağlık ve Sosyal 
Yardım kurumları 
Devlet hastahaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Kuduz tedavi kurumları 
Sağlık merkezleri 
Boğum ve çocuk bakım evleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

9 581 603 
145 000 
150 000 

63 924 
482 282 

1 715 983 

12 235 387 12 235 387 
145 000 145 000 
150 000 . 150 000 
65 000 65 000 

817 863 817 863 
1.098 321 1 098 321 

Bölüm toplamı 12 138 792 14 511 571 14 511 571 

423 özel kanunu gereğince harca
nacak kimsesiz ve metruk ço
cuklar genel giderleri 750 000 * 350 000 350 000 

424 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi genel giderleri 800 000 800 000 744 000 

425 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 

îskân işleri 
Taşıma giderleri 
Yiyecek giderleri 
Giyecek giderleri 
Kira karşılığı 
Tedavi giderleri 
Muhacir ve mülteciler için der
neklere yaptırılan giderlerin 
iadesi 
Kırtasiye * 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Yayın işleri 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

75 000 
400 000 

10 000 
35 000 
10 000 

200 000 
5 000 
5 000 
3 000 
6 500 
5 000 

745 500 

1 500 000 

30 000 
,15 000 

45 000 

75 000 
500 000 

10 000 
35 000 
10 000 

200 000 
2 500 
2 500 
3 000 
6 500 
1 000 

900 000 

1 745 500 

20 000 
15 000 

35 000 

75 000 
500 000 

10 000 
35 000 
10 000 

200 000 
2 500 
2 500 
3 000 
6 500 
1 000 

900 000 

1 745 500 

20 000 
15 000 

35 000 



»ağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 20 900 20 900 20 900 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 0 0 50 000 
Dünya Sağlık Teşkilâtına ka
tılma payı 250 000 0 0 
Milletlerarası Pat alo j i Kom-
pare Kongresi genel giderleri 60 000 0 0 
Milletlerarası Kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 0 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 310 000 25 000 75 000 

Millî Türk Tıp Kongresi genel 
giderleri 0 , 20 000 20 000 
Sağlık memurları ve sağlık ko-
ruyucularınm hayvan avansı 
1437 sayılı Kanuna göre kesi
lecek avanslar 

Bölüm toplamı 

1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 

Dördüncü kısım toplamı 

10 000 

16 000 

26 000 

456 847 

22 420 348 

10 000 

0 

10 000 

100 000 

24 717 054 

10 000 

0 

0 

100 000 

24 711 054 

Besinci kısım, - Borçlar 

Geçen yıl borçları 17 361 17 361 17 361 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 403 

ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçları 
1928 - 1944 ' » » 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler karşılığı 

Beşinci kısım toplamı 

1949 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
600 

5 600 

0 
22 961 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
600 

5 600 

121 000 

143 961 

5 000 
600 

5 600 

121 000 

143 961 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere ' 

Altıncı kısım toplamı 

15 000 

15 000 

15 000 

. 15 000 

15 000 

15 000 

Yedinci hısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma işleri 
Hükümet tabipleri için alına
cak tıp aletleri ve gereç karşı
lığı 

Yedinci kısım toplamı 

150 000 

7 180 

157 180 
3 - u . •. .-

150 000 

7 180 

157 180 

150 000 

7 180 

157 180 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 
ikinci kısım toplamı 27 945 528 29 623 121 29 632 921 
Üçüncü kısım toplamı 1 989 571 2 056 480 . 2 056 480 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısıra toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı ' 

ödeneği 
Lira 

22 420 348 

22 961 
15 000 

157 180 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

24 717 054 
143 961 
15 000 

157 180 

24 711 054 
143 961 
15 000 

157 180 

TOPLAM 52 555 908 56 718 116 0 

Taşıt satınahnması için Maliye 
Bütçesine 0 100 000 0 
înşaat için Bayındırlık Bütçe
sine ^ 0 2 055 000 0 

GENEL TOPLAM 52 555 908 58 873 116 56 721 916 



- Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 



Gerekçe 

Merkez subaylar ve memurlar aylığı: Gümrük ve Muhafaza merkez teşkilâtının fiilî 
kadro tutarı (1 117 863) lira, 4598 sayılı Kanun gereğince üst derece alanlara ait miktar 
(55 384) liradır. Üst derece farkı geçen yıla nazaran (9 212) lira fazladır. 1949 yılı Büt
çesine üst derece farkı olarak konulan miktar yetmediğinden fazla teklif yapılması 
icabetmiştir. 
İller subaylar ve memurlar aylığı : Gümrük ve Muhafaza teşkilâtının iller fiilî kadro tu
tarı (8 478 492) lira, 4598 sayılı Kanun gereğince üst derece alanlara ait miktar (464 596) 
liradır. Geçen yıla nazaran kadrolarda bir değişiklik yoktur. 1949 yılı Bütçesine üst de
rece farkı olarak konulan miktar yetmediğinden ilâveten (221 552) lira ödenek teklifi lâ-
zımgelmiştir. 
Merkez açık aylığı : 1949 yılı gibidir. Halen Bakanlık emrinde bulunan memurlara gele
cek yılda Bakanlık emrine memur alınması halinde verilecek açık aylıkları için konul
muştur. 
İller açık aylığı : 1949 yılı gibidir. Halen Bakanlık emrinde bulunan memurlarla gelecek 
yılda Bakanlık emrine memur alınması halinde verilecek açık aylıkları için konulmuştur. 

Merkez ücretliler ücreti : Daire müdürü, telefon ve santralci, marangoz ve onarma ustası 
ve yardımcılarına ait kadrolar çıkarılmak suretiyle 1950 yılı (D) cetveli düzenlenmiştir. 
Geçen yıla nazaran bu yılki ödenek miktarı (12 620) lira olacaktır. 

Merkez subay ve memurları ölüm yardımı : 
1949 yılı Bütçesine konulan ödenek yetmediğinden (5 000) lira fazla ödenek teklif olun
muştur. 
İller subay ve memurları ölüm yardunı: 

3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı: 
1950 yılı içinde 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanında 
muvaffak olacak memurlar için tertip açılmıştır. 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı: 
Bu tertip yeni açılmıştır. Kanun hükümlerine göre ödeme yapılacaktır. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi I), J fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 
Subay ve memur aylıklariyle hizmetliler ücretlerine göre hesap edilmiş ve 5434 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin D, J fıkralarındaki hükümler de nazara alınarak ödenek 
konulmuştur. 

İller kira karşılığı : Yeşilköy Hava alanında kiralanan bir bina ile yeniden kurulan Aliağa 
Gümrüğü için tutulan binanın kira bedellerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 
(2 000) lira fazla teklif yapılmıştır. 

Giyecekler : Kadın ve erkek kolcularla odacıların elbise, ayakkabı ve muayene memurları
nın elbise, ayakkabı ile paltolarının ve iç gömleklerinin ve bu yıl yeniden alınacak kolca 
maaşlarının karşılığı olarak ödenek konulmuş ve yapılan hesaba göre (1 000) lira fazla 
tekBf yapılması zarureti hâsıl olmugtur. 



6. M. 
~m-

408 Gümrük Tahsilat Komisyonlarında bulunacak belediye üyelerinin huzur ücreti : 5383 
sayılı Gümrük Kanununun 89 ncu maddesi gereğince gümrük başmüdür ve müdürlüklerin
de kurulacak Gümrük Tahsilat Komisyonlarındaki belediye meclisi üyelerine verilmesi 
gereken huzur ücreti için bu tertip açılmış ve saymanı bulunan başmüdür ve müdürlükler 
adedine göre ödenek tesbit edilmiştir. 

412 Tıbbî ecza ve sağlık gereçleri giderleri : Hudut karakollarında bulunan muhafaza memur
larının, ilk sıhhi tedavileri için ecza dolaplarmdaki ilâçlardan istifadelerini temin maksa-
diyle geçen yıla nazaran (5 000) lira fazla ödenek konulmuştur. Karakollardaki ecza çan
ta Ve dolaplarının tamamı için haddizatında (30 000) liraya ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç 
her yıl bütçesine bir miktar ödenek konulmak suretiyle peyderpey temin olunacaktır. 

453 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : Bu ödenek 
1949 yılında Başbakanlık bütçesinde iken aynı miktar dâhilinde olmak üzere bakanlığımız 
bütçesinde bu tertibe konulmuştur. 

721 2 Mevcutlara ilâveten satmalmacak makine, alet ve gereçlerin karşılığı : izmir gümrükleri 
kimyahanesi için yeniden alınacak etüv ve maden eritmesinde kullanılacak fırın bedeli 
olarak geçen yıla nazaran (2 000) lira fazla ödenek konulmuştur. 

* 



Rapor 
18. .1. .1950 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1950 yılı Bütçe tasarısı üzerindeki incelemeler neticesi aşağıda 
arzedilmiştir. 

1. Umumi mütalâa 

1. Tasarı; 1909 sayılı ve 29 . XII . 1931 ta-rihli Kanunla kurulmuş olan Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının, Bakanlık ve Gümrük teşkilâtı ile Muhafaza Genel Komutanlığı masraflarını ihtiva 
etmekte, bakanlığa bağlı ve tüzel kişiliği haiz olan Tekel Genel Müdürlüğünün gelir ve giderleri 
katma bütçesiyle arzedilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlık merkez teşkilâtı diğer bakanlıklarda olduğu gibi Hususi kalem, Zat ve Levazım 
Müdürlükleriyle Teftiş heyeti, Hukuk Müşavirliği ve Gümrükler Umum Müdürlüğünden terekküp 
etmekte, bu umum müdürlükte Tarife, Gümrük işleri, Ekonomik işler, ve Teknik Müdürlüğü şu
belerini ihtiva eylemektedir. 

1841 ve 1917 sayılı kanunlarla kurulmuş olan Gümrük Muhafaz-a Komutanlığının asıl görevi 
hudutlarda ve kara sularında kaçakçılığın men'i ve takibi olmakla beraber komutanlık, kara ve 
deniz hudutlarının emniyeti hususunda Genelkurmay Başkanlığının, iç emniyet işlerinde içişleri 
Bakanlığının emir ve direktiflerine de uymaktadır. 

Komutanlığın merkezde karargâhı ve Ege sahilleriyle Cenup hududunda askerî birlikleri, di
ğer sınır ve kıyılarda sivil muhafaza teşkilâtı bulunmaktadır. 

Taşra gümrükleri; mahallerinin ithalât ve ihracat durumlarına göre başmüdürlük, müdürlük, 
idare başmemurluk ve memurlukları olarak teşkilatlandırılmıştır. Bu gümrüklerin memur kadro
ları arasında gümrük kolcuları da yer almaktadır. 

1950 yılı bütçe tasarısının da Bakanlıkça âzami tasarruf zihniyeti ile tesbit olunduğu ve fiilî kad
rolarda yeniden tasarruf edilebilecek fazlalıklar bulunmadığı müşahade edilmiştir. 

2. (L) cetvelinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. (D) cetvelinde yapılmış olan değişikliklerle 
öteden beri kifayetsiz görülmüş olan tertipler aşağıda kendi bölümlerinde açıklanmıştır. 

Hizmetlerin mahiyetleri itibariyle (D) cetvelinde bareme tâbi kadroya alınmasını icabettiren gö
revliler yoktur. 

(E) cetveline hizmet müddetleri bir yıldan az olan yalnız kurs öğretmenleri dâhil edilmiş bulun
maktadır. 

Bakanlık daireleriyle Muhafaza Komutanlığı Teşkilâtında mecburi hizmetli kimselerden kadro dışı 
kalmış kimse de yoktur. 

3. Teftiş Heyeti. - 43 fiilî kadronun 9 u münhaldir. 4607 sayılı Kanuna göre bir birinci sınıf mü
fettiş istanbul Giriş Gümrüğü Müdürlüğünde, bir ikinci sınıf müfettiş de merkezde neşriyat işlerin
de çalıştırılmaktadır. :-;.v. 

Bir müfettiş merkezde Teftiş Heyeti Reisliğine yardım etmektedir. Ayrıca lüzum ve ihtiyaç gö
rüldükçe etüd işlerinde bir veya birkaç müfettiş çalıştırılmaktadır. Bugün bir müfettiş gümrük tari
fesinin Avrupa Tarife Birliği için hazırlanan Bürüksel Tarife Projesine intibakı işinde Tarife Mü-



-m-
dürune yardım etmekte ve Bakanlıklararası komisyonun da çalışmalarına iştirak etmektedir. 

iki müfettiş yeni neşredilen 5383 sayılı Gümrük Kanununun tatbikma ait talimatnamelerin ihza
rında çalıştırılmıştır. 

Bir müfettiş de 1949 yılında Gümrük, Muhafaza ve Tekel Teşkilâtı rasyonelleştirilmesi konu 
sunda Profesör Alf ret îzak ile birlikte çalışmıştır. 

Müfettişler tüzük ve turne talimatına göre senede yedi ay taşra, gümrük, muhafaza ve Tekel 
teşkilâtında teftiş ve tahkik ile meşgul olmakta, Kış mesaisini de, gümrük gelirlerinin % 80 nini 
tahsil eden İstanbul'daki gümrüklerle Muhafaza Komutanlığı teşkilâtını ve Tekel Genel Müdürlüğü 
merkez şubeleri ile fabrikalarını teftiş etmektedir. 

Gümrük idareleriyle muhafaza teşkilâtı her sene teftiş görmektedir. Tekel idarelerinde yapılan 
teftişler Tekel Teftiş Heyetinin çalışma programlarına göre ayarlanmaktadır. 

Yukarda gördüğü yazılı hizmetlere göre teftiş heyeti kadrosu normaldir. 

Staj : tüzük .hükümlerine gjöre yüksek mektep mezunları arasından müsabaka ile alınanlar mu
avin olarak üç yıl çalıştıktan sonra yine imtihanla müfettişlik kadrolarına geçirilmektedirler. 

Evvelce müfettişler arasında lisan bilenler Fransa, Belçikn, İsviçre, İngiltere ve Almanya'ya 
staj için gönderilmekte iken 1939 dan itibaren Umumî Harb dolayısiyle buna imkân görülememiş, 
yalnız 1947 yılında bir müfettişle Ekonomi İşleri Müdürü tetkiklerde bulunmak üzere iki ay müd
detle Danimarka'ya ve İsveç'e gönderilmişlerdir. 

Geçen yıllar bütçelerinde bu maksatla 307 nci bölümün 4 neü maddesine birer liralık ödenek 
konulmakta iken bu sene bu tertibin kaldırıldığı görülmüştür. Gümrüklerimizin Birleşmiş Millet
ler gümrük tarifeleri ve mevzuatı üzerindeki çalışmaları ve bu yoldaki ilerlemeleri yakından ta
kip edebilmeleri için stajların lüzumu aşikâr bulunduğundn ilerde bütçenin tatbikatı sırasında tasarruf 
edilebilecek tertiplerden münakale imkânını temin için mezkûr maddeye hiç olmazsa geçen senelerde 
olduğu gibi 1 lira ödenek konarak tertibin muhafazası yerinde olacaktır. 

4. Gümrükler Genel Müdürlüğü : Genel Müdürlüğün gerek kendi mevzularında gerekse mil
letlerarası tarife çalışşmalarmda yabanc1 dil bilen yüksek tahsil ve tecrübe görmüş memurlara olan 
ihtiyacı bugünkü kadro ve maaş dereceleri içinde lâyıkıyle karşı!anamad^mdan kadroların ıslah edil
mesi gerekmektedir. 

5. 1950 Bütçesinin umumi yekûnu, 1949 yılının 12 aylık devresine nazaran (193 217) lira faz-
lasiyle (19 550 757) lira olup Bayındırlık Bütçesine mevzu ve geçen yılın aynı bulunan (175 000) 
lira bu rakamın dışındadır. 

Bu fazlalığın (12 000) lirası, 1949 yılı Başbakanlık Bütçesinde yer almış bnlunan (Kongre ve 
konferanslara iştirak edeceklerin yollukları) karşılığının bu yıl Gümrük ve Tekel Bakanlığı Büt
çesine alnmasndan ileri gelmekte ve tasarının 453 ncü bölümüne taallûk eylemektedir. Fazlalığın 
geri kalan (181 217) lirası (merkez ve iller subay ve memurlarından sene içinde terfi edeceklerin üst 
derece farkları) nm bir kıs^m karşılığını teşkil etmektedir. Bu farkların tam karşılığı, tertibinde 
görüleceği üzere (221 764) lira olup bundan (181 217) lira çıktıktan sonra kalan (40 547) lirası 
Bakanlık bütçesinin diğer tertiplerinden yapılan tasarruflarla temin edilmiştir. 

1950 yılından itibaren yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına ödenmesi 
lâzımgelen ve geçen yıl ödeneğinden (60 877) lira fazla bulunan 209 ncu bölümdeki ödenek de büt
çenin diğer tertiplerinden yapılan indirmelerle karşılanmış bulunduğuna göre Bakanlık bütçesinde, 
geçen seneye kıyasla oldukça tasarruflar sağlanmış olduğu tezahür etmektedir. 

6.- Posta ve telgraf ücretleri hakkında evvelki yıldan itibaren uygulanmışa başlryan peşin 
Ödeme usulü Bakanlığın bu masraflarını azaltmıştır. 



7. Bakanlık daireleri ihtiyaçları için İ94Ö yılında yeniden taşıt alınmış omayıp yalnız Muha
faza Komutanlığı teşkilâtı için geçen yıldaki ödeneklerle yeni taşıtlar alınmış ve bu yıl da komu
tanlıkça alınması gerekli taşıtlar için tertibine ödenek konmuştur. 

8. Bakanlığın gerek gümrük ve gerek muhafaza merkez tekşilâtı, kendi binasın.da yerleşmiş 
olup dışarda kira ile tutulmuş yerleri olmadıktan başka Bakanlık için yapılmış olan bina tamamen ve 
işgal ettiği bina da kısmen diğer Bakanlık daire ve müesseselerine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Bakanlığın ilerdeki teşkilâtı için ancak Hazineye ait bina bulunmıyan yerlerde kira ile bina tu
tulmuş ve mümkün olan mahallerde gümrük ve muhafaza teşkilâtı bir araya getirilmek suretiyle 
tasarrufa riayet edilmiştir. , 

İllerde Bakanlığa ait bir kısım ambar ve depolar Millî Savunma ve Toprak Ofisi hizmetlerine 
tahsis edilmiştir. 

9. Bakanlığın gümrük teşklâtmda emekliye ayrılmış kimseler istihdam edilmemektedir. Fiilî 
kadrolardan geçen yıl içinde 44 memur emekliye ayrılmıştır. 

Komutanlık muhafaza teşkilâtında, askerî yaş hadleri dolayısiyle emekliye ayrılmış olanlardan 
8 sivil muhafaza teşkiâtında, 10 askerî kodroda sivil ve 8 de ünüformalı olarak çalıştırılan emek
li subay vardır. 

Bunlardan yaş hadleri müsait olamıyan birkaç kişi bu yıl içinde hizmetten ayrılacaklardır. 

Komutanlık Muhafaza Teşkilâtı kadrolarından da geçen yıl içinde 41 memur emekliye ayrılmıştır. 

10. Bakanlığın merkezde 1 ve İstanbul'da, birisi Gümrük Başmüdürlüğünde ve diğeri Gümrük 
Muhafaza Başmüdürlüğünde olmak üzere üç doktoru vardır. 

Gümrük Başmüdürlüğündeki doktor, bu Başmüdürlük kadrosunda mevcut 542 memura, Muhafa 
Başmüdürlüğü doktoru da Muhafaza teşkilâtma dâhil 620 memur ve müstahdeme bakmaktadır. 

11. Bakanlığın merkezde Levaznn ve Zatişleri Müdürlükleri ile Komutanlık Karargâhında aynı 
görevleri yapmakta olan şubelerin birleştirilerek tasarruf sağlanması mümkün görülmüş ve bu hu
susta gerekli kanun tasarısının hazırlığına başlanmıştır. 

12. Bakanlığın kütüpanesinde iştigal mevzuiyle alâkası olmıyan veya mevcudu birden fazla bulu
nan kitapların Millî Kütüpaneye devredilmesi için çalışılmaktadır. 

13. Muhafaza Komutanlığı askerî kadrolarında geçen seneye nazaran yapılan değişiklik, öteden* 
beri doldurulamıyan (5) aded deniz güverte, makine ve inşaiye enspektörünün kadrodan çıkarılmış 
olmasından ve alt rütbelere ait kadrolardan terfi edeceklerin indirilerek üst rütbe kadrolarının artı
rılmasından ibarettir. 

14. 1939 durumu ile mukayese : ' 

A) 1939 yılı Umumi Bütçesiyle verilen umumi bütçe ödenek yekftnu (261 064 192) lira iken 
1950 yılı Bütçesinde teklif oluaan ödenek (1 467 330 043) liraya baliğ olduğuna göre artiş nispeti 
% 462 dir. 

Bakanlığın 1950 yılı masraf bütçesinin 1939 yılına nazaran artış nispeti ise \% 257 dir. 

Bakanlığın bu yılki masraf bütçesi, umumi bütçe yekûnunun ;% 1,3 nü teşkil etmektedir. Hal
buki 19S9 yılı bütçesi aynı yılın umumi masraf yekûnunun ;% 2,3 nü bulmakta idi. 

B) Bakanlığın, 1950 yılı masraf bütçesi; Bakanlıkça bu yıl içinde tahakkuk ve tahsili tahmin 
edilen ve gelir bütçesinde gösterilen gümrük gelirlerinin ;% 7,7 sine tekabül etmektedir. 

1939 yılı masraf bütçesinin, aynı yılın katî hesaplarına göre tahsil edilmiş gümrük gelirlerine 
nispeti ise % 10,7 idi 

Bu mukayese. Bakanlığın 1939 yılı Bütçesine nazaran masraflarındaki artış, aynı yıla nispet-
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2 572 000 5 923 000 
3 461 000 13 802 000 

!% 130 
;% 298 

îe tahsil etmekte olduğu gümrük gelirlerindeki artış nispetinin de altında bulunduğunu göstermek
tedir. Yani Bakanlık 1939 yılma nazaran daha az masraf yaparak verimli çalışmaktadır. Bu haki
kat aşağıda 1939 yılı kadrolariyle 1950 yılı kadrolarının mukayesesinde gösterildiği üzere, kad
rolarda mezkûr seneye nazaran tasarruf ve indirmeler yapılmış olmasiyle de daha açık olarak be
lirmektedir. 

C) Bakanlık masraflarının gümrük idareleri ve muhafaza komutanlığı itibariyle olan ayrılışı 
şöyledir: 

r""~:"r" 1939 yılı 1950 yılı Artış nispeti 

Gümrükler 
Muhafaza 

D) Bakanlığın, 1939 yılından tibaren 12 yıllık giderlerinin gelirleriyle olan nispeti ekli bir 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelin incelenmesinden anlaşılacağı veçhile 1950 yılı Bakanlık Bütçesine konulan 
(19 725 757) lira ödeneğin, aynı yıl içinde tahsil edileceği tahmin olunan (154 938 000) lira güm
rük gelirlerine nispeti, 1949 yılının % 7 olan nispetine nazaran yükselmiş görülmekte ise de bu 
yükseliş hakiki olmayıp yine gümrüklerce tahsil edilecek olan ve 1949 yılı Bütçesinde 
(15 500 000) tahmin edilmiş bulunan benzin yol vergisinin bu yıl gümrük gelirleri meyanma 
alınmamış olmasından ileri gelmektedir. 

15. Kaçakçılığın meni ve takibi yolundaki çalışmalar : 

a) 1932 ve 1939 yıllarındaki kaçak vakaları ve yakalanmış başlıca eşya miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

"•*•"': 1932 1939 Farkı 

Olay 4 194 
Kaçakçı 4 696 
Gümrük eşyası (Kilo) 166 221 
Taşıt aracı (Aded) 2 945 
Tekel maddesi (Kg.) 158 530 

» » (Aded) 716 183 
Uyuşturucu madde (Kg.) 169 
Kesim hayvanı (Baş) 16 960 

iki yıla ait yakardaki rakamların tetkiki, ikinci Umumi Harbe tekaddüm eden sekiz sene so
nunda kaçak vakalarının 1/4 e, kaçakçı sayısının 1/2 ye, gümrük eşyasının 1/4 e, tekel maddele
rinden kilo ile ifade edilen kısmının 1/2 ye ve adedle ifade olunan kısmının yarıya karip bir 
nispete ve kesim hayvanı ihraç kaçağının 1/6 ya inmiş olduğunu yalnız uyuşturcu maddeler ihraç 
kaçağının biraz artmış bulunduğunu açıklamaktadır. 

1 169 
3 887 
38 887 

863 
70 078 
488 841 

292 
2 858 

— 3 025 
— 809 
— 127 334 
— 2 082 
— 88 452 
— 227 342 
+ 123 
— 14 102 
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1932 senesi ile 1939 arasında geçen yıllar zarffmdaki rakamların tetkiki da bu yıllar içinde 

muntazam bir düşüş göstermektedir. 

B) 1940 - 1944 devresi 
1940 1944 Farkı 

Olay 
Kaçakçı 
Gümrük eşyası 
Taşıt aracı 
Tekel maddesi 

» > 
Uyuşturucu madde 
Kesim hayvanı 

(Kg.) 
(Aded) 

(Kg.) 
(Aded) 

(Kg.) 
(Aded) 

2 850 
3 350 

69 150 
750 

10 050 
155 000 

500 
4 500 

2 650 
3 350 

99 130 
2 050 

25 300 
26 000 

250 
11 400 

— 
+ 
+ 
+ 
__ 
— 
+ 

200 
— 

29 980 
1 300 

15 250 
129 000 

250 
6 900 

Bu harb devresinde kaçak vakası sayısı ve kaçakçı adedi de azalmakta devam etmiş fakat ya
kalanan gümrük eşyası miktarı 1939 da 38 887 kiloya inmiş iken 1940 tan itibaren tekrar artma
ya başlamıştır. 

Tekel maddelerinde kilo ile ifade edilen kısım 1940 tan itibaren yeniden artmaya başlamış ise-
de seviye itibariyle 1939 yılındaki miktarın daima altında kalmıştır. Tekel maddelerinin aded ile 
ifade edilen sigara kâğıdı, çakmak ve çakmak taşları gibi nevileri ise bu devrede daima azalmakta 
devam etmiştir. 

Kesim hayvanı bu ikinci devrede birinci devreye nazaran artmış ve bu tempoda yürümüştür. 
Uyuşturucu madde kaçağı 1939 da 292 kiloya inmiş iken 1940 ta 500 kiloya çıkmış ve 1944 te 
250 kiloya düşmüştür. '•• " 

Harb yıllarında komşu memleket pazarlarında ithal eşyasının azalışı ithal kaçakçılığının da 
azalmasına mukabil ihraç, kaçakçılığının artmasında müessir olmuştur. 

Bu artışta, 1941 yılından itibaren ihracat üzerine Gümrük Vergisi vaz'edilmiş bulunmasının d i 
tesiri şüphesizdir. 

C) 1945 - 1949 Devresi 

1945 1949 Farkı 

Olay 2 150 3 256 + 1 106 
Kaçakçı 2 500 3 406 + 906 
G. Eşyası (Kg.) 77 199 84 091 + 6 892 
Tekel maddesi (Kg.) 14 800 24 690 + 9 890 

» » (Aded) 197 565 170 495 —27 070 
Uyuşturucu maddeler (Kg.) 866 3 219 + 2 353 
Kesim hayvanı (Baş) 6 800 7 345 + 545 

Bu devrede kaçak olayı, 1939 yılına nazaran artmış, 1944 yılma nazaran azalmıştır. 1945 ve 
1946 yıllarında da bu azalma devam etmiş ise de 1947 ve 1948 yıllarında birdenbire artmış 1949 
yılında tekrar azalmakla beraber, cetvelde görüldüğü üzere, 1945 yılındaki rakamın üstüne çıkmıştır. 
Kaçakçı sayısı da bu devrede aynı tempo ile yürümüştür. 

Gümrük eşyası ve Tekel maddesi 1944 yılındaki rakamların altında kalmakla beraber bu devrede 
daima bir artış göstermiştir. 

Tekel maddelerinden aded ile ifade olunan kısımlar ise bu devrede daima geçen devrenin üstünde 
kalmıştır. 
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Uyuşturucu madde kaçakçılığı evvelki iki devreye nazaran ehemmiyetli surette artışlar kaydet

miştir. 

Kesim hayvanı kaçakçılığı, bu devrenin 1946 yılında 3 300 başa inmiş iken 1947 de 10 831 ve 
1948 de 19 419 rakamına ulaştıktan sonra 1949 yılında cetvelde görüldüğü üzere tekrar 7345 raka
mına düşmüştür. 

Geçen sene içinde görülen azalışta, Bakanlar Kurulunca ittihaz edilen 765 sayılı Koordinasyon Ka
rarı ile Güney sınırlarında 25 kilometrelik bölge içinde hayvan nakli, alım satımı ve toplanması hu
suslarında tatbikma başlanan tehdit tedbirlerinin müessir olduğu anlaşılmaktadır. 

Artmakta olan uyuşturucu maddeler ihraç kaçakçılığını önlemek üzere Hükümetçe bugünkü mev
zuatımızda gerekli görülen tadiller için bir kanun tasarısı hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Kaçak olayları sayısına ve yakalanan kaçak eşya miktarına göre yukarda yürütülmüş olan mülâ
hazalar kaçağın seyri hakkında katiyet ifade etmekten uzaktır. 

Çünkü aynı rakamlar, Muhafaza Teşkilâtınca kaçağın meni ve takibi hususunda daha müessir 
çalışmaların da bir muhassalası olarak ifade edilebilir. 

16. Gümrük muameleleri : 

Beyanname sayısı, gümrüklerin muayene ve çalışmalarına esas olmak üzere alındığı takdirde 1939 
dan itibaren aşağıdaki rakamlara bakılarak bir hüküm vermek yerinde olur : 

Yıllar 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Giriş beyannamesi 

40 567 
45 042 
33 792 
44 517 
30 895 
29 753 
26 300 
50 422 
97 485 
107 890 
105 706 

Çıkış beyannamesi 

17 894 
12 023 
5 985 
6 745 
8 199 
16 837 
10 969 
24 565 
37 893 
34 360 
10 536 

Toplamı 

58 461 
57 065 
39 777 
51 262 
39 094 
46 590 
37 269 
74 987 
135 378 
142 250 
116 242 

İstanbul giriş, İstanbul posta, Haydarpaşa, Sirkeci, İzmir, Mersin, İskenderun, Ankara güm
rüklerinin 12 aylık diğer gümrüklerin 11 aylık evrakı dâhildir. 
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Gümrük gelirlerinin tahsilatı itibariyle muhtelif gümrüklerdeki faaliyet derece ve nispetleri de 

şöyledir 

Yıh 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

İstan
bul 

% 
79 
82 
50 
66 
61,6 
56,5 
64 
71,4 
83,6 
83,2 
79,5 

İzmir 

% 
11 

6,9 
6 

10 
11,3 
5 

18 
12 
8,6 
8,1 
8,5 

İsken
derun 

i% 

3 
3,9 

18 
14 
15,7 
18 

9,5 
9,5 
3,8 
4,5 
8 

Mersin 

% 
4 
3,6 

22 
7 
7,3 
7 
4 
1 
1 
1,3 
1-4 

Karade
niz sahil 
gümrük

leri 

• % 

1 
0,4 
1 
2 
1,2 
1 
2 
1 
1,5 
1,7 
1,1 

A rıkara 

• % 

1 
3 
2 
1 
1,5 
2 
2 
2,5 
1,3 
0,9 
0,9 

Diğer 
güm

rükler 

% 
1 
0,2 
1 
0 
1,4 
0,5 
0,5 
2,6 
0,2 
0,3 
0,6 

Gümrük mevzuatı ve formaliteleri: 
Bakanlıkça, 1942 tarihinde hazırlanarak Büyük millet Meclisine sunulmuş olan ve pek dağdık olan 
hükümleri toplamakla beraber tatbikatta görülen eksik ve noksanları da ortadan kaldıran gümrük 
kanunu tasarısı Kamutayca geçen sene kabul edi'erek 11 . XI . 1949 dan itibaren yürürlüğe girmiş 
ve bu kanunun tatbiki ile ilgili talimatnamede hazırlan^ yayınlanmıştır. 

Bakanlık, kaçakçdık suçlarına ve takiplerine müteallik yeni kanun tasarısını da hazırhyarak 
mütalâaları alınmak üzere diğer Bakanlıklara göndermiş bulunmaktadır. 

Gümrük tarifesinin, Avrupa Gümrük Birliği için Brüksel konferansında hazırlanan tip tarifeye 
intibakı yolundaki çalışmalara devam edilmektedir. 

II - Bölümler ve maddeler 

B. 201 — Aylıklar 

A) Gümrük teşkilâtı : 
1950 yılı kadroları, 1939 dakine göre gerek merkezde, gerekse illerde azalmıştır. 

Merkezde : 
Esas Kadro 

Aded 

242 
242 

İllerde * 
Esas Kadro 

Aded 

1547 
1535 

Fiilî kadro 
Aded 

236 1939 yıhnda 
215 1950 » 

v 
21 Noksanı 

Fiilî kadro 
Aded 

1460 1939 yıhnda 
1240 1950 » 

12 220 Noksanı 
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1939 yılından sonra ithalât ve ihracatın -azalmış olması dolayısiyle gümrüklerde de işlerin ve 

hizmetlerin aynı nispette azalmış olacağı düşünü lebilirse de harp yılları içinde genişliyen takas, 
kliring ve karşılıklı ticaret anlaşmaları tatbikatı gümrüklere normal zamanlara kıyasla yeni vazi
feler tahmil etmiştir. Gümrük vergilerinde yapılan tadiller ve artırmalar gerek ithalâta gerekse 
ihracata mütedair alman tahdit ve takyit tedbirleri dolayısiyle diğer bakanlıklara yardımcı ola
rak gördüğü işlerle de gümrüklerin hizmetleri artmıştı. Netekim geçen seneden itibaren ticaret 
odalarında yapılmakta olan ithalâta ait lisans kontrol işleri de gümrüklere verilmiş bulun
maktadır. 

B) Gümrük Muhafaza Teşkilâtı: 

Merkez subay ve memurları: 

1841, 1917 ve 3015 sayılı kanunlara göre asli vazifesi kaçakçılığın meni ve takibi olmak üzere 
tümen salâhiyetini haiz bulunan Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığının merkez kuruluşu tü
men karargâhı mahiyetinde olup kadrosu subay, askerî ve sivil memur ve erlerden terekküp et
mektedir. Bu kadrolar geçen yılın aynıdır. 

İller subay ve memurları; 

Komutanlığın iller muhafaza teşkilâtı da sivil muhafaza memurları ve askerî birliklerle deniz 
mmtaka komutanlıklarından terekküp etmektedir. Sivil muhafaza memurları fiilî kadroları 1939 
yılma nazaran 154 noksanı ile 1810 memurdan ibaret olup bunların 55 i merkezde karargâhta 
istihdam edilmektedir. 

Askerî teşkilât, Cenup bölgesi ile Ege'de vazifelendirilmiştir. Bu teşkilâtın subay kadrosu 
geçen seneden yekûn itibariyle 5 kişi noksan olup gedikli ve erlerle askerî kadroda müstahdem 
sivil memurlar geçen yılın aynıdır. 

Deniz mıntaka komutanlıkları: 

3015 sayılı ve 9 . VI . 1936 tarihli Kanun gereğince denizde kaçakçılığın men'i ve takibi ve ka
ra sularının muhafazasiyle mükellef olarak kurulmuş askerî bir teşkilâttır. Bubünkü bünyesi iti
bariyle Muhafa Genel Komutanlığına bağlı olarak denk subaylarının emir ve kumandası altında 
er, sivil memur ve müstahdemlerden terekküp etmektedir. 

İstanbul'da bu teşkilâta ait deniz vasıtalarına mahsus bir tamir atelyesi mevcuttur. 

M. : 1 — Merkez subay ve memurlar aylığı: 

ödeneği olarak teklif edilen (1 173 247) lira, subay ve memurlar itibariyle aşağıdaki rakam
lardan terekküp etmektedir. 
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Lira 

729 200 Gümrük merkez memurları aylıkları: 
46 912 Gümrük merkez memurları üst derece farkı karşılığı 

786 112 Yekûn 

Lira 

213 300 Karargâh subay ve askerî memurları aylıkları 
3 363 Er aylıkları 

162 000 Barem dâhili muhafaza memurları 
8 472 üst derece farkı karşılığı 

387 135 Yekûn 

îcmal 
Lira Nispeti 

786 112 Gümrük teşkilâtı % 67 
387 135 Muhafaza » % 33 

1 173 247 Yekûn % 100 

M. 2 — İller subay ve memur ödeneklerinin gümrükler ve Muhafaza Komutanlığı memurla
rı itibariyle miktar ve nispetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

3 069 300 Gümrük teşkilâtı 
315 088 » > üst derece farkı karşılığı 

3 384 388 Yekûn 

Lira 

5 409 192 Muhafaza teşkilâtı 
149 508 » » üst derece farkı karşılığı 

5 558 700 Yekûn 

îcmal 
Lira Nispeti 

3 384 388 Gümrük % 37,80 
5 558 700 Muhafaza % 62,20 

8 943 088 Yekûn % 100,00 

B. 201 - M. 3, 4 — Açık aylıkları ödenekleri geçen yılın aynıdır. Bugün gümrüklerde ve mu
hafaza teşkilâtında muhakeme altında ve bakanlık emrinde 17 memur bulunmaktadır, 
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B. 202 - M. 1 — Merkez hizmetliler ücreti : 

Bu tertibin geçen yıla nazaran noksanını teşkil eden (12 620) lira, aşağıdaki bakanlık ıner-
keı. kadrolarının bu yıl kaldırılmasından ileri gelmektedir. 

Ücret miktarı 
Lira Ad 

300 
90 

230 
100 
150 
90 

175 

ed 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hizmetin nev'i 

Daire müdürü 
Telefon ve santral tamircisi yardımcısı 
Marangoz 
Marangoz yardımcısı 
Yapı ve onarma ustası 
Yapı ve onarma ustası yardımcısı 
Telefon ve santral tamircisi 

1 135 
X 12 

13 620 
1 000 

12 620 

Toplamı 
Geçen yılın noksanını ikmal için -alıkonulmuştur. 

Merkez hizmetlileri arasında ödenek toplamına tesiri olmamak üzere bu değişikliklerle yapılmış
tır. 

indirilen Eklenen 
Lira Aded Lira Aded 

125 1 Odocı 
75 1 » 

200 1 Teksirci 

200 2 200 1 Toplam 

Marangozun (230 lira ücretli) kaldırılması tasarruf bakımından fayda temin edecek yerde mef
ruşat ve demirbaş eşyanın onarımı masraflarını kabartarak zararlı olacaktır. 

1932 yılından beri kadroda yer almakta olan marangoz sayesinde merkez teşkilâtı mefruşatının 
devamlı tamirleri dolayısiyle ömürleri uzatılmış ve 1939 yılındaki mefruşat mubayaa ve onarma 
ödeneği (11 000) liradan (5 000) liraya indirilebilmiş olduğu gibi binanın kapıları ile pencere, 
paııcur, jaluj ilerinde sık sık vukubulan arızaların tamir ve ıslahı ve iyi bakımı da temin edilmiştir. 

Bakanlık ile Muhafaza Komutanlığının işgal ettiği muazzam binanın daima başgösteren sıva, 
badana, çatı arızaları gibi daimî bakım ve nezaret istiyen işleri zamanında yapılmak suretiyle 
büyük faydalar sağl-amış onarma ustası ve yardımcısı kadrolarının kaldırılması bakım işlerinde 
aksaklıklara ve daha fazla masraflara meydan vereceğinden vazgeçilmesinin zaruri bulunduğu 
kanatine varılmıştır. 

Muhafaza Komutanlığı merkez hizmetlilerinde yapılan değişiklik bir telsiz makinistinin 300 li
ra olan ücretinin 325 liraya çıkarılmasından ibarettir. 

Aradaki 300 liralık fark iller hizmetlileri kadrolarmdaki değişikliklerle karşılanmıştır. Diğer 
merkez hizmetlilerinin kadro ücretleri geçen senenin aynıdır. 
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M. 2 — îller hizmetlileri : 

Gümrük hizmetlilerinin kadro ücretlerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Muhafaza Genel Komutanlığı iller hizmetlilerinde ise ödeneğe müessir olmıyacak surette bâzı de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Bu değişikliklerle ödeneklerden senelik olarak ancak 300 lira tasarruf temin edilmiş ve yukar
da bildirildiği üzere bununla merkez hizmetlileri meyanında bulunan telsiz makinistinin aylık 
ücretine yapılan, 25 liralık zam karşılanmıştır. 

B. 203 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 

Gümrük ve muhafaza memurları kursları öğretmenlerinin 3888 sayılı Kanuna göre haftada 
4 sa-atı geçmemek üzere beher saati için 5 lira üzerinden hesaplanan ücretleri karşılığıdır. Geçen 
seneye nazaran ödenekte görülen (12 306) lira noksanlık, geçen sene ücretler 150 lira asgari 
aylık üzerinden hesap edilmiş iken, bu yıl ders saatleri nazarı itibara alınmak sureth le ödenek 
tesbit edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Gümrük memurları kursunda tedrisat 9 aydır. Bu kursa en az orta derecede tahsil görmüş ve bir 
sene gümrüklerde çalışarak iyi sicil almış memurlar celbedilerek meslekî bilgileri artırılmakta ve 
talimatnameye göre muayene memurluğuna bu kurstan iyi derecede not kazanmış olanlar tâyin 
edilmektedir. 

Muhafaza memurları kursu, 3944 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince sivil muhafaza me
murlarının meslekî bilgilerini artırmak üzere açılmakta ve senede 5 er aylık iki devre tedrisat yap
maktadır. 

Gümrük memurları kursundan vasati olarak her yıl 25 - 40, muhafaza memurları kurstan 
her devrede 30 - 40 öğrenci mezun olmuştur. Bu suretle Bakanlığın kurulduğu 1931 tarihinden 
1948 - 1949 ders devresinin sonuna kadar gümrük kursunda 469, muhafaza kurslarında 1941 den 
1948 - 1949 ders devresi sonuna kadar 573 öğrenci tahsil görmüştür. 

Gümrük memurlarının (Teftiş heyeti dâhil) tahsil seviyeleri itibariyle durumları şöyledir: 

Yüksek Lise Orta Daha aşağı Genel toplanı 
Yılı aded nispeti aded nispeti aded nispeti aded nispeti aded 

1944 109 7,75 161 11,44 446 31,70 691 49,11 1407 

1949 122 8,98 176 12,96 430 31,66 630 46,40 1358 

B. 205 — Geçici tazminat. 

Geçen yılın aynıdır. 1949 yılı içinde ödeneğin tamamı tediye emrine bağlanmıştır. 

B. 206 - M. 1 - 7 — Çocuk zamları, doğum, ölüm yardımları ve yakacak zammı : 
Doğum yardımı ödeneği Hükümetçe hazırlanan Kanun tasarısında derpiş edilen 200 lira üzerin

den hesaplanmıştır. Geçen seneye nazaran (12 000) lira noksanlık bundan ileri gelmektedir. 

ölüm yardımı için geçen yıl kabul edilen ödenek kâfi gelmemiş, sene içinde (3 500) lira ek 
ödenek alınmış bulunduğundan bu yıl bu tertibe (5 000) lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 

B. 207. — Yabancı dil mükâfatı. 

Geçen sene bu tertibe ödenek konmamışsa da sene içinde bu hakkı iktisap eden iki memurun 
ikramiyesini karşılamak üzere iki aylık ek bütçe ile (3 000) lira alınmış ve 1950 yılı içinde bu 
hakkı iktisap edecek bir memurun bulunabileceği düşünülerek bu bölüme (1 500) lira konmuştur, 
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B. 208. — Memurlara verilecek ikramiye karşılığı. 

5439 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı olmak üzere yeniden açılan bu bölüme 
subay ve erler aylıkları hariç olmak üzere memur aylıkları tutarının binde biri hesabı ile (8 250) 
lira konmuştur. 

B. 209. — Emekli keseneği. 

4534 sayılı yeni Emeklilik Kanunu gereğince dairelerce emekli sandığına ödenecek kesenekler 
artırılmış olduğundan bu yıl kesenekler, karşılığı bu tertibe dâhil memurların aylıkları tutarı 
olan (10 357 385) lira üzerinden vasati % 5,5 olarak hesaplanmış ve geçen seneye nazaran (60 877) 
lira artış bundan ileri gelmiştir. 

B. 210 — Temsil ödeneği : 

5027 sıayılı Kanun gereğince Bakanlık müsteşarı ile Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına 
verilmesi gereken temsil ödeneği karşılığıdır. 

B. 212 — Er tayini karşılığı : 

Geçen yılın aynı olup 4367 sayılı Kanuna göre 4632 ve 4644 sayılı kanun1 ara bağlı cetvellerdeki 
muhafaza ve muamele memurlarına ayda 25 lira hesabiyle verilecek istihkak karşılığıdır. . 

B. 214 — Tazminat : 

1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesiyle bu kanuna 2550 sayılı 
Kanunla eklenen madde hükümlerine göre kaçakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarından 
tahsil edileceklerin % 35 i senesi içinde bir taraftan bu tertibe ödenek ve diğer taraftan gelir büt
çesine irat kaydediJerek kaçakçılık takibinde yaralanarak ölenlerin ailelerine ve sakatlananların 
kendilerine tazminat olarak, verilmek icabeder. Nitekim geçmiş yıllarda bu suretle aşağıda gös
terilen miktarlarda tazminat verilmiştir: 

Lira 

1944 yılında 1 999 
1945 » 1 200 
1946-1947 » — 
1948 » ' 3 550 

Yeni Emeklilik Kanununa göre bu cezalardan memur, subay ve erailelerinin istifadesi imknı 
artık kalmamıştır. Yalnız halktan vukubulan müsademelerde sakatlananların kendilerine, ölümle
rinde ailelerine bu cezalardan tazminat verilebilecektir. Bu itibarla bütçeye konulan ödenek sembo
lik bir mahiyet arzetmektedir. 

B. 215 — Ordu ikramiyesi : 

1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanununu değiştiren 4511 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince 
kara, deniz ve hava orduları mensuplarına verilec3k ikramiyeden Ordu Dâhili Hizmet Kanununa gö
re kara ordusundan sayılan muhafaza askerî teşkilâtının da faydalanacağı anlaşılmış ve bu ikrami
yeye hak kazanacaklara verilmek üzere bu yıl bütçeden bu bölüm açılarak (1 500) lira ödenek kon 
muştur. 

B. 216 — Mükâfat : 

3779 sayılı Kanunun yürürlükte kalan 10 ncu maddesine göre 16 sene hizmetten sonra terhis edi
len gedikli erbaşlara 300 lira mükâfat verilmesi gerekmektedir. Bu bölüme yıl içinde terhis edilmesi 
muhtemel gedikli erbaşlara verilmesi ieabeden rndkâfat karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 700 lira 
konmuştur. 
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Geçen sene ayni kanunun yürürlükte bulunan 11 nci maddesi gereğince terhis edilen gedildi bir 

erbaşa (700) lira mükâfat verilmiştir. 

B. 220 — Yemeklik : 

Gümrük memurlarından bâzılarına verilecek yem ve yemeklik bedeli hakkındaki 1615 sayılı Ka
nunun yürürlükte bulunan 2 nci maddesinin A ve B fıkralarına göre, deniz muhafaza vasıtalarıma 
mmtaka merkezleri haricinde vâki olacak seferleri esnasında mıııtaka muhafaza memurları ile kaptan, 
süvari, makinist, çarkçı, topçu zabiti ve elektrik memurları, lostromo, ateşçi, yağcı, kamarot ve kömür
cü ve tayfaya verilecek yemeklik karşılığıdır. Geçen yılın aynıdır. 

îki aylık ek bütçe tasarısı ilee bu tertibe (6 000) lira ilâve edilmiş, 14 aylık devre içinde ödeneğin 
tamamının sarfolunacağı anlaşılmıştır. 

B. 301 - M. 1,5 — Merkez büro giderleri : 

Bölüme giren kırtasiye giderleri için geçen yıla nazaran 1 000, öteberi giderleri için 2 000 İH/U 
noksanı ile ödenek konmuş ve döşeme, aydınlatma ve ısıtma ödenekleri geçen senenin aynı olarak tesh-U 
edilmiştir. 

Yapılan harcamalara göre ödeneklerin ancak kifayet edebileceği anlaşılmıştır. 

B. 702 - M. 1,5 — iller Büro giderleri : 

Bölüme giren maddelerden kırtasiye maddesi, geçen yıldan 3 000, döşeme ve demirbaş 3 400 lira 
noksanı ile tesbit edilmiş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma giderleri için geçen yıldaki miktarlar kon
muştur. 

Sene içindeki ödemelere göre, ödenekler fazla görülmemiştir. 

B. 303 - M. 1,2 — Basılı kâğıt ve defterler : 

Teşkilatın kullancağı defter ve diğer basılı kâğıtlar karşılığı geçen yıldan 2 000 lira noksanı ile 
tesbit edilmiş, idarece bastırılıp iş sahiplerine satılacak manifesto ve beyannameler giderleri için ise 
geçen yılki kadar ödenek konmuştur. 

B. 304 - M. 1, 4 — P. T. T. ücret ve giderleri: 

Geçen yıl bir arada gösterilen merkez ve iller posta, telgraf ücretleri bu sene ayrılmış ve geçen 
yıla nazaran (15 000) lira noksanı ile ödenek konmuştur. 1949 yıknm 12 ayı içinde bu tertipten 
(9 000) lira kalmıştır. Merkez ve iller telefon giderleri de bu yıl ayrılmış ve geçen seneki kadar 
ödenek konmuştur. 

Bakanlık merkezinden ücretli 12, komutanlık karargâhında ücretli 8 telefon vardır. 

Evlerde ücretli telefon yoktur. İllerde gümrük teşkilâtında 35 ve muhafaza teşkilâtında da 31 
ücretli telefon vardır. 

Bakanlık Hususi Kalem Müdürü, mesai saatleri d-şmda muhtelif yerlerden malûmat almak ve 
bunları Bakana arzetmek ve Bakanın emir ve direktiflerini icabeden yerlere tebliğ eylemek ile gö
revlidir. Binaenaleyh masrafı kendisine ait telefonla mesai saati haricindeki bu işleri evden yapma
sına imkân olamıyacağ^nıdan evindeki telefonla yapacağı konuşma bedellerinin evvelce olduğu gibi 
Bakanlık bütçesinden verilmesi zaruridir. 

Gümrükler Genel Müdürünün Gümrük Kanunu mucibince bilhassa yolcu muameleleri ile uğraşan, 
gece ve gündüz ve tatil zamanlarında çalışan salon ve uçak alanlarındaki gümrüklerle sıkı irtibatta 
bulunması gerekmektedir. 

Milletlerarası hava nakliyatının genişlemesi ve günün her hangi bir saatinde bu vasıtaların kal
kış ve inişlerinde yolcu muayenelerinin yapılması ve memleketimize sık sık gelen diplomatik i] ey et-
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lere gösterilmesi lâzımgelen hususi itina ve muamelelerin daima meydan memurları tarafından 
günün her saatinde Gümrükler Genel Müdürüne sorulması ve Genel Müdürce de lâzımgelen direk
tiflerin acele verilmesi bakımlarından Genel Müdürün evindeki telefon konuşmalarının da 
Bakanlık Bütçesinden ödenmesi yerinde olacaktır. 

B. 305. — iller kira karşılığı: 

Yeşilköy Hava Meydanında ve Eğede Aliağa iskelesinde yeniden açılan gümrük idareleri için 
kiralanan binalar dolayısiyle 2 000 lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 

Gümrüklerde 49 idare, muhafazada 304 birlik, karakol ve idare kiralık binada oturmaktadır. 

31 gümrük idaresi Devlete ait binalarda vazife görmektedir. Muhafaza teşkilâtının, Hazineye 
ait 117 kagir, 3 kagir ve kerpiç, 18 ahşap ve kagir 186 kerpiç, 75 ahşap, 16 beton olmak üzere 
475 binası vardır. 

B. 306. — Giyecekler: 

Geçen yıldan 1 000 lira fazladır. Bu ödenek ile 419 kolcu ve müstahdem ile 60 muayene memuru 
için elbise ve ayakkabı ve 150 kolcu için muşamba alınacaktır. 

Geçen yıl ödeneği tamamen sarf olunmuştur. '*'.'* 

B. 307 - M. 1, 4 — Yolluklar: 

(Geçici görev yolluğu) geçen seneden 3 000 lira noksandır. (Sürekli görev ve müfettişler yol
lukları) ise geçen seneki miktarların aynıdır. G ümrük ile muhafaza mensuplarının yollukları bir 
arada tesbit edimiştir. 

1949 yılı 12 nci ay sonunda sürekli görev ödeneğinden 3462 lira ve müfettişler yolluğundan mu
hafazaya ait olmak üzere 2 Ü08 lira kalmıştır. 

Bu bölüme dâhil (Sitaj ve tetkik için yabancı memleket1 ere gönderilecek memur ve müfettişler 
yolluğu) maddesine geçen yıllarda birer lira ödenek konduğu halde bu yıl hiç ödenek konmamıştır. 

Raporun umumî mütalâa kısmında açıklanan sebepler ve zaruretler dolayısiy~!e üçüncü müfet
tişler yolluğu maddesinden 20 000 liranın tenkisi ilo bu maddeye konmasını arz ve teklif ederim. 

B. 308 - M. 1,4 — Tedavi giderleri : 

Bu bölümün muhtelif maddelerine konmuş olan ve toplamı 35 000 liradan ibaret bulunan teda
vi ödeneği geçen senenin aynı olup ihtiyacı karşıhyamıyacaktır. Nitekim geçen yıl ödeneği ile ih
tiyaçlar karşılanamadığından 27 000 liralık ek ödenek alınması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu gümrük teşkilâtı mensupları arasında 22 hasta sanatoryumda, 53 hasta diğer hastanelerde 
ve ayakta tedavi görmektedir. 

Muhafaza teşkilâtında da iki memur sanatoryumda tedavi olunmaktadır. Bu teşkilât, hasta
larının tedavisi hususunda ekseri hastanelerden de faydalanmaktadır. 

Arzolunan ihtiyaçlar dolayısiyle bu bölümün ikinci maddesindeki ödeneğin (15 000) HM ilâve
siyle 40 000 lira olarak tesbitini bütçenin samimiyeti bakımından zaruri görmekte.Yİm,„ „ 

B. 309 - M. 1-10 — Taşıt giderleri : ->a raimi S9Ö T 

Bölümün ödenek toplamı geçen yılın aynıdır. Ancak 3 ncü maddesindeki merkez .tasmarLişlet-
me giderleri olarak konmuş bulunan 2 200 liradan 300 lirasının merkezde mevcut bir motorsık-
letin iş'etme gideri olarak bırakılıp, 1 900 lirasının 5 nci iller taşıtları işletme giderleri maddesine 
ve 4 ncü merkez taşıtları onarma maddesinden mezkûr motorsiklet onarımı karşılığı olarak 2 
,. . , M I / • • «ıı ^ .ı n • J/psigpt rc^reBıs om5jfHr VSÖ TÖS 
liranın ipkası ile bakiyesinin iller taşıtları onarımı maddesine ilavesi gereKmekteaır, 

00 
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Gümrüklerin iller taşıtları; Ankara gümrüğü ile Etimesgut hava meydanı arasında vazifeli 

memurların taşınmasında kul!anı1 an bir aded kaptıkaçtı ile iskenderun, Edirne ve Kapukule'de bi
rer motosiklet ve ayrıca muhtelif gümrüklerde 10 aded bisikletten ibarettir. 

Gümrük muhafaza teşkilâtına ait kara ve deniz taşıtları işletme, onarma ve kira karşılıkları 
geçen sene bir maddede toplanmış ve (1 011 028) lira ödenek konmuştu. Bu yıl bu ödenekler tasa
rıda . görüldüğü üzere merkez ve iller itibariyle ayrı ayrı teshil, olunmuştur, ödenek toplamı ge
çen senenin aynıdır. Geçen yıl içinde bu ödeneğin tamamı sarfolumuştur. 

Merkezde karargâh hizmetinde : 

2 Jeep , 1 kamyonet, 1 arazi otomobili mevcuttu?. 

Jeepler, Ankara hava meydanında yapılan kontrol işlerinde, kamyonet ile arazi otomobili mer
kez ambarından teşkilâta gönderilecek malzemenin istasyona naklinde ve kursa gelen muhafaza me
mur1 arının tedris ve talimlerinde kullanılmaktadır. Bunların şoförleri de iller taşıtlarında olduğu 
gibi sivil muhafaza memurları arasından seçilmektedir. 

Komutanlığın iller taşıtları; kara ve deniz vasıtalarından terekküp etmektedir. 

Deniz vasıtaları; bir ana gemisi ile, açık deniz ve liman motörleri, motorlu sandal, yelkenli ve 
sandal nevilerindendir. 

Kara taşıtları jeep, kamyon, zırhlı oto, hasta arabası ve su arazözü nevilerinden terekküp etmek
tedir. 

Ayrıca saka ve atlı olmak üzere 106 araba vardır. 

Komutanlığın gerek merkezde gerekse taşrada hava taşıtları yoktur. Esasen merkezde uçak kul
lanılmasına ihtiyaç yoktur. Bu itibarla merkez taşıtları maddesindeki (hava) sözünün kaldırılma
sı uygun olur. 

işletme masrafları; kara taşıtlarında günde 9 400 kilometre yol ve kilometre başına 165 gram
dan yılda 570 ton benzin ve 60 ton yağ üzerinden; 

Deniz taşıt larınla; benzin motörlerinin 2/3 ü faaliyet.t3 r-ulnnacağına ve bunların günde bir 
saat bir çeyrek çalıştırılacağına ve satte beher beygir kuvveti itibriyle (200 gram) günde (920 ki
lo) ve yılda 420 ton benzin sarf ve istihlâk edileceğine göre ve dizel motörleri için beher beygire 
saatte 180 Gr. itibariyle günde bir buçuk saat çalıştırılacağına ve yılda 117 ton mazot istihlâk oluna
cağına göre hesaplanmıştır. 

Ana gemisinin işletmesinde ve açık deniz taşıtlarının mutfaklarında yılda 913 ton maden kömü
rü yakılacağı tahmin edilmiştir. 

Kira ile tutulacak vasıtalar için ayrıca kira hesabı yapılmamıştır. Vukuunda tasarruflarla kar
şılanacaktır. 

10 ncu raddedeki iller taşıtları onarma ödeneğinin : 

(10 000) lirası üç yerde yapılacak seyyar tamirhaneler için lüzumlu avadanlık alınmasına, 

7 035 lirası 67 aded projektör satmalmmasma, 
7 965 lirası saka arabası ile atlı arabaların onarılmasına, 

24 000 lirası yedek parça ve lâstik mubayaasına, 
218 637 lirası 4 milyon lira değerindeki deniz taşıtlarının bakım, tutum ve işçiliklerine sarfo-

lunacaktır. 

267 637 Madde giderleri toplamı 



î)aire hizmetleri 

B. M. 

403 Temsil giderleri, geçen yılın aynıdır. 
405 1 Geçen senenin aynı olup 3944 sayılı Kanun gereğince, atlı muhafaza memurlarınım vaziüe 

esnasında telef olacak hayvanlarının tazmin bedeli karşılığıdır. Geçen senejd ödenek ta-
mamiyle sarf olunmuştur. 

405 2 Aynı kanuna göre mezkûr memurlar yem karşılığı olarak hayvan başına ayda 14 lira 
verilmesi esasına ve mevcut 141 baş -hayvan sayışma göre hesaplanmıştır. 

406 Haberalma giderleri, geçen yılın aynıdır Geçyrı seneki ödenek tamamen sarfolunmuştur. 
407 1. Geri verilecek paralar: 

Gümrüklerce tahakkuk ve tahsil edilen vergilerden fazla alınıp mükelleflere reddi gereken 
borçlar karşılığı olup geçen seneden 1 500 lira noksandır. 
Bu türlü ödemeler şimdiye kadar 1940 sayılı Kanuna göre senesine bakılmaksızın reddi-
yat tertibinden ödenmekte ve Muhasebe i Umumiye Kanununun 48 nci maddesi hükmünce 
senesi içinde tertibine ödenek alınmakta idi. 
Yeni Gümrük Kanunu ile senesi içinde reddi lâzımgelen paralar bütçe gelirleri hesabına 
zimmet ve âdi emanetler hesabına matlup kaydedilerek sahiplerine ödeneceğinden bu ter
tibe konmuş ödenek ancak eski yıllar reddiyatma inhisar edecektir. 

B. 407 - M. 2 — 3777 sayılı Kanunla değiştirilen kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 
sayılı Kanunun 60 nci maddesi gereğince kaçak ey ya değerinden muhbir ve müsadirlere peşinen öden
mesi lâzımgelen ikramiyeler karşılığı olup geçen yıhn aynıdır. 

Tahsisatın kifayetsizliği halinde Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine tevfikan senesi 
içinde de ödenek temin edilmektedir. 

Geçen yıl bu maddeden sene sonuna kadar 161 289 lira ödenmiştir. 

B. 407 - 1 , 3 — Mahkeme giderleri: 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 24 ve 32 nci maddeleri gereğince merkez ve 
alaylarda kurulmuş olan mahkemelerin tanık, sanık ve bilirkişilerle diğer her türlü giderleri karşılığı 
olup geçen yılın aynıdır. 

Geçen yıl içinde bu tertipten 14 230 lira sariedilmiştir. 

B. 408 — Huzur ücreti : 

5383 sayılı yeni Gümrük Kanunu gereğince gümrüklerde kurulan tahsilat komisyonlarında bu
lunacak belediye üyelerinin huzur ücreti karşılığı olarak bu tertip yeniden açılmıştır. 

B. 409-M. 1 — Tayınat : 

4684 sayılı Kanuna göre subay, gedikli ve askerî kadrodaki kaptanlar ve (D) cetvelindeki deniz 
personelleri için bir tayın bedeli esası üzerinden ve erler için 1330 tarihli Taymat ve Yem Kanunu 
gereğince hesaplanarak teşbit edilmiştir. 

Askerî kadroda müstahdem 27 sivil memur hariç bırakıldığından maddeye geçen seneden (10 000) 
Ura noksanı ile ödenek konulmuştur. 

M. 2 — Mevcut hayvanların, 1330 tarihli askerî Taymat ve Yem Kanununa göre hesaplanmış 
yem giderleri karşılığı olup geçen yılın aynıdr. Sene içinde bu tertipten (25 000) lira indirilmiş 
ise de yd içinde 50 hayvan çürüğe çıkarılmış olduğundan kalan tahsisatla bakiye mevcudun yemleri 
temin edilebilmiş ve yıl sonuna doğru bunların yerine başka hayvanlar alınmıştır, 

M, 3 — Geçen yılın aynıdır; 
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B. 410 - M. 1 — Giyecekleri 

Geçen seneye nazaran 34 000 lira noksandır. 

M. 2 — Teçhizat: 

Harb okulundan 1950 de mezun olacaklar bulunmadığı için bu tertibe geçen seneden 11 000 lira 
noksanı ile ödenek konmuştur. 

B. 411 — Harb gereçleri: 

Geçen senenin aynıdır. Geçen yıl ödeneğin tamamı harcanmıştı*. 

Bu tertibin 1939 yılma ait ödeneğin (2 360) lira olarak gösterilmiştir. Bu miktarın, yalnız sivil 
muhafaza memurlarının esliha, cephane ve kılıflarının mubayaa, tamir ve temizleme masrafları 
ile talim ve terbiyede kullanılacak malzeme ve mühimmatı harbiye mubayaa ve tamir bedellerini 
ihtiva ettiği, -askerî teşkilâtın bu türlü masraflarının ise tasarının 410 ncu bölümünün 2 nci mad
desinde toplandığı anlaşıldığından yapılacak mukayesede 410 ncu bölümün 2 nci maddesiyle 411 
nci bölümün birlikte mütalâa edilmesi gerekmektedir. 

Bu tertipten 1950 yılında alınacak gereçler şifaen açıklanacaktır. 

B. 412. — Tıbbi ecza : 

Gerekçesinde belirtildiği üzere hudutlarımızdaki muhafaza memurlarının da âcil tedavileri için 
sivil bölgelerdeki karakollarda ilâç kutusu yaptırılmasını teminen bu tertibe geçen yıldan (5 000) 
lira fazlasiyle ödenek konmuştur. Geçen yılın ödeneği tamamen sarfedilmiştir. • 

B. 413. — Veteriner ecza : 

Geçen yılın aynıdır. Geçen yılın ödeneği de tamamiyle sarfedilmiştir. 

B. 444 - M. 1, 2 — Taşıma giderleri : 

Gümrük kısmından, geçmiş seneler hesabı katilerindeki vasati sarfiyat nazarı itibare alınarak 
2 000 lira indirilmiş, muhafaza taşıma giderleri ödeneği geçen yılın aynı olarak tesbit edilmiştir. 
1949 ödeneğinden bakiye kalmamıştır. 

B. 417 — Teçhiz ve tekfin : 

Geçen senenin aynıdır. 1949 yılı sonunda 650 lira kalmıştır. 

B. 418 - M. 1 - 6 — Gümrük idareleri giderleri 

Bölümün 1 nci maddesinde gösterilen 4 000 lira indirim, hakiki bir tasarruf olmayıp 721 nci 
bölümde açılan 1 nci maddeye aktarılmıştır. 

B. 451 - M. 1. — Yayın işleri -

Satmalma ve abone karşılığı ödeneği geçen seneye nazaran tasarruf maksadiyle 500 lira noksa
nı ile tesbit edilmiştir. 

Bu ödeneğin, gümrük mesleğiyle ilgili lüzumlu ve faydalı eser ve dergilerin mubayaasına yetiş-
miyeceği anlaşılmış olduğundan geçen seneki miktara iblâğı uygun olacaktır. 

M. 2. — Başka her çeşit giderler : 

1932 yılından beri neşredilmekte bulunan ve gerek gümrük memurları, gerekse gümrüklerle 
ilgili olan tacirlere meslekî bilgiler vermekle beraber tarife, gümrük ve ticaret anlaşmaları tatbika
tına ait Bakanlık kararlarını ve tamimlerini yaymakta olan gümrük bülteninin, kâğıt, baskı, yazı ve 
tercüme ücretleri de bu maddeden ödenmektedir. 



4 2 5 -
Ancak bu yıl maddeye geçen yıldan 6 400 liranoksâıiı ile 4 OÖÖ lira ödenek konmuş bulunduğun

dan bülten neşriyatının tatili icabetmektedir. 

Gümrük bülteninin neşriyatı, gerek memurlar ve gerek yerli ve yabancı ilgililer için faydalı ol
makta ve öteden beri takip edilmekte bulunduğu gibi Hükümetimizce iltihakı kararlaştırılmış bulu
nan Milletlerarası (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) hükümlerine göre de bu türlü 
gümrük mevzuatının tatbikatı ile ilgili kararlarının muntazaman yayınlanması icabetmekte ve baş
ka memleektler gümrüklerince de bu türlü yayınlar yapılmaktadır. 

Bu itibarla tatili içerde ve dışarda iyi tesir bırakmıyacak olan bülten neşriyatının, devamını 
teminen bu madde ödeneğinin geçen sene olduğu gibi (10 400) lira olarak tesbitini zaruri mütalâa 
etmekteyim. 

B. 453. — Kongre ve konferanslara ştirak edeceklerin yollukları: 

Bakanlığı ilgilendiren Milletlerarası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması müzakere
lerine Hükümetimiz de iştirake karar vermiş bul unluğundan 1950 yılı içinde bu maksatla topla
nacak olan konferansa bu yıl Bakanlıktan gönle rileceklerin yollukları karşılığı olmak üzere bu 
bölüm açılmış ve aynı maksatlarla gönderilen gümrük delegelerinin yollukları için Başbakanlık Büt
çesinde yer almakta bulunan ödenek bu yıldan itibaren Bakanlık Bütçesine alınmıştır. 

B. 454. — Sigorta ve analık primi karşılığı: 

İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığına bağlı olarak, deniz vasıtalarının ta
miri için kurulmuş olan atelyede çalıştırılan işçilere 1949 yılında 106 900 lira yevmiye verildiği 
Ocak 1950 ayı başında alman malûmattan anlaşılmış ve 4772 sayılı Kanun gereğince % 4 nispetin
de sigorta ve analık primi hesap edilerek 1950 yılı Bütçesine 4 276 lira ödenek konması icabe-
derken bütçenin 454 ncü bölümüne 3 500 lira konmuştur. Binaenaleyh bu bölüme prim için daha 
1 000 lira eklenmesi icabetmektedir. 

Diğer taraftan 5417 sayılı İhtiyarlık sigortası Kanununun 1 Nicsan 1950 den itibaren meriyete 
girecek olan hükmü gereğince ihtiyarlık sigortası mukabili olarak ayni atelyede çalıştırılan işçi
ler için % 4 nispetinde verilmesi gereken hisseye karşılık bütçeye ödenek konulması gerekmek
tedir. Binaenaleyh 1950 yılı Bütçesine 11 aylık üzerinden 4 000 lira ödeneğin ayrıca konularak 
bu bölümün 8 500 liraya iblâğı ye bölüm adının (Sigorta ve analık primi ve ihtiyarlık sigortası 
olarak yazılması lâzımdır. 

B. 476 - M. 1 - 4 — Kurs giderleri: . • • •-

Merkezde açılan gümrük ve muhafaza memurları kurslarına gelen öğrencilerin yevmiye ve yol
lukları ile kursların genel gider karşılığı olup geçen senelerdeki kadar ödenek konmuş; bu ödenek
leri tamamen sarf olunmuştur. 

1939 senesinde yalnız gümrük memurları kursu mevcut olup muhafaza memurları kursu daha 
sonra açıldığından tasarıda gösterilen 1939 yılma ait ödenek miktarı yalnız gümrük memurları 
kursu giderlerine aittir. 

B. 501 — Geçen yıl borçları: 

Geçen yılın aynıdır. Geçen yıl Aralık sonunda 600 lira kalmıştır. 

B, 502 - M. 1 — 1945 - 1948 yılları borçları: 

Geçen yıldan 13 000 lira fazladır. Bu yıllara ait tahakkuk etmiş borçlar 26 000 liradır. 

M. 2 — 1928 - 1944 yılları borçları: 

Geçen yılın aynıdır. Bu maddede derpiş edilen yıllara ait tahakkuk edecek borçlar için konul
muştur. 
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B. 701 - M. 1,2 — Onarma giderleri : 

Bu tertibin birinci maddesindeki ödenek Devlet malı bulunan gümrük binalarının (3 000) liraya 
kadar olan ve 2 nci maddesindeki ödenek, muha Laza komutanlığı yapılarının 10 000 liraya kadar olan 
küçük inşa ve tamirleri karşılığını teşkil etmekte ve geçen yılm ayni bulunmaktadır. 

B. 721 - M. 1,2 — Kimyaneler : 

Bu bölüm bütçenin yeni tertibine uyularak evvelce 418 numaralı bölümde yer, alan hizmetlerin 
tefrik edilmesi zaruretiyle açılmıştır. 

1 nci madde ödeneği mezkûr 418 nci bölümün 1 nci maddesinden indirilmek suretiyle tesbit edil
miş olup geçen yılın aynıdır. 

2 nci maddeye konan ödenekle İzmir Kiınyanesüçin bir etüv ve bir de maden eritmesinde kullanıl 
nıak üzere elektrik fırını alınacaktır. 

B. 7 2 2 — Tartı aletlerinin onarılması ve yenilenmesi : 

Mevcut aletlerin tamirine karşılık olup geçen senenin aynıdır. 

B. 723 - M. 1,2 — Kara vasıtaları ve deniz vasıtaları : 

Bu tertibin 1 nci maddesine konan ödenekle mevcut deniz taşıtları için 6 dizel motörü ve 2 nci 
maddesindeki ödenekle de mevcut deniz vasıtalarından bâzılarına ilâveten 2 komple telsiz cihazı, 4 
aded 8 tonluk yelkenli tekne ve 4 aded pikap kamyonla 11 aded jeep satmalmacaktır. 

Yapılar 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine esaslı onarmalar için geçen senenin aynı olarak 175 000 lira 
konmuş bulunmaktadır. 

Gümrüklerin yapı ihtiyaçları : ; '; , . ; -1 

1. Bürolar, - - : • > . • • ] • - . ' .." ; ' 

2. Muhafaza karakolları, 

3. Lojmanlar, 
olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Ambar ve antrepoların, peylet Denjiz, I)emir ye Havayol
larının uğraklarından kanunen bu idaelerce temini gerektiği gibi buralarda gümrük memurları
nın iş görecekleri büroları temin vazifesini de yeni Gümrük Kanunu (bu idarelere vermiştir. 

Havayolları İdaresinin antrepo açamadığı yerlerle yukarda zikredilen mahaller dışında ticari 
işler dolayısiyle lüzumlu antrepoları Bakanlığın doğrudan doğruya açması ve işletmesi veya talip
ler çıktığı takdirde ibu şahıslara antrepo açma ve işletme müsaadesi vermesi gerekmektedir. 

Kara hudutlarında ve kıyılarda teşkil edilmiş olan gümrük idareleriyle muhafaza teşkilâtına 
mahsus büro ve karakol binaları ve şehir ve kasabalardan uzak mahallerde lojmanlar inşası 
esaslı ihtiyaçlardandır. Bu hususta Bakanlıkça 1939 yılında hazırlanmış olan plân dairesinde 
bâzı mahallerde ibürolar, karakollar ve memur evleri yapılmışsa da bütçelerde gerekli tasarruf 
zaruretiyle birçok yerler lüzumlu binalardan elyevm mahrum kalmış bulunmaktadır. 

1948 yılında 400 000 liralık inşaat yapılmış olmasına mukabil ne 1949 yılında ne de bu sene 
inşaat için bütçeye ödenek konmamıştır. 

Hudut ve sahillerin ücra yerlerinde memur lojmaniamın ve gümrük muameleleri ehemmiyet-
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li olaû yerlerde de gümrük 'binaları yapımının aksatılmamışım ve peyderpey inşalarına devam 
•edilmesini zaruri görmekteyim. 

Saygılarımla. 

Edirne Milletvekili 
M. N. Gündüzalp 

[1] NUMAEALI CETVEL 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 12 yıllık geliri ile Gümrük ve Muhafaza giderlerinin ayrı ayrı 
nispetleri 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Not : 

Gelir 
Lira 

56 321 000 
38 209 000 
52 872 000 
88 511 000 
112 434 000 
68 930 000 
58 434 000 
92 091 000 
264 697 000 
262 580 000 
274 790 000 
254 938 000 

Gümrük 
gideri 
Lira 

2 572 000 
2 015 000 
2 006 000 
2 294 000 
2 991 000 
3 634 000 
1 556 000 
4 143 000 
5 861 000 
5 886 000 
5 768 000 
5 923 000 

Nispeti 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

4,5 
5,3 
3,8 
2,6 
2,7 
5,3 
2,7 
4,5 
2,2 
2,2 
2, 
2,3 

Muhafaza 
gideri 
Lira 

3 461 000 
3 333 000 
3 931 000 
6 161 000 
6 847 000 
8 685 000 
4 891 000 
9 677 000 
12 986 000 
13 982 000 
13 776 000 
13 802 000 

Nispeti 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

6,2 
8,7 
7,4 
-6,9 
6, 
12,5 
8,3 
10,5 
4,9 
5,3 
5, 
5,4 

Gider 
toplamı 
Lira 

6 033 000 
5 348 000 
5 937 000 
8 455 000 
9 838 000 
12 319 000 
6 447 000 
13 820 000 
18 847 000 
19 868 000 
19 357 000 
19 725 000 

Genel 
nispet 

% 10,7 
% 14, 
% 11,2 
% 9,5 
% 8,7 
% 17,8 
% 11, 
% 15, 
% 7,1 
% 7,5 
% 7, 
% 7,7 

1. Gelir ve giderde küsurat alınmamıştır. 
2. Kesinhesaplardan alınmıştır. 
3. 1949 ve 1950 yılları (bütçe tahminlerine göredir. 
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B. M. 

101 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

5 320 

5 320 

5 320 

201 

202 

203 

205 
206 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez subaylar ve memurlar ] 
aylığı 1- 9 894 571 

2 İller subaylar ve memurlar ay- | 
lığı J 

3 Merkez subaylar ve memurlar ] 
açık aylığı ' [ 10 360 

4 İller subaylar ve memurlar | 
açık aylığı J 

Bölüm toplamı 9 904 931 

Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 
2 îller himetlileri ücreti S 725 590 

Bölüm toplamı 725 590 

Merkez geçici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez subay ve memurları ] 

Î
ocuk zammı 
İler subay ve memurları çocuk 

zammı 

36 306 

77 148 

758 000 

1 173 247 

8 943 088 

1 860 

8 500 

10 126 695 

86 100 
626 870 

712 970 

1 173 247 

8 943 088 

1 860 

8 500 

10 126 695 

90 660 
626 870 

717 530 

24 000 

77 148 

38 240 

719 760 

24 000 

77 148 

38 240 

719 760 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

3 Merkez subay ve memurları 
doğum yardımı 

4 iller subay ve memurları do
ğum yardımı J 

5 Merkez subay ve memurları } 
ölüm yardımı [ 

6 îller subay ve memurları ölüm | 
yardımı J 

7 Yakacak zammı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

38 000 

15 000 

20 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 700 

23 300 

3 670 

16 330 
20 000 

3 000 

25 000 

3 670 

16 330 
20 000 

Bölüm toplamı 331 000 824 000 826 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 0 1 500 1 500 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 8 250 8 250 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 508 123 569 000 569 000 

210 Temsil ödeneği 3 600 3 600 3 600 
212 4367 sayılı Kanun gereğince 

verilecek er tayını karşılığı 533 000 533 000 533 000 
214 Kaçakçılarla çarpışma netice

sinde ölenlerin ailelerine ve 
sakatlananlara 2550 sayılı Ka
nun gereğince verilecek tazmi
nat 300 300 300 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye 0 1 500 1 500 

216 3779 sayılı Kanun gereğince 
terhis edilen erbaşlara verile
cek para mükâfatı 700 700 700 

220 1615 sayılı Kanun gereğince v r *'""" * ' 
verilecek yemeklik bedeli 25 000 25 000 25 000 

İkinci kısım toplamı 12 645 698 12 907 663 12 914 223 
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B. 

301 

302 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

4 500 
5 000 

13 000 
6 000 

15 500 

44 000 

30 000 
31 400 
47 000 
14 000 
39 000 

161 400 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 500 
5 000 

11 000 
6 000 

15 500 

41 000 

27 000 
28 000 
47 000 
14 000 
39 000 

155 000 

ı için 
Komisyoncn 
kabul edilen 

Lira 

3 500 
5 000 

11 000 
6 000 

15 500 

41 000 

27 000 
28 000 
47 000 
14 000 
39 000 

155 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
1 Defter ve diğer basılı kâğıtlar 40 500 38 500 38 500 
2 Gümrük Kanununun 153 ncü 

maddesine göre bedeli muka
bilinde iş sahiplerine satılacak 
basılı kâğıtlar giderleri 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 65 500 83 500 63 500 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri I- 100 000 20 000 20 000 

2 îller posta ve telgraf ücretleri J 65 000 65 000 
3 Merkez daireleri telefon gider- ] 

leri I- 39 500 16 500 16 500 
4 îller telefon giderleri J 23 000 23 000 

Bölüm toplamı 139 500 124 500 124 500 
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B. 

305 
306 
307 

M. 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

İller kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek bakanlık me
mur ve müfettişlerinin yolluğu 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

95 W0 
49 000 

107 500 
53 000 

150 532 

1 

311 033 

1950 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

97 000 
50 000 

107 500 
50 000 

150 532 

0 

308 032 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

97 000 
50 000 

107 500 
50 000 

130 532 

20 000 

308 032 

308 

309 

Tedavi giderleri 
4598 sayılı Kanun gereğince } 
merkez memurlarına ödenecek j 
tedavi giderleri ve yollukları \ 30 000 
4598 sayılı Kanun gereğince j 
iller memurlarına ödenecek te- j 
davi giderleri ve yollukları J 
2771 sayılı Kanun gereğince ] 
merkez subay, gedikli ve erle- | 
rinin yapılacak tedavi giderleri | 
ve yollukları [ 5 000 
2771 sayılı Kanun gereğince 
iller subay, gedikli ve erlerinin | 
yapılacak tedavi giderleri ve | 
yolukları J 

4 500 

25 500 

1 500 

3 500. 

4 500 

25 500 

1 500 

3 500 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider- ' 
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 
İller taşıtları işletme giderleri 
İller taşıtları onarma giderleri 

35 00O 

2 000 

2 000 
t 

\ 3 500 

35 000 

2 000 

2 000 

2 200 

700 
500 
100 

35 000 

2 000 

2 000 

300 

200 
2 400 

600 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

7 Merkez muhafaza taşıtları iş
letme ve kira karşılığı 

8 Merkez muhafaza taşıtları onar
ma karşılığı 

9 İller kara, hava taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları işletme \ 1 011 028 
ve kira karşılığı 

10 iller kara, hava taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma karşılığı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

16 300 

6 000 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

16 300 

6 000 

721 091 

267 637 

406 Haberalma giderleri 50 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

1 Geri verilecek paralar 100 000 
2 Nispeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 2 800 
3 Mahkeme giderleri 15 000 

50 000 

98 500 

2 800 
15 000 

721 091 

267 637 

403 
405 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Hayvan satınalma ve tazmini 
ve yem bedeli 

1 Satınalma ve tazmin 
2 3944 sayılı Kanun gereğince 

muhafaza teşkilatındaki atlı 
memurlara verilecek hayvan 
yemi karşılığı 

Bölüm toplamı 

1 018 528 

1 918 961 

2 000 

2 000 

30 500 

32 500 

1 018 528 

1 892 560 

2 000 

2 000 

23 650 

25 650 

1 018 528 

1 892 560 

2 000 

2 000 

23 650 

25 650 

50 000 

98 500 

2 800 
15 000 

Bölüm toplamı 117 800 116 300 116 300 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için -
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

408 Gümrük tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücretleri 0 1 500 

417 Ölen .erlerin cenaze masrafla-
riyle kaçakçılarla çarpışma ne
ticesinde ölen subay, erbaş, er 
ve muhafaza memurlarının ve 
deniz müstahdemlerinin teç
hiz, tekfin ve kabir yapma gi
derleri 

418 Gümrük İdareleri giderleri 
1 Kimy ananeler gideri ve dışar-

da yaptırılacak tahlil ücretleri 

1 500 

5 000 

1 500 

1 000 

1 500 
409 

410 

411 

412 

413 

414 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Muayyenat 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Süel gereçleri ' ? 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat gi
derleri 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri ş ] 

giderleri 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Taşıma giderleri 
Gümrük 
Muhafaza 

Bölüm toplam: 

1 967 000 
225 000 
387 000 

2 579 000 

» ,-n * * Ç 

917 600 
131 000 

1 048 600 

166 000 

35 000 

3 000 

10 000 
140 000 

150 000 

1 957 000 
225 000 
387 000 

2 569 000 

883 304 
120 000 

1 003 304 

166 000 

40 000 

3 000 

8 000 
140 000 

148 000 

1 957 000 
225 000 
387 000 

2 569 000 

883 304 
120 000 

1 003 304 

166 000 

40 000 

3 000 

8 000 
140 000 

148 000 

1 500 

1 000 
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B. 

419 

451 

M. 

0 

2 

3 

4 
5 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Gümrük Kanununun 9 ncu 
maddesi gereğince satmalına-
cak eşya karşılığı 
Satınalınacak örnekler karşı
lığı 
Kaçak eşya ve hayvanların 
taşıma, yiyecek, bakım ve ko
ruma giderleri 
Kaçak eşya satış giderleri 
Para gönderme giderleri 

Bölüm toplamı 

Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 

1 300 

5 000 
800 

23 000 

35 101 

300 

3 000 
10 400 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

1 000 

5 000 
800 

20 000 

27 800 

300 

2 500 
4 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

1 000 

5 000 
800 

20 000 

27 800 

300 

2 500 
10 400 

Bölüm toplamı 

453 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

454 îşçi Sigortaları Kurumuna ve
rilecek prim 

13 400 

0 

3 500 

6 500 

12 000 

3 500 

12 900 

12 000 

8 500 
476 

501 
502 

1 
2 
3 

Kurs giderleri 
Öğrenci yevmiyeleri 
öğrenci yolluğu 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

45 810 
10 100 
4 100 

60 010 

4 297 711 

20 000 

45 810 
10 100 
4 100 

60 010 

4 236 364 

20 000 

45 810 
10 100 
4 100 

60 010 

4 247 764 

20 000 

1 1945 - 1948 yılları borçları 7 000 20 000 20 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 1928 - 1944 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 050 1 050 1 050 

8 050 

28 050 

21 050 

41 050 

21 050 

41 050 

701 

721 

722 

723 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma giderleri 
Gümrük 
Muhafaza 

Kimyahanelere ait makina, 
aletler ve gereçler satmalma ve 
onarma karşılığı 
Mevcut makina, alet ve araç
ların onarımları ve yemlen
mesi 
Mevcutlara ilâveten satınalı-
nacak makina, alet ve gereçle
rin karşılığı 

Bölüm toplamı 

Mevcut tartı aletlerinin onarıl
ması ve yenilenmesi 
Kara, hava taşıtları ve deniz 
muhafaza vasıtaları satmalma 
karşılığı 
Mevcut vasıtaların yenilenme
si maksadiyle yapılacak satın-
almalar . 
Mevcut vasıtalara ilâveten sa-
tınalınacak olanlar 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

30 000 
100 000 

Bölüm toplamı 130 000 

0 

0 

0 

3 000 

461 800 

30 000 
100 000 

130 000 

4 000 

2 000 

6 000 

3 000 

467 800 

30 000 
100 000 

130 000 

4 000 

2 000 

6 000 

3 000 

L 328 800 

328 800 

142 000 

186 800 

328 800 

142 000 

186 800 

328 800 

467 800 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 

Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısmı toplamı 

TOPLAM 

İnşaat için Bayındırlık Bütçe- • 
sine 

5 320 
12 645 698 
1 918 961 
4 297 711 

28 050 
461 800 

19 357 540 

0 

5 320 
12 907 663 

1 892 560 
4 236 364 

41 050 
467 800 

19 550 757 

175 000 

5 320 
12 914 223 
1 892 560 
4 247 764 

41 050 
467 800 

0 

0 

GENEL TOPLAM 19 357 540 19 725 757 19 568 717 



25 - Tarım Bakanlığı 



Gerekçe 

Bakan ödeneği: Geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

1 Merkez memurlar aybğı: 3656, 3711, 44S6, 4544, 4651, 4784 sayılı kanunlara müstenit 
bulunan Bakanlık teşkilât kadrolarına göre merkez aylıklarımın adedi 391 ve yıllık 
tutarı 1 490 100 lira olup bundan 57 adedi yıllık tutarı 219 000 L cetvelinde mevkuf 
bulunduğundan fiilî kadro adedi 334 ve yıllık tutarı 1 271 100 liradan ibaret bulun
muştur. Merkez teşkilâtı için 1950 yılında L cetveli mevkuf atından fiiliye kadro alın
mamıştır. Teklif olunan miktarın 163 900 lirası merkez aylıklarının üst derece farkları 
mukabili olup 197 614 lirası da 2919 sayılı Kanuna göre stajyer olarak istihdam edilen» 
lerden merkezde hizmete alınanların ücretleri karşılığı bulunmaktadır. 

2 iller memurlar aylığı: Teşkilât kadrolarına göre iller aylıklarımın adedi 3691 ve yıl
lık tutarı 11 703 000 lira olup bundan yıllık tutarı 3 568 500 lira olan 1021 adedi D 
cetvelinden mevkuf bulunduğundan iller teşkilâtının katî kadro adedi 2G70 ve yıllık 
tutarı 8 134 500 liradan ibaret bulunmuştu:'. 
Kuruluş kanununa göre yüz komisyon esasına göre kadrolandırıılmış bulunan toprak tev
zii işleri için halen 15 komisyon kadrocu bulunmakta ve mütebakisi L cetvelinde mev
kuf tutulmakta iken 1950 ylmda yeniden 5 komisyon kurulmak suretiyle toprak tevzi işle
rine imkân nispetinde hız verilmek üzoro yıllık tutarı 157 800 liraya baliğ olan 47 aded 
kadro fiiliye alınmıştır. 
Kezalik kurulmalarına 1949 yılında başlanmış ve yapı ve tesislerinin ve damızlık kadro
larının ikmaline çalışılmakta bulunmuş olan Karaköy ve Doğu haralarının ve yine is
tihsallerinin artırılması yapı ve tesisatının tamamlanmasına uğraşılan Etlik ve Pendik 
Baktediyoloji kurumları ile 2 ilde yeniden açılacak lâboratuvarlarm veteriner ve idari 
işler kadrolarının tamamlanması için L cetveli mevkufatından yıllık tutarı 81 300 lira 
olan 27 aded kadro fiiliye alınmış bulunmaktadn*. 
İller aylıklarından üst derece alanların yıllık fark tutarları olarak 800 000 lira maddeye 
ilâve edilmiştir. Kezalik 2919 sayılı Kanuna göre stajyer olarak çalıştırılanlardan il
lerde görevlendirilenlerin ücretleri karşılığı olarak da maddeye 2 000 000 lira konmuştur. 
Böylece, bu bölüme teklif olunan ödeneğin geçen yıl ödeneğine nazaran fazlası bulu
nan 1 151 100 liranın; 
374 250 lirası üst derece farklarının artışndaıı 
239 100 lirası L den fiiliye almmış b ılıman 74 aded kadro karşılığından 
558 250 lirası adedleri 1950 de 841 den 1350 ye baliğ olacağı anlaşılan stajyerlerin üc
reti karşılığından mütevellit bulunmaktadır. 

1 Merkez hizmetliler ücreti: Geçen yıl merkez hizmetlilerin adedi 209 idi bundan yıllık 
tutarı 49 860 liraya baliğ olan 27 ado li tasarruf maksadiyle kadrodan düşülmüş bu-
lunmaktadıi'. Buna mukabil yıllık tutarı 3 400 lira olan 4 aded hizmetli kadrosu ilâve 
edildiğinden merkez hizmetlilerinin ad xli 186 ya ve tutarı da 270 260 liraya baliğ bu
lunmaktadır. 

İller hizmetlileri ücreti: Geçen yıl iP.er hizmetlileri adedi 2319 tutarı 2 486 020 lira 
idi. Bundan yıllık tutarı 30 420 liraya baliğ olan 40 adedi ilâveten alınacak kadro kı
sımlarım karşılamak üzere düşülmüş bulunmaktadır. 
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Bu kadroya iller aylık bölümünde açıklandığı üzere, yeniden kurulacak toprak tevzi 
komisyonları enirine verilecek mot-ü'dü taşıtların şoförleri ve jaloncu ve komisyon işçi
si olarak yıllık tutarı 63 000 liraya baliğ olan 45 aded kezalik bakteriyoloji kurumları 
ve Merinos tahvil ve veteriner savaş işleri için çoban 've gardiyan ve suni tohumlama 
için teknik yardımcı ve mikrop kültür hademesi gibi yıllık tutarı 159 420 liraya baliğ 
olan 137 aded hizmetli kadro ilâve edilmiş bulunmaktadır. Ve kezalik kısa zamanda 
adedlerinin memleket ihtiyacına yeter miktara "çıkarılmasına çalışılan selektör ve sey
yar tamirhane olarak kullanılacak mo'örlü taşıtları idare için makinist ve şoför ve Er
zurum ve Urıa'da birer mücadele istasyonu ve Çumra'da bir sulama istasyonu ve Trab
zon'da bir deneme tarlası kurulmak vs son senelerde kurulmuş bulunan 13 çeşitli mü
essesenin hizmetli kadrolarını kısmen olsun sağlamak üzere yıllık tu tan 620 940 liraya 
baliğ olan 448 aded hizmetli kadrosu eklenmiştir. Kezalik faaliyet sahası genişlemiş 
bulunan pamuk işleri için de yıllık tutarı 25 020 lira olan 18 aded hizmetli kadrosu ilâ
ve olunmuştur. Böylece maddedeki artışın; 63 000 lirası toprak tevzii komisyonlarının 
çoğalmasından; 620 940 zirai savaş işleri ve ıslah ve deneme ve pamuk kurumlarının 
hizmetlerinin artışından; 159 420 Veteriner savaş, suni tohumlama ve bakteriyoloji lâ-
boratuvar ve hayvan hastane kurumlarının ve hizmetlilerinin artışından 
Bu izahattan sonra iller 1950 yılı hürmetli adedi 2927 ve tutarı 3 323 980 liradan iba
ret bulunmaktadır. 

217 1 Ek görev tazminatı: 4644 ve 5234 sayı'ı kanunlarla ilgili 95 aded kadroya müsteniden 
ödenmekte olan bu tazminat kadro tutarı ve sabıkı veçhile teklif olunmuştur. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları ücreti: Geçen yıllardan beri hizmette bulu
nan bir tercüman ile bir Alman uyruju nebat hastalıkları uzmanının ve bu yıl sonla
rına doğru gelmiş bulunacak olan sal ;in hayvan hastalıkları ve bakteriyoloji uzmanı
nın 63 880 liraya baliğ olan üucretleri ıc ilâveten Marshall Yardımı Anlaşması gereğince 
1950 de gelmeleri kararlaşan 4 ziraat?! bir veteriner olan 5 Amerikalı zmana ödenecek 
hayat pahalılığı karşılığı ücret tutarı bulunan 62 400 lira teklife ithal edilmiş bulun
maktadır. 

203 1 Merkez geçici hizmetlileri ücreti: 1949 yılında hizmetliler adedi 28 olup) 1950 de bunlar
dan 14 700 lira tutarında üç kadro kaldırılmış ve 3 360 lira tutarında 2 kadro D cetveli
ne nakledilerek eskilerden 23 kadro karşılığı bnakdmıştır. 
Genişlemekte olan ziraat ve veteriner hizmetlerini karşılamak üzere yeni yılda 158 
kadro alınmak üzere 135 060 -lira ziraat ve 28 kadro alınmak üzere 29 850 lira veteriner 
için fazla ödenek teklif olunmuş ve böylece geçen yıldan kalanlarla birlikte teklif ye
kûnu 209 aded mukabili 197 350 liradan ibaret bulunmuştur. 
Bu izahattan sonra bu yıl tefrik edilen merkez geçici hizmetlilerinin adedi 24 ve yıllık 
tutarı da 29 200 liradır. 

tiler hizmetlileri ücreti: Yukuarıki izahata göre iller geçici hizmetlileri adedi 185 ve 
yıllık tutarı da 168 350 liradır. 

Emekli keseneği Emekli Kanunu gereğince ödenmesi lâzımgelen istihkaklar karşılığı 
olarak aylık ve hizmetliler ücreti f.ert.ib.indeki ödeneğin % 5,5 u konulmuştur. 

Hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan yemi karşılığı : Greçen yıl harcamaları 
göz Önünde tutularak 30 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından tertibe 10 000 li
ra eksiğiyle ödenek teklif edilmiştir. 

Merkez ısıtması : Geçen yıllarda müştereken oturulmakta olan binanın değiştirilmiş ol
ması sebebiyle bâzı şubelerin oturduğu kira ile tutulmakta olan binanın ısıtma mas-

203- 2 

209 

405 1 

301 5 
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rafı karşılığı olan 500 liralık ödeneğe ilâveten ilk defa olmak üzere Bakanlık binası 
ısıtması için de 7 000 lira teklif yapılmıştır. 

7 Tevzi komisyonları ve gezici mahkemeler döşeme ve demirbaşı : Geçen yıl ödeneği merkez ve 
iller bir arada olmak üzere tek madde halinde bulunduğundan bu yıl iller için 2 000 lira 
teklifte bulunulmuş ve böylece devamına nazaran teklif % 50 eksiğiyle yapılmıştır. 

8 Tevzi komisyonları ve gezici mahkemeler öteberi gilerleri : Geçen yıl ödeneği merkez 
ve iller tek madde halinde bulunduğundan bu yıl illere yeniden teşkil olunacak 5 tevzi 
komisyonunun ihtiyacı da göz önünde tutularak 1949 ödeneğine nazaran 3 000 lira fazla-
siyle maddeye 10 500 lira konulmuştur. 

9 Aydınlatma : Geçen yıl ödeneği merkez ve illler tek madde halinde bulunduğundan bu 
yıl 2 000 lirası illere teklif olunmak suretiyle aynen ödenek konulmuştur . 

10 İsıtma : Geçen yıl ödeneği merkez ve iller tek madde hainde bulunduğundan yeni kuru
lacak komisyonların ihtiyacı da göz önünde tutularak maddeye 5 000 lira fazlasiyle teklif
te bulunulmuş ve böyeee 9 500 lira teklif yapılmıştır. 

3 Merkez taşıtları işletme : Daire hizmetinde kullanılmakta olan bir motosikletin akar 
yakıt karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

1 Sürekli görev yolluğu : Zaruri yer değiştirmelere yetişmediği anlaşılan geçen yıl ödene
ğine yıl içinde yapılan aktarmalar göz önünde tutularak 15 000 lira fazlasiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

3 Müfettişler yolluğu : Teftiş saha ve mevzularının genişlemiş bulunması hasebiyle mü
fettişlerin teftiş süresinin 9 aya çıkarıl-ması zaruri görüldüğünden maddeye 15 100 lira 
fazlasiylt teklifte bulunulmuştur. 

5 Yabancı uzman ve hizmetlileriyle tercümanları yolluğu : Mevcuda ilâveten Marşhall yar
dım programı gereğince gelecek Amerikalı uzmanların geliş ve uyrt içi gezilerinin ica-
bettirdiği yol masraflarını karşılamak üzere tertibe 65 000 lira fazlasiyle teklifte bulu
nulmuştur. 

6 Zirai savaş geçici görev yolluğu : Devlet mücadele programına alınmış olan çeşitli hasta 
lık ve haşerelerle yapılacak mücadele işleri hastalık ve zararların tekasüf ettiği bölgelere za
man zaman eleman teksifiyle mümkün olabilmektedir. Bu hususta hesaplanan yolluk ih
tiyacı 
100 000 çekirge mücadelesi için 
30 000 süne mücadelesi için 
60 000 fare mücadelesi için 

40 000 Fare mücadelesi için 
90 000 îponomot ve Karpok mücadelesi için 
25 000 Fıstık zararlıları için 
60 000 Pamuk böcekleri için 
20 000 Bağ hastalıkları için 

120 000 Tohum ilaçlanması için 
30 000 Çeşitli mücadeleler için 
575 000 liraya baliğ olmakta ise de maddeye gecen yıl. ödeneğine nazaran 250 000 lira 
fazlasiyle 550 000 lira teklif olunmuştuı*. 

7 Tarla tarımı geçici görev yolluğu : 1950 yılında 20 yerde yapılmış olan çeşit denemele
ri 1950 den 40 a çıkarılacağından gerek bu işlerin ve gerekse bunları organize eden To-
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hum Islah İstasyonlarının yollukları ve 1949 da 10 000 dekar üzerinde yapılan toplu 
köy yoncalıkları 1950 de elli bin dekara çıkarılacağından ve tohum dağıtma işleri de 
genişlemiş bulunduğundan bu tertibe geçen yıla nazaran on üç bin lira fazlasiyle 50 000 
lira teklifte bulunulmuştur. 

Bahçe tarımı geçici görev yolluğu : Ankara, Gemlik ve Seyhan'da birer bağ ve bahçe 
müessesesi kurulmuş olmakla beraber ödeneğin ihtiyaca kâfi olduğu anlaşıldığından ay
nen teklif olunmuştur. 

Tavukçuluk, Arıcılık, îpekböcekçilik geçici görev yolluğu : 1949 yılında Ankara bölge
sinde açılan ipekböcekçilik kontrol merkezinden başka 1950 yılında Amasya'da bir ipek 
böcekçiliği kontrol merkezi ile Edirne'de açılacak bir boğvma evinde görevlendirilecekle
rin küçük evcil hayvanlar enstitüsü haline ifrağ edilmiş olan Ankara Tavukçuluk Ensti
tüsünün genişlemiş bulunan iş hacmi göz önünde tutularak maddeye 1 070 lira fazla-
siyle ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

307 10 Kauçuk işleri geçici görev yolluğu : Yurt içinde kauçuk bitkilerinin araştırılması mak-
sadiyle 1949 yılma kadar yapılmış olan etüd ve seyahatler daha dar çerçeveye alınarak 
Antalya ve Seyhan'da genişletilecek olan .G-uayul ziraatini organize etmek için görev
lendirilecek olanların yolluklarına tekabül edecek miktarda; geçen yıla nazaran 3 000 
lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 

307 11 Tohum temizleme evleri geçici görev yolluğu : 1949 yılında yeniden satın alman 150 
aded ile mevcutları 481 i bulmuş olan ve 1950 de alınacak 200 aded ile miktarları 681 i 
bulacak olan selektörlerin bulunduğu tohum temizleme evlerinin her türlü bakım ve mu
rakabeleri Marshall Plânı gereğince yurda getirilmekte olan ziraat alet ve makinelerinin 
iyi kullanılmasını sağlamak Tarım Bakanlığının hizmetleri meyanmda bulunmuş oldu
ğundan bu işlerin icap ettirdiği yolluk ödeneği olarak maddeye 30 000 fazlasiyle teklif 
yapılmıştır. 

307 12 Okullar geçici görev yolluğu : Geçen yılda okullar ve kurslar geçici görev yolluğu bir 
tek madde halindeyken bu yıl ayrılmış olmasına rağmen yalnız okullar için maddeye 
50 000 lira teklif edilmesi; Teknik Tarım Bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 
verilecek arazinin dağıtımını yapacak olan tevzi komisyonları mensuplarının yollukları
nın okul yolluk masrafları meyanmda ödenmesi zaruretinden doğmuş bulunmaktadır. 

307 13 Kurslar geçici görev yolluğu : Marshall Plânı gereğince memlekete getirilmekte olan zi
raat makinelerinin bilgili ellerde kullanılabilmesi için kısa zamanda makinist yetiştir
mek zarureti karşısında 1949 yılında bine yakın kimse kuıstan geçirilmiş ve 1950 de de 
2 000 makinist yetiştirmek üzere 26 y.^rde muhtelif kurslar açılması kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. Bakanlık elinde mevc it 120 eleman 1949 da makine tekâmül kursun
dan geçirilmiş olduğu gibi 1950 de 120 teknik mezun tekâmül kursuna tâbi tutularak 
halk kurslarda öğretici olarak verilini) bulunacaktır. Bu işlerle görevlendirilecek gerek 
aylıklı ve gerekse hizmetlilerin yollukları karşılığı olarak maddeye ilk defa 100 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

14 Küçüksu ve sulama istasyonları geçici görev yolluğu: 1949 yılında faaliyete geçen Me
nemen, Alif akıllı, Kaşmhan sulu zira it deneme istasyonlarından başkaca 1950 yılında 
Çumra'da kurulacak sulu ziraat denene istasyonunda görev alacakların yollukları 
mukabili olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

15 Veteriner saçvaş İşleri geçici görev yolluğu: Bulaşık hayvan hastalıklariyle yapılmak
ta olan aktif mücadele işlerinde 800 veteriner ve sağlık memuru çalıştırılacağından 

307 8 

307 9 
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bunların her biri için vasati 500 lira v* ii-arin oormal mücadele işleri içinde 100 000 
lira hesaplanarak maddeye geçen yıl Öc:Ciioğme nazaran 125 000 lira fazlasiyle teklifte bu
lunulmuştur. 

307 Ki Veteriner Zootekni geçici görev yollumu: Şehirlerden 50 - 100 kilometre uzakta bulu
nan dokuz aygır deposu ile dört inek'ı; no vazifeleri için ortalama, 20 000 ve Trakya, 
Eskişehir, Ankara, Uzunyayla, Konya, Çukurova, Güney Doğu, Doğu, Akçadağ, Mani
sa'da olmak üzere on bir yerde tesis eli'iniş aşım duraklarında bakanlığa ait aygırlar
la yapılmakta olan aşımların teinin eden 150 veteriner ve sağlık memurunun yüz günlük 
mesailerinin gerektirdiği GO 000 lira ki ceman 80 000 lira yolluk geçen yıl ödeueğinin 
ayni olarak teklif olunmuştur. 

307 17 Merinos işleri geçici görev yolluğu: Memlekette merinos koyunlarının miktarını artır
mak üzer1' Jf'5l! yılında Bursa ve Balıkesir illerinde yeniden bâzı köyler tahvil sahası 
için alınacağı gibi Çanakkale ilinde de Merinos yetiştiriciliğine başlanacağından bu 
işlerin icap ettirdiği yolluk ödeneği cb geçen yıla nazaran; 1 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

307 1-s Pamuk işleri geçici görev yolluğu: Çukurova'da ve Nazilli, Manisa, Malatya, Eskişe
hir'de mevcut birer pamuk ıslah istasyonu ve üretme çiftliği ile muhtelif yerlerde mev
cut çırçır evlerine ilâveten 1949 da kurulmuş bulunan İğdır, Elâzığ, Diyarbakır, ve Ba
lıkesir civeleklerinden başka 1950 yılında Sarayköy, Adıyaman, Finike, -bölgelerinde 
kurulacak öveleklerin icap ettirdiği fa-il a yolluk sebebiyle geçen yıl ödeneğine nazaran 
5 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

307 19 iç fuarlar: îzmir fuarında mevcut dahuî ziraat pavyonunun her sene yeniden tanzim 
ve kontrolü ile görevlendirilenlere yolağıma taallûk eden maddeye, geçen yıl ödeneği
ne nazaran 3 000 lira eksiğiyle teklif e bulunulmuştur. 

307 20 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler sürekli yolluğu: 1950 yılında ye
niden beş toprak tevzi komisyonu kurulması derpiş edilmekle beraber maddeye geçen 
yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

307 21 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gemici mahkemeler geçici görev yolluğu: Muhtaç 
çiftçilere toprak tevziatı hızla artmakladır. TeA ẑi -îa1 .:ası genişlı-miş bulunduğu gibi 1950 
de yeniden kurulacak beş tevzi komisvonu ile faaliyette bulunulacağından maddeye 
geçen yıl ödeneğine nazaran £<.-? 000 lira faz1 asiyle teklifte bulunulmuştur, 

307 22 Denetçiler yolluğu: Toprak tevziatı işVcuı'n ve tevzi komisyonları muamelâtının kont
rolünü yapmakta olan Toprak İşleri Genel Müdürlüğü denetçilerinin yolluğuna kifayet 
etmekte olduğu ana sılan 7 000 lira geçen yıl ödeneğine nazaran 3 000 lira eksiğiyle 
teklif edilmiştşir. 

309 3 Merkez taşıtları, işletme giderleri: Bakanlık daire hizmetinde kullanılmakta olan bir 
motosikletin akar yakıt vesair gider'eri olup 800 lira olarak teklif edilmiştir. 

309 4 Merkez taşıtları onarma giderleri: 19'9 ödeneği olan 1.8 000 liranın 15 000 lirası iller 
teknik ziraat t eşk i l ti motorlu taşıtla'ina ait ve yalnız 3 000 lirası, bu hizmete ait iken 
bu yıl mütaa.kıp maddelere teklif yapıldığından ve ayrıca da 3 000 lira noksan teklifte 
bulunulmuş olduğundan maddede 17 000 lira eksiğiyle görülmektedir. Geçen yıl işlet
me ve onarma giderleri tek madde hafinde ve iller teknik teşkilât taşıtları giderleri 
ile birlikte görülmekte iken bu yıl müs'akil maddelere bölünmüş ve 3 ncü maddede izah 
olunduğu üzere geçen yıl ödeneğine nazaran eksiğiyle teklif olunmuştur, 
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309 5 iller ziraat teşkilâtı taşıtları işletme giderleri: Teknik ziraat teşkilâtı kurulan iller
deki ziraat teşkilâtının motorlu taşıl lariyle teçhizi hakkındaki kanuna tevfikan kulla
nılmakta olan on bin aded motorlu taşıt ve 1950 yılında da yeniden satın alınacakların. 
işletme giderleri karşılığı da ilâve edilerek maddeye 50 000 liralık teklifte bulunulmuş
tur k i ; yukarda izah olunduğu üzere geçen yıl ödeneği olan 15 000 liraya nazaran 
20 000 lira fazla bulunmaktadır. 

309 6 iller ziraat teşkilâtı onarma giderleri: Bu yıl işletme giderlerinden ayrılmış olan 
onarma giderleri karşılığı olarak maddeye; 10 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

309 7 Tarımsal savaş taşıtları işletme giderleri: Her yıl bir kat daha genişlemekte olan zi
rai mücadele işlerinin motorlu taşıtları halen 20 aded olup 1950 de daha 301 aded taşı
tın tedarikine çalışılacağından maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 50 000 lira faz-
lasiyle ödenek teklif olunmuş ve bunun 20 OüO lirası onarma gideri olarak mütaakıp 
maddeye konmuştu?. 

309 9 Tarla tarımı işleri taşı t u n işletme gi .Terleri: 1949 yılında satmalmanlarla beraber 
adedleri on bire çıkan tohum. ıslah istasyonları motorlu taşıtlarının işletme giderleri 
geçen yıl ödeneğine göre teklif olunmuş ve 5 000 lirası onarma giderleri olarak müta
akıp maddeye konmuştur. 

309 11 Bahçe tarımı işleri taşıtları işletme giderleri: Bahçe kültürleri ve bağcılık istasyonları ile fi
danlıklar emrinde bulunan taşıt adedi de kuz olup yeniden satmalınması da bahis konusu 
bulunmadığından geçen yıl ödeneğinden 7 500 lira eksiğiyle teklifte bulunulmuş ve 2 500 
lirası onarmalar karşılığı olarak mütaakıp maddeye konmuştur. 

309 13 Tavukçuluk ipckböcckçilik ve arıcılık işleri taşıtları işletme giderleri: Küçük evcil 
hayvanlar enstitüsü elliye ifrağ edilen Ankara Tavukçuluk Enstitüsü emrinde bulunan 
bir taşıt vasıtasının işletme masrafı olup müessesenin artan faaliyetine yetişmeye ge
çen yıl ödeneği artırılarak 5500 lirası mütaakıp maddeye onarma gideri olarak teklif 
edilmiştir. 

309 15 Pamuk işleri taşıtları işletme giderleri • Nazilli, Çukurova, Malatya, Eskişehir ve Manisa'da-
ki Pamuk Islah ve Üretme çiftliklerinde bulunan on üç kamyonun işletme giderleri olup 
geçen yıl ödeneği bulunan 5 000 lir;>nm 500 lirası onarma gideri olarak ayrılmış bu
lunduğundan maddeye 4 500 lira teklif olunmuştur. 

309 17 Veteriner savaş işleri taşıtları işletme giderini : Veteriner savaş işlerinde kullanılmak
ta olan motorlu taşıtların adedi 1950 yılında elliye baliğ olacağından bunların işletme-1 
için maddeye 70 000 lira ve onarma giderleri karşılığı olarak da 10 000 lira konmak 
suretiyle geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiş bulunmaktadır. 

309 19 Veteriner Zootekni işleri taşıtları işletme giderleri : Zootekni işlerinde on üç motorlu 
taşıt kullanılmakta olup bunların işletme giderleri olarak maddeye 8 000 lira ve onarma 
giderleri olarak da 1 000 lira konmuş ve, böylece geçen yıl ödeneği aynen teklif edil
miştir. 

309 21 Merinos işleri taşıtlr.rı işit tine giderleri : Merinos tahvil sahasındaki merinos mesaisi
nin süratle takip ve kontrolünde kullanıl an iki aded kamyonetin işletme giderleri içhı 
maddeye 1 500 lira ve onarma gideri-rr! olarak da 500 lira konmuş ve böylece geçen y:l 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

309 23 Okullar ve kurslar taşıtları işletme gk.eJer: : Bölge ziraat okulları, teknik tarım ve 
teknik bahçıvanlık okulları ve ziraat alet ve makinaları uzmanlık okulu emrinde bulu-
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narı yirmi dört aded motorlu taşıt vasıtasının işletme gideri için maddeye 40 000 lirK 
ve. onarma gideri olarak da 10 000 lira konmuş ve böylece geçen yıl ödeneği aynen teklif 
edilmiştir. 

25 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve Gezici Mahkemeler taşıtları işletme giderleri : On 
beş aded toprak tevzi komisyonları ve gezici mahkeme emrinde kullanılan ve birisi işk 
mcz hale gelmiş bulunan on dört kamyonetin ve 1950 yılında adedleri artırılacak olar. 
tevzi komisyonları emrine verilecek on kamyonetin ki ceman yirmi dört motorlu taşıtın 
işletme giderleri olarak maddeye geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyie 50 000 lira ve 
onarma giderleri olarak da 17 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

26 Tohum temizleme evleri taşıtları işletme giderleri : 1949 da alınmış olan 150 ve 19>0 
de alınacak on beş adedle mevcutların (ili e baliğ olmuş bulunacak olan selektörlerle 
Marshall plânı kolaylıklariyle memlekele girmekte olar» ziraat alet ve makinalarmm 
kontrol ve tamiratında seyyar tamirhane olarak kullanılmak üzere yeni yılda alınacak 
on aded motorlu taşıtın işletme gideri olarak maddeye 25 000 lira ve bunların onarma 
giderleri olarak da 5 000 liraki ceman 30 000 lira yeni bir teklif olarak yapılmış bulun
maktadır. 

Tarım öğretmenleri gerekli giderleri : Teknik ziraat teşkilâtı kurulmuş bulunan dört 
ilde vazife almış bulunan ziraat öğretmenlerine her türlü zaruri masrafları mukabili 
4481 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilmekte olan aylık 50 liranın karşılığı 
olup yeniden iki ilde teknik ziraat teşkilâtı kurulacağından maddeye geçen yıla nazaran 
27 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2 Toprak tevzi komisyonları ve gezici mahkemeler hayvan, yem karşılığı : Toprak 
tevzi komisyonları ve gezici mahkemeleri emrinde bulunan on aded çift atlı araba 
hayvanlarının her çeşit giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuş
tur. 

Satmalmacak ilâçlar : Teknik ziraat teşkilâtı tatbik olunan illerdeki ziraat teşkilâtının 
motorlu vasıtalarla ve her türlü araç ve ilâçlarla teçhizi 4481 sayılı Kanun icabından 
bulunduğundan bu maksatla geçen yıl bütçeye konulmuş bulunan 23 000 liradan 500 
lirası işbu maddeye ve 24 500 lirası da gerekli araçların alınması için mütaakıp 721 nci 
bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerine aynen teklif olunmuştur. 

1 Bölge tarım okulları : 1949 - 1950 ders başından aynen adları bölge tarım okullarına 
çevrilmiş olan dört orta ziraat mektebine; mevcut öğrencilerine ilâveten 1950 yılında 
160 öğrenci alınarak öğrenci mevcudu 476 ya çıkarılacağından bu artışın çeşitli gider
leri karşılığı olarak geçen yıla nazaran ödenek miktarı 100 000 lira hesaplanmış ve işbu 
maddeye 500 000 lirası ve yapı işleri makine ve araç mubayaası için de 736 nci bölüme 
ve onarmalar için de 701 - 14 ncü tertibe bakiye 100 000 lirası teklif olunmuştur. 

2 Teknik tarım okulları : 1950 yılında, mevcut beş teknik tarım okuluna 680 öğrenci 
alınarak mevcuda 1270 e çıkarılacağından ve ders malzeme ve ziraat ve makineleri 
noksanlarının ikmali zaruri bulunduğundan geçen yıl ödeneğine nazaran 74 500 lira faz
lasiyle ödenek he.-.aplannııs ve bu miktarın 7 500 lirası onarma karşılığı 701 -14 ncü bölü
me ve 57 000 irası küçük ya,M işleri ve makine ve araç mubayaası için 736 n n bolüme 
ve 10 000 lirası bu bölümün 5 nci ilâç maddesine 760 000 lirası maddeye teklif olunmuş
tur. 

3 Teknik bahçıvanlık okulları : 1950 yılında; mevcut iki teknik bahçıvanlık okuluna 76 
öğrenci fazla alınarak ve mevcutları 824 e çıkarılacağından iaşeleri ve okulların çeşitli 
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giderleri için 20 000 lira fazlasiyle 500 000 lira ödenek hesaplanmış ve bu miktarın 
478 000 lirası maddeye ve mütebaki miktarın da 3 000 lirası onarma karşılığı olarak 701 
nci bölüme, 15 000 lirası küçük yapı ve 42 000 lirası makine ve anaç satmalınmak üzere 
736 ncı holüme ve 5 000 lirası da ilâç mubayaası için bu bölümün 6 ncı maddesine tek
lif edilmiş bulunmaktadır. 

416 4 Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulu : Haydapaşa'da bulunan hayvan sağlık me
murları okulunun ödeneği geçen yıl ödeneği kadar hesaplanmış ve bunun 2 000 lirası 
mualece bedeli karşılığı olarak bu bölümün 6 ncı maddesine teklif elilmiştir. 

416 5 Tarım alet ve makineleri uzmanlık okulu ve Makinist okulları : 1950 yılında Ankara 
Tarım Alet ve Makineleri Uzmanlık Okuluna 30 öğrenci alınarak mevcudu 65 e çıkarı
lacaktır. Maddeye aslında geçen yıla nazaran fazla ödenek teklif olunmamıştır. Ancak 
onarma karşılığı olarak 701 bölüme 5 000 küçük yapı ve makine ve alet satınalma kar
şılığı olarak da 15 000 lira 736 ncı bölüme teklif edilmiş bulunmaktadır. 

416 6 Kimyevi maddeler ecza ve ilâçlar : Geçen yıla kadar formül gereğince okullar genel 
giderleri bölümünden satın almagelmekte iken bu yıl kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar 
bu tertibe açılan 6 nci maddeye teklif olunmuştur. 

417 1 Zirai savaş işleri : Geçen yıla nazaran tahminen 200 000 dekar fazla alanda yapılacak 
olan çekirge mücadelesi, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Malatya, Elâzığ, Maraş illerinde 
daha geniş ölçüde yapılacak olan süne mücadele, 48 ilde yapılmakta olan fare müca
delesi 50 ilde yapılmış olan iponomot ve 50 ilde ve 15 ilce de yapılmış olan karpokapsa 
mücadelesi fıstık, zeytin ve turunçgillerle yapılan mücadele, pamuk böcekleri mücade
lesi bağ hastalıkları mücadelesi tohumlukların ilaçlanması ve diğer çeşitli mücadeleleri
ne daha geniş ölçüde devam olunmak üzere 173 000 lira fazla ödenek hesaplanmış ve 
bu maddeye 1 830 000 lirası konmuş ve 2 milyon lirası mevaddı kimyeviye ve ilâç satın 
almak üzere bu bölümün 4 ncü maddesine kezalik 3 000 lira onarmalar için 701 nci bö
lüme ve 740 000 lirası da küçük yapı ve araç mubayaa ve tamiratı için 724 ncü bölüme 
teklif olunmuştur. 

417 2 Merkez savaş enstitüsü ve savaş istasyonları: Mevcut üç mücadele enstitü ve istasyon
larına ilâveten; 1949 yılında faaliyete geçen İstanbul Elâzığ, Samsun mücadele istas
yonlarının lâboratuvar teçhizatının tedariki ve 1950 de Urfa ve Erzurum illerinde ye
niden açılacak iki istasyonun tesisat ve teçhizatının temini için geçen yıl ödeneğine na
zaran 100 000 lira fazlasiyle ödenek hesaplanmış ve bunun 5 000 lirası onarmalar için 
701 nci bolüme ve 73 00Q' lirası makina ve araç satın alınması için 724 ncü bölüme ve 2 
bin lirası da bu bölümün 4 ncü maddesine alınacak kimyevi madde ve ilâçlar karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. Ve bakiye 22 000 lirası işbu madde ödeneğine eklenmiştir. 

417 3 Mersin Fümigatuvarı: Mersin Fümigatuvarı için lüzumlu olan bir makina geçen yıl te
darik edilmiş olduğundan bu yıl ödeneği 20 bin lira eksiğiyle hesaplanmış ve bakiyesi
nin 1 000 lirası onarma gideri olarak 701 nci bölüme teklif. olunmuştur. 

417 4 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar: Geçen yıllarda formül gereğince genel giderleri 
ödeneğinden satın almagelmekte olan mevaddı kimyeviye ve ecza ve her nevi ilâçlar bu 
yıl bölümlerin sonuna yeniden açılan maddelerde toplanmıştır. Bu sebeple işbu mad
deye yapılan teklifin 2 milyon lirası bölümün 1 nci savaş genel giderleri 2 000 lirası 
da on birinci merkez mücadelesi enstitüsü ve istasyonları maddesinden düşülerek geti
rilmiştir. Ziraate arız olan çeşitli zararların imhasında ve lâboratuvar araştırmaların
da lüzumlu her nevi mevaddı kimyeviye ecza ve ilâçların satın alma ve diğer çeşitli mas
rafla:! karşılığım teşkil etmektedir. 
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1 Tarla tarımı genel giderleri: Beheri 30 dönümden 20 yerde kurulacak 2 500 dönümlük 
çeşit deneme tarlaları, Trabzon'da kurulacak deneme tarlası, 1949 da Edirne ve İrmak'-
ta kurulmuş bulunan deneme tarlaları, müesseselerde yeniden açılacak münavebe ve 
gübre denemeleri idame masraflariyle noksan]arının ikmali ve mevcut tohum ıslah de
neme istasyonlarının 10 bin dönüm arazisinin işletilmesi masrafları karşılığı olan mad
deye geçen yıla nazaran 115 000 lira faz! asiyi e ödenek hesaplanmış ve bunun 310 bin 
lirası işbu maddeye konmuş ve mütebakisinin 15 000 lirası onarmalar karşılığı olarak 
701 nci bölüme ve 160 000 lirası makin a ve araçlar karşılığı olarak 725 nci bölüme ve 
3 000 lirası kimyevi madde ve ecza ve ilâçlar karşılığı olarak işbu bölümün 3 ncü mad
desine teklif olunmuştur. 

2 Kimyevi gübre denemeleri: Bitki besleme enstitüsü kuruluticaya kadar ufak mikyasta 
devam ettirilmekte olan kimyevi gübre denemeleri için geçen yıl ödeneği aynen teklif 
olunmuştur. 

3 Hayvan yemi ve yağ ve lif bitkileri: Yem bitkileri ziraatin genişletilmesi teşvik mak-
sadiyle yapılmakta olan parasız yonca ve korunga tohumunun dağıtımına son verile
rek köy mânevi şahsiyetine ait sulu arazisi bulunan yerlerde toplu köy yonca ve korun
galıkları tesis olunarak köyün muhafazasına terk edilmekledir. 1949 da on bin dekar 
üzerinden Eskişehir ve Konya'da kurulmaya başlıyan toplu köy yoncalıkları meydana ge
tirilmiş bulunmaktadır. Bu mesaiye devam edilmek ve bir taraftan yem, yağ ve lif nebat
ları tohumlarının dağıtımına da devam olunmak üzere madde ödeneği geçen yıla naza
ran 110 biu lira fazlasiyle hesaplanmış ve işbu maddeye 127 bin lirası konmuş ve müte
bakisinin 83 bin lirası makine ve araç satmalına karşılığı olarak 125 nci bölüme teklif 
edilmiştir. 

4 Kimyevi maddeler, eeza ve ilâçlar : Yukarda açıklandığı gibi bu yıl yeni açılmış bulu
nan maddeye teklif olunan 30 bin lira bölümün birinci genel giderler ödeneğinden ay
rılarak getirilmiş bulunmaktadır. 

1 Bahçe tarım işleri ve kurumları : Yenileriyle birlikte mevcutları 33 e varan müessese
lere ilâveten Seyhan, Gemlik, Ankara'da kurulmakta olan fidanlık ve bahçe kültürleri 
istasyonlarının masrafları inzimam etmiş olmakla beraber kısmen döner sermayeden fay
dalanarak yapılan iyi ayarlama ile madde ödeneği artırılmamış ve geçen yılın aynı ola
rak maddeye 835 bin lira konarak mütebakisinin 48 bin lirası onarmalar karşılığı 701 
nci bölüme ve 114 bin lirası da ufak veni yapılan makine ve araçlar karşılığı olarak 726 
nci bölüme 18 bin lirası da bu bölümün 3 ncü maddesine kimyevi madde ecza ve ilâçlar 
karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

2 Zeytin işleri : Yeniden Gazianteb, Maraş ve Hatay illerinde zeytincilik teşkilâtı kurul
makla beraber madde ödeneği artırılmamış ve geçen yıl ödeneği aynen hesaplanarak 85 
bin lirası işbu maddeye ve mütebaki 10 bin lirası da makine ve araçlar mubayaası kar
şılığı olarak 726 nci bölüme teklif olunmuştu i*. 

3 Kimyevi madde ecza ve ilâçlar : Bu yıl yeniden açılmış olan maddeye teklif edilen 18 
bin lira bölümün birinci maddesi ödeneğinden ayrılarak getirilmiş bulunmaktadır. 

1 îpekböcekçilik : Mevcut ipekbö,cekçilik enstitü istasyonlarına ilâveten 1950 yılında; 
Amasya'da açılacak bir kontrol merkezinin ve Edirne'de kurulacak boğma evinin ve ye
niden açılacak 100 inficar evinin icap ettirdiği masraf geçen yıl ödeneğine nazaran 
10 500 lira fazla olarak hesaplanmış ve 45 bin -lirası işbu maddeye konulmuş ve müte
baki 1 000 lirası onarmalar karşılığı olarak 701 nci bölüme ve 8 000 lirası ufak yapı 
işleri ve makine ve araç satmalma karşılığı olarak 727 nci bölüme ve 1 000 lirası işbu bö-
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lümün üçüncü maddesine kimyevi madde, ecza ve ilâç satmalına karşılığı olarak teklif 
edilmifj bulunmaktadır. 

420 2 Tavukçuluk ve Arıcılık : Ankara tavukçuluk enstitüsünün küçük evcil hayvanlar ens
titüsü haline ifrağ edilmiş ve madde giderleri geçen yıl ödeneğine nazaran 500 lira nok-
saniyle hesaplanmış ve işbu maddeye 34 bin lirası konmuş ve mütebakisinin 3 000 li
rası onarma karşılığı olarak 701 nei bölüme ve 8 500 lirası küçük yapı ve makine ve 
araç karşılığı olarak 727 nei bölüme ve 2 500 lirası da işbu bölümün 3 ncü maddesine 
kimyevi maddeler ecza ve ilâçlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

420 3 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar : Bu yıl yeniden açılmış bulunan maddeye teklif edi
len 3 500 liranın 1 000 lirası bölümün birinci ipekböcekçilik maddesinden 2 500 lirası-
da tavukçuluk ve arıcılık maddesinden ayrılarak getirilmiş bulunmaktadır. 

421 1 Kauçuk bitkileri işleri : Geçen yıl ödeneğinin 120 bin lirası Ankara'daki kauçuk istas
yonuna getirilmek istenilen imalâta ve fiziki tecrübelere ait makine ve araçlar mukabili 
bulunmuş olup bunların yeni yıl zarfında da getirilemiyeceği anlaşıldığından kauçuk 
bitkileri denemelerine ve tecrübe mahiyetindeki imalâta devam olunmak üzere madde 
giderleri yalnız 20 bin lira olarak hesaplanmış ve bu miktarın 11 bin lirası işbu maddeye 
konmuş ve mütebakisinin 8 500 lirası ufak yapı, makine ve araçların mubayaası karşı
lığı olarak 728 nei bölüme ve 500 lirası kimyevi madde ecza ve ilâç satmalma karşılığı 
olarak bölümün ikinci maddesine teklif olunmuştur. 

2 Kimyevi madde ecza ve ilâçlar: Bu yıl yeniden açılmış olan maddeye teklif olunan 
500 lira bölümün birinci maddesinden ayrılarak getirilmiştir. 

Pamuk işleri geenel giderleri: Çukurova, Nezilli, Manisa, Malatya, Eskişehir'de mev
cut birer Pamuk Islah ve Üretme Çiftliğiyle muhtelif yerlerde mevcut çırçır evlerine ilâ
veten 1949 da kurulmuş bulunan Igdır, Elâzığ, Diyarbakır, ve Balıkesir nüveliklerin-
den başkaca 1950 yılında Sarayköy, Adıyapan ve Finike bölgelerinde kurulacak nüve-
likleri icabettirdiği giderler geçen yıl ödeneğine nazaran 4 873 lira fazlasiyle hesap
lanmış ve işbu maddeye 112 873 lirası konmuş ve mütebaki 1 000 lirası onarma kar
şılığı 701 nei bölüme ve 94 bin lirası makine ve araçların mubayaası karşılığı olarak 
729 ncu bölüme teklif edilmiştir. 

423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri: 1949 yılında yeniden satm-
alman 150 aded ile miktarları 480 re baliğ olan ve 1950 de alınacak 200 aded ile 381 i 
bulacak olan selektörlerin çeşitli masrafları ve memlekete gigrmekte olan ziraat alet 
ve makineleri kontrol ve murakabesinin icabettirdiği giderler 2 180 000 lira olarak he
saplanmış ve işbu maddeye 400 bin lirası konmuş ve mütebakisinin 30 000 lirası 
ufak anatomalar karşılığı olarak 701/9 ncu bölüme ve 50 000 lirası ufak yapı ve 1 750 000 
lirası da makine ve araçlar mubayaası için 730 ncu bölüme teklif edilmiştir. 

424 1 Veteriner savaş genel giderleri: Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa dâhil 28 çeşit salgın. 
ve paraziter hayvan hastalıklariyle iki yıldan beri sistemli olarak umumi mücadele ya
pılmaya başlanmış ve çok faydalı neticeler elde edilmiş bulunduğundan bu mücadeleyi 
önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmek zaruri görülmektedir. Şarbon, barbon, yanıkara, 
keçiciyer ağrısı, çiçek, mam, kılkurdu ve distonıatos, uyuz ve kelenge mücadeleye 1950 
yılında da devam olunacak ve bu mücadelelerde 14 milyon baş hayvan aşılanacak ve se-
romlanacak ve 3 milyon baş hayvan da ilaçlanmış bulunacaktır. Bu faaliyetin ica
bettirdiği giderler geçen yıl ödeneğine nazaran 50 bin lira fazlasiyle hesaplan
mış ve maddeye 143 bin lira ödenek konmuş ve bakiyesi 701 nei onarma ve 
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732 nci yapı ve makine ve araç mubayaası bölümlerine ve bu. bölümün kimyevi mad
deler ecza ve ilâçlar maddesine teklif olunmuştur. 

2 Bakteriyoloji kurumları: Yurt hayvanlarının bütün bulaşıcı intani ve paraziter hastalık
larına karşı lüzumlu aşı, serum ve biyolojik madde ve ilâçların büyük mikyasta istihsa
lini yapan ve birer fabrikasyon kurumları halinde olan Etlik ve Pendik Bakteriyoloji ve 
Seroloji Enstitülerine ilâveten doğu illerinin fazla miktardaki aşı ve serum ihtiyaçla
rımı karşılamak üzere Elâzığ ilinde bunlar ayarında bir bakteriyoloji kurumunun inşa
sına başlanmıştır. Hayvan toplulukları göz önünde tutularak bâzı bölgelerde birkaç ilin 
müşterek ihtiyacını karşılamak üzere Veteriner Bölge lâboratuvarları açılmış ve hâlen 
istanbul, Bursa ve izmir'de olmak üzere açılan bu lâboratuvarlara ilâveten 1950 de Kon
ya ve Samsun'da da birer bölge lâboratuvarı açılması kararlaştırılmıştır. Hastalığı çok 
bölgelerde; Kırklareli, Denizli, Antalya, Mersin, Sivas, Mardin ve Elâzığ 'de keçiciyer 
ağrısı aşısı hazırlamak üzere aşı istihsal lâboratuvarları açılmış bulunmaktadır. Ha
len istanbul'da Selimiye'de, Eskişehir,, Konya ve Adana ve iskenderun'daki hayvan 
hastane ve dispanserlerine ilâveten birde Tokad'da açılmıştır. Yeni yılda Van, Erzurum 
ve Diyarbakır hayvan hastanelerinin açılması kararlaştırılmıştır. Bu faaliyetin icabet-
tirdiği giderler geçen yıl ödeneğine nazaran 100 bin lira fazlasiyle hesaplanmış ve mad
deye 435 bin lira konmuş ve bakiyesi 701 nci ve 732 nci bölümlerle maddenin beşinci 
kimyevi maddeler ecza ve ilâçlar tertibine teklif olunmuştur. 

3 Hayvan tazminatı: Geçen yıllarda yapılan ruam mücadelelerinde elde edilen neticelere 
göre memleketimizde ruam nispeti asgari hayvan mevcudunun % 3 ü kadar olduğu gö
rülmüştür. 131 bin baş hayvanın % 3 ü 3600 yapmaktadır, öldürülen hayvanata hakikî 
kıymetlerinin 3/4 ü tazminat olarak verilmekte ve vasati hayvan kıymeti 200 lirayı bul
maktadır. 1950 yılında Kütahya, Afyon, Ankara, Aksaray, Bilecik illerinde umumi ruam 
mücadelesi yapılacaktır, Maddeyi geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

4 Veteriner gereç ambarı : Hastalıkların tedavisi için gereken çeşitli ilâçlar ve bunların tat-
bikma yarıyan alet ve malzemenin her an elde bulundurulması icabetmektedir. 1950 yı
lında uyuz, distomatos, kükürdü gibi paraziter hastalıkların tedavisi için lüzumlu ilâç
ların ve diğer hastalıkların da mücadele işlerinde kullanılacak veteriner alet ve malzeme
sinin alınabilmesi ve distofajin lâbora t livarlarının imal edeceği distofajinler için lüzumlu 
jalâtin, gliserin, vazelin tekraklonür dö karbon, şeker ve sair iptidai maddelerin mubayaası 
zaruri bulunmaktadır. Bu suretle hesaplanan madde giderleri geçen yıla nazaran 750 lira 
noksanlık arzetmekte olup bu miktarın 58 250 lirası işbu maddeye konmuş mütebakisinin 
11 bin lirası 701 nci bölüme ve 50 binlirası da 732/3 bölüme teklifedilmiş bulunmaktadır', 

5 Kimyevi maddeler ecza ve ilâçlar : Bu yıl yeniden açılan maddeye teklif edilmiş bulunan 
200 bin liranın 80 bin lirası bu bölümün birinci maddesinden 25 bin lirası ikinci mad
desinden 70 bin İrası da 3 neü maddesinden ve 25 bin lirası da diğer bölümlerden 
tefrik edilerek getirilmiştir. 

1 Aygır depoları : Havvan bölgelerinde ıslah için lüzumlu damızlıkları barındıran aygır 
depoları 1949 da 10 a çıkarılmış bulunmaktadır. Eskişehir, Trakya, Manisa, izmir, Kon
ya, Uzunyayla, Ankara, Erzurum, Kars illerinde yapılan ıslahın müspet neticeleri alın
mıştır. Halen bu depolarda 925 baş at bulunmaktadır. 1950 de bunların mevcudu 1 000 
başı geçmiş bulunacaktır. Maddenin giderleri aslen geçen yıl ödeneği kadar teklif olun
muş ve bunun 1 051 000 lirası bu maddeye konmuş ve 10 000 lirası bölümün 6 nci madde
sine kimyevi maddeler ecza ve ilâç karşılığı olarak, 15 bin lirası onarmalar için 701 nci 
bölüme ve 14 bin lirası 733 ncü bölüme teklif edilmiş bulunmaktadır. 
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425 2 Koyun ve kürk hayvanları : Memleket yerli koyunlarının bilhassa yapağı verimlerinin 
kalite ve miktarlarını artırarak yerli dokuma sanayiinde kullanılabilecek bir seviyeye 
getirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. İnanlı inekhanesinde tesis olunan kıvırcık ağılı ve 
Konya ve Sultansuyu haralarında kurulan Akkavan numune ağıllarında ve Çifteler Hara
sında tesis edilen ağıllarda tecrübelere devam edilmekte ve sürülerin takviyesi için halk 
elinden damızlığa elverişli hayvan satın alınmaktadır. Bu maksatla maddenin giderleri ge
çen yıl ödeneğinin aynı olarak hesaplanmış ve 71 bin lirası işbu maddeye ve 2 000 lirası da 
733 neü bölüme ve 2 000 lirası da bölümün 6 ncı ilâçlar maddesine teklif edilmiştir. 

425 3 Sığır ıslah : Memleket sığırlarının İslahı için yüksek vasıflı damızlıkların yetiştirilmesi 
için kurulmuş olan Boztepe, Kazova, Göle, inanlı ve Soğuksu inekhanelerinin mevcut
larına ilâveten 223 baş damızlık inek satmalmacaktır. Madde giderleri geçen yıl ödene
ğinin aynı olarak hesaplanmış ve 246 bin lirası işbu maddeye ve mütebakisinin 6 bin lirası 
701 nci onarmalar ve 46 bin lirası 733 ncü yeni yapı, makine ve araçlar satmalma madde
sine ve 4 000 lirası da bölümün 6 ncı kimyevi maddeler ve ecza ilâçlar maddesine teklif 
edilmiş bu Ilınmaktadır. 

425 4 Suni tohumlama : Sığır yetiştirme işlerinde büyük mikyasta damızlık boğaya ihtiyaç bu
lunduğundan büyük Devlet ve yetiştiriciler mesaisiyle yakın zamanda teminine imkân 
görülemediğinden suni tohumlama usulyle İslaha 1949 yılında başlanmış ve tecrübeler 
iyi sonuçlar vermiş bulunduğundan 1950 yılında 10 yerde suni tohumlama istasyonları 
açılması kararlaştırılmıştır. Bu işin icabettirdiği çeşitli giderler 100 000 lira olarak hesap
lanmış ve bu miktarın 56 bin lirası bu yıl açılan işbu maddeye ve 32 bin lirası makine 
ve araç satmalmması için 733 ncü bölüme ve 12 bin lirası da kimyevi maddeler ecza ve 
ilâçlar saunalınmak üzere bölümün 6 nci maddesine teki;f olunmuştur. 

425 5 Ihsa ve organizasyon : Damızlığa yaramyan hayvanların sürülerde bulunması hayvan 
ıslahını baltalıyan âmillerin başında geldiğinden bozuk vasıflı damızlıkların faaliyet sa
hasında bulunmamaları için bu hayvanların idiç edilmeleri işi ön plâna alınmış bulunan 
işlerden olduğundan 1927 yılından beri bu konu üzerinde durulmuş ve 1949 yılında 100 
bin başı mütecaviz hayvan idiç edilmiş ve 1950 yılında da bu mesaiye fasılasız devam edil
mek üzere gerekli alet ve malzemenin satmalmması için madde giderleri geçen yılın aynı 
(larak hesaplanmış ve 2 000 lirası işbu maddeye ve 26 bin lirası makine ve araçlar karşılığı 
olarak 733 ncü bolüme ve 2 000 lirası bu bölümün 6 ncı maddesine teklif olunmuştur. 

425 6 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar : Bu yıl yeni açılmış olan maddeye teklif edilen 30 bin 
liranın 10 bin lirası birinci, iki bin lirası 2 nci 4 bin lirası 3 ncü 12 bin lirası 4 ncü ve 
2 bin lirası 5 nci maddelerden ayrılarak getirilmiştir. 

426 1 Merinos işleri genel giderleri : Memleket dokuma sanayiinin ihtiyacı bulunan merinos 
yapağısının yurt içinde yetiştirilmesi için başlanılmış olan merinos tahvil mesaisine 1950 
yılında da devam olunacak ve şimdiye kadar Bursa ve Balıkesir (bölgelerinde tahvil saha
sına alınmış bulunan 218 köy ve 35 çiftlikteki merinos yetiştiricilerinin damızlık koç 
ihtiyaçlarının temini ve Bandırma Merinos çiftliğiyle Karacabey haras-ında yetiştirilen 
ve ayrıca bir sene önce halktan mubayaa olunup büyütülen koçlarla birlikte 2 000 başa 
varan damızlık koçların dağıtımı ön plânda gelen işlerden olduğu gibi 1950 yılında halk
tan damızlığa elverişli 1 400 baş kadar damızlık merinos erkek kuzusu satmalmacak ve 
iyi gıda ile kabil olan merinos yetiştiriciliğini teşvik için arazisi müsait olanlara yonca 
tohumu dağıtılacak ve Bursa merkez, Karacabey, Yenişehir, M. Kemalpaşa, Balıkesir mer
kez, Bandırma, Susurluk, Manyas ve Gönen ilçelerine damızlık merinos sergileri açılarak 
iyi damızlık yetiştirenler teşvik oluna 3ak yeniden merinos tahvil sahasına alınmış bulu
nan 9 ilçedeki teşkilâtın noksanlarının ikmaline çalışılacaktır. Bu işlerin icabettirdiği gi-
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derler geçen yıl ödeneğine nazaran 15 bin lira fazlasiyle 200 bin lira olarak hesaplanmış 
ve maddeye 183 bin lirası konmuş onarmalar karşılığı olarak 3 bin lirası 701 nci bölüme 
yatırımlar karşılığı olarak da 5 500 lirası 734 ncü maddeye ve 2 000 lirası ilâç satmalın-
mak üzere bölümün ikinci maddesine teklif olunmuştur. 

2 Kimyevi maddeler ecza ve ilâçlar : Bu yıl yeniden açılmış bulunan maddeye teklif edilen 
2 bin lira bölümün birinci genel giderler maddesinden ayrılarak getirilmiştir. 

Toprak Bayramı uygulama giderleri : Muhtaç çiftçilere toprak tevzi edilen illerde 4760 
sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Toprak Bayramının kutlama töreni için sarfe-
dilmekte olan bu ödenek geçen yıla nazaran 1 000 lira eksiğiyle teklif olunmuştur. 

Küçük su ve gezici arteziyen işleri genel giderleri : Küçük su organizasyonları kurul
ması ve bununla halk özel teşebbüslerinin desteklenmesi, küçük su mevzuu içine giren 
tesislerin yapılması, seylâbi küçük derelerin ıslahı işlerine yeni yılda da devam olunmak 
üzere bu maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

2 Sulama istasyonları : 1949 yılında İçel'in Alif akılı mevkiinde ve Menemen'de iki sulu 
ziraat deneme istasyonu ile Konya'nın Kaşmhan mevkiinde kurulan sulu ziraat deneme 
tarlasından başka Çumra'da büyük bir istasyon daha açılacaktır. Bu müesseselerin ge
rekli teçhizatının tamamlanması için madde giderleri geçen yıl ödeneğine nazaran 50 bin 
lira fazlasiyle hesaplanmış ve bu miktarın 124 bin lirası işbu maddeye konmuş müte
bakisinin 76 bin lirası yatırımlar karşılığı olarak 731 nci bölüme teklif olunmuştur. 

1 Yayın satmalma ve abone karşılığı : Günlük neşriyatın ve mesleki yayınların ve telif 
haklarının satın alınmasına sarfedilen madde ödeneği geçen yıl ödeneğine nazaran 2 589 
lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

2 Başka her çeşit giderler : Telif hakları satın alınmış olan meslekî kitapların ve ziraat 
okulları için hazırlanan ders kitaplarının baskı masraflarını ihtiva eden madde gider
leri geçen yıl ödeneğine nazaran 21 bin lira eksik teklif olunmuştur. 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk çeşidi giderleri : Meslekî yük
sek tahsillerini bitirmiş ve yurt içinde iki sene başarılı mesaisi görülmüş olanlardan 
ilim ve ihtisaslarını artırmak maiksadiyle yabancı memleketlere gönderilenlerden halen 
27 si Aemirka,da 8 i İngiltere'de 1 i Fransa biri de i talya'da olmak üzere 37 memur 
bulunmaktadır. Bunlardan dördü kendi hesabına ve dördü pamuk' ve 11 i de haralar dö
ner sermayeleri bütçeleri hesabına ve 17 si de umumi muvazeneye ait olmak üzere ih
tisaslarını yapmaktadırlar. Kezali'k bunlardan 23 tanesi 1949 da yurda dönecek ve 14 ta
nesi kalacaktır. Kalanlardan 9 tanesinin masrafı muvazeneden ödenecektir. 1950 yılında 
da aynı suretle 30 memur gönderileceğinden madde giderleri ]949 yılı ödeneğinin aynı 
olarak teklif olunmuştur. 

2 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : Geçen yıllarda Başba
kanlık Bütçesinde yer almakta olan bu ödenek geçen yılm aynı olarak maddeye teklif 
edilmiştir. 

iç kongre ve teknik toplantılar genel giderleri : Her yıl muhtelif mevzular üzerinde ya
pılmakta olan ilmî toplantılar tohum ıslah, zeytincilik, mektepler kongrelerinin görev 
giderlerini ihtiva eden maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

1 Fuarlar genel giderleri : izmir Fuarında mevcut ve Tarım Baikanlığına bağlı bütün te
şekküllerin faaliyet mevzulariyle ilgili mahsulâtı teşhir eden daimî tarım paviyonunun 
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her yıl icahettirdiği giderin karşılığı olarak maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif 
olunmuştur. 

Hayvan sergi ve teşvik ikramiyeleri : Devlet tarafından hayvan ıslahına müdahale edi
len ve yetiştirme işleri devletçe organize edilen memleketlerde damızlığa yaramıyan 
hayvanların tesviyesi ve yüksek vasıflı damızlıkların tedarikiyle yetiştirmenin maddi 
olarak teşviki de esas prensip olarak ka*bul edilmekte olduğundan memleketimizde de 
yetiştirici köylümüzün iyi vasıflı ve yüksey verimli hayvan yetiştirmeye teşvik edecek 
yegane çare ise sergiler teşvik mükâfatlarıdır. Son 10 sene zarfında 'bütçeden verilen 
ödenekler nispetinde yurdun muhtelif yerlerinde açılan sergilere 15667 baş hayvan iş
tirak ettirilmiş, 185 104 lira ikramiye dağıtılmıştır. Halen de ehlî hayvan sergilerinin 
açılması için 'büyük talepler karşısında (bulunulmaktadır. 1949 yılında sergi ikramiyeleri 
için verilen 100 hin lira ile 80 yerde sergi açılmıştır. 1950 yılında da önemli görülen 
yerlerde sergi açılmak üzere geçen yıl ödeneğine nazaran 50 tıin lira eksiğiyle teklifte 
'bulunulmuştur. 

Tarım sergi ve meşherleri : Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Yatılı makinist kursları : Marşhal yardım programı ile 1949 yılı içinde yurda 4 bin 
traktör ve bunlara uygun ziraat alet ve makiııaları için getirilmiş ve 1950 de 1500 e 
yakın traktör sipariş edilmiş bulunma, ktadır. Bu traktörlerin ehil makinistler yetiştir
mek ve onların ellerine teslim etmek gayesiyle 1949 yılında bin kişilik kurslar açılmış 
1950 de bunun umumi muvazeneden ödenmek üzere iki bine çıkarılması zaruri görül
müştür. Diğer teşekküller tarafından açılacak kurslarla birlikte gelecek traktörlerin 
sayısı kadar makinist yetiştirmeye çalışılacak ve bu suretle traktörlerin ve makinalarm 
uzun ömürlü olmaları sağlanacaktır. Altı ay sürecek olan 26 yerde açılacak bu kurslar 
için çeşitli masraf olarak 1 milyon 199 bin lira gider hesaplanmış 934 000 lirası işbu 
maddeye konulmuş 15 000 lirası onarmalar karşılığı 701 nci bölüme 755 000 lirası ya
tırımlar karşılığı olarak 736 ncı bölüme teklif olunmuştur. 

Tarım kursları : Tarım kursları 1949 yılında teknik elamanların bilgilerini artırmak 
için tarım tekâmül kurslarından 220 kişi geçirilmiştir. Yeni yılda da ayni miktar ela
man kursa tâbi tutulacaktır. Kezalik köylüler içinde yapılan kurslar yeni yılda 2 000 
müstahsilin kursa tâbi tutulması esasına dayanmaktadır. Bu maksatla maddeye geçen 
yıl ödeneğine nazaran 11 000 lira fa/1 asiyle ödenek hesaplanmış ve bunun 10 000 lirası 
yatırımlar karşılığı olarak 736 ncı bölüme ve 1 000 lirası da kimyevi madde, Ecza ve 
ilâç karşılığı olarak bölümün 5 nci maddesinin ve 40 000 lirası da işbu bütçeye teklif 
olunmaktadır. 

Veteriner kursları : 1949 yılında 40 veteriner tekâmül kursundan geçirilmiş 160 veteriner 
ve sağlık memuru da çeşitli konulardan kursa tâbi tutulmuştur. 1950 yılında da aynı me
sai devam edeceğinden maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

Toprak işleri kursu: Muhtaç çiftçiye toprak dağıtan komisyonlarda ve bürolarında 
teknik elemanın hususiyle ölçme işlerinde yetişmiş fen memurlarına şiddetle ihtiyaç 
bulunduğundan bu vasıfta hariçten kimse bulunmadığından 1946 yılında açılan bu kur 
sa müsabaka ile alman lise mezunları dokuz ay devam ettirilmektedir. 1946 yılında 
33 1948 yılında 20 ve 1949 yılında 28 kişi olmak üzere 3 yılda 81 fen memuru yetiş
tirilmiştir. 1950 devesinde 25 öğrenci alınacaktır. Bu suretle faaliyetine devam ede
cek olan kursun çeşitli giderleri 25 000 lira olarak hesaplanmış ve geçen yıl ödeneğine 
nazaran 9 200 lira eksiğiyle maddeye teklifte bulunulmuştur. 
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476 5 Eamyevi maddeler, ecza ve ilâçlar: Maddeye konulan 11 000 lira ödeneğin 10 000 
lirası 1 nci maddede ve bin lirası da ikinci maddede ayrılarak maddeye getirilmiştir. 

477 1 1437 sayılı Kanun gereğince verilecek avans: Ziraat ve veteriner fakülteleriyle makine 
uzmanlık okulundan mezun .olanlara verilmekte ve aynı yıl içinde istirdat edilmekte 
olan bu avanslar için bu yıl teklif yapılmamıştır. 

477 2 Hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan avansı: 2491 sayılı Kanun gereğince ve
rilmekte olan bu avans 1950 yılından mezun olacak ve hizmete alınacak elli hayvan 
sağlık memuru ve hayvanı ölmüş bulunanlara yeniden hayvan tedariki için verilmek 
üzere bu yıl geçen yıl ödeneğine nazaan 1 000 lira f azlasiyle teklif edilmiştir. 

477 3 Tarım öğretmenleri ve hayvan ve binek takımı avansı: Teknik ziraat teşkilâtı tatbik 
olan illerde vazife alan tarım öğretmenlerine hayvan ve binek takımı tedariki için 
4481 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan bu avans geçen yıl ödeneğine nazaran 
6 000 lira eksiğiyle teklif olunmuştur. 

478 Tütün Tekel Kanunu uygulama giderleri : Tütün işleri daha çok Tekel Gümrük ve 
Bakanlığına intikal etmiş bulunduğundan bu ödeneğe eskisi gibi ihtiyaç duyulmadığın
dan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

479 Çeltik Ekim Kanunu uygulama g i d e r i r i : Geliri giderini karşılamıyan mahdut çeltik 
komisyonlarına 3039 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan ödemeler karşılığı olup 
geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

480 Yarışlar: Tarımsal istihsalimizin arttırılmasında öküzler ata geçmek mecburiyetinde bulun
duğumuzdan atlarımızın ıslah ve verimlerinin artırılması işinin önemle ele alınması gerekmek
tedir. Kaldıki at bugün memleketimizin gerek savunma ve gerekse taşıt alanında önemli mev
kiini elan muhafaza etmektedir. Memleket için lüzumlu yüksek vasıflı ve süratli at yetiştiril
mesinin başlıca teşvik vasıtaları at yarışlarıdır. Son yıllarda at yarışları diğer medeni mem
leketlerde olduğu gibi bizde de kalita bakımından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 
Memleketimiz at ıslahının temeli muslih a rap atları üzerine kurulmuş olduğundan Tür
kiye'nin safkan arap atı bölgesi olarak tesbit edilen Urfa, Gazianteb, Bursa gibi illeri
mizde ihtiyacı uygun yarışlar yapılması yurt atçılığının istikbali bakımından zaruri bu
lunmaktadır. Bunun içindir ki 1950 yılında bu bölgelerde at ıslah yetiştiricilerinin teş
vikine devam edilmek üzere tertip olunacak at yarışlarında derece alacak hayvan sahip
lerine verilecek ikramiye karşılığı olarak maddeye 30 000 lira teklif olunmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

502 1-2 Eski yıllar borçları : Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

503 Karşılıksız borçlar : ödemeleri 1950 yılma intikal edecek karşılıksız borçlarımız bulunma
dığından maddeye ödenek teklifinde bulunulmamıştır. 

504 Karasığır tecrübelerinin tahakkuk etmiş giderleri : 1941 yılından 1944 yılına kadar mülga 
Ankara Ziraat Enstitüsünde ıslah ve tecrübeleri yapılmış olan karasığırların bu süre 
zarfında her türlü bakmu Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından yapılmış ve tahak
kuk eden masrafları kısmen ödenmiş ve ezcümle 1949 yılında 100 495 lira tesviye edilmiş 
bulunduğundan ödenmesi gereken 104 000 liradan 1950 yılında ödenmesi için geçen yıl 
ödeneğine nazaran 3505 lira eksiğiyle maddeye teklifte bulunulmuştur. 

601 Islahı Hayvanat Kanunu gereğince yapılacak yardımlar : Memleket sığırlarının ıslahı 
için elli bin başı birinci sınıf elli dört bin başı da ikinci sınıf olmak üzere 104 bin baş 
damızlık boğaya ihtiyaç vardır. Bu damızlıkların temini maksadiyle kurulmuş olan hara 



ve inekhanelerde yetiştirilen damızlıklar her yıl köylü ve yetiştiricilere verilmektedir. An
cak bugün köylü elinde bulunan mevcudu 5 000 başı ve kıymetleri milyonları aşan daı-
mızlıkların bir çoğu bakımsızlık yüzünden zıyaa uğradığı ve aynı zamanda büyük emek
lerle yetiştirilen bu damızlıkların istenilen şekilda istifade edilmeden elden çıkarılmak
ta olduğu görülmektedir. 
Devletçe yapılan bu emek ve masrafların heba olmamasını sağlamak ve köylüye verilen 
damızlık boğalardan uzun zaman ve istenildiği gibi istifade imkânlarını temin etmek 
maksadiyle köylü ile iş birliği yapılması icap etmektedir. Bu maksatla 1950 yılında özel 
idarelere yardım edilerek illerle ve köylülerle beraber çalışarak boğa bakım ve büyütme 
istasyonları kurulacak ve bu suretle her sene yüzlerle boğanın fennî şerait ve ahırlarda 
bakılması sağlanacaktır. 1949 yılında bu ynlda mesaiye başlanmış ve çok faydalı netice
ler alınmıştır. Yeni yılda da Niğde, Kayseri, Malatya, Konya, Tekirdağ, Kırklareli, Muş, 
Van, Samsun, Erzincan, Maraş, Bingöl, Afyon, İzmir, Ankara, Kocaeli, Hatay, Kars, kır-
şehir illerinde köy ve hususi idarelerle müştereken yeniden boğa bakım durakları tesis 
için gerekli mesai ve yardımlar yapılacaktır. Bu sebepledir ki maddeye geçen yıl öde
neğine nazaran elli bin lira noksaniyle 150 000 lira ödenek teklifedilmiştir. 

Onarmalar :Greçen yıllarda bütçe formülü gereğince 1 500 liraya kadar olan bina, tamir 
işleri genel gider tertiplerinden yapılmakta iken bu yıl işbu bölümde toplanmış ve 1-18 
nci maddelerde isimlendirilen servislere bağlı bina onarımları (1 500 lirayı geçmemek 
kaydiyle) için ilgili maddelerden indirilen miktarlar bu bolüme yekûnen 188 500 lira 
olarak teklif olunmuştur. 

Bahçe tarımı işleri kamulaştırması : Beş yıllık zirai kalkınma programı gereğince 1949 
yılında kurulması gereken Ankara bahçe kültürleri istasyonunun kamulaştırma işleri ik
mal edilemediğinden 1950 yılında kamulaştırmaya devam etmek üzere geçen yıl ödeneği 
aynen teklif olunmuştur. 

Veteriner zootelmi işleri kamulaştırma : Arazi durumu dar olan Boztepe inekhanesi için 
lüzumlu arazinin kamulaştırılması maksadiyle maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 
150 000 lira noksaniyle teklifte bulunulmuştur. 

Kamulaştırmalarda yapılacak peşin ödemeler : Muhtaç çiftçiye toprak dağıtmak üzere 
yapılan kamulaştırmalarda (1 000 lira dâhil) ve 100 lira (100 dâhil) kusurlu kamu
laştırma bedellerinin naklen ödenmesi kanun icabından bulunduğundan bu maddelere 
geçen yıl ödenekleri aynen teklif olunmuştur. 

Teknik okullardan mezun olacaklara verilecek vasıta ve malzeme karşılığı : Teknik tarım 
ve teknik bahçıvanlık okullarından 1950 yılında mezun olacakların adedi 450 olacağından 
herbirine üç yüz lira tutarında vasıta ve malzeme satmalmıp verilmek üzere 4486 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi uyarınca hesaplanan 1950 gideri olarak geçen yıl ödeneğine naza 
ran 174 600 lira noksaniyle 136 000 lira maddeye teklif edilmiştir. 

Optik alet ve teknik malzeme karşılığı r Toprak tevzi komisyonlarının fennî alet ve teknik 
malzeme ile teçhizi zaruri bulunduğundan ve 1950 yılında yeniden beş komisyonun teşkili 
teklife alınmış bulunduğundan maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 25 000 lira fazla 
konulmuştur. 

Traktör gurupları için traktör ve pulluk ve sair malzeme alet ve satmalma karşılığı: Muh
taç çiftçiye dağıtılan toprakların bir kısmı yıllardan beri işlenmemiş bir halde bulunduğun
dan topraksız köylünün bunları bizzat açıp işlemesine imkân bulamıyacağmdan bu gibi top
rakların ilk defa sürüp teslim etmek amaciyle 1949 yılında alınmış olan traktör, pulluk ve 
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saire alet ve malzemeye ilâveten 1950 yılında da bu miktar daha satın alınmak üzei"} 
maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

723 1-2 4481 sayılı Kanuna göre alınacak makiua ve araçlar : Teknik ziraat teşkilâtı tatbik 
olunan illerdeki ziraat teşkilâtının makina, alet, ilâç ve gereçlerle teçhizi 4481 sayılı 
Kanun icabından bulunduğundan her yıl teklif olunan 25 000 lira ile bu ihtiyaçların 
sağlanmasına çalışılmakta idi bu yıl yeniden açılan bu maddeye yalnız makina ve alet 
ve gereçlerin onarılması ve yenilenmesi ve mevcutlara ilâveten satın alınması karşılığı 
olarak 24 500 lira teklif edilmiş ve 500 lirası da kimyevi madde ecza ve ilâçlar satın al
mak üzere bu bölüme teklif edilmiş bulunmaktadır. 

731 1-2-3 Tarımsal savaş işleri : Geçen yıllarda bütçe formülü gereğince genel giderler tertiple
rinden sarfedilmekte olan 1 500 lirayı geçmiyen küçük tesis ve yapımlar ile her çeşit 
makina ve araçların onarılması ve yenilenmesi ve mevcutlara ilâveten satın alınması 
karşılıkları bu yıl gene gider tertiplerinden ayrılmış ve Ödenekleri düşülerek işbu ya
tırım bölümünde toplanmış bulunduğundan tarımsal savaş işlerine ait olmak üzere bu 
bölüme 813 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

732 1-2-3 Tarla tarım işleri : Geçen yıllarda bütçe formülü gereğince genel giderler tertiplerin
den sarfedilmekte olan 1 500 lirayı geçmiyen küçük tesis ve yapımlar ile her çeşit ma
kina ve araçların onarılması ve yenilenmesi ve mevcutlara ilâveten satın alınması karşı
lıkları bu yıl genel gider tertiplerinden ayrılmış ve ödenekleri, düşülerek işbu yatırım 
bölümünde toplanmış bulunduğundan tarla tarım işlerine ait olmak üzere bu bölüme 
243 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

733 1-2-3 Bahçe tarım işleri: (Seçen yıllarda bütçe formülü gereğince genel gider tertiplerinden 
sarfedilmekte olan 1 500 lirayı geçmiyen küçük tesis ve yapımlar ile her çeşit makina 
ve araçların onarılması ve yenilenmesi ve mevcutlara ilâveten satın alınması karşılık
ları bu yıl genel gider tertiplerinden ayrılmış ve ödenekleri düşülerek işbu yatırım bö
lümünde toplanmış bulunduğundan bahçe tarımı işleri için 124 000 lira ödenek teklif 
olunmuştur. 

734 1-2^3 îpek böcekçilik ve arıcılık, tavukçuluk: Geçen yıllarda bütçe formülü gereğince ge
nel gider tertiplerinden sarfedilmekte olan 1 500 lirayı geçmiyen küçük tesis ve yapım
lar ile her çeşit makina ve araçların onarılması ve yenilenmesi ve mevcutlara ilâveten 
satın alınması karşılıkları bu yıl genel gider tertiplerinden ayrılmış ve ödenekleri dü
şülerek ipekböcekçilik, arıcılık ve tav okçuluk işleri için 16 500 lira ödenek teklif edil
miştir. 

735 1-2-3 Kauçuk bitkileri genel giderleri: 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 8 500 li
ra ödenek teklif edilmiştir. 

736 1-2-3 Pamuk işleri: 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 100 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

737 1-2-3 Tohum temizleme evleri: 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 1 milyon 760 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

738 1-2-3. Küçük su ve sulama istasyonları: 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 76 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

739 1-2-3 Veteriner savaş işleri : 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 217 000 lira öde
nek teklif olunmuştur. 
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,2,3 Veteriner zootekni işleri : 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 118 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

,2,3 Merinos işleri : 724 bölümdeki izah veçjhile maddeye 5 500 lira ödenek teklif olunmuş
tur. 

,2,3 Okullar : 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 166 000 lira ödenek teklif olunmuş
tur. 

,2,3 Kurslar : 724 ncü bölümdeki izah veçhile maddeye 750 000 lira ödenek teklif edilmiş
tir. 

Toprak özel fonu : 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde açılacak özel fondan kendileri
ne toprak dağıtılmış olanlara üzerinde işlenmelerini kurabilmek için bankaca yapılacak 
yardımlar karşılığı olmak üzere geçen yıl ödeneğine nazaran 300 000 lira fazlasiyle tek
lifte bulunulmuştur. 

1 özel fonu tahakkuk etmiş zararı : Yukarıki maddede açıklandığı veçhile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca nezdinde'ki özel fondan kendilerine toprak dağıtılmış olanla
ra açılmış olan işletme kredisinden doğan zararların ertesi yıl bütçeye konacak karşı
lıklarla bankaya ödenmesi zaruri bulunduğundan 4753 sayılı Kanunun 51 nci maddesi 
uyarınca, 1947 yılı zararı karşılığı olarak maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 3 530 
lira eksiğiyle teklifte (bulunulmuştur. 

2 Tohumluk bedelinden doğma ödemeler : Muhtaç çiftçilere ödünç tohum verilmesi hak
kındaki 5254 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince Tür"kiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına ödenmesi tahakkuk etmiş bulunan 465 210 lira için maddeye teklif yapılmış
tır. 

1 Tarla tarımı döner sermayesi : Tohum ıslah istasyonlarına bağlı tohum üretme çiftlikle
rinde 2654 sayılı Kanuna tâbi olarak kullanılmakta olan döner sermayenin lüzumlu mües
seselerde bir miktar artırılması için maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 15 000 lira 
eksiğiyle öde. ek teklif olunmuşur. 

2 Tavukçuluk döner sermayesi : Bu yıl sermayeye ihtiyaç görülmediğinden 4999 lira eksi
ğiyle teklifte bulunulmuştur. 

3 Kauçuk bitkileri döner sermayesi : Sermayeye ihtiyaç görülmediğinden geçen yıl gibi bir 
lira teklifle iktifa olunmuştur. 

4 Sığır yetiştirme döner sermayesi : Beş sığır yetiştirme kurumunun 2654 sayılı Kanuna 
tâbi olarak kullandıkları döner sermaye miktarı tamamlanmamış olduğu gibi 1950 yılında 
açılacak Orta - Anadolu inekhanesinin işe başlıyabilmesi için lüzumlu olan sermayeyi ver
mek üzere maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 10 000 lira eksiğiyle teklifte bulunul
muştur. 

5 Merinos yetiştirme döner sermayesi : Merinos tahvil sahası içindeki yetiştiriciliğn koç 
ihtiyaçlarını temin etmek üzere kurulmuş bulunan Bandırma Merinos Yetiştirme Çiftli
ğinin henüz noksan olan tesislerinin ve damızlık kadrosunun ikmali için 1950 yılında da 
200 000 lira sermaye verilmesine lüzum bulunduğundan maddeye geçen yıl ödeneğine na
zaran 76 120 lira eksiğiyle teklifte bulunulmuştur. 

6 Haralar döner sermayesi : 1924 yılından 1948 yılma kadar geçen müddet içinde Karacabey, 
Sultansuyuj Çifteler, Konya ve Çukurova haralarının kurulması Devletçe kabul edilmiş 
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ve bugüne kadar elde edilen ödenek ve imkânlar nispetinde bu beş haranın kurulmasına 
devam edilmekte bulunulmuştur. 1949 yılında kabul buyrulan bir kanunla da Karaköy 
harasının kurulmasına başlanmıştır. 1950 yılında Karaköy Harasının plân dâhilinde at, 
sığır, koyun ve manda damızlıklarının birinci serisi ikmal edilecek ve bu damızlıklara 
lüzumlu tesisler meydana getirilecektir. Bir taraftan henüz tesisleri tamamlanmamış bulu
nan diğer beş haranın da inşaatının mühim, bir kısmı ikmal edilebileceği gibi Çukurova 
Harasının at, sığır damızlığına yeniden 70 baş at ve 90 baş sığır ve manda ilâve olunacaktır. 
Bu işlerin ieabettirdiği masraf 2 200 000 lira olarak hesaplanmış ve maddeye 500 000 lira 
faz! asiyi e ödenek teklif edilmiştir. 

787 7 Okullar döner sermayesi : özden, Koçaş ve Gökhöyük Teknik Ziraat okullarında işletme 
kurmak ve Beylikçayır teknik ziraat olculuna 1949 yılında verilmiş olan sermayeyi tak
viye etmek icabettiğinden 1950 ihtiyacı 40 000 lira fazlasiyle hesaplanmış bu suretle geçen 
yıl ödeneği 2 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

787 8 Bahçe kültürleri döner sermayesi : Bu madde ödeneğine 1950 yılında lüzum görülmediğin
den geçen yıl ödeneğine nazaran 9999 lira noksaniyle bir lira teklif edilmekle iktifa 
edilmiştir. 

İnşaat programı 

Tutarı Yapılacak işler 

84 000 1. Seyhan bölgesinde üç yerde yapılacak köy teknik merkezleri binası teknik ziraat teş
kilâtı teknisiyen ve köy öğretmeni binaları beheri 28 000 lira hesabiyle 
(84 000 = 28 000 X 3) 

140 000 2. Yeniden yaptırılacak 28 tohum temizleme evi inşaatı (beheri 5 000 lira hesabiyle 
140 000 = 5 000 X 28) 

100 000 3. Tohum temizle evleri için beş yerde başmakinistlik bölgelerinde kurulacak tamir 
atelyeleri binaları (beheri 20 000 lira hesabiyle 100 000 = 20 000 X 5) 
Erzurum tohum ıslah ve denem-3 istasyonu lâboratuvar ambar ve hangar binaları 
Samsun tohum ıslah ve deneme istasyonu ambar ve ahır binaları 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne ait ödenek yekûnu. 

Pendik Bakteriyoloji enstitüsünde 1. Seniye mahalli inşası 
2. Serum hayvanları ahırı inşası 
3. Aşı ve serum muhafaza seri inşası 
4. Aşı koyunları ağılı inşası 

200 000 7. Etlik Bakteriyoloji enstitüsünde 1. Seniye mahalli inşası 
2. Ruam ve kuduz lâboratuvarı 
3. Aşı koyunları ağılının ikmali inşası 

194 000 8. Uzunyayla'da 1. Bir inek ahırı inşası 
2. Bir aygır tavlası inşası 

155 000 
80 000 

559 000 
165 000 

4. 
5. 

6. 

559 000 Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne ait ödeneğin yekûnu. 

1 118 000 Umumi ödenek yekûnu 



Rapor 
20 . 1 . 1960 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Yurdun zizraat, hayvancılık ve ormancılık politikalarını yürütmek ve bu konulara giren hiz
metleri düzenlemek, iyileştirmek, teşkilâtlandırmak ve geliştirmek maksadiyle 3203 sayılı Kanuna 
göre 1937 yılında kurulmuş bulunan Tarım Bakanlığının 1950 yılı Bütçe teklifi geçen yıldan 
8 757 445 lira fazlasiyle 45 060 515 liradır. Umumi masraf bütçesindeki payının % 3.08 nispeti 
ile düşük olmasına rağmen bütçe rakamlarının sürekli bir artış kaydetmesini sevinçle karşılamak 
gerektir, öte yandan bütçeye mevzu bu ödeneklerin münhasıran Bakanlık bünyesine giren Ziraat, 
Veteriner ve Toprak Genel Müdürlüklerine ait olduğu; ayrıca iktisadi Devlet Teşeşkkülü halinde 
bulunan Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve katma bütçeli Orman ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlükleri ile sayıları büyük bir yekûna varan döner ve sabit sermayeli birçok müessese
lerin de mütevazi bütçeleriyle Tarım Bakanlığının güttüğü politikayı desteklemekte bulunduk
ları da unutulmamalıdır. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun bütçeçsi ve hesapları Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi 
Heyetince tetkik edildiğinden, Orman ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüklerinin gelir* 
ve gider bütçeleri ayrı birer raporla encümene sunulduğundan burada münhasıran Ziraat, Ve
teriner, Toprak Genel Müdürlüklerinin giderleri üzerinde durulacaktır. 

/. - Bütçenin tahlili "" ' 

1. Kısımlar itibariyle giderlerin dağılışı: 

1950 yılı bütçe rakamlarının kısımlara dağılışı ve geçen yıllarla mukayesesine dair aşağıya 
koyduğumuz şu tablo bir fikir verir. 

1950 1949 1948 
Kısımlar % |% % 

İkinci kısım 
3 ncü kısım 
4 ncü kısım 
5 nci kısım 
6 ncı kısım 
7 nci kısım 

: Personel giderleri 
: Yönetim giderleri 
: Daire hizmetleri 
: Borçlar 
: Yardımlar 
: Yatırımlar [1] 

40.5 
7.7 

27.2 
0.3 
0.3 

24.0 

40.7 
4.3 

47.2 
0.2 
0.5 
6.9 

51.0 
2.0 

37.4 
0.2 
3.3 
6.1 

100.0 100.0 100.0 

Bütçede her yıl yapılmakta olan şekil ve tertip değişiklikleri dolayısiyle kısımlar arasında 
yapılacak mukayeseden sıhhatli bir neticeye varmak mümkün olmamakla beraber yukarıki tablo* 
nun ortaya koyduğu hakikatları şöyle hulâsa edebiliriz. 

1. Personel giderlerinde bütçenin umumi yekûnuna nispetle geçen yıla nazaran cüzi bir aza
lış var gibi görünüyorsa da hakikatta bu yıl mutlak rakamlar bakımından 2,4 milyon liralık bir 
artış mevcuttur. 

tw 
[1] İnşaat için Bayındırlık, taşıtlar için Maliye Bakanlıkları bütçesine konmuş olan ödenekler 

çLe bu kısımda mütalâa edilmiştir. 
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2. Haddizatında yönetim giderlerinin bâzı bölümj erinde muayyen nispetlerden bir indirme 

yapılmış olmasına rağmen umumi nispet yine yüksektir. Bunun sebebi hizmet nevilerinin genişletil-
mesindendir. 

3. Daire hizmetleri kısmının hemen her tertibinde bir artış bulunmakla beraber umumi ye
kûnda mühim mutlak rakamlar hem de yüzde nispet bakımından eksiklik bulunuşu bütçede yapı
lan tertip değişikliğindendir. Bu kısım yatırımlarla birlikte mütalâa edilirse bilâkis geçen yıllara 
nazaran bir artış bulunduğu görülür. 

4. Yatırımlar kısmı bütçedeki şekil ve değişikliği, inşaat için Bayındırlık ve satın a'macak 
taşıtlar için Maliye Bakanlıklarına mevzu ödeneklerin burada mütalâa edilmesinden dolayı bütçe
nin dörtte birini almış bulunuyor. 

2. Giderlerin daireler ve hizmet nevileri itibariyle dağılışı : 

1950 yılı gider bütçesinin Bayındırdık bünyesine giren Ziraat, Veteriner, Toprak Genel Müdür
lükleri, diğer daireler ve müşterek giderler itibariyle dağılışı şöyledir : 

Ayrılan ödenek 
Daireler Lira % 

Ziraat Genel Müdürlüğü 24 914 081 55.4 
Veteriner » » 12 636 085 28.0 
Toprak » » 3 935 047 8.7 
Diğer giderler 1 388 771 3.1 
Müşterek giderler 2 186 531 4.8 

Toplam 45 060 515 100.0-

Yukarıki tablonun tetkikından görüleceği üzere Bakanlıklara verilen ödeneklerin en büyük pa
yı ziraattadır. Bunun sebebi gerek ihtiva ettiği şubeler ve gerekse tesisler bakımından Ziraat 
Umum Müdürlüğünün birinci sırada bulunmasıudandır. Ziraati % 28.8 ile veteriner takip eder, bu 
yıl. toprak komisyonları sayısının artırılmış bulunmasına rağmen toprak işleri eski mütevazı nispe
tini muhafaza etmektedir. 

Yukarki tabloda % 3.1 nispetle yer alan diğer daireler giderleri içine Bakanlık ödeneği, her Ba
kanlıkta bulunması mûtat olan Müsteşarlık, Teftiş Heyeti, Muhasebe, Evrak, Levazım ve Yayın 
gibi dairelerle fuarlar ve sergilerin masrafları girmektedir. 

Müşterek giderler ise alelumum yönetim giderleri, borçlar kısmı, personel giderlerinden memur
lara yapılan türlü yardımlar, mesken tazminatı, emekli keseneği, daire hizmetlerinden ecnebi mem
leketlerdeki ra em urların staj giderleri, milletlerarası kongre ve kurumlara katılma payları meydana 
getirir. 

Her daireye ayrılan ödeneklerin bir de kısımlar itibariyle mütalâası dikkate şayandır. Bu mak
satla aşağıya şu tabloyu koyuyoruz: (2 No.h tablo ilişiktir). 



Kısımlar 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 
Yatırımlar 

Yekûn 

Ziraat 
Lira % 

8 811 6,44 35,4 
1 688 000 6,8 
8 473 221 34,0 

104 000 0,4 

5 837 216 23,4 

24 914 08.1 100,0 

Veteriner 
Lira % 

4 687 135 37,1 
827 000 6,5 

3 515 450 27,8 

150 000 1,2 
3 456 500 27,4 

12 636 085 .100,0 

Toprak 
Lira 

1 719 209 
647 050 
41 000 

— 

1 527 788 

3 935 047 

% 

43,6 
16,4 
1,0 
— 

39,0 

100,0 

Diğer 
daireler 
Lira 

1 128 92 
181 85 
78 00 

— 

— 

1 388 77 

• 



Yukarıki tablonun ortaya koyduğu vakıaları göyle sıralıyabiliriz : 

1. Her daire için ayrılan ödeneklerin 1/3 ünden fazlası personel giderlerine aittir. Toprak (lenel 
Müdürlüğünün personel giderleri ise % 43,6 yi bulur. Diğer dairelerle müşterek giderlerin hissesi 
% 80 nin üstündedir. 

2. .Toprak ve diğer daireler istisna edilirse yönetim giderleri hissesi % 6 - 7 arasındadır. 

3. Daire hizmetlerinde ziraat yine başta gelir, onu veteriner takip eder. Toprak Genel Müdürlü
ğünün daire hizmetlerini, işinin tabiatı icabı dolayısiyle yatırımlarla birlik mütalâa etmek gerekil' 

4. Yatırımlarda veteriner baştadır, onu ziraat takibeder. Bunun sebebi veterinere ayrılan öde
neklerin daha çok tesislere yatırılmasmdandır. 

Her yıl bütçesinden personel ve yönetim giderlerine, daire hizmetlerine ve yatırımlara ayrılması 
iktiza eden ödeneklerin muayyen bir ölçüsü olmadığı, her dairenin hususiyetine göre tefrik edilmesi 
gereken nispetler belli olmadığı cihetle her kısma isabet eden payların azlığı veya çokluğuna dair bir-
şey söylenemiyeceği tabiidir. Bu konuya dair ilim kurumlarımızca, alâkalı Bakanlıkların tetkik he
yeti kurullarınca esaslı bir tetkik yapılıp muayyen ölçüler konmadıkça kısımlar arasında yapılacak 
bu nevi mukayeselerden istihraç edilecek hükümlerin tamamiyle sübjektif kalacağı ve bu çeşit tetkik
lerin yüksek komisyonu aydmLvtmd'an öteye gıdemiyeceği şüphesizdir. 

3. Bakanlık bütçesindeki artı§ ve azalışlarla sebepleri : 

Bakanlık 1950 yılı Bütçesinin genel toplamı nazara alınırsa geçen yıla nazaran 13 778 012 
lira fazlalığa mukabil 5 020 567 lira bir eksiklik ve binnetice 8 757 445 liralık bir artış olduğu 
görülür. ' 

Bu yıl bütçenin şekil ve tertip bakımından uğradığı değişiklik yüzünden bu azalış ve artışları 
mutlak rakamlar itibariyle kavramak zordur. Bununla beraber burada artışların hangi hizmetlere 
tahsis edildiğine, artış ve azalışların sebeplerine dair bilgi vermeye gayret edilecektir. 

a) Azalışlar : Umumiyetle denebilir ki, bütçenin hemen her kısmında bir azalış vardır. Fakat 
bu azalışlar bir yandan hizmetlerin genişletilmesi ve öte yandan yeni hizmet nevilerinin ihdası yü
zünden hattâ bazan aynı bölüme yapılan zamlarla neticede bir artışa müntehi olmaktadır. 

Maliyece alman bir prensip kararma göre umumiyetle yönetim giderlerine ait bölümlerde indir
meler yapılmıştır. Fakat hizmet genişlemesi yüzünden bâzı bölümlerde yeni maddeler açılarak tah
sisat konduğu cihetle bu kısımdaki azalış da artışa inkilâp etmiştir. 

Hakiki azalış yardımlar kısmında olmuştur. İlk defa geçen yıl Bakanlık Bütçesinde açılan bu 
tertibe konulan ödeneklerin hedefi ise özel kanunu gereğince illerdeki hayvan ıslah işlerini destek
lemeye matuf idi ve geçen yıl da bunun faydalı ve hayırlı tesirleri müşahede edilmişti. 
Esasen bitmiyecek durumda bulunan bu tertipteki ödenekten indirilen 50 000 lira kısımlar itibariy
le hakiki azalış örneğini vermektedir. 

b) Artışlar : Yukarda da söylendiği gibi Bakanlık bütçesindeki hakiki artış 8 757 845 liradır. 
Bu miktar aşağı yukarı geçen yıl bütçesine yapılan fazlalığa yakındır. Bu artışın asıl sebebi alâ
kalıların bize söylediklerine göre, 1950 yılının 5 yıllık tarımsal kalkınma plânının ikinci tatbikat 
yılı olmasındadır, önümüzdeki yıllarda da Bakanlık bütçesi bu nispetler dâhilinde bir artışa maz-
har olacaktır. 

Artışların daire ve hizmet nevilerine göre dağılışına dair sıhhatli bilgi verecek rakam malze
mesi ile teçhiz edilmiş durumda değiliz. Bununla beraber Bakanlık Bütçesine mevzu fazla ödenek
lerin, velevki nispetler halinde olsa, hangi dairelere ne gibi hizmet karşılığı olarak verildiğini 
açıklamakta fayda mülâhaza edilmiştir. 



— 46İ — 
Umumiyet itibariyle artışlardan % 25 i personel giderlerine % 8,4 ü, yönetim giderlerine, % 

37,5 i dairo hizmetlerine, % 0.4 ü borçlara, % 28,7 si de yatırımlara tahsis edilmiş bulunuyor. 

Personel giderlerine yapılan zammın bellibaşlı sebebini 2919 sayılı Kanunun dördüncü maddesi 
hükmünce konması gereken ve artışın % 81 i yapan ölenekler teşkil etmektedir. Bunu hizmet ne-
vilerinin genişletilmesi yüzünden «Lı» cetvelinden çıkarılan kadroların iltizam ettiği tahsisat, ve ge
çen sene çıkarılan Emeklilik Kanununun emeklilik keseneğini artırması dolayısiyle konan fazla öde
nekler ve nihayet Memurlar Kanunundaki tadil dolayısiyle bu yıl ilk defa açılan özel bölüme 
vaz'ı icabeden ödenekler takip eder. 

«L» cetvelinden çıkarılan kadrolar yeniden kurulan toprak komisyonları ile, geçen sene açı
lan Karaköy ve 1949 da Doğu Kalkınmasından alınan tahsisatla kurulmıya başlanan Doğu harası 
teşkilâtında kullanılacaktır. 

Yönetim giderleri kısmındaki artışların asıl sebebini muhtelif dairelerin geçici görevlerine 
taşıt giderlerine ve yeniden kurulacak teknik teşkilâtta müstahdem tarım öğretmenlerine yapı
lan zamlar teşkil eder. Hizmet genişletilmesi dolayısiyle de ayrıca yönetim giderlerinin birçok 
bölümlerine küçük ilâveler de yapılmıştır. 

Artışta en büyük pay daire hizmetlerininkidir. Milyon üstünde ve civarında olmak üzere bu 
kısımdaki zamların başlıcaîarı kurslar genel giderlerine, tarımsal savaşa, tohum temizleme evlerine 
aittir.; bunu 100 - 250 bin lira civarında olmak üzere tarla ziraati veteriner savaş ve suni to
humlama bölümlerine yapılan ilâveler takip eder. 

Yatırımlar kısmında zamların en çok tekasüf ettiği yerler; milyonluk olarak inşaat ve esaslı ta
mirat, yarım milyon civarında olmak üzere motorlu taşıt satmalma Ziraat Bankasına yapılacak ödev
ler, çiftçiyi topraklandırma özel konu, haralar döaer sermayesi bulümleridir. 

Artışları bir de Bakanlık daireleri mütalâa ettiğimizde % 26 nın Ziraate % 17.3 nün Veterinerde, 
% 7.5 nin Toprakta, % 12.6 nm diğer dairelerle müşterek giderlerde toplandığını görürüz. 

Artışların sebeplerine dair hulâsa olarak şunlar söylenebilir: 

1. Fazla ödeneklerin büyük bir kısmı yeni hizmet ihdasından ziyade mevcut hizmetlerin geniş
letilmesine tahsis edilmiştir. Fazla ödeneklerin küçük bir parçası ise çıkarılan yeni kanunların hü
kümleri icabı kullanılmıştır. Meselâ emeklilik ve memurların ikramiye karşılığı gibi. 

2. Fazla ödeneklerin 1/3 ü daire hizmetlerine, 1/3 yatırımlara (Bilhassa inşaat ve taşıtlara) VQ 
1/4 ü de personel giderlerine ayrılmıştır. 

3. Hizmetlerin daha iyi ve ferah yürütülmesi bakımından daire hizmetlerine tahsis edilmiş olan 
fazla ödeneklerin istihasal hayatı üzerindeki tesirleri gayrikabili inkâr olmakla beraber harcanan 
para ile istihsalin ne nispette artırılacağı hakkında da katî bir şey söylenemez. Fakat umumiyetle 
denebilir ki, bu ödeneklerden büyük bir kısmının ve bilhassa mücadeleye ayrılmış olanlarının istihsal 
üzerindeki tesirleri harcandıkları yıla inhisar edecektir. Aynı müspet tesirlerin devamlılığını sağla
mak için gelecek yıl bütçelerinde aynı fazlalıklarmbulunması iktiza edecektir. 

77. 1950 Bütçe yüında Bakanlıkça gerçekleştirilmesi tasarlanan işler 

1950 yılı Bütçesine mevzu fazla ödeneklerle Tarım Bakanlığı beş yıllık tarımsal kalkınma progra
mının ikinci iş yılını tahakkuk ettirmeyi tasarlamaktadır. Programın birinci yılma ait tatbikat 
net:celerini arz etmeden ve gelecek yıl başarılması derpiş edilen işlere geçmeden önce adı geçen 
kalkınma programının ana hedefleri ve hazırlama prensipleri üzerinde bilgi vermek yerinde ola
caktır. 

I. - Beş yıllık tarımsal kalkınma programı: 

Ziraat Bakanlığı Teşkilâtı tarafından hazırlanan ve hususi bir komisyon marifetiyle incelenip 
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komisyon manevî şahsiyetine mal edildikten sonra Hükümetin yüksek tasvibine sunulan 5 yıllık 
tarımsal kalkınma programının ana hedefi zirai istihsalleri arttırmak ve mahsulün kalitesini yük
seltmektir. Programda bu hedef vusul için karşılaşılan çok ve şümullü meselelere işaret edildik
ten ve kalkınmaya müessir faktörlerden büyük bir kısmının bu alemin dışında birçok mesele
lerle ilgili olduğu belirtildikten sonra iş progıamlarınm tanzimindeki esaslar şöylece verilmektedir. 

1. Tarımsal kalkınma üzerinde Ir.sa bir zamanda müspet tesiri görülecek kanunları birinci sıraya, 
almak, 

2. Tesirleri ileriki ydlara muzaf işleri ihmal etmemekle beraber ikinci ve üçüncü plânda 
mütalâa, ederek bunları değişmez bir programa bağlamak 

Yıllık iş programlarını bu esa^ara göre hazırkyan komisyon, teşkilâtın bölgeleştirilmesini en 
lüzumlu araştırma müessese ve istasyonlarının da ire merkezlerde kurulmasını derpiş etmiştir. 

Bu ana, düşüncelere dayanan komisyonun 5 yıllık tarımsal kalkınma programında ziraat ve hay
vancılık al an lamda kısa zamanda istihsali arttırmak ve mahsulün kalitesini yükseltmek üzere be
lirttiği ana hedefler şunlardır: 

I. - Ziraat işleri: 

1. Çiftçiyi istihsal vasıtalariyle donatmak. 

Bu hedefe varmak için köylünün iyi tohumluk ihtiyacının karşılanması, tohumlukların yarı
sından çoğunun ilaçlanması ve Marshall Yardımı plânı ile temin edilen ziraat alet ve makinaları-
nnı taksitle satılması, Zir-n Donatım Kurumu sermayesinin 50 milyon liraya iblâğı derpiş rdilıuiştir. 

2. Teknik ziraat bilgisini köye ulaştırmak : 

Bu hedefe varmak için de bir yandan teşkilâtın çiftçi ile sıkı iş birliğinin sağlanması öteyandan da 
okullara kurslar vasıtasiyle çiftçinin yetiştirilmesi düşünülmüştür. 

3. İstihsale büyük zararlar veren önemli hastalık ve zararlılarla sıkı bir savaşa girmek : 

Hedefleri ve yollan yukarda telhis edilen bu programın ziraat sahasında uygulanması neticesinde 
Türkiye'de istihsalin % 10 - 20 nispetinde artacapı umulmaktadır. 

II - Hayvancılık işleri : 

1. İş ve irat hayvanlarının sayı ve verimlerini anırmak : 

Bu maksada vusul için damızlık yetiştiren hayvaucdık kurumlarının damızlık mevcudunu artır
mak ve yeni kurumlar meydana getirmek hayvan ;-v'iştirkdlik teşkilâtını takviye etmek gerektir. 

2. Bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla savaş V'Î tedavi işlerine Önem vermek : 

Bu hedefe varmak için savaş ve tedavi kurumla'i v< teşkilâtını modern vasıtalarla teçhiz etmek la
mıdı r . Bu sayede aşı. »eroin, ilâç imalâtı artırıla-ak, savaşa ve tedaviye tâbi hayvan miktarı iki mis
line ç ıkar il aeak tır. 

3. Teknik eleman sayısını çoğaitıaak ve teşkilât! nakil vasıtalariyle teçhiz etmek : 

4. Teknik bakım işlviır ni'-mlo'uu ;> yerle-;! irmek : 

Bu hedefe ulaşmak iein köye kadar götürülecek fenni teşkilât ve tesisatla k6ye örneklik yapılacak, 
köylünün bilgisi de artırılacaktır. 

Beş yılda bu programın tatbiki sonunda ruam hastalığının hemen tamamiyle imha edileceği, 
bulaşıcı ve paraziter hastalık zararlarının asgari hadde indirileceği ümidi izhar edilmektedir. Ge
nişletilecek zootekni çalışmalariyle de hayvan mevcudu kemiyet ve keyfiyet bakımından yüksel
tilmiş olacaktır. 
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Beş yıllık tarımsal kalkınma programında bu açıklamalardan sonra zirat ve hayvancılık kolla 

rınııı her şubesine ait yıllık iş programları, bu in programlarının tahakkuku için gerekli kuruluş, 
işletme, yetiştirme ve personel giderleri verilmektedir. 

Alâkalılardan alman bilgiye göre kalkınma programının taallûk ettiği hizmetler için gerekli 
tahsisatın umumiyetle % 60 ı ve bâzı is sahaları ve meselâ mücadele için tamamı verilmiş bulunu
yor. 

Programın esasları-hakkındaki bu izahlardan sonra 1949 yılma ait uygulama sonuçlarının arzı
na geçebiliriz. 

1. 1949 yılı iş programına göre başarılan ve başarılamıyan işler : 

A) Ziraat sahasında : 

1. Tohumluk işleri : 1949 yılı iş programına göre cSO bin ton iyi tohumluğun temizlenip çuval-
landıktan sonra çiftçilere dağıtılması gerekiyordu. Buna karşılık yalnız 12 bin ton tohumluk ilaçla
nıp torbalanmak suretiyle çiftliklerde taliplerine verilmiştir. Bundan başka Zirai Kombinalar elin
deki çiftliklerden 40 bin tona yakın Ortaanadolu menşeli tohumluğun ise 5254 sayılı kanun meka
nizması ve Ziraat Bankasından temin edilen kredilerle muhtaç çiftçilere tevzi yapılmıştır. 

23 . XII . 1949 tarihindeki duruma göre Bakanlık ziraat Bankasından sağladığı 105 502 tona 
karşılık 33 341 900 lira tohumluk kredisinin illere tahsisini yaparak tevziini takip etmiştir. 

Bu tahsislerden 36 801 tohum tohumluğun 5254 sayılı Kanun mekanizmasiyle, 31 904 500 lira, 
Banka kredisinin muhtaç çiftçilere tevzi edildiği ve 640 bin çiftçi ailesinin bundan faydalandığı 
alâkadarlardan öğrenilmiştir. 

Program gereğince 1949 kurulması gereken 4 Devlet çiftliğinden bir tanesi Muş'ta kurulmuştur. 
Yine bu yıl 500 e iblâğı programda derpiş edilen tohum temizleme evleri sayısı 150 selektörün 
mubayaa edilerek i dere tevzii suretiyle 476 ya çıkarılmıştır. 

2. Tohum Islah ve Deneme İstasyonları : 

Mevcut istasyonlarda ıslah ve deneme faaliyetleri genişletilmiş, makine, lâboratuvar malzemele
rinin büyük bir kısmı sağlanmıştır. Amerika'dan getirilen 8 pamuk çeşidi tecrübeye alınmış, ay
rıca 20 yerde çeşit denemelerine geçilmiştir. 

1949 da bu. müesseselerde istihsal edilen 1 271 ton hububat tohumluğu Bakanlık müesseselerine 
ve çiftçilere dağıtılmıştır. 

3. Hayvan Yemleri tşi -. 

1949 da kurulması plâna alman 7 bin dönüm toplu, köy yoncalık ve koringalıklarmm Konya 
ve Eskişehir'in köylerinde yerlerin'n hazırlandığı ilkbahar'da ekileceği bi dirilmiştir. Gelecek yıl 
programda derpiş edilen 50 bin dekarlık yonca yerlerinin teşkilât tarafından hazırlanmasına baş
lanmıştı ı*. 

4. Zirai Mücadele İşleri : 

Mahsule zarar veren türlü hastalık, ve 7A\YVVVarla mücadele genişletilmiştir. Ayrıca geniş öl
çüde mücadele ilâçları mubayaası yapıldığı gibi i âçlanan tohumluk miktarı da 100 bin tondan 
200 bin tona çıkarılmıştır. 

1948 de kurulan Elâzığ, Samsun, İstanbul mü-'adr-lo istasyonları teçhiz edilmiştir. 1950 progra
mına göre kurulması gereken Erzurum, Uri'n mücadele istasyonlarının faaliyete konması kamulaş
tırma ve inşaat ödenekleri veremediği cihetle mümkün olamıyacaktıv. 
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5. Bağ - bahçe kükürtleri işi : 

Normal çalışmalarına devam etmiştir. 1949 da kurulması tasarlanan Ankara Bahçe Kültürleri 
istasyonu münasip arazi bulunmadığından kurulamamıştır. 

6. Sulama işleri : 

Rasyonel sulama işlerini ilmî esaslara* gÖ re tesbit etmek maksadiyle 3 yerde kurulmuş olan dene
me tarlalarında faaliyete geçilmiştir. 1950 de Çumra Sulama istasyonu kurulacaktır. 

7. Zirai öğretim ve yayın işleri : 

Zirai öğretimi plânlaştırmak ve organize etmek maksadiyle bu yıl Çukurova'da bir toplantı ter
tip edilmiştir. Bu toplantın m neticeleri hakkında bilgi alınmamıştır. Ancak Umum Müdür bize or
taokullarla teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarının bir program gereğince teşkilâtlandığını, 
talebe sayılarının artırıldığını açılan kurslarda programın üstünde 1350 makinist yetiştirildiğini, 
ayrıca tekâmül kursları açıldığı bildirilmiştir. Bilgilerini artırmak üzere Amerika'ya 1949 yılında 
62 yüksek ziraat mühendisi izanı edilmiştir. Ayrıca Marshall yardımı planından 28 yüksek ziraat 
mühendisi Şubat ayında Amerika'ya gönderilecek ve gelecek yıl 30 - 40 kişinin daha izamı sağlana
caktır. 

8. Teknik ziraat teşkilât muı genişletilmesi 1949 da Seyhan tünde teknik Ziraat Teşkilâtının 
kurulmasına başlanmış olup 1950 de Erzurum bu teşkilât içine alınacaktır. Bu sene inşaat için 
konan tahsisatın büyük bir kısmı Seyhan'da teknik merkezlerin inşasına harcanacaktır. Marshall 
plânından sağlanan 131 000 dolarlık müsaade ile yakında memlekete gelecek olan takriben 100 ta
şıt ile teşkilât teçhiz edilecektir. 

9. Çiftçinin malana ve aletlerle teçhizi : 

Marshall programı gereğince şimdiye kadar ısmarlanan 4209 traktörden 1873 ü gelmiş ve 1810u 
satılmıştır. 

Bu yıl Marshall plânının tatbikında karşılanan bağlıca zorluk yedek parça noksanlığı ve tamir 
işleri olmuştur. Bunu önlemek üzere 1948 - 1949 programlarında % 10 olarak kabul edilen yedek 
parça nispeti 1949 - 1950 programında % 20 yo çıkarılmıştır. Ayrıca geçen yıllarda gelmiş olanlar 
içinde yedek parça getirilmesi düşünülmektedir. 

Lâstik tekerlekli traktörlerin çoğalması yüzün Ten lâstik bakım işi ve lâstik temini mühim bir 
konudur. Traktörler ve biçer düğerler için lâstik smarlanmak üzeredir. Bakanlık seyyar ve sabit. 
tamirhaneler kurma işinde firmalarla müzakere halindedir. Zirai Donatım tarafından Konya'da 
bir sabit tamirhane kurularak faaliyete getirilmiş 4 sabit tamirhanenin inşasına başlanmıştır. Ayrıca 
14 seyyar tamirhane faaliyete geçirilmek üzeredir. 

B) Hayvancılık sahasında: 

1. Salgın hastalıklarla mücadele işi : 

Hastalık çıkan yerde salgını söndürmeyi yayılmasın önlemeyi hedef tutan mücadele geçen yıl 
7 mühim salgın üzerinde ve il ölçüsünde olmak üzo-e 98 yerde tatbik edilmiştir. 1950 yılında alınau. 
ödeneklerle aynı miktarda hastalıklarla savaş yapılacaktır. 

2. Veteriner sağlık kurumlarının faaliyeti ve yenilerinin tesisi. 

Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüleri bölge lâbo 'utu varları aşı istasyonları, hayvan hastahane dis
panserlerinden meydana gelen hayvan sağlık k».ı umlarmm ana hedefi savaşa temel olmaktır. 

Bu kurumlardan enstitülerinin görevi aşı, sev-um ve biyolojik teşhis maddeleri ve distofajiu 
hazırlamak, salgınlara dair araştırına etüd ve tahliller yapmak, eleman yetiştirmektir. Mevcut 
fki enstitüye ilâve olarak bir tane de Elâzığ'da kurulmuş ve inşa işi başlamıştır. Mevcut müessese-
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lerin 1949 yılında istihsal eylediği virüs, mikrop aşıları ile seromlar, biyolojik maddeler ve disto-
fajin miktarı 14 milyon dozu aşmıştır. 

Hastalıkların seri ve kesin teşhis etmek bölge "ündeki hastalıkları araştırmak, besin maddelerinin 
kontrolünü yapmakla ödevli olan bölge lâboratuva-.'larımn sayısı dörttür. Hayvan hastaneleriyle müş
terek inşa prensipi kabul edilen hu lâboratuvarlara gelecek yıl daha ikisi ilâve edilecektir. Geçen 
yıl Bakteriyoloji Enstitüsü ile birlik 'bölge lâboratuvarlarıııda 6 bini mütecaviz bakteriyolojik ve 
serolojik tahliller yapılmıştır. 

Keçiler üzerinde büyük tahribat yapan keçi ciğer ağrısını önlemek ve mahallinde aşı istihsal 
etmek maksadiyle kurulmasına ıbaşlanan aşı istasyonlarından ikisi faaliyete geçmiştir. Bütün Tür
kiye'de 10 aded kurulması gereken Ibu istasyonlardan dördü 1950 de açılacak ve ilerde fcölge lâ-
boraituvarlarma çekirdek olacaktır. 

Muayeneye gelen hayvanların delaletiyle salgın hastalıkların ocağını bulmasını, bilgisizlik yü
zünden hayvan servetinin kaybolmasını önlemeyi, kedi ve köpeklerin müşahede altına alınmasını 
hedef tutan hayvan hastane ve dispanserlerinden ikisi inşa halindedir. Bölge lâlboratuvarları ile 
müşterek bir inşa prensipine tâbi olan bu müesseselerden ikisi de gelecek yıl açılacaktır. 

3. Zootekni işleri : 

Zootekni sahasındaki faaliyeti arzetmeden önce dayandığı prensipleri vermelidir. Bu prensip
ler şunlardır : 

a) Hayvan ıslahına mâni esbabı ortadan kaldırmak, yani damızlığa yaramıyanları eliyerek 
damızlık sahasından uzaklaştırmak, 

•b) Hayvan ıslahına yarayışlı damızlıkları yetiştirmek, 

c) Yüksek verimli hayvan yetiştirenleri teşvik etmek. 

Kalkınma programı gereğince enenmesi gereken 100 000 hayvana karşı 265 bin adedi enenmek 
suretiyle programın üstünde bir başarı sağlanmıştır. Gelecek yıl aynı istikamette faaliyete' devam 
edilecektir. 

Damızlık yetiştirmek için haralara, inekhanelere koyun yetiştirme çiftliklerine ihtiyaç vardır. 
Ayrıca yetiştiricileri teşvik maksadiyle de memleketin muhtelif yerlerinde aygır, boğa ve koç de
poları kurarak yetiştiricinin ayağma gitmek icabetmektedir. 

Yukarki hedeflere varmak için Umum Müdürlük geçen yıl gerek Bakanlıktan ve gerek Doğu 
Kalkınmasından kendisine tahsis edilen ödeneklerle mevcut beş haraya üç hara daha katmıştır. 
Ancak bu her iki haranın henüz kuruluş devresinde olduğunu hemen söylemelidir, tnekhanelerin 
sayısı mevcutlarına iki ilâvesiyle altıya çıkarılmıştır, önümüzdeki yıllarda bir yandan müessese 
sayısının çoğaltılmasına çalışılırken öte yandan da mevcutlarının gerek tesis ve gerek hayvan 
kadrosu bakımından takviyesine gidilecektir. 

Bütün bu gayretlere rağmen memleketin damızlık ihtiyacının karşılanması uzun yıllara müte
vakkıf olduğundan gelecek seneden itibaren sun' i tohumlama yolu ile ıslah işlerine de başlana
caktır. 1950 yılında kurulacak 10 istasyonda sun'i tohumlama uygulanacaktır. 

3. 1950 yılında yeniden ele alınacak konular: 

Bakanlığın 1949 yılı iş programından bu program gereğince başarılan ve başarılamıyan işler
den bahsedilirken 1950 yılında yapılması tasarlanan işlere de temas edilmişti. Bu itibarla burada 
sözü muhtasaran 1950 de yeniden ele alınması derpiş edilen hususlara inhisar ettirmek yerinde 
olacaktır. 

1950 yılı iş programı ziraat sahasında geçen yıl başlanmış olan işlerin ?^enişletilmesini hedef 
tutmaktadır. Bilfarz ıslah edilmiş tohumluk dağıtma işlerinin 100 bin tona çıkarılması, Devlet 



— 466 -
Üretme çiftliklerine üç tane daha ilâvesi, Ege rant akasında bir pamuk üretme çiftliği açılması, 
çeşit denemelerinin 20 den 40 a iblâğı iki mücadele i;-ta iyonu daha kurulması, zirai öğretim faaliyet
lerinin artırılması gibi. 

Bunlardan başka yeniden ele alınacak konular programda şöyle sıralanmaktadır: 

1. Ankara'da yeni bir ziraat alet ve makineleri enstitüsünün kurulması ve gereği gibi teçhiz 
edilmesi. 

2. Bir bitki besleme enstitüsü kurulması, 

.3. Koyunculuğu ileri ve teknik teşkilâta malik iki, ille süt işletme merkezi açılması. 

4. Zirai ekonomi servisi kurulması : ^ 1 'i •- î p ' '• \" / : ' , : 

Bize verilen malûmata göre 1950 yılı Bütçesinden inşaat ve l<;u"ulaştırma ödenekleriyle lü
zumlu kadroların verilmesi yüzünden ziraat alet ve makinaları enstitüsü, bitki besleme enstitüsü 
gibi yeni kuruluşlardan sarfınazar etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. Programda haklı olarak 
hararetle kurulması tavsiye edilen Zirai Ekonomi servisi ise bu yd basit ölçüde faaliyete geçirile
cektir. Bu vaziyete göre gerek ziraat ve gerek hayvancılık alanlarındaki faaliyet ufak istisnalar
dan sarfmazr geçen yılın ayni olacaktır. 

111 - Mütalâa ve teklifler 

Tarım Bakanlığının 1950 yılı bütçesine ve bu bütçe ile başarılması tasarlanan işlere dair bilgi 
verilmiştir. Şimdide bütçe incelemeleri sırasın la dikkat nazarımızı çeken meseleler üzerinde 
durmak yerinde olacaktır. : 

A) Temele taallûk eden işler: 

1. Program ve plân konusu - müstakbel bir etüd dairesi kurulması işi: 

Bütün Bakanlıkların olduğu kadar Tar!m Bakanbğmm görevleri de 19:57 de çıkarılan Teşkilât 
Kanunu ile bt-lirtildiğı gibi sonradan tedvvı edihmş olan kanunlarla da Bakanlığın iştigal konu
suna giren birçok hizmet kollarının çalışma yönlci ve mulleri de tesbit edildiği cihetle zamatı 
içinde birçok tesisler ve teşkillere vücut verilmiş bulunuyor fakat bütün bu vakıalara rağmen 
hemen kuruluş yılından bugüne kadar biliu'.ssa bu Bakanlık için program ve plân konusunun ta
zeliğini muhafaza ettiğide bir gerçektir. Bunun b ">\ 'e o'uşunun şüphesiz birçok sebepleri olsa gv-
rek. Tarım işlerinin büyük bir kalabalığı rgilemlb-mes-i yüzünden kalkınma bahsinde herkesin 
kendisine mahsus fikir ve kanaati bulunması, in Yi af imkânlarının meslek dışındaki faktörlerin 
tesirlerine de tâbi olması, tavım mesleğini tekir ; fabiaiı icabı olarak başlanan işlerin özlendiği 
nispette semere verememesi ve saire gibi '-İreok huluslar bu sebepler arasında sayılabilir bu se
bepler yanında galip bir ihtimalle hazırlanan pı ogram ve plânların acele tanzim edilmiş ohna-
1 arının ve muayyen hedeflere yöneltilmiş bulunmalarımı da büyük bir hissesi o1 malıdır. Yine tan
zim edilen kalkınma program ve plânlarını memleketin ve mesleğin bütün realitc'erine ve gelecek
teki muhtemel inkişafları nazar', dikkate almaması da onların kısa ömürlü olmasında müessirdir. 

Aslında uzun bir istikbali hedef tutan uzun vâde'i bir program ve plân tanzimine yarıyaeak 
malzeme Tarım Bakanlığında mevcuttur ve uzun yd.lr.rdan beri yalına çahşınalaı sayesinde de 
meni'ektin realiteleri de tâyin ve tesbit edi'miş bu'ımm ıkladır. Kanr.atimce şimdi asıl dâva. bir defa 
bütün bu realitelere dayanarak güdülecek tarım polil'kasının istikametlerinin belirti'mesinde, sonra
da bu işlerin kısa süreli komisyon1 ardan ziyade süre] \\ olarak çalşaeak bir etüd, plân ve kontrol da
iresine verilmesi ndedir. T ar m Bakanağı bünyeni !e kuru'ı tasım faydalı bulduğumuz etüd, plân 
ve kontrol dairesinin ilk görevi bilinen, tâyin ve to: i euTecik ola* rea' itelere göre tarım politika
sının ana hedeflerini belirtmek ve bunlar: vazıh w :.:arih f.';;kilde tarif ederek hudutlandırmak 
olmalıdır. 

Bir defa Tar.m Bakanlığı sinesinde toplanarak h' ;ı; etler b i l i ok arktan sonra iş eleman ve para-

http://yd.lr.rdan
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dan tasarrufu sağlıyacak ve aralarındaki iş birliğini kuracak şekilde bu hizmetlerin dairelere, da
irelerin şubelere bölünmesine ve buhardan her birisinin görevlerinin sınırlandır-İmasına geçilebilir. 
Her hizmet nev'ine ait hedefler bilinince vekâlet içi ve dışı koordinasyon esasları tesbit edilince mev
zuat ve teşkilât işlerinin düzene konması bahis konusu olabilir, işlerin plânlaştırılmas1, mevzuatın 
düzenlenmesi ve rasyonel bir teşkilâtın kurulması kadar işin icaplarına göre bir kontrol ve mura
kabe sisteminin tesisi ve uyarcı bir teftişe de yer verilmesi şarttır. Bütün bu işlerin tanzimi sırasın
da mesuliyet ve salâhiyet hudutlarının iyi* e belirtilmesi de lüzumludur. 

Yukarda anlatıldığı şekilde Bakanlık bünyesinde (etüd, plân ve kontrol dairesinin) kurulma
sının incelenmesini temenniye değer bulmaktayız. 

2. Mevzuat işleri : 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana zaman içinde hsliren ihtiyaçlara göre tedvin edilmiş ka
nuni mevzuatın 'bir kısmı günün ihtiyaçlarını karşılıya;.ıaz bir hale gelmiştir. Beş yıllık zirai kal
kınma programında da işaret edildiği gibi bunlardan bâzılarının tadil edilmesi artık fair zaruret 
halini almıştır. 

Bu vesile ile Ibizim burada ehemmiyetle üzerinde kuracağımız kanunlar tarımsal mücadele dö
ner sermaye kanunlarıdır. 

Gerek veteriner mücadele ve gerekse zirai mücadele kanunları birçok bakımlardan tadile muh
taçtırlar. Ancak burada olan evvelemirde halledilmesi lâzımgelen -bir prensip noktası vardır ki, o 
da mücadele hizmetlerinden mütevellit masrafların bir kısmının hizmetten istifade edeceklere yük
lenilip yüklenilemiyeceği meselesidir. Aynı suretle mücadele metöd ve usullerinin de günün ihti
yaçlarına göre ayarlanması da 'bir dâva halini almıştır. 

Geçen sene foütçe raporunda ^belirtildiği üzere döner sermaye kanunlarının da tadili gerekmek
tedir. Aynı 'bakanlık bünyesinde mahiyetleri birbirinden farklı üç türlü döner ve sabit sermaye
li müessese mevcuttur. Bakanlığa bağlı 64 müessese bu kanunlara göre idare edilmektedir. Muh
telif yıllarda muhtelif sebeplerin tesiri altında tedvin edilmiş olan bu kanunların bir arada yürü
tülmesi ve müessese bütçelerinin bakanlıkça kontrolü tamamiyle imkânsızdır. İki yıldan beri büt
çe raporlarında işaret edildiği üzere tatbikattan alman neticelere ve işlerin icabına göre işletme
ler için müddehit bir döner sermaye kanunu tanziminin lüzumuna işaret etmeyi zaruri saymakta
yız. 

3. Teşkilât meselesi : 

Gerek rasyonel çalışma imkânlarının sağlanması ve gerekse 2919 sayılı Kanunun 4 ncü madde
si uyarınca kadrosuz istihdam edilmekte olan stajyerler sayısının mütemadiyen artması bakımın
dan Bakanlık Teşkilât Kanununun yenileştirilmesi artık kaçınılmaz hir mesele halini almıştır. Fil
hakika bu yıl Bakanlığın aylıllar ibclümünc stajyerler için konan ödenek fiilî kadroya nazaran 
konan ödeneğin % 20 sine briiğ ol.nuş ve t a j .er i'\ /ısı ise fiilî kadrodaki memur sayısının yüzde 
31 ni bulmuştur. Bakanlık Teşk.lât Kırımımı ;ı• beiemt hal değiştirilmesini gerektiren bu önemli ko
nudan başka sebepler de vardır o da Bakanlıkla hevn.'r her hizmet meni için kurulmuş ve merkez
den muhite doğru birbirine muvazi ohrak usanan ha'tacmı teşkilâtrı bulunmasıdır, iller Tarım 
müdürlükleri, tarla ziraati, mübadele, zeytin "il'k >e bahçe ziraati teşkilâtı ve saire gibi hem teker
rürleri önliyerek tasarrufu sağ;amak, hem de i; e/••ut elamanlardan âsami surette istifade etmek ve 
işleri daha ahenkli yürütmek bakımlarından <"a yenileştirilmesi iktiza.eder. 

Bu konu münasebetiyle teşkilâtın teknik nakil vasıtaları ile teçhizi üzerinde de durmalıyız. Ba
kanlık teşkilâtının motorlu nakil vasıtaları ile teçhid suretiyle çiftçi ile sıkı iş birliği sağlan
ması şüphesiz çok yerindedir. Ancak bunun hususi karartılarla temini gerektir. Ziraat Umum Müdür
lüğü teşkilâtının motorlu nakil vasıtalariyle teçhizine dair bir kanun mevcut ise de Veteriner ve 
Toprak Genel Müdürlükleri için böyle bir kanun yoktur. Bu boşluğun da özel bir kanunla doldurul
masını tavsiyeye değer buluruz. 
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5. Tarım öğretimi : 

Gerek Teşkilât Kanunu, gerek sonradan çıkan b u özel kanunlar Bakanlığa tarım sahasında lü
zumlu elemanları yetiştirmek ve çiftçinin teknik VI i fisini artırmak maksadiyle ilk, orta ve yüksek 
dereceli meslek öğretimi yapmak salâhiyetini tanı i}tr.\ Bakanlık bu salâhiyetini kullanarak birçok 
okullar açmakta ve kurslar tertiplemektedir. Hemon h< r yıl bu ma] .sat için bütçeye mevzu ödenek
ler de küçümsenecek ölçüde değildir. 

Bu derece ehemmiyetli ve şümullü olan Tarım :i h'etim işi bir baş tarafından bâzı esaslara göre 
değil her Umum Müdürlük tarafından ayrı ayrı yürütülmekle son:a da daimî kollar arzetmektedir. 
Bakanlığın tarım öğretimi alanında prensip ve he Tefleri belli bir politikaya kavuşmasını birçok ba
kmalardan temenniye değer buluruz. 

: B) Müteferrik işler: 

Temele taallûk eden bu esaslı mütalâalardan sonra Bakanlığın müteferrik bâ;.ı içlerine dair de 
bilgi vermek doğru olur, sanırız. 

1. Doğu kalkınma programında: tarım işleri: 

1949 yılı Doğu kalkınma tahsisatından Tarım Bakanlığına ayrılan 1 100 000 lira olup tamamı 
veteriner işlerine verilmiştir. Umum Müdürlük ise bu ödeneğin 450 000 lirasını Doğu mıntaka-
smda hayvan hastalıklariyle savaş işlerine ayırırı 13, 650 000 lirasını da Ereiyeş'in Altındere mev
kiindeki haranın kurulm-asma Elâzığ'da Bakteriyoloji Enstitüsünün inşasına hasreylemiştir. 

Mücadeleye ayrılan ödenek; Doğu illerinde 38 yerde 2 milyonu mütecaviz hastalıkla hayvanın 
ilaçlanması,, açılanması ve itlaf edilen, 1700 e yakın ruamlı at sahiplerine ödenen tazminat şeklin
de kullanılmıştır. 

2. Kauçuk Enstitüsünün çalışmaları sonucuna dair : 

Bundan beş yıl önce kurulmuş olan Kauçuk Enstitüsü Bakanlığın alâkalı daireleriyle müşterek 
çalışmaları sonunda şu cihetlerin tesbitinc muvaffak olmuştur. 

a) Türkiye'de kauçuk bakımından en verimli bitkiler çok sakızlı ve guvayyurdur. 

b) Yurdun muhtaç olduğu hamkauçuk bu bitkilerden bilhassa guvayyurun geniş ölçüde zira-
ate alınması suretiyle elde edilebilir. Bu bitkiyi yetiştirmeye müsait mıntaka Güneyde bilhassa An
talya îlindedir. 

c) Guvayyurun yetiştirme usulleri belli edilmiştir. Bu kültür çeşidi yetiştiricisine diğer kül
tür nebatlarından daha çok kazanç sağlıyacaktır. 

d) Hamkauçuktan kaııçuklu eşya imalinin mümkün olduğu tesbit edilmiş ve dışardan getiri
lecek kauçuk mamullerine rekabet edeceği belli olmuştur. 

Yukarda arzedilen realitelere göre halledilmesi gereken dâva, geniş ölçüde kauçuk bitkilerinin ve 
bilhassa guvayyurun kültüre alınması ve kauçuk sanayiinin kurulması imkânlarını sağlamasıdır. 

Kauçuk probleminin bu bakımlardan Hükümetçe incelenerek sonuçlandırılmasını temenniye 
değer buluruz. 

• 3. Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sermaye durumu : 

Türkiye ziraatini teknik istihsal vasıtalarına olan ihtiyacını karşılamak amaciyle kurulmuş olan 
Donatım Kurumu sermayesini bir an evvel Nominal haddine iblâğı ziraati makine .eştirme devrine 
girdiğimiz bu yıllarda artık katı bir zaruret halini alınış bulunuyor. 
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İtibari sermayesi 50 milyon lira olan kurumun ödenmiş sermayesi 27 milyon küsur lira olup bu

nun 11 867 000 lirasını muhtelif tarihlerde Hazineden kuruma ödenmiş olan paralar, 15 867 125 
lirasını da Teşekkül Kanununun muvakkat maddeleri hükmünce devren kurum sermayesine intikal 
etmesi gereken kıymetler teşkil etmektedir. Hazmeden kuruma daha 22 milyon küsur liranın 
ödenmesi gerekirken bu yıl bütçesine hiçbir ödenek konmamış bulunuyor. 

Ticari faaliyetini temin etmek üzere kurum 1949 yılı içinde Ziraat Bankasına 4,5 milyon lira 
borçlanmış ve ayrıca Zirai Kombinalardan % 3,35 faizli 2,5 milyon liralık bir istikraz yapmıştır. 
Gerçi Ziraat Bankasına olan borcunu sene sonuna kadar tamamen ödiyerek alacaklı durumuna geç
mişse de Ziraî Kombinalara olan borcunu 1950 Nisan 'mda ödemesi icap etmektedir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde sabit ve seyyar tamirhaneler açmak suretiyle makineli ziraa
tın yurda yerleşmesini sağlıyan ve çiftçiye faydalı olmaya çalışan bu millî müessesenin sermayesi
nin bir an önce nominal haddine iblâğını Hükümetten temenni etmek yerinde olur. 

4. Bakanlığın Ziraat Bankasına olan borçları: 

Kanuni menşeleri geçen yıl bütçe raporumuzda tafsilâtiyle arzedildiği üzere bir taraftan Ta
rım öte taraftan Sağlık Bakanlıklarının 1682 ve 3242. sayılı kanunlar gereğince muhtaç çiftçi ile 
göçmenlere banka vasıtasiyle dağıttırdığı tohumluklardan mütevellit ve 1934 - 1947 yıllarında ta
hakkuk etmiş borçları vardır. 

Bu borçların ödenmesini temin maksadiyle geçen yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin 482 nci bö
lümüne 2 267 000 lira konmuştur. 

Alâkalılarla vâki temaslar neticesinde bütçeye konan bu ödenekten ancak 737 917,25 lirasının 
emanete alınarak 1950 yılı başında ödeneceği, geriye kalan 1 529 293 lira 75 kuruşun ise Sayıştay, 
Maliye, banka arasında bir yıldanberi devam eden izah ve istihzahlar yüzünden daha henüz ölenme-
miş olduğu öğrenilmiştir. 1950 yılı Martına kadar bu meselenin halledilmesi ilk temennimizdir. 

Bundan başka 1682 ve 3242 sayılı kanunlar hükümlernce bir yandan tarım öte yandan Sağlık 
Bakanlıklarının bankaya ödemeleri iktiza «den 2 580 936,60 liralık bir borçları daha vardır. Hal 
böyle iken bu yıl Maliye Bakanlığının 479 aynı bölümüne koyduğu ödenek bir milyon liradır. 
Kanunları gereğince tahakkuk eden bu borç işinin Maliye Bakanlığı tarafından hallelilmesini te
menni ederiz. 

Geçen yıl raporunda işaret edildiği üzere Tarım Bakanlığı 3788 sayılı Cay Kanunu gereğince 
Ziraat Bankasına borçludur. Bu borç miktarı 1949 malî yılı sonu itibariyle 615 523,92 liradır. Bu 
paranın 1950 yılı Bütçesine konacağı Tarım Bakanlığınca bankaya bildirildiği halde ne Tarım ve 
ne de Maliye Bütçesinde böyle bir paraya rastlanmıştır. Bu borcun da hiç değilse gelecek yıl 
bankaya ödenmesi esbabının istikameti lâzımdır. 

Zirai kalkınmanın başlıca mesnetlerinden olan kredinin çiftçiye zamanında ve yeter miktarda 
Ziraat Bankası tarafmlan verilebilmesinin ilk şartı borçluların bir an evvel borçlarını bankaya 
ödemeleridir. 

• * 

Raporumuza son verirken iktisat hayatımızın en önemli bir rüknü, millî gelir ve dış ticaretimi
zin belkemiği bir kısım endüstrinin hammadde kaynağı ve nihayet kalabalık bir halk kütlesinin ehem
miyetli bir geçim vasıtası olan tarım işlerimize ayrılan Geçen yıllara nazaran arttığını ka
bul etmekle beraber bu serviste başarılması gereken işlere nispetle yine az olduğunu kaydetmeli
yiz. 
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Bir yandan 1951 de bu Bakanlığa tahsis edile eek ödeneklerin artırılmasını Hükümetten diler

ken öte yandan da Tarım Bakaırfığntın; mevcut elemanlarından âzami surtte faydalanmak hizmet
lerdeki tekerrürü önlemek, BakanJbk içi ve Bakanlık dışı iş birliğini sağlamak hulâsa rasyonel 
bir mesai sistemi uygulamak süratiyle Bakanlığa ayrılan ödeneklerle bugünkünden daha çok 
hâsıla elde etmek yollarını arayıp bulmasını temenniye değer buluruz. 

Bu temenni ve dileklerle Tarım Bakanlığı 1950 yılı Bütçesini komisyonun yüksek tasvip ve 
taMif lerine arzeyleriz. 

Amasya Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Ali Kemal Yiğitoğlu Şeref Vluğ Ayrıca mülâhazalarını var. 

Hasan Polatkan 

# 



B. 

101 

M. ödeneğin 

Tarım Bakanlığı 

çeşidi 

Birinci kısım - Ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

B a k a n ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

5 320 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 

ö 320 

5 320 

•* m ~ 
L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 320 

5 320 

fkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı \ n , l f i ftU 1 622 114 1 622 114 
2 İller memurları aylığı J 10 945 000 10 945 000 
3 Merkez memurları acık aylığı \ 1« ™n 2 £00 2 000 

•4 İller memurları açık aylığı \ $ 000 8 000 

Bölüm toplamı 11 431 014 12 577 114 12 577 114 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti l 9 _ -« U 9 270 260 270 260 
2 iller himetlileri ücreti \ " Uö 14W 3 335 342 3 311 740 

Bölüm toplamı 2 778 142 3 605 602 3 582 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 

reti [ 66 116 29 200 29 200 
2 Her geçici hizmetlileri ücreti J 168 530 168 530 

Bölüm toplamı 66 116 197 730 197 730 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 78 647 126 480 126 480 

II - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 145 000 145 000 146 000 



^•m-« Tanm Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- } 
mı " [ 449 240 

2 iller memurları çocuk zammı J 
3 Merkez memurları doğum yar- ) 

dimi I- 90 000 
4 iller memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar- ] 

dimi [ 15 000 
6 iller memurları ölüm yardımı J 
7 Yakacak zammı 11 640 

Bölüm toplamı 565 880 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 7 500 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla-

40 000 
460 000 

12 000 
40 000 

3 000 
12 000 
15 000 

582 000 

40 000 
460 000 

12 600 
41 200 

3 000 
12 000 
15 000 

583 800 

10 000 

4 500 

10 000 

210 
217 

1 
2 

cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 
Kanunları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 
Ek görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 

Bölüm toplamı 

632 035 
2 100 

89 645 

3 500 

93 145 

869 453 
2 100 

89 645 

2 500 

92 145 

869 453 
2 100 

89 645 

2 500 

92 145 

ikinci kısım toplamı 15 799 579 18 207 625 18 190 322 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

.0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

0 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü kırtasiyesi 
Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü döşeme ve demirbaşı 
Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü öteberi giderleri 
Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü aydınlatması 
Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü ısıtması 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler kırtasiyesi 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler döşeme ve 
demirbaşı 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeler öteberi gi
derleri 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeleri aydınlat
ması 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeleri ısıtması 

8 000 
5 000 
7 000 
6 000 

500 

2 000 

5 000 

1 000 

4 000 

6 000 

44 500 

28 000 
20 000 
8 000 
5 000 

22 668 

3 000 

0 

0 

0 

0 

6 500 
2 500 
5 600 
6 000 
7 500 

1 800 

500 

500 

2 000 

500 

33 400 

26 000 
20 000 
8 000 
6 000 

25 000 

2 500 

2 000 

10 500 

2 000 

9 500 

6 500 
2 500 
5 600 
6 000 
7 500 

1 800 

500 

1 500 

2 000 

1 500 

35 400 

26 000 
20 000 
8 000 
6 000 

25 000 

2 500 

2 000 

10 500 

2 000 

9 500 

Bölüm toplamı 86 668 111 500 111 500 



m 

B. M. 

303 

304 

305 

Ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
1 Merkez ve iller basılı kâğıtları 
2 Toprak İşleri Genel Müdürlü

ğü ve gezici mahkemeler basılı 
kâğıt ve defterleri 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf gider- ] 
İeri i 

2 tiler posta ve telgraf giderleri J 
3 Merkez daireleri telefon gider- ] 

İeri \ 
4 İller telefon giderleri J 
5 Toprak İşleri Genel Müdürlü- ] 

ğü posta ve telgraf ücreti 
6 Toprak tevzi komisyonları ve 

gezici mahkemeler posta ve 
telgraf ücreti 

7 Toprak İşleri Genel Müdürlü- ] 
ğü telefon giderleri } 

8 Toprak tevzi komisyonları ve j 
gezici mahkemeleri telefon gi- j 
derleri. J 

Tanm Bakanlığı 
1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 

5 000 

30 000 

19 000 

14 750 

33 750 

40 000 

25 000 

30 000 

2 000 

2 000 

2 000 

1 000 

1 000 

19 000 

14 750 

33 750 

40 000 
00 000 

15 000 
10 000 

40 000 
100 000 

15 000 
10 000 

2 000 

2 000 

1 000 

1 000 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
İller 
Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü kira karşılığı 
Toprak tevzi komisyonları ve 
gezici mahkemeleri kira karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

1 
S 
1 

\ 

J 

197 000 

112 000 

41 000 

153 000 

171 000 

9 000 
103 000 

12 450 

32 550 

157 000 

171 000 

12 000 
100 000 

12 450 

32 550 

157 000 

306 Giyecekler 
1 Bakanlık hizmetlileri 7 604 6 000 6 000 
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Tarım Bakanlığı 

3949 
Y ı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü merkez hizmetlilerinin gi
yecekleri 
4784 sayılı Kanunun 20 ııci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 25 000 

500 

50 000 

2 500 

50 000 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve gi
derleri 
Tarımsal savaş geçici görev 
yolluğu 
Tarla tarımı geçici görev yollu 
ğu 
Bahçe tarımı geçici görev yol
luğu 
Tavukçuluk, arıcılık ve ipekbö-
cekçilik geçici görev yolluğu 
Kauçuk işleri geçici görev yol
luğu 
Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri geçici görev yolluğu 
Okullar geçici görev yolluğu 
Kurslar geçici görev yolluğu 
Küçük su ve sulama işleri ge
çici görev yolluğu 
Veteriner savaş geçici görev 
yolluğu 
Veteriner zeotekni geçici gö
rev yolluğu 
Merinos işleri geçici görev 
yolluğu 
Pamuk işleri geçici görev yol
luğu 
î ç fuarlar geçici görev yolluğu 
Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler sürek
li görev yolluğu 

32 604 

60 000 
120 000 
49 900 
55 000 

20 000 

300 000 

35 000 

60 000 

8 930 

5 000 

30 000 
50 000 

0 

7 500 

375 O0O 

80 000 

5 000 

20 000 
4 750 

25 000 

56 500 

75 000 
90 000 
65 000 
40 000 

85 000 

550 000 

50 000 

60 000 

10 000 

2 000 

60 000 
50 000 

100 000 

7 500 

475 000 

80 000 

6 000 

25 000 
1 750 

t 

9.5 OOO 

58 500 

75 000 
90 000 
65 000 
40 000 

85 000 

550 000 

50 000 

60 000 

10 000 

2 000 

60 000 
50 000 

100 000 

7 500 

475 000 

80 000 

6 000 

25 000 
1 750 

OFi nr»o 
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B. M. 

21 

22 

308 

1 
2 

— Tarım Bakanlığı 
1949 
Yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Toprak işleri Genel Müdürlü
ğü geçici görev yolluğu 
Denetçiler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez } 
tiler S 

377 000 
10 000 

1 698 080 

30 000 

1950 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

400 000 
7 000 

2 264 250 

15 000 
15 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

400 000 
7 000 

2 264 250 

15 000 
15 000 

Bölüm toplamı 

309 Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
3 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
4 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
5 İller ziraat teşkilâtı taşıtları 

işletme giderleri 
6 tiler ziraat teşkilâtı taşıtları 

onarma giderleri 
7 Tarımsal savaş taşıtları işletme 

giderleri 
8 Tarımsal savaş taşıtları onar

ma giderleri 
9 Tarla ziraat! işleri taşıtları 

işletme giderleri 
10 Tarla ziraati işleri taşıtları 

onarma giderleri 
11 Bahçe ziraati işleri taşıtları iş

letme giderleri 
12 Bahçe ziraati işleri taşıtları 

onarma giderleri 
13 Tavukçuluk, ipekböcekçilik, 

arıcılık işleri taşıtları işletme 
giderleri 

14 Tavukçuluk, ipekböcekçilik, 
arıcılık işleri taşıtları onarma 
cnöWlfiri 

30 000 

1 

1 

2 000 

1 000 

18 000 

0 

50 000 

25 000 

30 000 

30 000 

2 000 

2 000 

1 000 

800 

200 

50 000 

10 000 

30 000 

20 000 

20 000 

5 000 

20 000 

2 500 

2 500 

500 

30 000 

2 000 

1 000 

800 

200 

50 000 

10 000 

80 000 

20 000 

20 000 

5 000 

20 000 

2 500 

2 500 

500 



M. Ödeneğin çeşidi 

'arı m Bakanlığı 
1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

— .477 — 
1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira . Lira 

15 Pamuk işleri taşıtları işletme 
giderleri 

16 Pamuk işleri taşıtları onarma 
giderleri 

17 Veteriner savaş işleri taşıtları 
işletme giderleri 

18 Veteriner savaş işleri taşıtları 
onarma giderleri 

19 Veteriner zootekni işleri taşıt
ları işletme giderleri 

20 Veteriner zootekni işleri taşıt
ları onarma giderleri 

21 Merinos işleri taşıtları işletme 
giderleri 

22 Merinos işleri taşıtları onarma 
giderleri 

23 Okullar ve kurslar taşıtları 
işletme giderleri 

24 Okullar ve kurslar taşıtları 
onarma giderleri 

25 Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler taşıt
ları işletme giderleri 

26 Toprak îşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler taşıt
ları onarma giderleri 

27 Tohum temizleme evleri ve ma
k i m işleri taşıtları işletme gi
derleri 

28 Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri taşıtları onarma gi
derleri 

5 000 

80 000 

9 000 

2 000 

50 000 

37 000 

4 500 

500 

70 000 

10 000 

S 000 

] 000 

i 500 

500 

40 000 

10 000 

4 500 

500 

70 000 

10 000 

8 000 

1 000 

1 500 

500 

40 000 

10 000 

50 000 

17 000 

25 000 

5 000 

50 000 

17 000 

25 000 

5 000 

Bölüm toplamı 311 000 457 500 457 500 

Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 123 000 150 000 150 000 

Üçüncü .kısım toplamı 2 705 852 3 464- 900 3 468 900 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Tarım Bakt ığı 

1949 
Yıl--

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Dair a hiz
metleri 

403 Temsil giderleri 
405 Yem bedeli 

1 4291 sayılı Kanım gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yemi karşılığı 

2 Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler hay 
van yem bedeli 

İTı ' • -. * 
Bölüm toplamı 

412 4481 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak ilâçlar karşılığı 

416 Okullar genel giderleri 
1 Bölge tarım okulları 
2 Teknik tarım okulları 
3 Teknik bahçıvanlık okulları 
4 Hayvan sağlık memurları ve 

Nalbant Okulu 
5 Tarım alet ve makinaları uz

manlık okulu ve makinist 
okulları 

6 Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

417 Tarımsal savaş işleri 
1 Savaş genel giderleri 
2 Merkez savaş Enstitüsü ve sa

vaş istasyonları 
3 Mersin Fümigatuvarı 
4 Kimvevi maddeler, ecza ve 

lâr 

Bölüm toplamı 

418 Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve tecrübe işleri 

1 Genel giderler 

5 000 

40 000 

15 000 

55 000 

0 

500 000 
760 000 
480 000 

120 000 

5 000 

30 000 

15 000 

45 000 

500 

500 000 
760 000 
478 000 

118 000 

5 000 

30 000 

11 500 

41 500 

500 

500 000 
760 000 
478 000 

.118 000 

365 000 

0 

2 225 000 
~~szr~zz~~~ 

3 500 000 

100 000 
27 600 

0 

3 627 600 

78 500 

26 500 

1 961 000 
rrn;:: ™~ ~ ~ 

1 830 000 

120 000 
6 600 

2 002 000 

3 958 600 

78 500 

26 500 

1 961 000 
" T'. ZTZTZZ * ~ ' 

1 830 000 

120 000 
6 600 

2 002 000 

3 958 600 

too ooo 310 000 310 000 



Tarım Bakanlığı — 479 — 

B. M. 

419 

420 

421 

422 
423 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Kimyevi gübre denemeleri ge
nel giderleri 4 750 

3 Hayvan vemi ve yas; ve lif bit
kileri ' ^ 100 000 

4 Kimyevi maddeler, ecza ve ilâç
lar ' 0 

Bölüm toplamı. 504 750 

4 750 

127 000 

30 000 

47i 750 

Bahçe tarım işleri bağcılık, 
meyvecilik, sebzecilik ve süs 
nebatları ve çay 

1 Bahçe tarım işleri ve kurum-

Bölüm toplamı 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme ve imal işleri 

1 Genel giderler 
2 Kimyevi maddeler, ecza ve 

ilâçlar 

98 400 

140 000 

0 

Bölüm toplamı 140 000 

Pamuk işleri genel giderleri 208 000 
Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri genel giderleri 1 4D0 000 

82 500 

11 000 

500 

11 500 

112 873 

400 000 

4 750 

127 000 

30 000 

471 750 

2 
3 

1 
2 
3 

l an 
Zeytin işleri 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcı 
lık işleri 
tpekböcekcilik 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

1 015 000 
95 000 

0 

1 110 000 

49 500 
48 900 

0 

835 000 
85 000 

18 000 

938 000 

45 000 
34 000 

3 500 

835 000 
85 000 

18 000 

938 000 

45 000 
34 000 

3 500 

82 500 

11 000 

500 

11 500 

112 873 

400 000 



Tarım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri hastaneler, bakteriyoloji ve 
serum kurumları ve lâboratu-
var kurma ve yönetim işleri gi
derleri 
(-fenol giderler 
Bakteriyoloji ve serum kurum
ları. ve lahora tu varları, hayvan 
hastane ve dispanserleri 
Hayvan tazminat] 
Veteriner gereç ambarı 
Kimyevi maddeler,' ecza ve 
ilâçlar 

1949 
Yılı 

Ödeneği 
Lira 

200 000 

500 000 
800 000 
200 000 

0 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

!2S 000 28 000 

435 000 435 000 
800 000 800 000 

58 250 58 250 

200 000 200 000 

Bölüm toplamı 1 700 000 1 621 250 1 621 250 

Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri giderleri 
Aygır depoları 
Koyun ve kürk hayvanları ve 
numune ağılları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 
ve kurumlan 
Sun'i tohumlama 
thsa ve organizasyon 
Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri 
Genel giderler 
.Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

- * ~ 

I 100 000 

80 000 

300 000 
0 

30 000 

0 

1 510 000 

J85 000 

0 

' ~" * s 

1 051 

71 

246 
56 

o 

30 

"~ 

000 

000 

000 
000 
000 

000 

1 456 000 

183 

— 

200 

000 

~" 

1 051 000 

71 000 

246 000 
56 000 

2 000 

30 000 

1 456 000 

.1.83 200 

2 000 

Bölüm toplamı 185 000 185 200 185 200 

4760 sayılı Toprak Bayramı 
Kanunu uygulama giderleri 2 000 
Küçük su gezici arteziyen işleri 
ve sulama istasyonları 
Küçük su ve arteziyen genel 
giderleri 15 000 

1 000 

.15 ooo 

ı ooo 

15 000 



Tarım Bakanlığı 

1949 
Yı l ı 

Ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

— 481 — 
1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

i 

Sulama istasyonları genel gi
derleri 150 000 124 000 124 000 

Bölüm toplamı 165 000 139 000 139 000 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı " 10 589 8 000 8 000 
Başka her çeşit giderler 81 000 60 000 60 000 

Bölüm toplamı 91 589 68 000 68 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 130 000 130 000 130 000 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
Katılma payı karşılığı 218 250 O 0 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara katılacakların yolluk 
ve giderleri 0 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 218 250 15 000 0 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 10 000 10 000 10 000 
Fuarlar, sergiler 
îç fuarlar genel giderleri 
Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Kurslar genel giderleri 
Yatılı makinist kursları 
Tarım kursları 
Veteriner kursları 
Toprak isleri kursu 

5 000 

100 000 

1 

105 001 

0 
40 000 
20 000 
34 200 

5 000 

50 000 

1 

55 001 

434 000 
10 000 
20 000 
25 000 

5 000 

50 000 

1 

55 001 

434 000 
40 000 
20 000 
25 000 



— 482 — Tarım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Flükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira B. M. 

5 Kimyevi maddeler, ecza ve 
ilâçlar 

Bölüm toplamı 

477 Avanslar 
0 1437 sayılı Kanun gereğince 

verilecek avans 
1 4291 sayılı Kamın gereğince 

hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan avansı 

2 Tarım öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı 

Bölüm toplamı 

94 200 

20 000 

4 000 

26 000 

m ooo 

11 000 

530 000 

0 

5 000 

20 000 

25 000 

11 000 

530 000 

0 

5 000 

20 000 

25 000 

478 

479 

3437 sayılı Tütün Tekel Kanu
nunun uygulama giderleri 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kamı-

250 250 

504 Kara - sığır tecrübelerinin 
1941 - 1944 yıllarında tahak
kuk etmiş giderleri 100 495 104 000 

Beşinci kısım toplamı 1.54 990 158 495 

250 

480 

501 
502 

nunun uygulama giderleri 
Yarışlar 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

1 1945 - 1948 yılları borçları 
2 1928 - 1944 yıllan borçları 

Bölüm toplamı 

250 
60 000 

13 695 290 

39 495 

10 000 
5 ;>oo 

15 )00 

250 
30 000 

12 252 674 

39 495 

10 000 
5 000 

15 000 

250 
30 000 

12 249 174 

39 495 

10 000 
5 000 

15 000 

104 000 

158 495 



Tarım Bakanlığı — 483 — 

M. ödeneğin çeşidi 

Altıncı kısım - Yardımlar-

1949 
Y ı l ı 

üdeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 nci ve 12 nci mad
deleri gereğince yapılacak yar
dım 200 000 150 000 150 000 

Altıncı kısım toplamı 200 000 150 000 150 000 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

Onarmalar 
1 Tarımsal savaş işleri 0 3 000 3 000 
2 Merkez savaş Enstitüsü ve sa

vaş istasyonlan 
3 Mersin Fimugatuvan 
4 Tarla tarımı ıslah, deneme ve 

üretme işleri 
5 Bahçe tarımı işleri 
G îpek böcekçilik ve tavukçuluk 

işleri 
7 Tohum temizleme evleri ve ma-

kina işleri 
8 Okullar 
9 Kurslar 

10 Veteriner savaş işleri ve ku
rumları 

11 Veteriner zootekni işleri ve ku
rumlan 

12 Merinos işleri 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

5 000 
1 000 

15 000 
47 000 

9 000 

30 000 
27 500 
15 000 

11 000 

21 000 
3 000 

5 000 
1 000 

15 000 
47 000 

9 000 

30 000 
27 500 
15 000 

11 000 

21 000 
3 000 

Bölüm toplamı 0 187 500 187 500 

Kamulaştırma 
1 Bahçe ziraati isleri 100 000 80 000 80 000 
2 Veteriner zootekni isleri 180 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 280 000 110 000 110 000 



484 

B. M. 

712 Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri 

1 , Kam ulaştı rinalarda 100 liradan 
aşağı (100 lira dâhil) peşin 
ödemeler 

2 Kamulaştırmalarda 1000 lira
dan aşağı (1 000 lira dâhil) 
peşin ödemeler') 

Bölüm toplamı 

721 Teknik tarım ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
cak öğrencilere 4486 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi gereğince 
verilecek vasıta ve malzeme 
karşılığı 

422 Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü makina ve teçhizat karşılığı 

1 Optik alet ve teknik malzeme 
karşılığı 

2 Traktör gurupları için traktör, 
pulluk ve sair alet ve malzeme 
satınalma karşılığı 

BÖİüm. toplamı 

723 4481 sayılı Kanunla satın alı
nacak makina, aletler ve gereç
ler satınalma giderleri 

1 Mevcut makina, alet ve ge
reçlerin onarılma ve yenilen
mesi 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina alet ve gereçler karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

731 Ziraat savaş işleri 
0 Yeni yapı 
1 Mevcut makina, araçların ona

rılması ve yenilenmesi 

çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
1949 
Yılı 

' . j ı l ı î l lcyi 

Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul cdüeıı 

Lira 

S 000 

:jf> ooo 

43 000 

309 600 

10 000 

75 000 

85 000 

0 

25 000 

25 000 

8 000 

,{f> 000 

43 000 

136 000 

35 000 

75 000 

110 000 

3 000 

21 500 

24 500 

0 

41 000 

8 000 

55 000 

43 000 

136 000 

35 000 

75 000 

110 000 

3 000 

21 500 
24 500 

0 
41 000 



Tarım Bakanlığı — 485 — 
1949 1950 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği . istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

732 

733 

734 

735 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 0 772 000 772 000 

0 
1 

2 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

Bölüm toplamı 

Tarla ziraati işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Bahçe ziraati işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçlar ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

îpekböcekçilik ve tavukçuluk 
ve arıcılık işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçlar ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
maMna ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Kauçuk işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçlar ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

813 000 

0 

43 000 

200 000 

243 000 

10 000 

51 000 

63 000 

124 000 

3 000 

6 000 

7 500 

16 500 

1 500 

1 000 

6 000 

8 500 

813 000 

0 

43 000 

200 000 

243 000 

10 000 

51 000 

63 000 

124 000 

3 000 

6 000 

7 500 

16 500 

1 500 

1 000 

6 00O 

8 500 
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B. M. 

farım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

736 Pamuk işleri 
0 Yeni yapı 
1 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

737 Tohum temizleme evleri ve ma
kina işleri 

1 Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçlar ona

rılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

738 Küçük su ve sulama istasyon
ları 

1 Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçlar ona

rılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

739 Veteriner savaş işleri 
1 Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçlar ona

rılması ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

740 veteriner zootekni işleri 
L Yeni yapı 
2 Mevcut makina ve araçlar ona

rılması ve yenilenmesi 

0 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
6 000 

94 000 

76 000 

217 000 

3- 000 

15 000 

0 

6 000 

94 000 

100 000 100 000 

50 000 

100 000 

1 600 000 

1 750 000 1 750 000 

50 000 

100 000 

1 600 000 

0 
0 
0 

1 000 

5 000 

70 000 

1 000 

5 000 

70 000 

76 000 

0 
0 
1 

7 000 

10 000 

200 000 

7 000 

10 000 

200 000 

217 000 

3 000 

15 000 



Tarım fc 

B. M. 

741 

742 

743 

785 

786 

ödeneğin çeşidi 

1949 1950 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçlar ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara' ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Okullar 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçlar ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Kurslar 
Yeni yapı 
Mevcut makina ve araçlar ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makina ve araçlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o • 
0 

0 

0 

0 

0 

fr 

100 000 

118 000 

1 000 

500 

4 000 

5 500 

27 000 

49 000 

90 000 

166 000 

15 000 

78 000 

657 000 

750 000 
• " i ı " .' . . ı " , ' ı ' . 1 

100 000 

118 000 

1 000 

500 

4 000 

5 500 

27 000 

49 000 

90 000 

166 000 

15 000 

78 000 

657 000 

750 000 

Sermaye teşkili 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özelfon 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
4753 sayılı Kanunun . 51 nci 
maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
ödenecek 1947 yılı özel fonun 
tahakkuk etmiş zararı karşılığı 
Muhtaç Çiftçilere ödünç To
humluk verilmesi hakkındaki 

950 000 1 250 000 1 250 000 

8 318 4 788 4 788 



fazım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

5254 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler karşılığı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

465 210 465 210 

Bölüm toplamı 

Döner sermayeler 
Tarla tarımı döner sermayesi 
Tavukçuluk döner sermayesi 
Kauçuk bitkileri döner serma
yesi 
Sığır yetiştirme döner serma
yesi 
Merinos yetiştirme döner ser
mayesi 
Haralar döner sermayesi 
Okullar döner sermayesi 
Bahçe kültürleri döner serma
yesi 

8 318 

20 000 
5 000 

1 

20 000 

276 120 
i 700 000 

10 000 

10 000 

469 998 

5 000 
1 

1 

10 000 

200 000 
2 200 000 

50 000 

1 

469 998 

5 000 
1 

1 

10 000 

200 000 
2 200 000 

50 000 

1 

Bölüm, toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

2 041 121 

3 742 039 

2 465 003 

9 183 501 

2 465 003 

9 183 501 

5 320 
15 799 579 
2 705 852 
13 695 290 

154 990 
200 000 

3 742 039 

5 320 
18 207 625 
3 464 900 
12 252 674 

158 495 
150 000 

9 183 501 

5 320 
18 190 322 
3 468 900 
12 249 174 

158 495 
150 000 

9 183 501 

TOPLAM 36 303 070 43 422 515 

Taşıt satın alınması için Mali
ye Bütçesine 
înşaat için Bayındırlık Bütçe
sine 

0 

0 

520 000 

118 000 0 

GENEL TOPLAM 36 303 070 45 060 515 43 405 712 
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Gerekçe 

Merkez memurları aylığı 4770 sayılı Karuluş ve 4915 sayılı Yüksek Denizcilik Okulu ve 
Denizcilik Mı^lek okul ve kursları kanunlarına bağlı cetvellerde 394 maaşlı memur kad
rosu vardır. Bu kadrolardan 140 ı inemeze aittir. Merkez memurlarının bir yıllık aylık tuta
rı 617 700 liradır. Bahis konusu kadrolardan 1950 Malî yılı Bütçesiyle 12 si (L) cetveline 
alınarak ödeneği bulunan 39 600 lira tasarruf edilmiştir. Bu suretle 578 100 lira olarak tes-
bit edilen merkez memurları aylığına 4598 sayılı Kanun gereğince kadrosu dâhilinde terfi 
etmiş memurların aylık farkları karşılığı olarak 31 300 lira eklendiğinden 1950 Matı 
yılı Bütçesinin bu tertibine 609 400 lira ödenek konulmuştur. 

iller memurları aylığı : Yukarda arzolunan kanunlar gereğince iller ve okul aylıklı me
murlar kadrosu 254 tür. Bunların bir yıllık aylık tutarı 925 500 liradır. Sözü edilen kad
rolardan 1950 Malî yılı Bütçesiyle 22 si (L) cetveline alınarak ödeneği bulunan 101 100 
lira tasarruf edilmiştir. Böylece 824 400 lira olarak tesbit edilen iller ve okul memurları 
aylığına 4598 sayılı Kanun gereğince terfi etmiş memurların aylık farkları karşılığı ola
rak 27 200 lira eklendiğinden 1950 Malî yılı Bütçesinin bu tertibine 851 600 lira Ödenek 
konulmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : Merkez hikmetlileri ücreti tertibine geçen seneye nazaran 8760 
lira ydenek noksan konulmuştur. Bu noksanlık 325 lira ücretli bir fotoğrafçı, 230 lira ücretli 
bir daire müdürü ve 175 lira ücretli bir marangoz kadrosunun kaldırılmasından doğ
muştur. 

İller hizmetlileri ücreti : Bu tertibe geçen seneye nazaran 24 060 lira noksan ödeneK 
konulmuştur. Noksanlık; Yüksek Denizcilik Okulu öğrencilerinin denizde tatbikat gördük
leri Hamit Naci Gemisinin kullanılmasından sarfınazar edilerek bu gemiye ait 1949 (D) 
cetveline dâhil hizmetliler kadrolariyle Yüksek Denizcilik Okulu 1949 (D) cetveline dâhil 
ayrıca ûç hizmetli kadrosunun kaldırılmasından doğmuştur. Hesabı aşağıda yazılıdır. 

Görevin çeşidi 

Bulaşıkçı 
Lokantacı 
Hademe 
Güverte lostromosu 
Gemici 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Telsizci 
Başkamarot 
Kamarot 
Aşçı 

Ücret 
Lira 

75 
80 
75 

150 
120 
150 
125 
120 
200 
150 
90 

100 

Aded 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

Ücretin yıllığı 
Lira 

900 
960 
900 

1 800 
4 320 
1 800 
1 500 
4 320 
2 400 
1 800 
2 160 
1 200 

24 060 Toplam 
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203 2 iller geçici hizmetlileri ücreti : Liman temizleme işlerinde çalıştırılacak sürveyanların üc
retleri karşılığı olarak 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri : Yüksek Denizcilik Okulunda biri 
ayda 1 200 lira, diğeri ayda 700 lira ücretle iki ecnebi öğretmen çalıştırılmaktadır. 
Bunların bir yıllık ödenekleri tutarı 22 800 liradır. 1950 yılında da çalıştırılacak olan 
bu öğretmenlere ait ödenekten gayrisi bütçeden çıkarılmıştır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D. ve J. fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 5434 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle 
taallûk eylediği bölümlerdeki ödeneklerin % 5,5 u hesabiyle bu bölüme geçen seneye na
zaran 5 365 lira ödenek fazla konulmuştur. 

301 - 309 Yönetim giderleri : Bu bölümlerdeki ;am ve tenziller ihtiyaç ve tasarruf göz önünde tu
tularak yapılmıştır. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri : Geçen seneye nazaran bu bölüme 57 800 lira 
ödenek noksan konulmuştur. Noksanlık yeniden alınacak öğrenci sayısının azaltılması ve 
mektep tatbikat gemisinin hizmetten kaldırılması hasebiyle yapılan tasarruftan müte
vellittir. 

417 1 Maym yoklama giderleri : Geçen yıllardaki sarfiyat nazara alınarak 1950 Malî yılı Bütçe
sine 30 000 noksan konulmuştur. 

417 2 Gemilerin süratini belirtmek üzere kurulacak ölçülü Mil İstasyonu genel giderleri : Mil 

İstasyonunda yapılması zaruri görülen tamirat karşılığı olarak 1 500 lira konulmuştur. 

418 Liman idarelerinin deniz taşıtları işletme giderleri : 

724 1 Mevcut deniz taşıtlarının onarılması ve yenileşmesi : 
724 2 Mevcutlara ilâveten alınacak deniz taşıtları karşılığı : 

418 ve 721 bölümlere ait ödenek 1949 yılında bir bölümde toplanmış ve 27 000 lira öde
nek konulmuştur. 1950 yılında üç tertibe ayrılmış bulunan bu hizmetlere 10 000 lira fazla-
siyle 37 000 lira ödenek konulmuştur. Fazlalık yeniden alınacak bir motor teknesi kar
şılığıdır. 

702 Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle şamandıra bakım ve onarma gider
leri : 

722 Şamandıra yaptırma ve yerine götürme giderleri: 
Bu bölümlere ait ödenek 1949 yılında bir bölümde toplanmış ve 257 000 lira öde
nek konulmuştur. 1950 yılı Bütçesinde ikiye ayrılmış olan bu hizmete 93 000 lira fazla-
siyle 350 000 lira ödenek ayrılmıştır. İstenilen ödenekle yapılacak işler aşağıdadır. 

Lira 

140 000 
81 153 
80 664 
35 000 
13 183 

Rumelikavağı Balıkçı Limanının ıslahı 
Kartal Balıkçı Limanının ıslah ve onarımı 
Bostancı mendireğinin onarımı 
İmroz mendireğinin onarımı 
Mevcut şamandıraların tamir ve telvini ve lüzum hâsıl olan yerlere yenilerinin konulması 

350 000 Toplam 



Rapor 
17 .1 . 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı 1950 Malî yılı Bütçesi: 

1950 Malî yılı Bütçe tasarısı incelendi: 1950 Malî yılı teklifi toplamı 3 364 882 liradır. 1949 
yılına nazaran muhtelif bölümlerde 157 639 lira fazlalık ve yine muhtelif bölümlerde 594 540 lira 
noksanlık olup netice itibariyle 1950 yılı teklifi 1949 yılı Bütçesi ile kabul edilen bölümler topla
mından 436 901 lira noksandır. 

Noksan ve fazlalıkların hangi bölümlerde yer aldığı ve sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

Noksanlıklar : 

B. Lira 

201 

202 

204 

206 

44 760 

32 820 

107 000 

4 080 

301 
302 
304 
306 
307 
309 
416 

700 
2 880 
4 700 
2 000 
29 257 
2 000 
57 800 

417 30 000 

4770 ve 4915 sayılı Kanunlara bağlı cetvellere göre merkez ve iller aylıklı me
murlarının bir yıllık istihkak tutarı 1 543 200 lira olup (L) cetveline alman 
kadroların yıllık tutarı 140 700 lira yekûndan tenzil edilmiş ve bakiye 
1 402 500 liraya 4598 sayılı Kanun gereğince terfi edenlerin maaş farkları 
olarak 58 500 lira eklenmek suretiyle 1950 yılı ödeneği 1 461 000 lira olarak 
tesbit edilmiştir ki 1949 yılı ödeneği 1 505 760 liraya nazaran 44 760 noksan
dır. 

Merkez teşkilâtından üç ve taşra teşkilâtından 17 hizmetli kadrosu (D) cetve
linden çıkarılmış ve kadroların yıllık tutarı 32 820 lira tasarruf edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulunda çalıştırılan iki ecnebi öğretmenin bir yıllık istih
kakları tutarı 22 800 liraya mukabil bütçeye; 23 000 lira ödenek konulmak sure
tiyle 1949 yılma nazaran 107 000 liralık tasarruf sağlanmıştır. 

Her doğum için 150 lira verilmesi esasına göre ödenek teklif edilmiş olduğundan 
1949 yılına nazaran 4 080 lira noksan ödenek teklif edilmiş ise de yeni kabul edi
len 200 lira esasına göre bu bölümün 3 ncü maddesine 500 lira ve 4 ncü maddesi
ne 1 500 lira eklenmesi zaruridir. Eski yıllar borçları tertibinden yapılacak in
dirme ile karşılanacaktır. 

1949 yılı sarfiyatına göre 1950 yılı ihtiyacına yetecek miktarlara indirilmiştir. 

Bu ödenek 204 teki bölümde yer almıştır. 

Merkezde taşıt olmadığından çıkarılmıştır. 

Yüksek Denizcilik Okuluna alınacak öğrenci sayısının azaltılması ve okul tatbi
kat gemisinin hizmetten çıkarılması dolayısiyle bu miktar ödenekten indiril
miştir. 

Son yılların sarfiyatına göre ödenekten bu miktarın tenzili hizmeti aksatmayaca
ğı anlatıldığından indirme yapılmıştır. 
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418 15 000 Liman idarelerinin deniz taşıtları işşletnıe giderleri : 
418 ve 724 sayılı bölümlere ait ödenek 1949 bütçesinde bir bölümde toplanmış ve 
27 000 lira konulmuştu. Bu yıl çekülünde üç tertibe ayrıldığından hizmet bakımın
dan tefrik yapılarak 15 000 lira 724 neü bölümün maddelerine taksim edilmiştir. 
İndirme bundan mütevellittir. 

451 2 000 Geçmiş yıllar sarfiyatı göz önü de tutularak tasarruf gayesiyle bu miktar indiril
miştir. 

453 200 150 Bu ödenek 1949 Malî yılı bütçosine - iki aylığa - konulduğundan 1950 teklifin

den çıkarılmıştır. 

502 52 393 ödenecek borç olmadığından ödenekten bu miktar tenzil edilmiştir. 

721 4 999 Yüksek Denizcilik Okulu için deniz vasıtası satın almmıyaeağmdan ödenekten bu 
miktar tenzil edilmiştir. 

725 2 000 Fotoğrafçı kadrosu kaldırıldığından malzeme ve onarma giderleri ödeneği tek.li.C-
ten çıkarılmıştır. 

594 540 Toplam 

Fazlalıklar : 

203 3 875 1950 yılı iş programına göre çalıştırılacak sürveyyanlarm ücretlerini karşılamak 
üzere 1949 yılı ödeneği olan 1 250. - lira 5 000. - liraya çıkarılmıştır. 

207 1 500 3656 sayılı Kanun gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı için teklif 
edilmiştir. 

208 1 500 5434 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince verilecek ikramiye karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

209 5 365 1950 kadrosuna göre % 5,5 hesabiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeleri karşılamak üzere 1949 yılma nazaran 5 365 lira artırılmıştır. 

ofko 1 onn Geçmiş senelerin sarfiyatı ve ihtiyaç göz önünde tutularak artırma yapılmıştır. 
oUo 1 80u S 
307 7 400 Hakiki ihtiyaçlar göz önünde tutularak geçici görev yolluğuna 2 400 ve mü

fettişler yolluğuna 5 000 lira eklenmiştir. 

309 1 100 İhtiyaca binaen bu bölümün maddelerine zam yapılmıştır. 

4J.7 1 499 Mil İstasyonunda yapılması zaruri görülen tamiratı karşılamak üzere bu öde
nek teklif edilmiştir. 1949 Bütçesinde bu hizmete ödenk konlumaroıştı. 

453 10 000 1929 Milletlerarası Londra Deniz Andlasmasına iltihakımız ve Birleşmiş Mil
letler nezdinde (Hükümetler arası Denizcilik Danışma Kurulu) tesisini kabul 
etmiş bulunmamız hasebiyle gönderilecek delegelerimizin yollukları karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

r>02 6 000 1946 - 1948 y ı l la r ında t a h a k k u k etmiş borç lar ı ödemek üzere 5 000 l i ra fazla-
siyle 7 000 l i ra ödenek teklif edilmiştir . 

http://tek.li.C-
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702 78 000 Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle şamandıra bakım ve 
onarma giderleri r 
1949 Bütçesinde bir bölümle toplanmış ve 257 000 lira ödenek konulmuştu. 
1950 malî yılı bütçesinde ikiye ayrılmış olan bu hizmete 78 000 lira fazlasiyle 
335 000 lira ödenek teklif edilmiştir. - Şamandıra yaptırma ve yerine gönderme 
giderleri - ayrı bir bölüme alınmıştır 

722 15 000 Limanları temizleme tarama ve mendirek giderleri bölümünden ayrılan, şa
mandıra yaptırma ve yerine gönderme giderleri için bu yıl açılan yeni bölüme 
15 000 lira ödenek teklif edilmiştir 

724 25 000 1949 yılı Bütçesinde liman idareler.', tahtları işletme, satmalına ve mevcutların 
onarımı ödenekleri bir bölümde toplanmış idi. 1950 yılında üç tertibe ayrılmış olan 
bu. hizmete 418 sayılı bölüme \şbî.me gideri olarak 12 000 lira ve 724 sayılı 
bölümün 1 nei maddesi ile onarım için 7 000 ve mevcutlara ilâveten alınacak deniş 
taşıtları için de 18 000 lira ödenek tekim edilmiştir. Bu ödenekle yeniden bir mo
tor teknesi alınacaktır. 

157 639 Toplam 

1950 yılı teklifleri de nazarı itibara alınarak (L) cetveli bağlı olarak sunulmuştur. 

Yüksek Denizcilik Okulu tatbikat gemisinin hizmetten çıkarılması dolayısiyle açıkta kalan bu 
gemi memurları Denizyollarında vazifelendirilme dikleri takdirde 201 nei bölümün 4 ncü iller me
murları açık aylığı maddesine teklif edilen ödenek kafi gelmiyecektir. 

ödenekler ihtiyaçlara göre ve tasarruf prensipiue uygun olarak teklif edilmiştir. 

Memur ve hizmetliler ödenekleri 

A) Üst dereceden aylık alanların aylık karşılıkları bütçeye tam olarak konulmamıştır. Eksiklik 
kadro tasarruflarından temin edilebileceği düşünülmüştür - Eyyamı İmliye tasarruflarından -

B) (E) cetveline dâhil olarak Yüksek Denizcilik Okulunda çalışan iki yabancı uzmanın görev
leriyle (D) cetveline dâhil hizmetliler daimî mahiyet arzel m ektedir. 

Büro giderleri için teklif edilen ödenekler ihtiyaca yetecek derecededir, 

Çocuk zamları kesin hesaplara nazaran, emekli keseneği de taallûk ettiği tertiplerdeki ödenek
lerin % 5,5 ğu hesabiyle bütçeye konulmuştur. 

Geçen yıl borçları bölümüne konulan 4 000 lira ödenek tahminidir. Eski yıllar borçları bölümü 
için teklif olunan tahakkuk etmiş borçlar karşılığı iken 1949 yü\ iki aylık munzam devrede bir 
kısmı münakale yoliyle karşılanmış olduğunlan bu bölümden 2 000 lira, indirilerek doğum yardı
mı açığını karşılamak mümkün olacaktır. 

Posta ve Telgraf masraflarında kesin hesaplar;*, m\zaran % 8 nispetinde tasarruf sağlanmış ve 
1950 ödeneği de bu esasa göre teklif edilmiştir. 

1949 yılında izmir Liman îdares ne ait hurda molor satılmak üzere Maliyeye teslim edilmiş ve 
yerine bir motor alınarak izmir Liman idaresi hizmetine verilmiştir. Bu yıl teklif edilen Ödenek
le istanbul Liman idaresi denetleme işlerinde çalı şar. motörler esaslı surette tamir edilecek ve yi
ne istanbul Liman işlerinde çalışmak üzere bir tekne alınacaktır. 
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Kira bedelleri rayice uygundur ve mevzuata göre kontratlara bağlıdır. Bu Ödenekten başkaca 

tasarruf mümkün değildir. Dağınık lıalde oturma yoktur. 

Teftiş nizamnamesi mucibince Bakanlık Teftiş Kururuna mensup müfettişlerin merkezi Anka
ra'dır. Teftiş kurulunda turne usulü caridir. 1949 yılında 27 tahkikat 11 tetkikat yapılmış ve 11 li
man da teftiş edilmektedir. 

Teftiş kurulunun vazifesi; 4 bölge müdürlüğü,56 liman, Havayolları meydanlarının - Havayol
ları İşletme Genel Müdürüğünün ayrıca teftiş kurulu bulunmadığı için - normal teftişleriyle bir
likte Bakanlığa bağlı bilûmum teşkilâtta gerekli ' tahkikat ve tetkikat yapmaktır. Teklif edilen 
teftiş yolluğundan bir indirme mümkün görülmemektedir. 

Daire hizmetleri kısmında en önemlisi limanları temizleme ve tarama işidir. 1950 de yapılacak 
işler programa bağlanmıştır. Programın malî portesi 350 000 liradır. Ve bu miktar ödenek teklif 
edilmiştir. 

Bakanlıkta 15 emekli müstahdemdir. 1949 yılında 6 emekli işten çıkarılmıştır. 

(R) cetvelinde, 307 nci bölümün 2 nci geçici görev yolluğu maddesine mütaallik yetki vardır. 
Hava seyrüseferini nizamlıyacak bir tasan hazırlanmaktadır. Bu tasan kespi kanuniyet edince ,,, 
Bakanlık teşkilâtında halen noksan olan sivil havacılık dairesinin kurulması zaruri olacaktır. 

Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının durumu hakkında Sayın Bakan izahat verecektir. 

Doğum yardımı maddesi için düyun tertibinden aktarma suretiyle Ulaştırma Bakanlığı Büt- ' 
çe tasarısı Yüksek Komisyonun tasvibine arzolunur. 

İzmir Milletvekili 
' • ' , • . Sedat Dikmen 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım, - Ödenek ve ben: 
zeri özlük haklar 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

......_. 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 

yılı : için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 
. 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısmı toplamı 5 320 5 320 5 320 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler* 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı • [ 
2 İller memurları aylığı \ 
3 Merkez memurları açık aylığı } 
4 tiler memurları açık aylığı \ 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti \ 
2 iller himetlileri ücreti \ 

Bölüm toplamı 

203 İller geçici hizmetliler ücreti 1 125 5 000 5 000 
204 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının ücretleri 130 000 23 000 23 000 

I I - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 40 000 40 000 40 000 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı ~ [ 56 000 16 000 16 000 

2 İller memurları çocuk zammı J 40 000 40 000 

1 505 760 

4 400 

1 510 160 

322 500 

322 500 

609 400 
851 600 

1 000 
3 400 

1 465 400 

96 720 
192 960 

289 680 

609 400 
851 600 

1 000 
3 400 

1 465 400 

96 720 
192 960 

289 680 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Yı l ı 

ödeneği 
Lira 

3 Merkez memurları doğum yar- ] 
dimi [ 

4 îller memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar- ) 

dimi (• 
6 îller memurları ölüm yardımı J 
7 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurl ire Tre 
rilecek ikramiye karşılı fi 

209 5434 sayılı Kanunun 4 r cü 
maddesinin (D) ve (J) j'ıkı a te
ri gereğince Türkiye Cirmi ı h-
yeti Emekli Sandığına ya;.ola
cak ödemeler karşılığı 

210 Temsil ödeneği 
211 Geceleri vazife gören l iran 

memurları ücreti 
217 Ücretler ve tazmina;î< 

1 Ek görev tazminatı 
2 Askerlik dersi öğretin* y- • üc

reti 

8 500 

5 000 

1 

69 501 

0 

* 0 

15 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 420 
3 000 

1 500 
3 500 

1 

65 421 

1 500 

1 500 

15 000 

1 600 
3 200 

1 500 
3 500 

1 

65 801 

1 500 

1 500 

31 635 
% 100 

97 000 
2 100 

97 000 
2 100 

15 000 

8 560 

I 200 

9 750 

! 191 781 2 

8 560 

1 200 

9 760 

015 361 2 

8 560 

1 200 

9 760 

015 741 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 

3 200 
3 200 
4 000 

3 000 
3 200 
3 500 

3 000 
3 200 
3 500 
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B. M. 

302 

303 
304 

305 

306 
307 

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

3 700 
4 500 

Bölüm toplamı 18 600 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve teleîon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

2 iller posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon ücret 

ve giderleri 
4 iller telefon ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 iller 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
başka giderleri 

4 500 
11 780 
5 200 
4 400 
8 000 

33 880 

11 200 

29 700 

28 000 

57 700 

12 200 

12 200 

25 500 

7 200 
17 300 
20 000 

1 

29 257 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 700 
4 500 

17 900 

4 100 
9 500 
5 000 
5 000 
8 000 

31 600 

13 000 

7 000 
20 000 

16 000 
10 000 

53 000 

2 250 
9 950 

12 200 

23 600 

7 200 
20 000 
25 000 

1 

3 700 
4 500 

17 900 

4 100 
9 500 
5 000 
5 000 
8 000 

31 600 

13 000 

7 000 
20 000 

16 000 
10 000 

53 000 

2 250 
9 950 

12 200 

23 600 

7 200 
20 000 
25 000 

1 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

309 

5 Liman başkan ve memurları
nın vazie ile gemilere gidip gel
meleri için deniz taşıtları üc
retleri 

Bölüm toplanı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez \ 
îller ) 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
0 Merkez taşıtları işletme gider

leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

8 000 

82 058 

4 400 

4 400 

1 600 

800 

2 000 

4 400 

250 038 

7 999 

60 200 

1 400 
3 000 

4 400 

3 500 

219 400 

7 999 

60 200 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 2 000 

1 500 1 500 

0 0 

3 500 

219 400 

Dördüncü kısım - Daire hizmet
leri 

403 Temsil giderleri 
416 Yüksek Denizcilik Okulu genel 

giderleri 
417 Liman ve kıyı hizmetleri 

1 Mayın yoketme gidenleri 
2 Gemilerin süratini belirtmek 

üzere kurulacak ölçü û mil is
tasyonu genel giderleri 

Bölüm toplamı 

1 500 

332 800 

60 000 

1 500 

275 000 

30 000 

1 500 

275 000 

30 000 

60 001 

1 500 1 500 

31 500 31 £00 



500 

B. M. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

418 Liman İdarelerinin denk taşıt
ları işletme giderleri 

421 Devlet Başkanlığı deım tanıt
larının her türlü yaptırma, 3a-
tmalmave işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğüne 

451 Yayın giderleri 

±53 

ü 000 

430 000 

Bölüm toplamı 200 150 

12 000 

400 000 

10 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 027 451 734 000 

12 000 

400 000 

1 
2 

0 
1 

Satmalına ve abone karşılımı 
Başka her çeşit giderleri 

Bölüm topli-mı 

Milletlerarası kurum ve der 
nekler giderleri 
Katılma payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

4 000 
2 000 

6 000 

200 150 

0 

2 000 
2 000 

4 000 

0 

10 000 

2 000 
2 000 

4 000 

0 

10 000 

10 000 

734 000 

Beşinci kısım Borçlar 

501 Geçen yıl Tborçları 
502 Eski yıllar borçları 

1 1945 - 1948 yılları borçları 
2 1928 1944 » » 

Bölüm-top "rT.ıı 

Beşinci kısıra toplamı 

4 000 4 000 4 000 

2 000 
52 893 

54 893 

58 89;* 

7 000 
500 

7 500 

11 500 

5 000 
500 

5 500 

9 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yedinci hısım - Yatırımlar 

701 
702 

721 

722 

723 

724 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma işleri 
Limanları temizleme, tarama 
ve mendirek giderleriyle şa
mandıra bakım ve onarma gi-

3 000 

Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret, malzeme ve vasıta
larını kurma, satmalına, onar
ma ve başka giderleri 
Mevcut malzeme ve vasıtaları- ] 
nın onarılması ve yenilenmesi [ 
Mevcutlara ilâveten alınacak | 
malzeme ve vasıtalar karşılığı J 

Bölüm toplamı 

Liman İdarelerinin deniz taşıt
ları satmalma, yaptırma, onar
ma, bakım, kızağa çektirme 
giderleri ve kızak karşılıkları 
Mevcut deniz taşıtlarının ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
deniz taşıtları karşılığı 

800 

800 

Bölüm toplamı 0 

3 000 

799 
1 

800 

7 000 
18 000 
25 000 

3 000 

derleri 
Yüksek Denizcilik Okulu deniz 
taşıtlarının satmalma karşılığı 
Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme giderleri 

257 000 

5 000 

0 

335 000 

1 

15 000 

335 000 

1 

15 000 

799 
1 

800 

7 000 
18 000 
25 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

725 Kesim, fen aletleri ve malzeme
leri ve fotoğraf makina ve mal
zemesi satmalına ve onarma 
giderleri 

1 Mevcut alet ve malzemenin ] 
onarılması ve yenilenmesi \ 2 500 

2 Mevcutlara ilâveten alınacak 
alet ve malzeme karşılığı 

Bölüm toplamı 2 500 

Yedinci kısım toplamı 268 300 

1 

499 

500 

379 301 

1 

499 

500 

379 301 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

TOPLAM 

5 320 
2 191 781 

250 038 
1 027 451 

58 893 
268 300 

3 801 783 

5 320 
2 015 361 

219 400 
734 000 
11 500 

379 301 

3 364 882 

5 320 
2 015 741 

219 400 
734 000 

9 500 
379 301 

0 

İnşaat için Bayındırlık Bütçe
sine 0 97 000 0 

GENEL TOPLAM 3 801 783 3 461 882 3 363 262 



27 - Çalışma Bakanlığı 



Gerekçe 

Çalışma Bakanlığının 1949 yılı Bütçesi, (Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesindeki öğrenciler giderle
rine ait 80 bin liralık ödenek hariç) 

28 500 Milletlerarası Konferanslara iştirak edeceklerin yollukları olarak Başbakanlık Bütçe
sinde 

15 000 Taşıt satınalmması için Maliye Bakanlığı Bütçesinde 
1 760 900 Bakanlığın kendi Bütçesinde olmak üzere 

1 804 400 lira idi. 

îş yerleri, şehrin muhtelif yerlerine dağılmış vaziyette bulunan istanbul ile İzmir 'de iş müfettiş
lerinin bu yerlere süratle yetişebilmeleri için bu bölgeler çalışma müdürlükleri emrinde kullanıl
mak üzere alınması derpiş edilen iki kamyonetten istanbul'a ait olanının bu yıl içinde alınmasına 
tevessül edilmiş ve izmir'e ait olanının da geleces yıllarda alınması düşünülerek Maliye Bakanlığı 
1950 yılı Bütçesine taşıt satmalmma ödeneği konulma-lığı, l.omeranslara iştirak edeceklerin yolluk
ları olan 28 500 lira Çalışma Bakanlığı Bütçesine naklolunduğu Milletlerarası Çalışma Bürosu
na ait katılma payı 1949 yılı ek ödeneği ile ödenecek ve bâzı tertiplerden hizmeti aksatmamak şar-
tiyle bir miktar tasarruf da sağlandığı cihetle Bakanlığın 1950 Bütçesi; geçen yıl Bütçesinden 
215 771 lira eksiğiyle 1 545 129 lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Katî ihtiyaç karşısında bâzı tertiplere müfredatı aşağıda (A) işaretiyle yazılı 86 874 liralık ekle
me yapılması zorunda kalmdğı için bölümler itibariyle indirmeler yekûnu 302 645 lirayı bulmuş bu
nun müfredatı da (B) işaretiyle gösterilmiştir. 

A. Yapılan artırmalar 

Lira Çeşidi Gerekçesi 

36 300 Memurlar aylığı 

708 Geçici tazminat 

Bakanlığın teşkilâtına ait 4841 sayılı Kanuna bağlı cetveldeki 
216 memuriyetten 16 sı (L) cetvelinde bulunmakta idi. iş yer
lerinin devamlı olarak teftişi ve işçi ile iş veren arasmdaıd 
münasebet ve muamelelerin sili sık tetkiki işlerinin mevcut kadro 
ile tedvirinde güçlük çekildiğinden 4 aded iş müfetti
şinin ve 21 bölgedeki çalışma teşkilâtının teftişi işine 
Bakanlığın 7 müfettişinin kâfi gelmediğinden bir müfettiş ile 
bir müfettiş yardımcısının ve işçi sağlığı işleriyle vazifeli olan 
Genel Müdürlüğün, kabul buyrulan veya kanuniyet halini alması 
derdest bulunan yeni kanunların tatbikatına ait olarak artan iğ
lerinin 4 kişilik bir kadro ile görülmesinin müşkül bulunması se
bebiyle de bir şube müdürünün (L) cetvelinden çıkarılmasına katî 
zaruret ve ihtiyaç duyulmuştur. 

(L) cetvelinden fiilî kadroya nakledilen bir Bakanlık müfettişi, 
bir yardımcısı ile bir şube müdürü içindir. 

1 500 Yabancı dil para mü- Yabancı dil imtihanını verecek memurlara 
kâf atı ödenmek üzere konulmuştur. 

tüzüğü gereğince 
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Lira Çeşidi 

900 Memurlar ikramiyesi 

7 956 Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

1 000 İller ısıtma giderleri 

3 000 Kira karşılığı 

1 499 

500 

5 000 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine istinaden ve aylık tertibin-
deki ödeneğin binde biri nispetinde konulmuştur. 

Aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneğin % 5,5 u olarak hesap
lanmıştır. 

Bölge çalışma teşkilâtının 1949 yılındaki ısıtma ödeneği kâfi gel
mediğinden 1 000 lira aktarma yapılmıştı. Bu yıl ihtiyacı karşı-
lıyacak miktara çıkarılmıştır. 

Bakanlığın merkez teşkilâtından bir kısmının oturduğu kiralı bi
nanın kira bedeli 1948 yılında iki yıllık olarak ödendiğinden ge
çen yıl bütçesine bu bina için bir para konulmamıştı. Bu defa 
mezkûr binadan bâzı daireler Adalet, Gümrük ve Tekel Bakanlık
ları Binalarına nakledilmiş ise de Teftiş Kurulu ve Levazım Mü
dürlüğü binanın bir katını işgalde devam etmekte bulundukları 
için buraya ödenecek para bu yıl ancak 3 000 lira olarak teklif 
edilmaktedir. 

İller taşıt işletme gi- "] İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü emrine İş müfettişleri için 
deri i- tahsis edilecek kamyonetin işletme ve onarma giderlerini karşı-
lller onarma giderleri 

Staje gönderilecekler 
yolluğu 

28 500 Konferanslara gidecek
ler yolluğu 

11 Geçen yıl borcu 

86 874 

j lamak üzere konulmuştur. 

1949 yılı Bütçesinde 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı mem
leketlere gönderilecek memurların yolluğu tertibi bulunmadığın
dan yüksek tahsili olan ve yabancı dil bilen iki memurumuz, 
yolluğu kendi tarafından verilmek suretiyle, Milletlerarası Çalış
ma Bürosu tarafından vâki talep üzerine ve Bakanlığın iştigal 
mevzuuna giren işler üzerinde kurs görmek için gönderilmişti. 
Memleketimizde yeni bir konu olan bu işler için, Milletlerarası Ça
lışma Bürosunda staj yaptırılması suretiyle eleman yetiştirilmesin
de fayda ve hattâ zaruret bulunduğu nazara alınarak 5 000 lira
sı bu maksada tahsis olunmuştur. 

1950 yılında Milletlerarası Konferanslara iştirak edeceklerin yol
luğu olarak Başbakanlık Bütçesinde bulunan bu ödeneğin bu yıl 
Çalışma Bakanlığı Bütçesine aynen nakli zaruri görülmüştür. 

Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere bu miktar fazlasiyle 
konulmuştur. 
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B. İndirmeler 

I II 
Lira Çeşidi Lira Çeşidi 

898 
4 860 
4 440 

39 999 
2 400 

250 
850 

2 000 
1 400 
3 000 
1 000 
1 000 
2 000 

Açık aylığından 
Hizmetliler ücretinden 
Geçici hizmetliler ücretinden 
Yabancı uzmanlar ücretinden 
Doğum yardımından 
Yakacak zammından 
Merkez kırtasiyesinden 

» döşemesinden 
» öteberisinden 
> ısıtmasından 

İller kırtasiyesinden 
» döşemesinden 
» öteberisinden 

64 097 
4 550 
1 000 
1 000 
3 000 

25 999 
5 000 

10 000 
154 999 

25 000 

8 000 

I nci sütundakiler 
Basılı kâğıttan 
Giyeceklerden 
Sürekli görev yolluğundan 
Müfettişler » 
Yabancı uzmanlar yolluğundan 
Hakem kurulları huzur ücretinden 
Yabancı satmalma giderlerinden 
Milletlerarası Çalışma Bürosuna katılma 
payından 
Milletlerarası Çalışma Konseyi üyeliği 
yolluğundan 
Milletlerarası Çalışma Konseyi üyeliği 
giderlerinden 

64 097 
302 645 GENEL TOPLAM 



Rapor 
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Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığının 1950 Bütçe tasarısı tetkik edildi. 

Bakanlığın 1950 masraf tahminleri yekûnu 1 545 129 liradır. 1949 senesinin muhammen masraf 
toplamı 1 760 900 lira olmasına göre 1950 masrafları, 1949 dakinden (215 771) lira kadar eksik gö
rülmekte ise de 1949 Bütçesinde mevcut olan ve Milletlerarası Çalışma Bürosuna katılma payını 
teşkil eden 172 200 lira, 1950 Bütçesine konmıyarak Ocak ve Şubat 1950 aylarına ait ek ödenek 
Kanununa dercedilmiş olduğu için bu meblâğı, tenezzül miktarından indirmek gerekir. Böylece 
1950 senesindeki eksiklik 43 571 liraya iner. Buna karşı 1949 da Başbakanlık Bütçesinde bulunan ve 
milletlerarası kongre ve toplantılara katılma gideri olan 28 500 lira, 1950 de Bakanlık Bütçe
sine aktarıldığı için, 1950 Bütçesinin gerçek tenezzül miktarını bu rakamın ilâvesiyle 72 071 lira 
olarak kabul etmek yerinde olur. 

Bu şekilde tasarruflu olarak tesbit edilen yeni bütçede, bâzı tertiplerde artış vardır. Bunlar hak
kında aşağıda izahat arzedilmektedir: 

201 Merkez memurları aylığı 1 ve 2 : İller memurları aylığı 

1949 da (900 900) lira iken yeni bütçede (36 300) lira fazlasiyle 936 900 lira olarak teklif edilmek
tedir Fazlalık, (L) cetvelinde bulunan şu kadroların serbest bırakılmak istenilmesinden ileri gel
mektedir : 

f işçi Sağlığı Umum Müdürlüğü Şube Müdürü 
Merkezde -l Bakanlık müfettişi 

[ Müfettiş yardımcısı 

tilerde «j tş müfettişi 

l 
Bu kadroların bir yıllık ödeneği 36 300 lira tutmakta ve bütçede bu tertibe görülen fazlalığa teka

bül etmektedir. 

4841 sayılı Teşkilât Kanununa göre Bakanlığın aylıklı kadrosu, (L) cetvelinden bu kerre çıkarı
lacak olanlar da hesaba katılmak suretiyle 

Aded 

Aylık 

70 
60 
35 

f 80 
«1 70 
[ 60 

Aded 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

64 Merkezde 
143 İllerde 

207 
9 L cetvelinde 

216 

dan ibaret olmasına ve yeni çıkan Sigorta kanunları, Çalışma Teşkilâtına yeni vazifeler yüklemekte 
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bulunmasına göre işaret edilen 7 kadronun sersest bırakılması muvafık görülmektedir. 

205 : Geçici tazminat 

Fazlalık, L cetvelinden çıkarılması teklif edilen kadrolardan ileri gelmektedir. 

206/3 ve 4 : Doğum yardımı 

3 ncü madde ödeneğinin 1 250 liraya ve 4 ncü madde ödeneğinin 2 000 liraya çıkarılması 
gerekmektedir. 

302/5 : Isıtma 

Bu maddede 1 000 lira fazlalık vardır. 1949 da verilen tediye emri yekûnu 6 200 liradır. 

304/3 ve 4 : Merkez ve îller daireleri telefon ücretleri. 

Bu maddelerde bir fazlalık bulunmamasına rağmen raporda bahis mevzuu edilmesi, Çalışma 
Bakanlığınca şehirlerarası telefon muhaberesini azaltmak maksadiyle alman bir tedbire dikkati 
çekmek maksadından ileri geliyor. Gerçekten Çalışma Bakanlığı, zatî hususlar için şehirlerarası 
telefon muhaberesi yapılmasını önlemek maksadiyle, muhabere yapan ve yapılan daireleri, muhabere 
tarih ve mevzularını bir deftere kaydettirmek Umum Müdürlerle müstakil müdürlerden maadası
nı, şehirlerarası telefon muhaberesi yapmaya mezun kılmamak ve defter kayıtlarını, sonradan ge
len telefon faturalariyle karşılaştırmak şeklinde bir usul takibine başlamış ve böylece bu pahalı 
muhabereleri, resmî ve acele işlere hasretmenin yolunu bulmuştur, öteki Bakanlık ve müessesele
rin de ayni usulü tatbik etmesi için komisyon raporuna bir temenni dercini faydalı bulur ve bunu 
teklif ve rica ederim. 

305/1 : Kira karşılığı 

Bakanlık Teftiş Heyeti ve Levazım dairelerinin kira ile oturmakta olduğu binanın iki yıllık ki
rası, 1948 de peşin ödendiği cihetle bu bina için 1949 Bütçesinin kira ödeneği konmamıştı. Bu se
ne konmaktadır. Yeni bütçede merkeze ait 5 000 lira kira ödeneğinin 3 800 lirası, bu bina için, 
1 200 lirası da garaj içindir. 

309/5 : îller taşıtları işletme giderleri 

İstanbul'da teftiş dolaşmaları için alman bir kamyonetin işletme masrafıdır. 

408 : Bu bölüme konulan 5 000 lira, İş Kanunu gereğince kurulan heyet1 er içindir. Ancak İş 
Kanunu tadil edilmekte ve komisyonlardan geçen tadil tasarısının 32 nci maddesinde işçilere asgari 
ücret tâyini için yeni bir komisyon teşkili ve bu komisyon azasına huzur hakkı verilmesi kabul 
edilmiş bulunmakta olduğu halde, bu masraf bütçede derpiş edilmemiştir. 

Bunun için bu masrafa mukabil 408 nci fasla 5000 lira ilâvesine ihtiyaç vardır. Bakanlık büt
çesinden kısıntı yapılamadığına göre bütçe görüşmelerinin sonunda dikkate alınmak üzere 5 000 
liranın not edilmesini teklif ve rica ederim. 

453/2 : Bu maddedeki 28 500 lira, Milletlerarası Çalışma Konferansının İdare heyeti içtimalarm-
dan maadasına, yani konferans ve komisyonlar toplantılarına gönderi1 mekte olan ve ikisi Hükü
met Delegesi, biri İş verenler, diğeri İşçi Mümessili bulunan dört temsilcinin yolluk ve giderleri 
içindir. Bu ödenek 1949 da Başbakanlık bütçesinde idi. 

Bundan başka Çalışma Bakanlığının Millî Eğitim Bütçesinin 425/10 ncu fasıl ve maddesinde 
80 000 liralık talebe tahsisatı bulunmaktadır. Veri1 en malûmata göre Bakanlığın bugün İsviçre'de 
üç ve Amerika'da 2 tane talebesi mevcuttur. Mevcut talebenin tahsisatı 25 920 liradır. Yeniden gön
derileceklerin ödeneği de 21 780 liradır. Yekûnu 47 700 lira tutmaktadır. Yolluklar bu hesaptan 
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hariçtir. Bu hesaba göre bütçeye konan 80 000 lira talebe tahsisatı fazla görülmekte ise de bu hesabı 
Millî Eğitim Bakanlığnrn yaptığı ifade edilmiştir. 

Bakanlık bütçesi hakkında arzedilecek malûmat bundan ibarettir. Bu bütçe daha ziyade işçi ça
lışmasını nizamlama işiyle uğraşan bir teşkilât'n bütçesidir. Bundan başka Bakanlığın tesis mak
satları arasında çok ehemmiyetli bir yer tutan sosyal sigorta ve iş bulma mevzular; vardır ki Ba
kanlığa bağlı ayrı birer müessese tarafından, yani (îşçi Sigortaları Kurumu) ve (İş ve İşçi Bulma 
Kurumu) tarafından idare edilen bu işlere temas etmeye de ihtiyaç vardır. 

İşçi Sigortaları Kurumu, malûm olduğu üzere 1946 da kurulmuştur. O tarihten beri çıkan iki 
Sigorta Kanunu ile, yani (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları) ve (İhtiyar
lık Sigortası) kanunlariyle, bu kuruma ehemmiyetli vazifeler yükletilmiş olduğu gibi, yeni çıka
cak olan Hastalık Sigortası Kanunu, bu kurumun vazife ve ehemmiyetini daha da artıracaktır. Ku
rumun 1949 senesi on bir aylık stüasyon cetveline göre bu müddet zarfındaki gelir tahakkuku 
(10 229) milyon lira ve tahsilatı (7,9) milyon liradır. Yine on bir aylık masrafı (6, 43) milyon 
liradır. Kurumun hesap ve bilançolarını, müessesenin umumi heyeti tetkik, tasdik ve alâkalıları ib
ra ettiği için kurumun esasen uzun tetkika ihtiyaç gösteren malî durumu hakkında bu raporda mü
talâa arzedilemiyecektir. 

(İş ve İşçi Bulma Kurumu) ise, İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare ve murakabesine dair 
olan 3460 unmaralı Kanun hükmüne ve umumi murakabe heyeti ile bu teşekküllerin umumi heye
tinin murakabesne tâbi bulunmaktadır. Binaenaleyh bu kuruma her yıl Devlet Bütçesinden ya
pılmakta olan yardım dolayısiyle gerekli olan kontrol, 3460 numaralı Kanun çerçevesi dâhilinde 
icra edilmektedir. Yalnız bu kurumun 1950 Bütçesi, 800 000 lira olarak tesbit edilmiş bulunduğu 
halde, 1950 senesinde Maliye Bütçesine bu kurum için mevzu 350 000 liralık yardım tahsisa-
tiyle birlkte varidatının 650 000 liradan ibaret bulunduğuna, yani 150 000 lira açığı bulunduğuna 
işaret etmek icabetmektedir. Bu hususta verilen malûmata göre İş ve İşçi Bulma Kurumu Kanu
nunun 13 ncü maddesi gereğince kurumca şube açılan yerlerin il ve belediye bütçelerine % 1 i 
geçmemek üzere konması icabeden ödeneği x:/c .1 e çıkarmak maksadiyle teklif edilen kanun tadi
linin getireceği fazla hasılatla açığın kapatılmak istenildiği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bu va
ziyete göre kanun tasarısı, matlup şekilde çıkmadığı takdirde açığı kapatmak için masrafların 
indirilmesi gerekecektir. 

• • 

Malûm olduğu üzere Devletin işçi lehine müdahalesi üç şekil arzetmektedir: 1) İş akdine ait 
umumi hükümlerden farklı bir hukuk vücuda getirmek, 2) İşçileri korumak maksadiyle iş alanın
da kanuni bâzı vesayet tedbirleri almak, 3) Sosyal sigortalar kurmak. Memleketimizde sınai iş 
hayatının pek geniş olmamasına rağmen İş Kanuniyle ve sosyal sigorta kanunlariyle bu üç saha
da da faaliyete geçilmiş ve Çalışma Bakanlığının kurulduğu beş yıldan beri bu yolda hızlı adım-

.lar atılmış bulunuyor. Sosyal sigorta sistemi (İş kazaları, meslek hastalıkları, kazadan doğan 
malûllükler, hastalık, ihtiyarlık, âdi malûllük ve işsizlik sigortalarını) ihtiva ettiğine göre b'zde 
de - işsizlik sigortası müstesna - bu sistem tamam1 anmış gibidir. İş bulma vadisinde de İş ve İşçi 
Bulma Kurumu ile teşebbüse geçilmiştir. Yalnız bu kurumun vazifesi, işçileri mevcut işlere yer
leştirmeye inhisar etmektedir. Gerçi yabancı menleketl erdeki plasman büroları da aynı vazifeyi 
görmekte iseler de bizde işsizleri tesbit edip, bunlara mevcut işler dışında çalışma mevzuları ihdas 
etmek üzere hem sosyal, hem iktisadi mahiyette tetkikler yapmaya ve teşebbüslere girişmeye de 
ihtiyaç vardır. Gerçekten bâzı büyük şehir ve kasabalarımızda toprağı bulunmadığı için ziraatle 
uğraşamıyan ve bundan dolayı geçimini sanayi ve ticaret sahasındaki imkânlardan bekliyen, bu 
imkânlar daralmca işsiz kalan ve sefalete düşen insanlar vardır. Bu gibi işsizlerin miktarı hakkında 
bir anket yaptırarak mahallinin tabiî ve iktisadi şartlarına göre bunlara ne gibi işler temin edile-



— 510 — 
bileceğini salahiyetli heyetlere iktisadi bakımdan t^t'dk ettirerek bu çok mühim ve âcil işe de el 
koymak icabetraektedir. Bu tetkik neticelerine göre yapılması lâ>,.ımgelen işleri, tabiî Hükümet 
ve salahiyetli Bakanlıklar deruhde edecektir. Geçjcn yıl Bütçe Komisyonunda bu hususta tarafım
dan ileri sürülen ve o zamanın Çalışma Bakanı t; rafından da tasvip edilen bu anket ve tetkik tek* 
lifimi, bu yıl tekrarlamakta fayda görüyorum. Bir de liyakatli işçi yetiştirmek maksadiyle İş ve 
îşçi Bulma Kurumu Bütçesine (kurs masrafları) namı altında konan 25 000 lira pek kifayetsiz 
olduğu için bu ödeneğin artırılmasına çare aranmasını da temenni etmekteyim 

Raporumu saygılarımla birlikte arzederim. 

• v % ' i < v /•'•' U r f a M i l l e t v e k i l i 
* P * " • •*? * •• •*•;, •" y - • ' '" - , • - ••• . • •• . * ı:Sad Tekeli 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - ödenekler ve 
benzeri özlük haklar 

İkinci kısım - Persovıei gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı \ 
îller memurları aylığı $ 
Merkez memurları açık aylığı \ 
îller memurları açık aylığı S 

900 900 

900 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı 5 320 5 320 5 320 

333 600 
603 600 

1 
1 

333 600 
603 600 

1 
1 

Bölüm toplamı 901 800 937 202 937 202 

Hizmetliler ücreti 
Merkez hizmetlileı 
îller himetlileri ücreti ( x*' Ü W 37 620 67 620 
Merkez hizmetlileri ücreti ) ^ı goo ^ ^ ^ *®® 

Bölüm toplamı 127 800 122 940 122 940 

Geçici hizmetliler ücreti 4 440 0 0 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 40 000 1 1 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 21 852 22 560 22 560 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı "" ^ 2 7 000 7 000 7 000 
îller memurları çocuk zammı J 20 000 20 000 
Merkez memurları doğum yar- "i 
dimi < 5 000 1 000 1 200 
îller memurları doğum yardımı > 1 600 1 800 



Ödeneğin çeşidi 

Çalışma Bakanlığı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Merkez memurları ölüm yar- ) 
dimi [ 3 000 
tiler memurları Ölüm yardımı j 
Yakacak zammı 1 000 

Bölüm toplamı 36 000 

1 000 
2 000 
750 

33 350 

1 000 
2 000 
750 

33 750 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

îkiiH'i kısım toplamı 

O 

1 500 

900 

1 500 

50 335 
2 100 

• — — = : 

84 827 

58 291 
2 100 

— = = = = : 
1 178 844 

58 291 
2 100 

1 = = ^ ^ = = ^ 

1 179 244 

Üçüncü kısım - Yönetim, gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 

toplamı 

4 000 
7 000 
5 900 
3 000 
4 000 

23 900 

a ooo 
U) 000 
7 000 
2 000 

3 150 
5 000 
4 500 
3 000 
1 000 

16 650 

f> 000 
9 000 
5 000 
2 000 

3 150 
5 000 
4 500 
3 000 
1 000 

16 650 

5 000 
9 000 
5 000 
2 000 
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B. 

303 
304 

M. 

5 

1 

2 
3 

4 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret- ] 
leri \ 
îller posta ve telgraf ücretleri J 
Merkez daireleri telefon gider- ] 
leri j* 
iller telefon giderleri J 

1949 
Y ı l ı 

Öder, eği 
Lira 

6 000 

31 000 

15 000 

12 000 

13 000 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

28 000 

10 450 

3 000 
9 000 

5 000 
8 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

28 000 

10 450 

3 000 
9 000 

5 000 
8 000 

Bölüm toplamı 25 000 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 îller 25 000 

Bölüm toplamı 25 000 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez l 
2 îller $ 

147 000 

3 000 

25 000 

5 000 
23 000 

28 000 

117 001 

25 000 

5 000 
23 000 

28 000 

306 
307 

1 
2 
3 
4 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk 
başka giderleri 

ve 

7 000 

8 000 
30 000 
83 000 

26 000 

6 000 

7 000 
30 000 
80 000 

1 

6 000 

7 000 
30 000 
80 000 

1 

117 001 

1 000 
2 000 

1 000 
2 000 

Bölüm toplamı 3 000 3 000 3 000 
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B. M. 

Çalışma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1949 1950 yılı için 
f i l i Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

309 Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 
3 İller taşıtları işletme giderleri / 
4 İller taşıtları onarma giderleri \ 

Bölüm toplamı 

tîçüneü kısım toplamı 

2 000 2 000 2 000 

1 000 
1 

3 001 

279 90! 

1 000 
l 500 
500 

5 000 

239 101 

1 000 
1 500 
500 

5 000 

239 10] 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

403 Temsil giderleri 
408 Özel kanunlarına göre ödene 

cek huzur hakları 
451 Yayın giderleri 

1 Satma İma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklarij î -3 ta? 
ka her çeşit giderleri 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı karşılığı 

2 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 

3 Milletlerarası Çalışma Konse
yi üyeliğinin yolluk ve giderleri 

2 000 

10 000 

15 000 
15 000 

30 000 

2 000 

5 000 

5 000 
15 000 

20 000 

2 000 

5 000 

5 000 
15 000 

20 000 

0 

155 000 

0 

80 000 

5 000 

1 

28 500 

o5 000 

5 000 

1 

28 500 

55 000 



Çalışma Bakanlığı 
1949 
yı l ı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Milletlerarası Çalışma Konse
yi üyeliğinin' başka her çeşit 
giderleri 

Bölüm toplanı 

tç kongereler giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

13 000 

218 C00 

1 
1 

2)0 002 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

88 501 

1 
1 

120 503 

- 515 — 
i için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

88 501 

1 
1 

120 503 

Beşinci kısım Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1945 - 1948 yılları borçlan 

Beşinci kısım toplamı 

620 
730 

1 350 

631 
730 

1 361 

631 
730 

1 361 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplam: 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

5 320 
1 184 327 

279 901 
290 002 

1 350 

1 760 900 

5 320 
1 178 8-14 

239 101 
120 503 

1 361 

1 545 129 

5 320 
1 179 244 

239 101 
120 503 

1 361 

1 545 529 





28 - İşletmeler Bakanlığı 



Gerekçe 

Anayasanın 48 nci maddesiyle Bakanlıklar Kuruluşu hakkındaki 4951 sayılı Kanuna göre 
kurulan İşletmeler Bakanlığının - Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım dâhil -
1950 Bütçesi 10 982 484 lira olarak tanzim edilmiştir. 
Bütçenin 982 484 lirası Bakanlığa ve 10 000 000 lirası da Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne aittir. 

Memurlar aylığı : Bakanlığın kuruluşu u:ı dair teklif olunan Teşkilât Kanununa bağlı cet
veldeki kadroların ve 4598 sayılı Kanuna göre bulundukları kadrolara nazaran halen bir 
veya iki üst derece aylık alanlar ve gerek 1950 yılında ve irinde bulunduğumuz yıl içinde 
üst derece aylığı alacak olanlar göz önünde bulundurularak 550 000 lira konulmuştur. 

Açık aylığı : Teklif edilen Teşkilât Kanununa göre açıkta kalması muhtemel memurların 
aylıklarının karşılığı olarak konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti : Aded ve ücretleri (D) cetvelinde gösterilen hizmetlilerin yıllık tu
tarıdır. 

Geçici tazminat : Memurlar aylığı tertibinde arzolunduğu veçhile Teşkilât Kanununa 
bağlı cetveldeki kadroların ve 4598 sayılı Kanun gereğince bir veya iki üst derece fark
larının karşılığıdır. 

Çocuk zammı : Mevcut çocuk adedi ve 1950 yılındaki muhtemel artış göz önünde tutula
ra!" konulmuştur. 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre verilecek ikramiye karşılığı : Memurlar ay
lığı yıllık tuf.'i:-ınııı binde biri olarak hesap edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D ve J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : Aylıklar ve hizmetliler ücreti ter-
tiplerindeki ödeneklerin % 5,5 üzerinden hesap edilerek konulmuştur. 

Kırtasiye : Bakanlığın yeniden teşekkül etmiş olması sebebiyle teşkilâtının bu bakımdan 
olan ihtiyaçları göz önünde tutularak 5 400 lira teklif olunmuştur. 

Döşeme ve demirbaş : Yeniden kurulacak teşkilâtın lüzumlu döşeme ve demirbaş ihtiyaç
ları ve mevcutların esaslı tamiri için 4 000 lira konulmuştur. 

Öteberi : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının işgalinde bulunan kısımlarla umumi bahçede 
sarfolunan şehir suyu, bahçenin tanzimi, büroların temizlik işleri ve içme suyu bedeli ve 
bunların dışında kalacak diğer müteferrik hususların temini için 7 500 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

Aydınlatma : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına ait büroların aydınlatma masrafı da 
işletmeler Bakanlığı bütçesinden ödeneceği ve her iki Bakanlığın aydınlatmasının ve asan
sörlerinin sarfiyatının ancak 10 000 lira ile karşılanabileceği anlaşılmıştır. 
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Isıtma : Üç Bakanlığın işgalinde bulunan binanın ısıtma işi İşletmeler Bakanlığımca 
idare edilmektedir. Binanın senelik kömür kontenjanı 350 ton olup bunun nakliye ücreti. 
odun bedeli ve bu husustaki vergiler de göz önünde tutularak 17 500 lira ile ve âzami 
tasarrufa riayet edilmek suretiyle temine çalışılacaktır. 

Kira karşılığı : Makam otomobili için bir garaja ihtiyaç görülmüş ve aylığı 100 lira ile 
bir garaj kiralanacağı anlaşılmış olduğundan 1 200 lira konulmuştur. 

Onarma Giderleri : Bakanlık binası dahilindeki küçük onarmaların karşılığıdır. 
Taşıt alınması için Maliye Bütçesine : Bakanlığın kuruluşunda Maliye Bakanlığınca veril
miş olan otomobilin eski model ve bozuk bulunması ve aynı zamanda yedek parçalarının da 
mevcut olmaması sebebiyle istifade edilemediğinden yeni bir otomobil satmalınması 
içindir. 



Rapor 
22.1 . İ95Ö 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

işletmeler Bakanlığı 1950 malî yılı Bütçe tasarısı üzerindeki incelemelerin neticeleri sırasiyle 
aşağıda arzedilmiştir. 

Kuruluş: 

İşletmeler Bakanlığı 4951 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetle 8 Haziran 1949 tarihinde kurul
muştur. 

Bu Bakanlığa 16 . I . 1949 tarihinde «Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı» adı altında Ticaret Ba
kanlığı ile birleştirilmiş bulunan Ekonomi Bakanlığının 28 . I . 1948 tarih ve 4842 sayılı Kanunla 
kabul edilmiş kadrolarından ilişik listede gösterilen (103) ve Ticaret Bakanlığı kadrolarından 
da (1) ki ceman (104) kadro tefrik edilmiş (Ek: 1) ve ayrıca 1949 yılı Bütçesinin Ekonomi kıs
mından da 308 166 liralık ödenek devrolunmuştur. 308 166 lira ödeneği 1 . VIII . 1949 tarihinde 
devralmış olan İşletmeler Bakanlığı, 15 . XI I . 1949 tarihine kadar bu ödeneğin «183 259» lirasını 
sarf etmiş ve bakiye «124 907» lira kalmıştır. 

Kadro vaziyetine gelince: 4842 sayılı Kanuna bağlı cetveldeki (425) aded kadronun (103) ü 
1949 yılı bütçesinde (L) cetveline alınmış bulunmaktadır. Geri kalan (272) kadrodan (169) u 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında kalmış ve (103) ü de işletmeler Bakanlığına geçmiş ve ayrıca 
Ticaret Bakanlığı kadrolarından 100 lira asli maaşlı Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü de İşlet
meler Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığın devraldığı bu kadrolardan halen (24) ü münhaldir. 
(Ek: 3) 

işletmeler Bakanlığı kadrosunda halen çalışan memurlardan (51) i kadrosu dâhilinde, (14) ü 
bir üst derece ve (8) memur da iki üst derece üzerinden maaş almaktadırlar. (1.8) memura da bir ve
ya iki üst derece üzerinden kadro maaşları verilmektedir. 

1950 yılı Bütçesinde 982 484 liralık tahsisatla yer almış bulunan İşletmeler Bakanlığı, kurulu
şunu mütaakıp kendisine verilen ödevleri yerine getirebilmek maksadiyle Teşkilât Kanunu hazır
lamış ve Büyük Millet Meclisine takdim etmiş bulunmaktadır. 

Takdim edilen bu tasarıda az memurla çok iş görmek amacının güdüldüğü gibi bu maksatla 
memur adedi üzerinde hassasiyetle durulduğu görülmüştür. 

Teftiş Kurulu, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Plân Kurulu Başkanlığı gibi 3 ana grup
la Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği ve özel Kalem, özlük İşleri, Levazım ve Evrak müdürlükle
rinden ilbaret (bulunan bu yeni teşkilâtın iltizam eylediği kadro adedi (93) tür. Bunların senelik 
ödenek tu t an 511 800 lira olarak hesap edilmiştir. Bundan başka halen mevcut kadrolarda üst 
derece alanjarla 1950 yılında üst derece alacak olanların da farkları göz önünde Itutularak 38 200 
liralık foit ilâve yapılmak suretiyle memurlar aylıkları ödeneği 550 000 lira olarak teklif edilmiş
tir. Ayrjçf I l ı k t a kalması muhtemel bulunan memurlar için de açık aylığı karşılığı olarak 20 000 
lira tek.jHI Okunmuştur. 

Ekpnomi ve Ticaret, Millî Eğitim ve İşletmeler Bakanlığı bir binada toplanmış bir vaziyette 
bulunmaktadırlar. Teşkilât Kanunu ile yeni vazifeler alacak olan İşletmeler Bakanlığının memur
larının faugiinkü sıkışık vaziyette çalışmalarının devamına ve bu durumda çalışmalardan isteni
len if^dımanın alınmasına imkân göremediğimizi /bu vesile ile arzetmeyi bir vazife biliriz. 
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Geçen sene binanın müşterek işlerini görmüş olan Ekonomi Bakanlığının Ibu 'husustaki görev

lerine İşletmeler Bakanlığı tarafından devam edileceğinden Ibu vaziyet itibara alınarak 'bütçe ta
sarısına lâzımgelen tahsisat konulmuştur. 1:.! " 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri için evvelki senelerde Ekonomi Bakanlığının yapmış olduğu 
sarfiyatın İşletmeler Bakanlığı işlerine taallûk eden kısmı göz önünde tutularak bütçeye posta 
ve telgraf için 10 000 ve telefon için de 16 000 liralık tahsisat konulmuş 'bulunmaktadır. Bu tah
sisat Ekonomi Bakanlığının geçen yıl bütçesinde posta, telgraf için 15 000 ve telefon için de 
25 000 lira olmak üzere ceman 40 000 liradır. 

Bütçede görülen 1 200 liralık kira karşılığı tahsisat, bakanlık otomobili için tutulacak garaj 
kira bedeli karşılığıdır. 

Ekonomi Bakanlığının evvelki sene bütçesine konulmuş »bulunan tahsisatla alman taşıt, Eko
nomi ve Ticaret Bakanlıklarının birleştirilmesi üzerine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına devredil
miş ve Ticaret Bakanlığının kullandığı taşıt da Maliyeye iade edilmiştir. 

İşletmeler Bakanlığının kurulması üzerine bakana ait taşıt (bulunmadığından bu ihtiyacın Ma
liyeden alman eski bir otomobil ile teminine çalışılmış ise de otomobilin fazla hurda ve yedek 
aksamı bulunmaması dolayısiyle kullanılması kaibil olamamış ve Maden Tetkik ve Aramadan mu
vakkaten alman bir 'otomobil ile bu hizmetin ifasına çalışılmıştır. Bu vaziyetin bu şekilde devamı 
kabil olamıyacağmdan yeniden bir taşıt alınması lüzumuna fbinaen Maliye Bütçesine devredilmek 
üzere 18 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. 

Bütçede ayrıca 10 milyon liralık bir tahsisat 'bulunmaktadır. Bu da 2804 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yapılan yardımdır. 

Keyfiyeti arzederiz. 
Erzincan Milletvekili 

Nahid Pekcan 
Kırşehir Milletvekili 

Şevket Torgut 
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R M. Ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım• - Ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

1949 
Y • 1.1 
deneği 
Lira 

. 

1950 
irükümetçe 

islenen 
Lira 

... . -. .. . ... .. 

yılı . için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 
___ 

101 Bakan ödeneği 5 320 5 320 

Birinci kısım toplamı f> 320 5 320 

inei kısım - Personel gider
leri 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı 550 000 550 000 
2 tiler memurları aylığı .1 1 
3 Merkez memurları açık aylığı 20 000 20 000 
4 İller memurları açık aylığı I 1 

Bölüm toplamı 570 002 570 002 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 112 200 112 200 
2 tiler hizmetlileri ücreti I 1 

Bölüm toplamı 112 201 112 201 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 1 1 
2 filer geçici hizmetlileri ücreti 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 1 1 

II - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 33 478 33 478 
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İşletmeler Bakanlığı 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 
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1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

208 

209 

210 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 

2 İller memurları çocuk zammı 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 
4 tiler memurları doğımı yardımı 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 
6 İller memurları ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 
Temsil ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

15 000 
1 

3 200 
1 

4 000 
1 

22 203 

.15 000 
1 

3 400 
1 

4 000 
1 

22 403 

1 500 

550 

37 521 
2 100 

779 558 

1 500 

550 

37 521 
2 100 

779 758 

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Bölüm toplamı 

5 400 
4 000 
7 500 

10 000 
17 500 

5 400 
4 000 
7 500 

10 000 
17 500 

44 400 44 400 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

309 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

303 Basılı kâğıt ve defterler 5 000 5 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
2 îller posta ve telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon gider

leri 
4 tiler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 tiler 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 
5 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarımı! yolluk ve 
başka giderleri 

10 000 
1 

16 000 
1 

26 002 

1 200 
1 

1 201 

5 000 

3 000 
25 000 
45 000 

1 

10 000 
1 

16 000 
1 

26 002 

1 200 
1 

1 201 

5 000 

3 000 
25 000 
45 000 

1 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

Bölüm toplamı 73 002 73 002 

Merkez 
tiler 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar giderleri 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma gi-
rlprlp.ri 

5 000 
1 

5 001 

2 000 

2 000 

5 000 
1 

5 001 

2 000 

2 000 
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B. 

403 
451 

M. 

3 

4 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Temsil giderleri 
Yayın giderleri 
Satın alma ve abone giderleri 
Başka her çeşit giderler 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği. 
Lira 

• 

1950 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 500 

500 

6 000 

165 606 

2 000 

3 500 
2 500 

iı için 
Koırdsyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 500 

500 

6 000 

165 606 

2 000 

3 500 
2 500 

Bölüm toplamı 

457 îç kongreler 

Dördüncü kısım toplamı 

6 000 

1 500 

9 500 

6 000 

1 500 

9 500 

501 

601 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Beşinci kısam toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 

2 000 

2 000 

10 000 000 

2 000 

2 000 

10 000 000 

Altıncı kısım toplamı 10 000 000 10 000 000 



İşletmeler Bakanlığı 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma giderleri 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

TOPLAM 

5 320 
779 558 
165 606 

9 500 
2 000 

10 000 000 
2 500 

10 964 484 

5 320 
779 758 
165 606 

9 500 

2 000 
10 000 000 

2 500 

0 

Taşıt satmalmması için Maliye 
Bütçesine 18 000 0 

GENEL TOPLAM 10 982 484 10 964 684 

2 500 2 500 

2 500 2 500 



B - Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 



Hükümetin gelir bütçesi gerekçesi 

1950 Malî yılı içinde elde edileceği tahmin olunan gelirlerin toplamı 1 312 381 043 liradır. Bu 
miktar 1949 tahminlerinden 60 578 149 lira fazladır. 

1949 yılma nazaran 1950 de, Kazanç, İthalât Muamele vergileri hariç olmak üzere, Muamele ve 
İstihlâk vergileri, tedavül vergileri ve harçlar, Tekel gelirleri, Radyo ve Millî Piyango gelirleri ve 
çeşitli gelirler bölümlerinde umumiyetle fazlalık, İktisadi Buhran Vergisi, Hayvanlar Vergisi, it
halât Muamele Vergisi, Su ve Kara vergileri Tayyare Resmi, peşin ve taksitle satılan gayrimenkul-
ler bedelleri, menkul mallar satış bedeli ve ithalâttan alman prim bölümlerinde ise noksanlık vardır. 

Fazlalıkların tutarı 78 084 836 lira, eksilişlerin tutarı da 17 506 687 liradır. 

Tahmine esas teşkil eden sebep ve unsurlar bölüm sırasiyle ve teker teker aşağıda arzolunmuş-
tuı*. 

BÎRÎNCI KISIM 

İrat ve Servet vergileri 

Bölüm : 1 

Gelir Vergisi 

Yüksek Meclisçe 3 . 6 . 1949 tarihinde kabul edilmiş bulunan 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
l Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kanun hükümlerine nazaran bir takvim yılı içinde 
elde edilen kazanç ve iratların vergileri, ertesi malı yılda tarh ve tahsil olunacağından 1950 tak
vim yılma ait kazanç ve iratların Gelir Vergisi ancak 1951 yılı Bütçesinde yer alacaktır. 

Şu kadar ki 1950 Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan kimselerin vergileriyle serbest mes
lek erbabına ödenecek ücretlerden ve menkul sermaye iradı sahiplerine yapılacak tediyelerden tev
kif edilen vergiler yıl içinde tahsil edilecektir. 

Kanunun ilk tatbik yılı olması dolayısiyle tahmini katı rakamlara istinat ettirmek imkânı bulu
namamıştır. Mükellefiyetten çıkma ve yıl içinde hesap kesme hâdiseleri nispeten mahdut o duğun-
dan 1950 yılında bu bölüme girecek gelir; daha ziyade serbest meslek erbabına yapılacak tediye
lerden tevkif suretiyle alınacak vergilere münhasır olacaktır. 

Bu kaynaktan sağlanacak gelirin ise 400 000 lira civarında olacağı telimin olunmaktadır. 

Bölüm : 2 

Kurumlar Vergisi 

3 . 6 . 1949 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul edilen 5422 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu 
1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kanun hükümlerine nazaran bir takvim yılı içinde 
elde edilen kazanç ve iratların vergileri ertesi bütçe yılında tarh ve tahsil olunacağından kurumla
rın 1950 takvim yılı kazançlarına ait vergileri 1951 yılı. Bütçesinde yer alacaktır. 

Ancak, 1950 Bütçe yılı içinde faaliyetini terkedeıı veya devir ve tasfiye edilen kurumların, fa
aliyet sürelerine ilişkin vergileriyle 2395 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan daha evvelki seneler 
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kârlarından Kazanç Vergisi ödenmeden ayrılmış olan ihtiyat akçelerinden sermayeye ilâve edilen 
mebaliğe ait vergiler 1950 de ödenecektir. 

Bu hallerin pek nâdir olması sebebiyle bu kaynaklardan sağlanacak gelirin 100 000 lirayı aşmı-
yacağı tahmin olunmaktadır. 

Bölüm : 3 

Esnaf Vergisi 

3 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Meclisçe kabul edilen 5423 numaralı Esnaf Vergisi Kanunu 
1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu vergiye tâbi esnaf da 1950 takvim yılındaki faa
liyetleri dolayısiyle salınacak vergiyi 1951 Bütçe yılında »diyeceklerdir. Ancak 1950 yılı içinde 
işlerini bırakan mükelleflerin vergileri aynı yıl içinde tahsil olunacaktır. 

Yapılan anketlere göre işini bırakan mükelleflerin adedi her sene 15 - 20 bin civarındadır, bu 
adedler göz önünde tutulmak suretiyle bu bölümün geliri 500 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 4 

Kazanç Vergisi 

1. Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri : 

Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerden Ruhsat ve Unvan Tezkeresi ve vergi karnesi harcı olarak. 
1948 yılında 3 630 995 lira tahsil edilmiştir. 

1949 da bu gelirlerin 3 700 000 lira getireceği tahmin edilmişti. Buna mukabil 1949 yılının ilk 
9 ayında (Ocak - Eylül) 3 519 418) lira tahsil edilmiştir. Bu miktar 1948 yılının aynı devre
sindeki tahsilata nazaran 141 116 lira bir fazlalık arzetmektedir. Artış nispeti % 4,17 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 3 519 418 liraya, 1948 yılının üç aylık (Ekim - Aralık) tah
silatı olan 254 569 lira ile bu miktarın % 4,17 nispetindeki artış payı olan 10 615 lira ilâve edilmek 
suretiyle 1949 yılı sonunda bu bölümden 3 784 602 lira tahsil olunacağı hesap edilmiştir. 

Buna nazaran 1950 yılı için ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri harcını 3 785 000 
lira olarak tahmin etmek lâzımgelirse de yeni vergi kanunları ile kurumlar ruhsat tezkeresi al
maktan vareste tutulduklarından dolayı bu bölüm geliri bir miktar noksaniyle 3 500 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

2. Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alman Kazanç Vergisi : 

Bu verginin 1948 yılı tahsilatı 118 904 905 lira, 1949 Bütçesindeki tahmini ise 116 000 000 li
radır. 

Buna mukabil 1949 yılının ilk 9 ayında 91 558 332 lira tahsil olunmuştur ki, bu miktar 1948 yı
lının aynı devresindeki tahsilata nazaran 3 971 446 lira bir fazlalık arzetmektedir. Artış nispeti % 
4,53 tür. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 91 558 332 liraya, 1948 yılının son üç aylık tahsilatı olan 
30 801 252 lira ile bu miktarın % 4,53 nispetindeki artış payı olan 1 395 296 lira ilâve edilmek su
retiyle 1949 yılı sonunda bu maddeden 123 754 880 lira elde edileceği hesaplanmıştır. 

Buna nazaran 1950 yılında ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alınacak Kazanç Vergisini 
124 000 000 lira olarak tahmin etmek icabederse de: 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu hükümlerine göre halen istisnai muameleye tâbi tutulan mü-
taahhitlerle (1 Ocak 1950 tarihinden evvel taahhüde girişmiş olanlar hariç) ecnebi nakliyat kumpan
yaları şube ve acenteleri, damga pulu ve kıymetli evrak bayileri ve aynı kanunun 28 nci maddesine 
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giren mükellefler, 1950 yılında haiz bulunacakları şartlara göre gelir, Kurumlar veya Esnaf Vergi
lerine tâbi olacaklarından bunlardan yıl içinde vergi tevkif atı yapılamıyacağı göz önünde tutularak, 
1950 Bütçe yılında bu verginin 114 000 000 lira getireceği tahmin olunmuştur. 

3. Hizmet erbabından alman Kazanç Vergisi : 

Bu maddeden 1948 yılında elde edilen gelir 57 441 336 liradır. 1949 Bütçesinde ise 56 700 000 
lira tahmin olunmuştur. Buna mukabil yılın ilk 9 ayında 22 719 334 lirası mahsuben 26 314 699 
lirası nakden olmak üzere ceman 49 034 033 lira tahsil olunmuştur. Buna nazaran 1949 yılı sonun
da bu gelir: 

1949 (Ocak - Eylül) tahsilatı (Mahsuben) 22 719 334 
1949 ( » » ) » (Nakden) 26 314 699 
1948 Yılı (Ekim-Aralık) » ( .» ) 9 609 923 
1948 > .» » » (Mahsuben) 283 254 
1948 » » % 6,37 nispetindeki artış farkı 612 152 

59 539 362 lira olacaktır. 

1950 yılında sağlanacak gelir buna göre 59 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 5 

İktisadi Buhran Vergisi 

1. Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden : 

Ticari ve sınai teşebbüs erbabından 1948 yılında tahsil edilen Buhran Vergisi 10 645 104 lirayı 
bulmuştur. 1949 yılmda 10 500 000 lira tahmin edilen bu vergiye mahsuben yılın ilk 9 ayında 
8 578 219 lira sağlanmıştır. Bu miktar 1948 yılının aynı devresindeki tahsilâtına nazaran % 5,83 nis
petinde fazlalık arzetmektedir. 

Buna göre bu madde geliri bu yıl içinde : 

1949 9 aylık tahsilatı 8 578 219 
1948 Son üç aylık tahsilatı 2 518 833 
1948 Üç aylığına isabet eden artış farkı 146 847 

11 243 899 Lira olacaktır 

Bu miktardan ticari ve sınai teşebbüslerden alman Kazanç Vergisine ait izahat sırasında da ar-
zedilmiş olduğu üzere mütaahhitler, ecnebi nakliyat kumpanyaları, damga pulu bayileri ve ka
zanç Vergisi Kanununun 28 nci maddesi şümulüne giren mükelleflere ait olup 1951 yılına intikal 
edecek olan 743 000 lira indirilerek 1950 yılı için bu madde geliri 10 500 000 lira tahmin olunmuş
tur. 

2. Hizmet erbabından alman Buhran Vergisi: 

Bu verginin 1948 yılı tahsilatı 93 975 353 lira, 1949 yılı tahmini ise 93 500 000 liradır. 
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1949 yılı Aralık ayı sonuna kadar elde olunacak gelirin aşağıda görüldüğü üzere : 

1949 
1949 
1948 
1948 
1948 

9 aylık tahsilatı 
9 aylık tahslâtı 
Son 3 aylık tasilâtı 
Son 3 aylık tahsilatı 

(Mahsuben) 
(Nakden ) 
(Mahsuben) 
(Nakden ) 

Son 3 aylık nakdî tahsilâtına isabet eden 
'% 7,08 nispetindeki artış farkı 

40 985 259 
41 632 543 

275 041 
15 216 288 

1 077 313 

99 186 444 lira olacağı anlaşılmaktadır. 

Buna göre 1950 yılında bu bölüm için 99 000 000 lira gelir tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 6 

Muvazene Vergisi 

1948 yılı tahsilatı 69 201 280 lira, 1949 Bütçe yılı tahmini ise 69 100 000 liradır. Yılın ilk 9 ayın
da nakit ve mahsup olmak üzere 58 589 883 lira tahsil olunmuştur. Geçen yılın aynı devresindeki 
tahsilata nazaran % 2,78 nispetinde artış vardır. 

Buna göre 1949 Aralık sonuna kadar tahsilatın: 

1949 
1949 
1948 
1948 
1948 

ilk 9 aylık tahsilatı 
İlk 9 aylık tahsilatı 
Son üç aylığı 
Son üç aylığı 

(Mahsuben) 
(Nakden ) 
(Nakden ) 
(Mahsuben) 

Son üç aylığı nakdî tahsilâtına isabet 
eden % 2,78 nispetindeki artış farkı 

27 
31 
11 

481 965 
116 918 
924 990 
386 494 

331 514 

71 241 881 lira olacağı anlaşılmaktadır. 

1950 yılı Muvazene Vergisi buna dayanılarak 71 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 7 

Hava Kuvvetlerine Tardım Vergisi 

1948 y^lı tahsisatı 48 068 829 lira, 1949 tahmini ise 47 700 000 liradır. 1949 yılının ilk 9 ayında 
40 547 681 lira tahsil olunmuştur. Bu yılın 9 aylık nakdî tahsilatında geçen yılın aynı devresi 
nakdi tahsilâtına nazaran % 4,17 nispetinde artış görülmektedir. 

Buna göre yılhk tahsilatın : 

1949 
1949 
1948 
1948 
1948 

9 aylık tahsilatı (nakden) 
9 aybk tahsilatı (mahsuben) 
Son 3 ayrk nakdî tahsilatı 
Son 3 aylık mahsuben tahsilatı 
Son 3 aylığa isabet eden % 4,17 nispetindeki 
artış farkı 

23 450 688 
17 096 993 
8 735 492 

218 467 

464 270 

49 965 910 Lira olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu miktar göz önünde bulundurularak 1950 yılında Hava Kuvvetllerine Yardım Vergisinden sağ
lanacak gelir 49 500 000 lira tahmin olunmuştur, v 
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Bölüm : 8 

Hayvanlar Vergisio 

1. Davar ve develerle domuzlardan alman hayvanlar vergisi : 

Bu verginin 1948 yılı tahsilatı 25 996 132; 1919 tahmini ise 26 000 000 liradır. 1949 yılının ilk 
9 ayında 20 353 869 lira tahsil olunmuştur. Bu miktar, 1948 y'lınm aynı devresindeki tahsilata 
nazaran 1 328 148 lira bir noksanlık arzetmektedir. eksilme nispeti % 6,12 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 20 353 869 lirayı, 1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 
4 322 192 lira ilâve ve yekûndan bu miktarın % 6,12 nispetindeki eksiliş payı olan 264 518 lira ten
zil edilmek suretiyle 1949 yılı sonunda bu gelirden 24 411 543 lira elde edileceği anlaşılmıştır. 

Buna göre 1950: Bütçesi için 24 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

2. Diğer hayvanlar : 

1948 yılı tahsilatı 6 011 876 lira; 1949 tahmini 6 000 000 liradır. Buna mukabil 1949 yılmm ilk 
9 ayında 4 237 862 lira tahsil olunmuştur ki bu miktar, 1948 yılının aynı devresindeki tahsilata 
nazaran 6 607 lira bir noksanhk arzetmektedir. Eksilme nispeti % 0,15 tir. 

1949 yıl mm 9 aylık tahsilatı olan 4 237 862 lirava 1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 1 772 009 
lira ilâve ve yekûndan bu miktarın % 0,15 nispetindeki eksiliş payı olan 2 658 lira tenzil edilmek su
retiyle 1949 yılı sonunda bu gelirden 6 007 213 lira elde edileceği hesap edilmiştir. 

Diğer taraftan 1949 yılı kayıt ve yoklama neticelerine göre bu verginin tahakkuku 6 132 592 li
radır. 

Buna göre, 1950 bütçesi için bu madde geliri 6 100 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 9 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisinin 1948 yılındaki tahsilatı 2 374 027 lira, 1949 tahmini ise 2 400 000 li
radır. Buna mukabil 1949 yılının ilk 9 ayındaki tahsilat 1 924 993 liradır ki, bu miktar 1948 yılının 
ayni devresindeki tahsilata nazaran 222 581 lira bir fazlalık arzetmektedir. Artış nispeti % 13,07 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 1 924 993 liraya 1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 685 3'i8 
lira ile bunun % 13,07 nispetindeki artış payı olan 89 573 lira ilâve edilmek suretiyle 1949 yılı so
nunda bu vergiden 2 699 904 lira elde edileceği anlaşılmıştır. 

Bu hesaba istinaden 1950 bütçesi için bu bölüm hasılatı 2 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 10 

Binalardan alınan Savunma Vergisi 

Binalardan alman Savunma Vergisinin 1948 yılı tahsilatı 4 262 934 lira, 1949 tahmini ise 4 000 000 
liradır. 1949 yılının ilk 9 ayındaki tahsilat 3 004 074 liradır ki, bu miktar, 1948 yılının ayni devre
sindeki tahsilata nazaran 157 293 liralık bir noksanlık arzetmektedir. Eksiliş nispeti % 4,97 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 3 004 074 liraya 1948 yümm son 3 aylık tahsilatı olan 1 099 685 
lira ilâve ve yekûndan bu miktarın % 4,97 nispetindeki eksiliş farkı olan 54 654 lira tenzil edilmek 
suretiyle yıl sonunda bu vergiden 4 049 105 lira elde edileceği hesaap edilmiştir. 

Bu miktar ve vergiye tâbi yeni inşaattan sağlanacak gelir de hesaba katılmak suretiyle 1950;yılı 
için bu bölüm geliri 4 100 000 lira tahmin olunmuştur. 
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ÎKÎNCÎ KISIM 

Muamele ve istihlâk vergileri 

Bölüm : 11 

Gümrük vergileri 

1. Gümrük Resmi : 

1948 yılında tahsil olunan Gümrük Resmi 113 687 921 lira, 1949 yılı tahmini 113 000 000 lira
dır. 1949 yılının ilk 9 ayındaki tahsilat da 82 282 615 lirayı bulmuştur. 

Bu yılın tahsilatında geçen yılın aynı devresi tahsilâtına nazaran % 1,21 nispetinde cüzi bir 
düşüş kaydedilmiştir. Buna göre yıl sonunda tahsilatın bütçe tahminine yaklaşacağı anlaşılmakta
dır. 

1949 da elde edilen bu netice göz önünde tutularak 1950 yılı Bütçesinde Gümrük Resmi ha
sılatı 113 000 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

2. Ardiye ücretleri : 

Ardiye ücretlerinden 1948 yılında 234 743 lira elde edilmiştir. 1949 tahmini 210 000 liradır. 
Bu yılın 9 aylık tahsilâtına nazaran yıl sonuna kadar tahmin edilen miktarın elde edileceği an
laşılmaktadır. 

Buna göre 1950 yılı için de 210 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 12 

Muamele Vergisi 

1. İthalât Muamele Vergisi : 

İthalât Muamele Vergisinin 1948 tahsilatı 114 789 139 lira, 1949 tahmini 115 000 000 liradır. 
1949 un ilk 9 ayındaki tahsilat 78 717 069 liradır ki, 'bu miktar, 1948 yılının aynı devresindeki 
tahsilata nazaran 6 635 051 lira bir noksanlık arzetmektedir. Eksiliş nispeti % 1,11 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 78 717 069 liraya, 1948 yılının son üç aylık tahsilatı olan 
29 409 340 lira ilâve ve yekûndan bu miktarın % 7,77 nispetindeki eksilme payı tenzil edilmek 
suretiyle yıl sonunda bu gelirin 105 841 304 liraya 'baliğ olacağı hesaibedilmiş ve buna istinaden 

1950 Bütçesi için hu madde geliri 106 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. imalât Muamele Vergisi : 

Dahilî imalât Muamele Vergisinin 1948 tahsilatı 110 619 597 lira, 1949 tahmini 104 000 000 
liradır. 1949 yılının ilk 9 ayında tahsilat 87 001 951 lira ve artış nispeti de % 14,46 dır. Bu mik
tara 1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 34 738 997 lira ile hunun artış payı olan 5 023 258 lira 
ilâve edilmek suretiyle yıl sonunda bu gelirin 123 764 206 liraya baliğ olacağı hesahedilmiştir. 

Buna binaen, fiyatlardaki cüzi düşüklük de göz önünde tutularak, 1950 Bütçesi için bu mad
denin geliri geçen senenin tahmininden 21 milyon lira fazla olmak üzere 125 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

3. Bankalar Muamele Vergisi : 

Bankalar Muamele Vergisinin 1948 tahsilatı 15 863 265 lira, 1949 tahmini ise 15 500 000 liradır. 
Bu yılın ilk 9 ayında 12 235 316 lira tahsil olunmuştur, Geçen yıla nazaran tahsilatta % 1,72 nis
petinde bir düşüş mevcuttur. 
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Bu düşüş hesaba katıldığı takdirde yıl sonunda bu vergi hasılatının 15 400 000 lira civarında 

olacağı anlaşılmaktadır. 

Buna göre 1950 yılı için de 15 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 13. 

Dahilî îtihlâk Vergileri 

1. Şeker ve Glikoz istihlâk Vergisi : 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisinin 1948 tahsilatı 60 927 077 lira, 1949 tahmini 119 000 000 
liradır. 1949 un ilk 9 aylık tahsilatı 87 274 091 liradır. Eylül 1948 de şeker fiyatlarına yapılan 
mühim miktardaki zam dolayı siyle bu vergi gelirini geçen seneki tahsilâtına nazaran tahmin etmek 
doğru olamıyacağmdan memleketimizin bir yıllık şeker istihlâki tahmine esas ittihaz olunmuştur. 

1948 yıllık şeker satışları: 

93 278 tonu kesme 
33 279 tonu toz 

olmak üzere 126 557 tondur. 

1949 yılının ilk 9 ayında : 

67 000 ton toz 
22 000 ton kesme olmak üzere 

89 000 ton şeker istihlâk olunmuştur. 

Yılm mütebaki 3 ayında gcqcn yılm aynı devresindeki istihlâk miktarmca sarfiyat olduğu tak
dirde yıl sonundaki istihlâk 90 000 tonu toz, 31 009 tonu kesme olmak üzere 121 000 tona baliğ ola
bilecektir. Bu sarfiyat ve fonlardan önümüzdeki yıl zarfında elde edilecek meblâğ göz önünde 
bulundurulmak suretiyle şekerden alınacak İstihlâk Vergisinden 1950 Bütçesi yılında sağlanacak 
gelir 125 000 000 lira olarak hesap ve tahmin olunmuştur. 

2. Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi : 

Bu verginin 1948 tahsilatı 5 783 205 lira, 1949 tahmini 5 800 000 liradır. 1949 yılının ilk 9 
aylık tahsilatı 4 477 304 lira ve artış nispeti % 7,04 tür. 

1949 yılının 9 aylık tahsilâtına, 1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 1 606 634 lira ile bunun 
% 7,04 nispetindeki artış payı olan 113 107 lira ilâve olunmak suretiyle bu yıl sonundaki tahsi
latın 6 197 045 liraya baliğ olacağı hesap edilmiş ve buna istinaden 1950 Bütçesi için bu maddenin 
geliri 6 200, 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. Ham petrol ve ondan çıkarılan maddelerin istihlâk vergisi : 

Bu verginin 1948 tahsilatı 11 272 624 lira, 1919 tahmini 11 000 000 liradır. Bu yılın ilk 9 
ayında 9 213 101 lira tahsil olunmuştur. Artış nispeti % 27, 60 dır. 1949 yılının 9 aylık tahsilatı 
»lan 9 213 101 liraya 1948 yılının son üc aylık tahsilatı olan 4 052 468 lira ile bu miktarın 
% 27,60 nispetindeki artış payı olan 1 118 4861ira ilâve edilmek suretiyle bu yıl sonundaki tahsi
latın 14 384 073 liraya baliğ olacağı hesap edilmiş ve buna istinaden 1950 Bütçesi için bu maddenin 
geliri 14 000 000 lira tahmin, olunmuştur. 

4. Kahveden alman İstihlâk Vergisi : 

1948 de bu vergiden 20 629 973 lira tahsil edil mistir. 1949 yılı Bütçesindeki tahmini 20 000 000 
lira idi. Buna karşılık bu yılm ilk 9 ayındaki tahsilat 14 658 028 liradır ki bu miktar 1948 yılının 



aynı devresindeki tahsilâtına nazaran 221 383 liralık bir noksanlık arzetmektedir. Eksiliş nispeti 
% 1,48 dir. 

Bu sebeple 1949 yılının dokuz aylık tahsilatı olan 14 658 028 liraya, 1948 yılının son üç aylık 
tahsilatı olan 5 750 491 lira ilâve ve yekûndan eksiliş payı olan 85 107 lira tenzil edilmek suretiyle 
bu yıl sonundadd tahsilatın 20 323 412 liraya baliğ olacağı hesapedilmiş ve buna istinaden 1950 
Bütçesi için 20 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 14 

Benzinden alınan Yol Vergisi 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki 5336 sayılı Kanun 18 . II . 1949 tarihinde 
yürürlüğe girdiğinden bu vergi 1948 ve daha evvelki yıllar Bütçelerinde yer almamıştır. 

1949 yılı Bütçesindeki tahmini 15 500 000 lira idi. 18 . II . 1949 tarihinden Eylül 1949 sonuna 
kadar, kanunun meriyete girdiği tarihteki mevcut stoklardan alman vergi de dâhil olmak üzere, 
8 974 250 lira tahsil olunmuştur. Bu tahsilat 7 ay 10 günlük bir devreye ait bulunmaktadır. Her 
aya isabet eden vasati miktar 1 280 000 liradır. Buna göre yıllık tahsilat 15 500 000 lira civarın
da olacaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül vergileri ve harçlar 

Bölüm : 15 

Maden resimleri 

1948 de bu resmin tahsilatı 3 414 059 liradır. 1949 tahmini 2 000 000 lira ve ilk 8 aylık tahsi
latı 3 050 810 liradır. Bu hasılatta geçen yılın aynı devresine nazaran % 46, 73 nispetinde artış 
kaydolunmuştur. Bu seyre nazaran Aralık sonunda Maden Resmi hasılatının 5 milyon lirayı teca
vüz edeceği anlaşılmaktadır. Bu miktar ve maden imraratmdaki hızlanma göz önünde bulun
durularak önümüzdeki yıl bu bölüm gelirinin 6 000 000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Bölüm : 16 

Su ve Kara Av Vergileri 

1948 tahsilatı 1 904 006 lira, 1949 tahmini 1 900 000 liradır, bu yılın ilk 9 ayında 1 164 629 
lira tahsil olunmuştur. Hasılatta % 5,17 nispetinde bir eksilme vardır. Bu eksilme de hesaba katı
larak yıl sonunda Av Vergilerinin 1 800 000 lira civarında gelir temin edeceği tahmin olunmuş ve 
buna göre 1950 Bütçesi için bu bölüme 1 800 000 lira konulmuştur. 

Bölüm : 17 

Nakliyat Vergisi 

1948 de bu verginin tahsilatı 14 025 306 liradır. 1949 tahmini 13 000 000 lira idi. Buna muka
bil 1949 un ilk 9 ayı zarfında 10 358 739 lira tahsil edilmiştir. Hasılatta '% 4,38 nispetinde artış 
mevcuttur. 



— m — 
1949 un 9 aylık tahsilatı olan 10 358 739 liraya 
1948 in son 3 aylık » » 4 136 642 lira ile 
Bu miktarın ayni nispetteki artış payı olan 181 184 lira ilâve 

Edilmek suretiyle yıl sonundaki tahsilatın 14 676 565 liraya baliğ olacağı anlaşılmış 
ve buna istinaden 1950 Bütçesi için bu bölümün geliri 14 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 18 

Sefineler Vergisi 

1948 Tahsilatı 130 000, 1949 tahmini ise 150 000 liradır. 1949 yılının ilk 8 ayında 101 000 lira 
tahsil olunmuştur. Yıl sonunda gelirin 150 000 lirayı bulacağı anlaşıldığından 1950 yılı için 1949 
da olduğu gibi 150 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 19 

P. T. T. Müraselelerinden alınan Savunma Vergisi 

1948 deki tahsilat 3 205 662 lira ve 1949 tahmini 3 000 000 liradır. Yılın ilk 9 ayı zarfında 
2 229 768 lira elde olunmuştur. Geçen yılın son 3 aylık hasılatı ile birlikte yıllık varidat 3 200 000 
lirayı bulacaktır. Buna göre 1950 yılı için bu bö.üme 3 200 000 lira konmuştur. 

Bölüm : 20 

Damga Resmi 

1948 yılında Damga Resmi hasılatı 27 941 587 lira idi. 1949 Bütçesindeki tahmini ise 26 000 000 
liradır. Buna karşılık bu yılın ilk 9 ayındaki tahsilat 22 475 301 liradır ki, bu miktar, 1948 yılının 
aynı devresindeki tahsilattan 1 824 833 lira fazladır. Artış nispeti % 8,83 tür. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 22 475 301 liraya 
1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 7 246 774 lira ile 
Bu miktarın aynı nispetteki artış payı olan 639 890 liranın 

İlâvesiyle bu yıl sonundaki tahsilatın 30 361 965 liraya baliğ olacağı anlaşılmış 
ve yıldan yıla gösterdiği inkişaf da göz önünde tutularak 1950 Bütçesi için bu bölümün geliri 
31 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

• , . - , • Bölüm : 21 

Tayyare Resmi 

Tayyare Resminin 1948 yılındaki tahsilatı 5 255 983 liradır. 1949 Bütçesindeki tahmini 4 000 000 li
ra idi. Buna karşılık bu yılın ilk 9 ayındaki tahsilat 2 958 768 liradır. Bu bölüm gelirinde geçen yıla 
nazaran % 27,02 nispetinde düşüş kaydolunmuştur. 

Bu düşüşe nazaran yıllık tahsilat 3 850 000 lira civarında olacaktır. Bu sebeple 1950 yılında Tay 
yare Resmi 3 850 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 22 

Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılacak Savunma Pulu 

Bu bölümün 1948 tahsilatı 263 000, 1949 tahmini ise 300 000 liradır. Bu yılın ilk 9 ayında 230 000 
lira tahsil olunmuştur. Artış nispeti % 21,76 dır. Bu nispete göre yıl sonunda Savunma Pulundan el
de olunacak gelir 300 000 lirayı aşacaktır. lOiîOyılı için de 300 000 lira tahmin olunmugtur. 
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Tapw harçları ve kaydiyeleri 

1948 yılında bu bölümden 9 721 759 lira tahsilat yapılmıştır. 1949 bütçesinde bu gelir 9 300 000 
lira tahmin edilmişti. Buna karşılık bu yılın ilk 9 ayında 8 041 885 lira tahsil olunmuştur. Bu mik
tar, 1948 yılının aynı devredeki tahsilatından 991 471 lira fazla ve artış nispeti de % 14,06 dır. 

1949 un 9 aylık tahsilatı olan 8 041 885 liraya 
1948 in son 3 aylık tahsilatı olan 2 570 489 lira ile 
bu miktarın aynı nispetteki artış farkı olan 361 410 liranın 

ilâvesiyle bu yıl sonundaki tahsilatın 10 973 784 liraya baliğ olacağı anlaşılmış 
ve 1950 yılı Bütçesi için bu gelir 11 000 000 lira tahmin, edilmiştir. 

Bölüm : 24 

Mahkeme harçları, 

1948 yılında mahkeme harçlarından elde edilen gelir 5 380 083 liraya baliğ olmuştu. 1949 yı
lında 5 200 000 lira tahmine karşılık yılın ilk 9 ayında 4 067 801 lira tahsil olunmuştur. Geçen 
yıla nazaran kaydedilen artış % 7,09 dur. Buna göre yıl sonunda hasılatın 5 777 000 liraya va
racağı anlaşılmaktadır. Bu miktar göz önünde bulundurularak 1950 yılı için 5 750 000 lira tah
min olunmuştur. 

Bölüm : 25 

Pasaport kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 

1948 yılında bu haçlardan 1 987 944 lira tahsil edilmiştir. 1949 Bütçesi tahmini 1 900 000 lira 
ve ilk 9 aylık tahsilatı 1 559 JB23 liradır. Artış nispeti % 12,80 dir. Buna göre yıl sonundaki ha
sılatın 2 331 642 liraya baliğ olacağı anlaşılmış ve 1950 yılı için bu bölümün geliri 2 350 000 li
ra tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 26 

Noter harçları 

1948 yılında 1 900 553 lira tahsil olunmuştu. 1949 yılındaki 1 850 000 lira tahmine karşılık 
yılın ilk 9 ayında 1 491 477 lira tahsil edilmiştir. Artış nispeti % 9,10 dur. Buna göre yıllık gelir 
2 000 000 lirayı aşacaktır. Bu sebeple 1950 yılı noter harçları 2 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 27 , , 

Diğer harçlar ' ; . , - °. * 

1. Nüfus harçları : 

Nüfus harçları 1948 tahsilatı 28 610 lira, 1949 yılı 9 aylığı 19 836 liradır. % 3,75 nispetinde 
artış kaydeden bu hasılatın yıl sonunda 30 000 liraya varacağı anlaşılmakta olduğundan 1950 yı
lı için 30 000 lira konulmuştur. 

2. Eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları harçları : 

1948 tahsilatı 21 128 lira ve 1949 tahmini ise 12 000 lira idi. Bu yılın ilk 8 ayında 10 134 lira 
tahsil olunmuştur. Buna dayanılarak 1950 yılı için 12 000 lira tahmin edilmiştir. 
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3. îhtira beratları harçları : 

1948 tahsilatının 13 570 ve 1949 8 aylığının ise 16 696 lira olmasına bakılarak 1950 yılında 
bu harçlardan sağlanacak gelir 18 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 28 

Hayvan Sağlık Zabıta resmi 

1948 Tahsilatının 101 734, 1949 8 aylığının ise 76 186 lira olmasına ve % 50 nispetinde bir artış 
kaydetmesine bakılarak 1950 yılı için bu resim 150 000 lira tahmin olunmuştur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel gelirleri 

Bölüm : 29 

1. Tekel hasılatı : 

Tekel Genel Müdürlüğü Katma Bütçesinde tahmin edilen satışlara nazaran genel bütçeye intikal 
edecek safi hasılat 69 579 149 lira olacaktır. Tekel idaresinin 1948 Bilançosuna nazaran tahakkuk 
edip 1950 yılı içinde Hazineye tevdi edilecek olan 13 266 956 lira da hesaba katılmak suretiyle bu 
bölüm geliri 82 846 105 lira tahmin edilmiştir. 

2. Tekel maddelerinden alınacak Savunma Vergisi : 

1950 Yılı için tahmin edilen satış miktarlarına gör« tekel maddelerinden alınacak Savunma Ver
gisinin 100 551 625 lira olacağı hesap edilmiştir. 

Bu hesaba esas teşkil eden unsurlar tekel katma bütçesi gerekçesinde arz ve izah olunmuştur. 

Bölüm : 80 

Oyun kâğıdı 

Oyun kâğıdı tekelinden 1948 de alman hissenin 184 802 ve 1949 un ilk 8 ayındaki hasılatın 
da 120 603 lira olmasına bakılarak 1950 yılı geliri 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlet malları gelirleri 

Bölüm : 31 

Gayrimenkuîlerden alman 

1. Peşin para ile satılan gayrîmenkuller satış bedeli t 

1948 yılında peşin para ile satılan gayrimenkullerin satış bedeli olarak tahsil olunan para 
3 247 218 lira idi. 1949 Bütçesindeki tahmini 3 000 000 lira ve yılın ilk 9 ayındaki tahsilat 2 325 406 
liradır. Bu miktar 1948 yılının aynı devresindeki tahsilata nazaran % 13,53 nispetinde bir noksanlık 
arzetmektedir. 

Buna göre yıllık hasılatın 2 800 000 liraya vuracağı anlaşıldığından 1950 yılı için 2 800 000 lira 
frfrhf»)î^ olunmuştur. 
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2. Taksitle satılan gayrimenkuller satış bedeli : 

1948 yılında taksitle satılan gayrimenkullerin satış bedeli olarak 992 296 lira tahsil edilmiştir. 
1949 Bütçesindeki yıllık tahmin 850 000 lira ve 9 aylık tahsilat ise 500 406 liradır. Eksilme nispeti 
%, 28,87 dir. 

Buna göre, yıllık hasilâtm 766 000 lira civarında olacağı anlaşılmakta olduğundan 1950 yılı için 
bu maddeye 750 000 lira konmuştur. 

3. Borçlanma taksit bedelleri : 

1948 yılında borçlanma taksit bedellerinden 745 085 lira tahsil edilmiştir. 1949 Bütçesindeki 
tahmini 700 000 liradır. Buna karşılık bu yılın ilk 9 aylık tahsilatı 597 087 liradır ki, Bu miktar 
1948 in aynı devresindeki tahsilattan 137 685 lira fazladır. Artış nispeti % 29,97 dir. 

Bu seyre nazaran 1949 yılı sonundaki hasılatın 950 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. Oncak 
bu nevi alacakların günden güne azalmakta olduğu göz önünde tutularak 1950 de taksit bedellerinden 
sağlanacak gelir 800 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

4. Kiralar : 

1948 yılında kira olarak tahsil olunan miktar 1 060 024 lira idi. 1949 daki tahmini 1 000 000 lira
dır. Buna mukabil yılın ilk 9 aynıdaki tahsilat 846 904 lira ve artış nispeti de % 13,15 tir. 

Bu itibarla : "'*" "\ 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 846 904 liraya 
1948 » 3 » » » 334 599 lira ile 
Bu miktarın artış payı olan 43 999 lira ilâve edilmek suretiyle 

Bu yıl sonundaki tahsilatın 1 225 502 liraya baliğ olacağı anlaşılmakla 

1950 Bütçesi için bu maddeye 1 200 000 lira konulmuştur. 

5. Ecri misiller : 

1948 yılında ecri misil olarak 140 843 lira tahsil edilmiştir. 1949 daki tahmini 100 000 liradır. 
1949 ilk 9 aylık tahsilatı geçen senenin aynı devresine nazaran, % 61,88 nispetinde clmak üzere, 
47 349 lira bir fazlalık arzetmektedir. Bu hesaba nazaran sene sonundaki tahsilatın 173 872 lira olacağı 
anlaşılmış ve 1950 yılında ecri misiller 150 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 82 

Menkul mdüar sattş bedeU 

1948 yılında menkul mallar safrş bedelinden 12 053 903 lira tahsil edilmiştir. 1949 Bütçesindeki 
tahmini 10 000 000 liradır. 1949 yılında ilk 9 aylık tahsilatı 1 805 481 liradır ki bu miktar 1948 yılı
nın aynı devresindeki tahsilattan 7 528 529 lira noksandır. Eksiliş nispeti % 80,65 dir. Bu gelirdeki 
eksilmenin sebei, evvelce tedavülde bulunan gümüş liraların tebdili işinin hitama ermiş bulunmasıdır. 

Bu itibarla: 

1949 yılmın 9 aylık tahsilatı olan 1 805 481 liraya 
1949 yılının 3 aylık tahsilatı olan 2 579 723 lira ilâve 

ve bu yekûndan : 4 385 204 
bu miktarın ayni nispetteki eksiliş payı olan 2 080 546 . lira tenzil edilmek suretiyle 

bu yıl sonundaki tahsilatın 2 304 658 liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 
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Bu hesaba nazaran 1950 yılı için menkul mallar satış bedelini 2 300 000 lira olarak tahmin et

mek lâzımgelirse de önümüzdeki yıl içinde bâzı dairelerce toplu olarak mal satılacağı göz önünde 
tutularak bu bölümün geliri 7 250 000 lira tahmin edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Bölüm : 33 

Katma bütçe ile idare edilen işletmeler 

1. Posta telggraf ve telefon : 
(Bu idarenin 1950 ydında Genel Bütçeye irat edilmesi icap eden gelir fazlası olmıyacağı anla

şılmıştır.) 
2. Devlet Demiryoolları ve limanlan : 
(Bu idarenin 1950 yılında Genel Bütçeye irat edilmesi icap eden gelir fazlası olmıyacağı anla

şılmıştır.) 
3. Devlet Denizyolları ve Limanları : 
(Bu idarenin 1950 ydmda Genel Bütçeye irat edilmesi icap eden gelir fazlası olmıyacağı anla

şılmıştır.) 
4. Devlet Havayolları : 
(Bu idarenin 1950 yümda Genel Bütçeye irat edilmesi icap eden gelir fazlası olmıyacağı anlaşıl

mıştır.) 
5. Devlet ormanları : 
Evvelki yıllarda olduğu gibi, bu idareden 1950 yılında da maktuan 250 000 lira alınacaktır. 

1 ? Bölüm : 34. 

Sabit veya mütedavü sermaye ile işletilenler veya Genel Bütiçe içinde bulunanları 

1. Darphane ve Damga Basımevi : 

1948 yılında bu gelirin hasılatı 202 088 lira, 1949 Bütçesindeki tahmini 150 000 liradır. 1949 yı
lında ilk 8 ayİık tahsilatının 1948 e nazaran 21 408 lira noksan olduğu ve binnetice 1949 yılı sonun
da 170 000 lira elde olunacağı anlaşılmış ve 1950 yılı Bütçesi için bu böüme, geçen senekinin aynı 
olmak üzere, 150 000 lira konulmuştur. 

2. Resmî basımevleri : 

1948 yılanda bu müesseselerden 88 283 lira tahsil edilmiştir. 1949 Bütçesindeki tahmini 100 000 
liradır. îlk 8 aylık tahsilatının 1948 e nazaran 12 647 lira fazla olduğu, buna göre 1949 yılı sonunda 
105 000 lira elde edieceği anlaşıldığından 1950 Bütçesi için resmî bakımevlerinin geliri 100 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

3. Resmî okullar : 

1948 tahsilatı olan 19 755 lira esas tutularak bu bölüm geliri 20 000 lira tahmin olunmuştur. 

4. Sulama idareleri : 

1948 de bu hasılat 267 459 lira idi. 1949 Bütçesindeki tahmini 200 000 lira, ilk 8 aylık tahsilâ 
ti 170 936 liradır. 1948 yılının aynı devresine nazaran % 53,33 nispetinde olmak üzere 59 457 li
ralık bir fazlalık vardır. Buna göre yıl sonundaki tahsilatın 300 000 liradan fazla olacağı anla
şılmış olduğundan 1950 Bütçesi için 300 000 lira tahmin edilmiştir. 
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5. Diğer kurumlar : 

1948 de diğer kurumlarlan-tahsil edilen meblâğ 600 821 liradır. 1949 tahmini 500 000, ilk 8 aylık 
tahsilatı ise 352 717 liradır. Bu vaziyete nazaran yıl sonundaki tahsilatın 568 000 lira olacağı he
sap edilmiş ve önümüzdeki yıl içinde bu kurumların ücret tarifelerinde yapılacak değişiklik 
de göz önünde tutularak 1950 Bütçesi için bu kurumların geliri 1 500 000 lira tahmin olunmuştur, 

Bölüm : 85. 

iktisadi Devlet Tesekküleri kânın 

Temin ettikleri kârlar, sermayelerinin tamamlanmasına tahsis edilmiş .olduğundan şimdilik bu 
teşekküllerden. Genel Bütçeye irat kaydı lâzımgelen bir gelir elde edilemiyecektir. -. 

Bölüm : 36 

Radyo geUri * 

1948 yılında Radyo hasılatı 2 111143 liradır. 19 49 tahmini 2 200 000 lira, ilk 9 aylık tahsilatı ise 
2 408 229 liradır. Bu miktar 1948 in aynı devresine nazaran 366 606 lira fazladır. Buna nazaran 
yıl sonundaki tahsilatın 2 490 000 liraya baliğ olacağı hesap edilmiş ve önümüzdeki yıl için Rad
yo ücretlerinin bir misli artırılacağı göz önünde tutularak 1950 Bütçesi için bu bölümün geliri 
5 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

. Bölüm : 37 

Millî Piyango geiri 

1948 de Millî Piyangodan 8 485 128 lira tahsil edilmiştir. 1949 Bütçesindeki tahmin 9 000 000 
liradır. Millî Piyango İdaresince yapılan tahminlere nazaran 1949 yılında tatbik olunan plân ne
ticesinde yıl sonunda elde edilecek varidat 10 500 000 lira olacaktır. 

Plânın 10 aylık tatbikatı bu neticeyi teyit etmekte olduğundan 1950 yılı Bütçesi için bu bölü
mün geliri 10 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Genel Kurumlar ve şirketler gelirlerinden Devlet payı 

Bölüm : 38 

İmtiyazlı şirketlerdeki alınan 

Bu bölümden 1950 yılında da gelir sağlanamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 39 

Fenerler geliri karşılığında alman 

1948 yılındaki tahsilatı 510 626 liradır. 1949 Bütçesindeki tahmini 400 000 liradır. Buna mukabil 
yrhn ilk 9 ayındaki tahsilat 316 874 liradır. Tal silâtm seyrine nazaran yıl sonunda hasılatın 
450 000 lira civarında olacağı anlaşıldığından 1P50 Bütçesi için bu bölümün geliri 450 000 lira 
tahmin edilmiştir. 
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Bölüm : 40 

Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 

Anlaşması gereğince bu şirketten her sene maktuen 200 000 lira, ve aynen, yıllık gelirinin % 
S8 i-alınmaktadır'ki-bunun son 4 senelik vasatisi 340 000 lir» civarındadır. Bu itibarla 1950 büt
çesi için bu bölümün geliri 540 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 41 

Sözleşmssi gereğince. Musul petrollerinden almam 

••-. Musul petrollerinden alınmakta olan hissemiz senevi 200 000 İsterlin civarındadır. Bir îoterlin 
7B4 kuruş hesabiyle 1950 de alınacak hissemizin de 1 500 000 Kra tutacağı tahmin edilmiştir; 

SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Bölüm : 42 

Hazine muameleleri-.gelirleri 

1. Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri: 

Hazine portföyünde mevcut tahvillerle Hazinenin iffcjraki olan harikalardan alman faizlerden 
ve hisselerden 1950 yılında vasati 'bir hesapla 1 600 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

2. F a k : 

1950 de Hazinece hangi müesseselere ve ne miktarda hesap açılacağı malûm olmamakla bera
ber halen mevcut cari hesapların bakiyeleri nazan dikkate alınarak 1950 yılında alınacak faiz 
tutarının 500 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 43 

Muayyen giderler karşıhğî gelirler 

1. Kambiyo murakabesi mukabilinde C. Merkez Bankasıaalan alınan : 

Her sene maktuan alınmakta olan 125 000 lira 1950 Bütçesine aynen konulmuştur. 

2. Teftiş mukabili şirketlerden alman : 

Teftiş mukabili şirketlerin yatırmakta oldukları paraların 1945 yılından itibaren 37 000 ile 
56 000 lira arasında olduğu görülmüş vo* bu itibarla 1950 Bütçesi için bu maddenin geliri 50 000 
lira tahmin edilmiştir. . 

3. Tebernıat : 

Bu madde için gelir tahmini yapılamamıştır. 

Bölüm : 44 

Kıymetli kâğıtlar: 

1948 yılında kıymetli kâğıt satışlarından 407 577 lira elde edilmiştir. 1949 Bütçesindeki.tah
mini 300 000 lira,- buna mukabil ilk 8 aylık tahsilatı 302 617 liradır. Bu miktar 1948 yılının ay
nî devr imdek i tahsilattan 43 436 ]ira fabladır. Artış nispeti % 16,75 tir. 



1949 yiİinın 9 aylrk tahsilatı olan 
1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 
bu miktarın artış payı olan 

— 543 -
302 617 liraya 
148 395 lira ile 

24 856 lira ilâve edilmek suretivle 

yıl sonundaki tahsilatın 475 86-8 liraya baliğ olacağı hesap edilmiş 
ve buna göre 1950 Bütçesi işçin bu bölümün geliri 450 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 48 

Eski alacaklar 

1. Tavizlerden ve ikra&hsâdan- geri almanlar: 

Tarizlerden ve ikrazlardan geri alman paralar için 1949 Bütçesine 200 000 lira konulmuştur. 
Bu yılın ilk 8 aylık tahsilatı 172 441 lira »İmasına göre yıl sonunda tahsilatın 200 000 lirayı bula
cağı anlaşılmış ve 1950 Bütçesi için aynı miktar, tahmin olunmuştur. 

2. Kaldırılma vergiler artıkları : ' . . 

Kaldırılmış vergileri artıkları içiıı^ 1949 Bütçenin? 200 000 lira konulmuştu. Buna mukabil bu 
yılın ilk sekiz aylık tahsilatı 133 211 liradır. Bu vaziyete nazaran yıl sonundaki tahsilatın 200 000 
lirayı bulacağı hesap edilmiş ve bu itibarla 1950 Bütçesi için de aynı miktar tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 46 

Cezalar 

1. Para cezaları 

1948 yılında para cezalarından 1 323 558 lira tahsil edilmiştir. 1949 Bütçesindeki tahmini 
1 250 000 liradır. Buna mukabdl ' bu yılın ilk Oaylık tahsilatı 951 663 liradır. Bu miktar 1948 
yılının aynı devresindeki tahslflttaö 45 622 lira fazladır. Artış nispeti % 5,03 dür. 

1949 yılı 9 aylık tahsilatı olan 
1948 yılının 3 aylık tahsilatı olan 
bu miktarın artış payı olan 

951 663 
416 830 
20 966 

liraya 
lira ile 
lira ilâve edilmek suretiyle 

bu yıl sonundaki tahsilatın 1 389 459 lira olacağı hesap edilmiştir. 

Diğer taraftan 16 . VI . 1949 tarih ve 5435 numaralı Kanunla Ceza Kanununun J9 ncu maddesi 
tadil edilmek suretiyle para cezalarmm miktarı artırılmış tahsil usulü basitleştirilmiş ve hapse 
tahvil usulü kolaylaştırılmış olduğundan para cezalan tahsilatının önümüzdeki yıllarda artacağı da 
göz önüne alınarak 1950 yılı için hu maddenin geliri 3 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

2. Vergi ve zam cezaları : 

1948 yılında vergi ve zam cezalanudan 5 594 210 lira tahsil edilmiştir. Bu gelirin 1949 Bütçe
sindeki tahmini 5 000 000 lira, ilk 9 aylık tahsilatı ise 4 975 444 liradır. Bu miktar 1948 yılının 
aynı devresindeki tahsilata nazaran 1 138 972 lira fazladır. Artış nispeti % 29,68 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 
1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 
bu miktarın artış payı olan 

4 975 444 liraya 
1 728 499 lira ile 

513 018 lira ilâve edilmek suretiyle 

bu yıl sonundaki tahsilatın 7 216 961 liraya baliğ olasağı anlaşılmıştır. 

Bu hesaba naiaraıı 1950 yılında bu cezalan 7 00ü 000 lira tahmin etmek lâzımgelirse de aynı 



vergi Usul Kanununda bu kabîl cezalar hafifletilmiş olduğundan 1950 yılı Bütçesi için de, geçen 
sene olduğu gibi 5 000 000 Lira- tahmin olunmuştu. 

Bölüm : 47 

Müteferrik gelirler 

1948 de müteferrik gelirlerden 16 271 376 lira tahsil edilmiştir. 1949 yılı bütçesinde bu gelirin tah
mini 13 000 000 liri:, ilk 9 ayındaki tahsilat 12 1^7 758 liradır. Bu miktar 1948 yılının ayni devresin
deki tahsilata nazaran 2 856 810 lira fazladır. Artış nispeti % 30,61 dir. 

1949 yılının 9 aylık tahsilatı olan 12 187 758 liraya 
1948 yılının son 3 aylık tahsilatı olan 3 158 262 * lira ile 
Bu,.miktarın, ayni nispetteki artış payı olan 966 743 lira ilâve edilmek suretiyle 

Bu yıl sonundaki tahsilatın 16 312 763 liraya baliğ olacağı hesap edilmiş 
bu bölüme giren gelirlerin çok çeşitli ve bir kısnanın da arızi olması göz önünde tutularak 1950 büt
çesi için 15 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 48 

İthal mallarından alınacak prim 

Bu bölümden 1950 yılında 1 578 313 lira elde edileceği anlaşıldığından bu miktar aynen konul
muştur. 

Bölüm : 49 

Nâzım gelirler, 

.Nâzmı gelirler. Devlet varidatı arasında yer almadığından tahmin yapılamamıştır. 



Rapor 
24 . 1 . 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1950 yılma ait umumi bütçe tasarısının gelir kısmını havi B cetveli tarafımızdan tetkik edildi. 

1950 gelir^ri, bütçe tasarsmda 1 312 381 043 lira olarak tahmin edilmiştir. 1949 muhammen : 

gelirleri 1 251 802 894 lira olduğuna göre 1950 tahminlerinde geçen seneye nazaran 60 578 149 lira 
fazla1 ık vardır. Bu fazlalık, muhtelif gelirlerde 1949"senesine nazaran tahakkuku umulan 78 084 836 
lira fazlalıktan, yine bir kısım gelirlerde vukuu tahmin edilen 17 506 687 lira eksikliğin indirilme
sinden sonra kalan miktardır. 

Maliye Bakanlığı bu tahminleri, yeni bütçenin hazırlanması s'rasmda elde mevcut o]an. dokuz 
aylık tahsilat rakamlarına istinat ettirmiştir. Daha Doğrusu, 1949 senesinin dokuz aylık tahsilatım 
almış ve senenin eksik olan üç aylığı yerine de 1948 senesinin aynı üç ayına ait tahsilat miktarlarını 
eklemiş, bundan başka 1949 senesinin dokuz ayında, 1948 senesinin aynı aylarına nazaran tahsilatta 
vâki artma ve--eksilme nispetlerini de hesaplıyarak 1948 senesinin son üç aylık tahsilatı üzerinde bu 
nispetlere göre ilâve ve tenziller yapmıştır. Bu sırada vergilerin bünyesine ait hususiyetleri de dik
kate almıştır. Komisyonumuz tetkika başladığı sırada ise 1949 senesinin 11 aylık, tahsilat rakam
ları elde bulunduğu gibi tahminlerde daha ziyade isabet temini maksadiyle bâzı varidatın. 1949 sene
sindeki 12 ayl'k tahsilat rakamlarının belli olması da beklenerek yapılan hesaplar, bu rakamlarla da 
karşılaştırılmıştır. Ancak her y i olduğu gibi bu sene de sırf tahsilat rakamlarına istinadeden oto
matik tahmin usulüne gidilmemiş, tahsilat rakamlarının verdiği neticeler, gelirin hususiyetine göre 
1950 senesinin iktisadi ve umumi şartları da gözönine alınmak suretiyle bâzı hallerde gerekli gördüğü 
müz tadiller de yapılmıştır. 

Komisyonumuzun, bütçe tasarısındaki gel iv tahminleri üzerinde yaptığı tadiller, bağlı cetveldo 
gösterilmiştir. Bu cetvele göre, Komisyonumuzun tahminleri, Hükümet tahmininden 3 261 480 lira 

noksandır. Ancak bu noksanın 2 250 000 lirası, t:ı -arıda radyo ücretlerine bir misil zam yapılması 
esasına göre hesap yapıldığı halde sonradan bu zamma gidilmemesi Hükümetçe de kabul edilmiş 
olduğu için yapılması tabiî olan tenzilden ileri gelmektedir. Bundan dolayı hakiki tenzil, tekel sâli 
hasılatına ve Savunma Vergisine Bütçe Komisyonunca yapılan zamlar da hesaba katılmak suretiyle 
bir milyon yedi yüz küsur bin lira kadardır. 

Bütçe tasarısında tahminlerin mesnetlrei birer birer gösterildiği ve Komisyonumuzca yapılan ta
diller de ehemmiyetli bir nispet arzetmediği için yapılan tenkis ve lâvelerin hepsini raporda bahis 
mevzuu etmiyerek yalnız, yeni gelir bütçesinin ana hatlarını belirtecek izahlarla ve Komisyonumuzca 
yapılan başlıca tadilleri arz ile iktifa edeceğiz. 
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1949 senesine nazaran 1950 de başlıca şu kalemlerde fazlalık vardır : 

1950 de Komis-
Mükümetçe yonumuzea 

teklif tesfoit 

Gelirin nevi 

Hizmet erbabı Kazanç. V. 
Hizmet erbabı Buhran V. 
Muvazene V. 
Hava K. Y. V. 
Şeker ve Glikoz İstihlâk V. 
Hanı petrol İstihlâk V. 
Maden Resmi 
Tekel hasılatı 
Tekel Mad. Savunma V. 

1949 tahmini 
l i r a 

56 700 000 
93 500 000 
69 100 000 
47 700 000 

119 000 000 
11 000 000 
2 000 000 

76 515 997 
96 594 897 

edilen 
Lira 

59 500 000 
99 000 000 
71 000 000 
49 500 000 

125 000 000 
14 000 000 
6 000 000 

82 846 105 
100 551 625 

edilen 
Lira 

60 500 000 
101 000 000 
71 000 000 
49 400 000 

125 000 000 
13 500 000 ' 
5 000 000 

83 358 096 
100 753 154 

Fazlası 
Lira 

3 800 000 
7 500 000 
1 900 000 
1 700 000. 
6 000 000 
2 500 000 
3 000 000 
6 842 099 
4 158 257 

Başlıca şu kalemlerde de eksiklik görülmektedir 

Noksanı 

Ticari ve Sınai Te«. Kazanç; V. 116 000 000 114 000 000 110 000 000 6 000 000 
Davan-, develer V. 26 000 000 24 500 000 24 000 000 2 000 000 
tfhıalât Muamele V. 1.15 000 000 106 000 000 106 000 000 9 000 000 

Bu fazlalık ve noksanlıklar ha'k'kında kısaca izahat arzını lüzumlu görmekteyiz. 

Fazlalıklar • 

1. Hizmet orbabt. Kazam- ve Buhran vrr<?i!err*!e Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım 
vergileri : 

. Bu vergilerin tahminleri, tahsilat rakamîarma, yeni Emeklilik Kanununun tesirlerine ve 1950 
senesinde* umumî ve katma bütçe erin kiu'rolarmdaki artı?; farklarına istinat etmektedir 

2. Şeker ve glikoz istihlâk vergisi : 

1950 Yılı için 125 milyon lira hası.ât, 120 000 ton. Lstihlâk üzerinden hesabedilmistir. 

Bunun 30 000 tonu kesme ve 90 000 tonu toy. çeker itibar olunmuştur. Buna göre : 

Mütehavvil Munzam • 
Ton Vergi Resim Liı-a 

Kesme 30 000 (11,98 -f 9 7 ) = 32 694.000 
Toz 90 000 (11,98 + 80) = 82 782 000 
Glikoz 28 000 
1948 rekoltesi şekerden alınacak fon 6 500 000 
Ecnebi seken farkı (satış ile maliyet arasındaki 
fark) 8 000 000 

1949 senesinde tahsil edilen 
130 004 000 

5 000 000 

125 004 000 
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3. Hanı petrol İstihlâk Vergisi : 

Tahsilat hesaplarına müstenittir. 

4. Maden Resmi : 

Tahsilat miktarına ve maden istihsalin deki inkişaf ihtimaline göre tahmin edilmiştir. 

f>, Damga Resmi : 

Tahsilat miktarına; istinat, etmektedir. 

6. Tekel, safi -hasılatım, Tekel Bütçetsinin tet
kiki sırasında komisyonumuz 
1948 fazlai hasılatı olarak Tekelden alınacak olan 

70 091 140 liraya çıkarmıştır. 
13 266 956 

Yekûn 83-358 096 

Tekel Savunma Vergisini de komisyonumuz 97 252 190 
1948 fazlai hasılatı olarak istenen 3 490 964 

liraya çıkarmıştır. 

Yekûn 100 743 154 
Komisyonca kabul olunan yekûnun müfredatı budur. 

Noksan hasılat vereceği tahmin edilen gelirler: N 

1. Ticari ve sınai teşebbüsler Kazanç Vergisi : 

Bu verginin 1949 daki 12 aylık tahsilatı (118 758 050) liradır. Fakat Gelir Vergisinin 1950 de 
kısmen tatbik mevkiine girmesi dolay^iyle Kazanç Vergisinde (14,24) milyon lira kadar bir eksilme 
ve bâzı kısımlarda 4,5 milyon lira kadar bir artma hâsıl olacağı için bunun muhassalası olarak 
(9,74) milyon liralık bir eksiliş olacaktır. Bundan dolayı Hükümet tahmininde dört milyon lira ka
dar bir tenzil yapılması zaruri görülmüştür. 

2f Davar ve domuz (hayvan vergisi) •-'•-V 

1949 tahakkuku 24 807 000 lira olmakla beraber bu tahakkukta 1948 senesine nazaran görülen 
eksiklik, 1950 doğumlarına inikas edeceği için Hükümet tahmininden beş yüz bin lira indirilmiştir. 

3. İthalât muamele vergisi : 

1949 senesinin 12 aylık tahsilatı 104 200 168 liradır. Bu miktara Hükümetin, 1949 senesine na
zaran 9 milyon lira noksaniyle tahmin ettiği miktara, yani 106 milyon liraya tevafuk etmemekte 
ise de bu vergi tahsilatı, Gümrük Resmine bağlı olduğu ve Gümrük Resminin 1949 Aralık ayı tah
silatı; aşağıda izah edileceği üzere gayritabiî bir vaziyet arzettiği cihetle bu vergi tahsilatında 1950 
de fazlalık umularak Hükümetin tahmini aynen kabul edilmiştir. 

Gümrük Resmi 

Gümrük Resmi tasarıda, 1949 tahminine mutabık olmak üzere, 113 milyon lira tahmin edilmiş
tir. 1949 senesinin 12 aylık tahsilatı ise 109 584 744 liradır. Buna göre 1949 tahmini üç buçuk mil
yon lira eksik tahakkuk etmiş ise de Ocak 1950 ayının birinci ve ikinci haftalarında, 1949 da ay
nı ayın tahsilâtına nazaran gayritabiî bir fazlalık görülmekte ve bundan 1949 senesi son ayına 
ait tahsilatın mühim bir kısmının 1950 Ocak ayının ilk haftalarına kaydığı istidlal edilmtktedir. 
Bundan başka 1950 de Marşhll Yardımından gelecek 288 milyon liralık eşya, ithalâtımızı kabarta
cak ve bu yüzlen de Gümrük Resmi bir miktar artacaktır. Hükümet tahmini olan 113 milyon lira
nın tahakkuk edeceği umularak bu tahmin aynen kabul edilmiştir. 
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Gelir Vergisi 

Bütçe tasarısında 1950 de Gelir Vergisine ait tahminlerde bulunmaktadır. Her: ne kadar bu ver 
ginin mühim bir kısmı 1951 de hasılat vermeye başlıyacaksa da bâzı kısımları 1950 den itibartn 
işleyeceği için bu sene elde edilecek hasılata 1950 Bütçesinde yer vrilmesi tabiidir. 

1950 Gelir Bütçesi hakkında arzına lüzum görülen noktalar bunlardan ibarettir. Müzakereler sı
rasında' tahminlerin istinat ettiği rakamlar hakkında tamamlayıcı malûmat alınmasına lüzum gö
rüldüğü takdirde bu bilgiler şifahen verilecektir. Raporumuzu saygılarımızla birlikte sunarız. 

Ankara Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Urfa Millttvekili 
Cevdet Gölet îhsan Hâmid Tigrel Esat Tekeli 

Aşağıda gösterdiğim sebeplerden dolayı rapora muhalifim. 

1. Hayvan Vergileri iptidai, ve gayriadilâne olduğu cihetle bu verginin tamamının kal
dırılması lüzumuna kaniim. ' . . . . . 

"2. Yine bütçede vergi tekniğine uymıyan vasıtalı vergilerin her sene mütemadi bir şe
kilde artması, en iyi vergi sistemi olan vasıtasız vergilerin az olması şayanı dikkattir. 

3. Alman vergilerin havai seviyesine ve.- millî gelire nazaran gayrikabili tahammül ol
duğu görülmektedir. 

4. İthalât ve İmalât vergisinin hem adaletsizliği hem de gayrikabili tahammül olduğu 
ve bilhassa gıda maddeleri üzerindeki tesirlerinin ağırlığı dolayısiyle bu vergilerin ya tama
men kaldırılarak Gelir Vergisine ilâvesi ve yahut ıslahı lâzım olduğu kanaatindeyim. 

5. Şeker istihsalinin istihlâke yetişmiyo?eği ileri sürülerek geçen sene şekere mühim 
miktarda bir zam yapılmıştı. Bu sene gerek go^en seneden kalan stok ve gerek istihsalâtın 
fazlalığı yüzünden tamamen istihlâki belâgaumabelâğ karşılıyaeak miktarda elde şeker mev
cut olduğundan şeker istihlâk Resminden bir miktar tenzil edildiği takdirde hem istihlâkin 
artması yüzünden vergi miktarının yükseleceği hem de halkın ihtiyacı olan mühim bir gıdayı 
bol miktarda ucuz bir fiyat ile yemesine meydan verileceği düşüncesindeyim. 

6. Istihsalâtta en mühim rolü bulunan benzinden alman Yol Vergisinin kaldırılması 
gerektiği kanaatindeyim. 

7. Bütçe varidat tahminlerinde : 
A ) G ü m r ü k R e s m i , "••.-,.- .-•••• 

B) İthalât Muamele Vergisi, 
O) îmalât Muamele Vergisi. 
D) Gümrük ve Tekel hâsılatı, 
H) Gümrük ve Tekel Vergisine munzam Millî'Savunma Vergisi. 
Vergi ye resimlerinde esaslı mesnetlere istinat ettirilmiyerek takdiri olarak zorlanmış 

bulunması dikkati çekecek mahiyettedir. 
8. Menkul satış mallar bedelindeki Marshall Yardımından alınıp hususi teşebbüs erba

bına satılacak malzeme bedelinin bu bölüme, irat kaydedilmesinin muvafık olamıyacağı dü
şüncesindeyim. 

9. IMğer kurumlardaki varidatın hastalardan alman ücretlerin daha şümullendirilmesi 
istenildiği ve bu suretle varidatın kabartıldıgı görülmektedir. 

Eskişehir Milletvekili 
A. Potuoğlu 



Bölüm 
Madde Gelirin çeşidi 

1 Gelir Vergisi 
2 Kurumlar Vergisi 
4/2 Ticarî ve sınai teş. sair Ka

zanç Vergisi 
4/3 Hizmet Er. K. V. 
5/1 Ticarî ve sınaî Teş. sair 

Buhran Vergisi 
5/2 Hizmet Er. Buhran V. 
7 Hava K. Y. Vergisi 
8/1 Hayvanlar V. (Davar de

veler) 
10 Binalardan alman Savun

ma Vergisi 
12/2 imalât Muamele V. 
12/3 Bankalar Muamele Vergisi 
13/3 Ham petrol ist. V. 
15 Maden resmi 
16 Su ve kara Av V. 
17 Nakliyat Vergisi 
19 P. T. T. müraselelerinden 

alman Savnuma Vergisi 
21 Tayyare resmi 
28 Hayvan sağlık Z. R. 
20/1 Tekel hâsıkt ı 
29/2 Tekel Mad. S. V. 
32 Menkul Mnl. Sa. B. 
30 Jîndyo geliri 
37 Millî Piyango G. 
47 Çeşitli gelirler 

Üûkümetin 
tahmini 

400 000 
100 000 

114 000 000 
59 500 000 

10 500 000 
99 000 000 
49 500 000 

24 500 000 

4 100 000 
125 000 000 
15 400 000 
14 000 000 
6 000 000 
1 800 000 
14 500 000 

3 200 000 
3 850 000 
150 000 

82 846 105 
100 551 625 
7 250 000 
5 000 000 
10 500 000 
15 000 000 

lîeyetin 
tahmini 

1 000 000 
200 000 

110 000 000 
60 500 000 

10 000 000 
101 000 000 
49 400 000 

24 000 000 

4 200 000 
124 000 000 
15 500 000 
13 500 000 
5 000 000 
1 700 000 

' 14 700 000 

3 500 000 
3 900 000 
125 000 

83 358 096 
100 753 154 
6 000 000 
2 750 000 
11 000 000 
17 300 000 

Fazlası Noksanı 

600 000 
100 000 

1 000 000 

2 000 000 

100 000 

100 000 

4 000 000 

500 000 

100 000 

500 000 

— 1 000 000 

500 000 
1 000 000 
100 000 

Toplam 766 647 730 763 386 250 

200 000 

300 000 
50 000 

511 991 
201 529 

500 000 
2 300 000 

7 963 520 

25 000 

1 250 000 
2 250 000 

11 225 000 



m Gelir Bütçesi 

M. Gelirin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1950 y 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

ılı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

BÎBÎNCİ KISIM 

İrat ve Servet 

Gelir Vergisi 

Kurumlar Vergisi 

Esnaf Vergisi 

Vergilen 

0 

0 

0 

400 000 

100 000 

500 000 

1 000 000 

200 000 

500 000 

Kazanç Vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri 3 700 000 3 500 000 3 500 000 
2 Ticarî ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 116 000 000 114 000 000 110 000 000 
3 Hizmet erbabından 56 700 000 59 500 000 61 000 000 

Bölüm toplamı 176 400 000 177 000 000 174 500 000 

İktisadi Buhran Vergisi 
1 Ticari ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 10 500 000 10 500 000 10 000 000 
2 Hizmet .erbabından 93 500 000 99 000 000 101 500 000 

Bölüm toplamı 104 000 000 109 500 000 111 500 000 

Muvazene Vergisi 

Hava Kuvvetlerine Yardım 
Vergisi 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 
2 Diğer hayvanlar 

Bölüm toplamı 

69 100 000 

47 700 000 

26 000 000 
6 000 000 

71 000 000 71 500 000 

49 500 000 49 900 000 

24 500 000 
6 100 000 

24 000 000 
6 100 000 

32 000 000 30 600 000 30 100 000 

Veraset ve intikal Vergisi % 400 000 2 700 000 2 700 000 
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M. Gelirin çeşidi 

Binalardan alman Savunma 
Vergisi 

Birinci kısım toplamı 

1949 
Y ı l ı 

t ahm inleri 
Lira 

4 000 000 

435 600 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

ta'hmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 100 000 

445 400 000 

4 200 000 

446 100 000 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Muamele ve îstihlâk Vergilen 

G-ümrük Vergileri 
1 Gümrük Resmi 
2 Ardiye Ücreti 

113 000 000 113 000 000 113 000 000 
210 000 210 000 210 000 

Bölüm toplamı 113 210 000 113 210 000 113 210 000 

Muamele Vergileri 
1 İthalât Muamele Vergisi 
2 İmalât Muamele Vergisi 
3 Bankalar Muamele Vergisi 

115 000 000 106 000 000 106 000 000 
104 000 000 125 000 000 124 000 000 

15 500 000 15 400 000 15 500 000 

Bölüm toplamı 234 500 OOO 246 400 000 245 500 000 

Dahilî îstihlâk Verdileri 
1 Şeker ve Glikoz İstihlâk Ver

gisi 119 000 000 125 000 000 126 000 000 
2 Elektrik ve Havagazı îstihlâk 

Vergisi 5 800 000 6 200 000 6 200 000 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddelerin İstihlâk Vergisi 11 000 000 14 000 000 13 500 000 
4 Kahveden alman İstihlâk Ver

gisi 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Bölüm toplamı 155 300 000 165 200 000 165 700 000 

Benzinden alman Yol Vereisi 15 500 000 15 500 000 15 500 000 

İkinci kısım toplamı 519 010 000 540 310 000 539 910 000 



Gelir Bütçesi 

Gelirin çeşidi 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül Vergileri ve Harçlar 

Maden Resimleri 

Su ve Kara Av vergileri 

Nakliyat Vergisi 

Sefineler Vergisi 

Posta, telgraf, telefon müra-
seleleriyle telefon abonelerin
den alman Savuna Vergisi 

Damga Resmi 

Tayyare Resmi 

Gümrüklerde. kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma pulu 

Tapu harçları ve kaydiyeleri 

Mahkeme harçları 

Pasaport, Kançılarya ve îkla-
met tezkeresi harçları 

Noter harçları 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve Ecza Depoları ve 
Uzmanlık Vesikaları harçları 
ihtira Beratları harçları 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 000 000 

1 900 000 

13 000 000 

150 000 

3 000 000 

26 000 000 

4 000 000 

300 000 

9 303 000 

5 200 000 

1 900 000 

1 850 000 

30 000 

12 000 
10 000 

52 000 

1950 y: 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

6 000 000 

1 800 000 

14 500 000 

150 000 

3 200 000 

31 000 000 

3 850 000 

300 000 

11 000 000 

5 750 000 

2 350 000 

2 000 000 

30*000 

12 000 
18 000 

80 000 

ılı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

5 000" 000 

1 700 OCO 

14 700 000 

150 000 

3 500 000 

32 000 000 

3 900 000 

300 000 

11 000 000 

5 750 000 

2 350 000 

2 000 OOO 

30 000 

12 000 
18 000 

60 000 

Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 80 OCO 150 000 125 000 

Üçüncü kısım toplamı 68 732 000 82 110 000 82 535 000 
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1950 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

31 

Gelir 

Gelirin çeşidi 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel Gelirleri 

Bütçesi 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

29 Tekel İdaresi " "" 
1 Tütün, tuz, çay, ispirto, ispir

tolu içkiler, revulver, fişek, 
patlayıcı 'naddeler, kibrit ve 
çakmak safi hasılatı 76 515 997, 82 846 105 83 358 096 

2 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 96 594 897 100 551 625 100 753 154 

Bölüm toplamı 173 110 894 183 397 730 184 111 250 

30 Oyun kâğıdı 120 000 200 000 200 000 

Dördüncü kısım toplamı 173 230 894 183 597 730 184 311 250 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Devlet mallar^ gelirleri 

1 

2 

3 
4 
5 

Gayrimenkullerden alman 
Peşin para ile satılan gayri-
menkuller satış bedeli' 
Taksitle satılan gayrimenkul-
1er satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 

Bölüm toplamı 

3 000 000 

850, 000 
700 000 

1 000 000 
100 000 

5 650 000 

2 800 000 

750 000 
800 000 

1 200 000 
150 000 

5 700 000 

2 800 000 

750 000 
800 000 

1 200 000 
150 000 

5 703 000 

32 Menkul mallar satış bedeli 10 000 000 7 250 000 6 000 C00 

Beşinci kısım toplamı 15 650 000 12 950 000 11 700 000 
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M. 

Gelir Bütçesi 

Gelirin çeşidi 

1949 
T111 

tahminleri 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen kurumlar 

1 
2 

3 

4 
5 

Katma bütçe ile idare edilen 
işletmeler 
Posta, Telgraf ve Telefon 
Devlet Demiryolları ve Liman
lan 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları 
Devlet Havayolları 
Devlet Ormanları 

'* & , ••'.' " • % < * ' 

0 

0 

0 
0 

250 000 

0 

0 

0 
0 

250 000 

Bölüm toplamı 

Sabit veya mütedavil sermaye 
ile işletilenler veya Genel Büt
çe içinde bulunanlar 

1 Darphane ve Damga Basımevi 
2 Resmî basımevleri 
3 Resmî okullar 
4 Sulama idareleri 
5 Diğer kuramlar 

Bölüm toplamı 

İktisadi Devlet Teşekkülleri 
kârları 

Eadyo geliri 

Millî Piyango geliri 

Altıncı kısım toplamı 

250 000 250 000 0 

150 000 
100 000 
55 000 

200 000 
500 000* 

1 005 000 

0 

!3 200 000 

i) 000 000 

12 455 000 

150 000 
100 000 
20 000 

300 000 
1 500 000 

2 070 000 

0 

5 000 000 

10 500 000 

17 820 000 

150 000 
100 000 
20 000 

300 000 
1 500 000 

2 070 000 

0 

2 750 000 

11 400 000 

16 220 000 



Ctelir Bütçesi — 568 •— 
1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

YEDİNCİ KISIM 

Genel Kurumlar ve Şirketler 
gelirlerinden Devlet payı 

imtiyazlı şirketlerden alman 

Fenerler geliri karşılığından 
alınan 

Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 

Sözleşmesi gereğince ftusul 
petrollerinden alman 

Yedinci kısmı toplamı 

0 

400 000 

500 0G0 

2 450 000 

3 350 000 

0 

450 000 

540 000 

1 500 000 

2 490 000 

0 

450 000 

540 000 

1 500 000 

2 490 000 

SEKİZİNCİ KISIM ^~ . , . . . - . . . 

Çeşitli gelirler ve cezalar ^ ^ — -

Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portföyü ve iştiraleri 
gelirleri" 1 350 000 1 600 000 1 600 000 
Farz 300 000 500 000 500 000 

Bölüm toplamı 1 650 000 2 100 000 2 100 000 

Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alman 125 000 125 000 125 000 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alman 50 000 50 000 50 000 
Teberruat 0 0 0 

Bölüm toplamı 175 000 175 000 175 000 



— 556 ~ 

B. M. Gelirin çeşidi 

44 Kıymetli kâğıtlar 

45 Eski alacaklar 

Gelir Bütçesi 
1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

300 OOO 

1950 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

450 000 

yılı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

450 000 

46 

1 Tavizlerden ve ikrazlardan ge-
o 
il 

1 
2 

ri almanlar 
Kaldırılmış vergiler artıkları 

Bölüm toplamı 

Cezalar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 

Bölüm toplamı 

200 000 
200 000 

400 000 

1 250 000 
5 000 000 
• 
6 250 000 

200 000 
200 000 

400 000 

3 000 000 
5 000 000 

8 000 000 

200 000 
200 000 

400 000 

3 000 000 
5 000 000 

8 000 000 

47 

48 

49 

Müteferrik gelirler 

3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan G58 sayılı 
Koordinasyon Kurulu kararı 
gereğince ithal mallardan alı-

13 000 000 15 000 000 17 300 000 

nacak prim 

Nâzım gelirler 

Sekizinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 000 000 

0 

23 775 000 

1251802 894 

1 578 313 

0 

27 703 313 

1312 381043 

1 578 313 

0 

30 003 313 

1 313 269 563 



D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 



D/2 

Büyük Millet Meclisi 
Görevin çeşidi Sayı Üeret Görevin çeşidi 

Bütçe Komisyonu daktilosu 
Baghademe 
Başhademe yardımcısı 
Birinci sınıf hademe 
ikinci sınıf hademe 
üçüncü smıf hademe 
Dördüncü smıf hademe 
Sığmak koruyucusu 
Şoför 

Bahçıvan 
» 

Sürekli amel* 
» * 

Telefoncu 
Kaloriferci 

Vantilâsyon makinisti 
Elektrikçi 
Marangoz 

» yardımcısı 
Motosikletçi 
Çamaşırcı 
Laborant 
Garaj koruyucusu 

Basımevi 

Baştertipçi 

Baştertipçi yardımcısı 

1 nci sınıf oparator 
2 s> » » 
Tertipçi yardımcısı 

Başmakinist 
» yardımcısı 

Makinist 
» yardımcısı 
» •» 

3 
1 
3 
6 
34 
26 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
.1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
10 
3 
2 
I 
1 
1 
4 
1 
1 

200 
225 
175 
150 
130 
120 
80 
180 
300 
260 
225 
200 
175 
130 
120 
150 
200 
150 
250 
300 
300 
175 
200 
J00 
275 
175 

400 
350 
300 
225 
175 
150 
350 
300 
225 
175 
150 

Motorcu ve elektrikçi 

Başeiltçi 
» yardımcısı 

Cİltçf 
» 
» yardımcısı 

Kaloriferci 

Sayı Ücret 

1 250 

i 300 
1 250 
1 225 
2 20ü 
i 176 
2 150 
I 175 

Milli tiaraylar 

Ayniyat memuru 1 175 
Döşeme ve temizlik işleri depocusu ! 175 
Kristal ve gümüş takımları muhafız 
ve temizleyicisi 1 200 
Elektrik ve elektrik gereçleri depocusu 1 175 
Koruma memuru 3 200 
Elektrikçi 2 175 
Döşeme marangozu 1 250 

» » yardımcısı 2 150 
Yapı gereçleri ambarcısı 1 150 
Dülger .1 200 
Marangoz 1 175 
Doğramacı 1 200 
Kurşuncu 1 200 

> I 175 
Tenekeci 1 200 

» I 175 
Çilingir 1 150 
Su yolcusu 1 150 
Garaj bekçisi 2 130 
Döşemeci I 225 

* 1 150 
Basbekçi 1 200 

» 2 175 
Bekçi .14 150 

» 39 130 
Kapıcı 1 150 

» 3 130 
Buşbşhçivan 1 300 



Görevin çeşidi 

Bahçıvan 

Sürekli amele 
Kaloriferci ve motorcu 
Kalorifer ateşçisi 
Yangın söndürme erbaşı 

» » » 

- D/3 
Sayı Ücret 

1 
2 

16 
20 

1 
2 
1 
1 

200 
150 
130 
120 
225 
150 
175 
150 

Görevin çeşidi 

Söndürme eri 
Baştelefoncu ve santral memuru 
Telefoncu 
Saatçi 
Boyacı 
Ambar hesap memuru 
Daktilo 

Sayı 

7 
3 
2 
i 
1 
1 
1 

Ücret 

130 
20b 
175 
150 
200 
200 
150 

Sayıştay Başkanlığı 

Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Şoför 
Telefon ve elektrik memuru 
Kaloriferci ve onarıcı 
Odacıbaşı 
Evrak dağıtıcısı 
Kapıcı 
Evrak dağıtıcısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
150 
225 
160 
140 
130 
115 
115 
100 

Gece bekçisi 
Odacı 
Hamal 

Odacı 
Kapıcı yardımcısı 
Odacı 

> 

2 
4 
2 
3 

17 
1 
2 
7 

100 
100 
100 
90 
90 
90 

; 80 
75 

Başbakanlık 
Matbaa ve yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Başciltçi 
Elektrikçi 
Gece bekçisi 
Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 

» 
* 
» 

l 
1 
İ 
1 
l 
2 
4 
3 
1 
1 

250 
180 
260 
225 
115 
200 
180 
150 
140 
125 

Başodaeı (Aynı zamanda Bakanlar 
Kuruluna bakar) 
Odacı 

Kapıcıbaşı 
Arşiv odacısı 

1 
10 
6 
2 
1 
1 
3 

200 
130 
115 
105 
125 
115 
100 

Şoför 

Kâğıt gönderme memuru 
Daktilo 

Meydancı 
Garaj bekçisi 
Teknisyen 

Başbakanlık Köşkü 

•AKÇI yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

250 
200 
225 
150 
150 
225 
115 
115 
350 
325 
300 

120 
250 
150 
120 
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Milletlerarası iktisadi işbirliği teşkilâtı 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Arşiv memuru 
Yabancı dil bilen daktilo 

» » » 
Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Müvezzi 

Sayı Ücret 

400 
500 
400 
250 
175 
150 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Paris Türk Heyeti 

Yabancı dil bilen daktilo (Ecnebi 
olabilir) 
Odacı 

Vaşingtorı Türk Heyeti 

Yabancı dil bilen daktilo (Ecnebi 
olabilir) 
Odacı 

400 
.150 

1200 
600 

Danıştay Başkanlığı 
Daktilo; 

Dağıtıcı 
Başodacı 

2 
4 
5 
2 
1 

200 
175, 
150 
115 
115 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Şoför 

7 90 
7 75 
1 100 
1 175 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 

Redaktör (birisi yabancı dil bilir) 
» » » » 

Redaktör 
Redaktör ve ekip şefi 
Tercünıeci 

» (yabancı olabilir) 
•> (birisi yabancı olabilir) 

Yabancı dil bilen musahhih ve mi
zanpaj cı 
Musahhih ve mizanpaj cı 

» » » 
Bülten tashihcisi 
Yabancı dil bilen steno - dokti'lo 
Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

» 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 

625 
550 
475 
475 
475 
400 
350 

400 
350 
300 
225 
350 
300 
250 
225 

Daktilc i 
» ( 
» 

Arşivci 
Sicil ve tahakkuk arşivcisi \ 
Arşivci 

» ] 
Film operatörü i 

» » 
» » yardımcısı 
» » » [ 

Filmotekçi ] 
Fotoğrafçı ] 

» 
» 
» 

Laborant 1 
» yardımcısı i 

1 20G 
i 175 
i 150 
L 300 
L 250 
i 200 
l 175 
i 475 
l 400 
t 350 
> 250 
L 250 
L 475; 
L 400 

350 
300 
200 

l 150 



Görevin çeşidi 

— D/5 
Sayı Ücret 

Fotoğraf ve film makinaları ve 
elektrik tesisatı işletme ve tamir 
makinisti 
Fototekçi 
Aboneci ve bantçı 

Küpürcü 
Bülten çoğaltma makinisti 
Bantçı ve ambalajcı 
Yönetim memuru 
Şoför 
Motosikletçi 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bisikletçi 
Telefoncu 
Telefoncu 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Başodaeı 
Odacı 

ti Temsilcilikleri 

Daktilo 
Takipçi ve dağıtıcı 
Odacı 

Ankara Radyosu Müdürlüğü 

Basspiker (birisi kısa dalga işlerine 
bakar) 
Spiker 

» adayı 
Diskotek şefi 
Plak muayenecisi ve bakıcısı 
Daktilo 

> 
Ambarcı 
Stüdyo bakıcısı 
Yönetim memuru 
Şoför 
Bsikletçi 

Telefoncu 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

15 
5 

300 
250 
150 
125 
200 
150 
125 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
150 
125 
100 
90 
100 
90 
75 

175 
125 
90 

400 
300 
250 
200 
270 
150 
200 
150 
230 
150 
175 
175 
115 
100 
150 
125 

Görevin çeşidi Sayı ücret 

Kaloriferci 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

Bahçıvan 

3 
3 
3 

10 
5 
1 

115 
100 

90 
90 
75 

115 

Radyo Türk Musiki Heyeti 

Birinci sınıf repetitör 
İkinci •» » 
Birinci sınıf artist 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 

artisti 
» 

Birinsi sınıf stajyer artist 
İkinci » » » 

6 
6 
4 
4 
3 

10 
2 

11 

550 
475 
400 
350 
300 
25.0 
225 
200 

Rejisör 

Radyo Temsil Kolu 

Radyo Teknik Servisi 

Jeneratör uzmanı 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinui » » 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
Îkinsi » » 
Üçüncü » » 
Antenci 
Atelye şefi 

» ustası 

300 

1 
2 
1 
3 
5 
6 
0 
1 
1 
1 

r-l. 

400 
350 
300 
270 
240 
225 
200 
225 
250 
225 
200 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

Mahallî kâtip ve daktilograf 

Kapıcı ve odacı 

2 600 
1 500 
1 S00 

İstanbul Radyo Müdürlüğü 

Basspiker 
Spiker 

» 
Diakotek şefi 
Plak muayenecisi 
Sdüyolar bakıcısı 

1 
1 
2 . 
1 
1 
1 

400 
300 
250 
225 
150 
150 



Görevin çeşidi 

Ambarcı 
Daktilo 

» 
Yönetim memuru 
Şoför 

» 

Sayı 

2 
1 
2 
1 
1 
1 

- D/6 -
Ücret 

200 
175 
150 
175 

Görevin çeşidi 

Telefoncu 
» 

Kaloriferci 
Kapıcı 

210 ; Gece bakçisi 
150 Odacı 

Sayı Ücret 

1 
1 
3 
4 
4 

20 

150 
125 
100 
90 
90 
75 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
Başsayıeı 
Birinci makinist 
İkinci makinist 
Daktilo 
Kaloriferci ve tamirci 
Şifreleyici 
Fiş memuru 
Dağıtıcı t 

Ambarcı 

t 

t 
1 
t 
2 

12 
2 
3 

230 
210 
200 
::00 
200 
170 
130 
120 
120 

Ambalâjcı 
Daşodaeı 

» 
Fiş memuru 
» » 

Odacı 
Geco bekçisi 
Hamal 
Fiş memura 
Kaloriferci yamağı 

2 
1 
1 

24 
26 
8 
1 
.1 
9 
J 

120 
120 
110 
115 
100 
100 
100 

80 
85 
80 

Devlet Meteoroloji İflari Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Doktor 
Telsiz teknisiyeni 
Telsiz muhabereci 
Ressam ve grafiker 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 

•» 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
î 
1 
t 
9 
1 
1 
i 
2 

150 
230 
150 
175 
250 
250 
200 
130 
115 
150 
90 
75 
75 

130 
130 
90 

130 

Daktilo 
! A e sevkiy atçım 

» » 
&;r.-*uı*oz 
S'on.ia.i teknikeri 
Tokiz muhabere teknikeri 
Fas at yorumcusu 
Telsizci 
Demirci kalfası 
Fasut Park koruyucusu 
Tamirci 
Kurs daktilo mukayyidi 

tLLEK 

İvadyo zonda teknisyeni 
Başrasatçı 
Baştekizei 

2, 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

175 
150 
175 
150 
200 
270 
230 
150 
125 
85 

125 
120 

375 
230 
230 



Görevin çeşidi 

Telsiz makinisti 
» muhabereci 
!> » 
•v » 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 
îlademe ve bekçi 
Hasatçı 

Ü> 

* 

Sayı 

2 
*2 
o 
û 

1 
5 

25 
12 
14 
21 
37 

— D/7 ~~ 
Ücret 

150 
150 
İM 
2 0 
150 
115 

55 
«0 
DO 
75 
m 

Görevin çeşidi 

Rasatçı 
» 

î-î'Oîiüstik teknisyeni 
\. n >ptik teknisyeni 
Ti; srıt yorumcusu 
;?oî-daj teknisyeni 
R:ulyozonda teknikleri 
rolüz muhabere basteknikeri 
To -.iz muhabere teknikeri 
î I i h ojen müstahzırı 

Sayt 

41 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
î 
2 

Daktilo 
Dağıtıcı 
<4ece bekçisi 
Başodaeı 
Odacı 

Daktilo 
Ar§iv ayırıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
MERKEZ ] Ki, r'un öğretici 

ÎLLEB 

î 
1 
1 
6 

20 
88 

5 

150 

1J0 

uo 
10i) 

140 
175 
100 
70 
60 
55 
50 

Gc/ici vaiz 
» > 

Vaiz 

Dersiam. 

10 
25 
48 
41 

4 
16 

4 
1 

14 
30 

239 
5 
5 

20 
50 
88 



Görevin çeşidi 

Zatişleri Gnel Müdürlüğı 

Daktilo 
» 
» 

Dağıtıcı 

Şoför 
Başodacı 
Dağıtıcı 

» 

MERKEZ 

Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Meydancı ve 
Telefoncu 
Kaloriferci 

kapıcı 

Kaloriferci yardımcısı 
Asansörcü 
Denkçi 
Hamal 

Daktilo 
» 

Doktor 
Şoför 
Mübaşir 
Başodacı 
Kaloriferci 
Telefoncu 
Meydancı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Bahçıvan 

Merkez Bürosu 

Yargıtay Başkanhğt 

— D/8 — 
Adalet Bakanlığı 
Sayı 

i 

2 
1 
5 
1 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 

14 
11 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

1 
3 

1 
2 

10 
1 
1 
1 
3 
2 
2 

13 
29 
1 

Ücret 

200 
175 
150 
140 

250 
140 
115 
175.. 
115 
150 
90 

100 
90 
75 

100 
90 

150 
175 
100 
75 

100 
100 

150 
100 

150 
230 
115 
100 
175 
140 
75 
90 
75 
90 
75 

115 

Görevin çeşidi Sayı 

Adlî Tıp İsleri Genel Müdürlüğü 

Kaloriferci 
Dağıtıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Gardiyan 

» 
Odacı 
Şoför 
Adlî tıp Meclisi odacısı 

İLLER 

Mübaşir 
Kaloriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
Odacı 

» 
Î> 

» 
» 

Adlî tıp odacısı 
Gece bekçici 

Ceza ve Tevkif evleri 

Doktor 
Başgardiyan 

» 
» 
» 
» 

Birinci sınıf gardiyan 
» » » 

İkinci » » 
Üçüncü » » 
A arabacı 
Şoför 

> 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
3 

470 
V 
3 
1 
1 
1 

13 
63 
58 

255 
305 
12 

6 

1 
10 
40 
70 
80 
80 

180 
500 
300 
100 

1 
7 
2 
2 
2 

Ücret 

115 
75 
75 
90 
90 
75 
70 

175 
75 

75 
150 
100 
75 
60 
60 
90 
75 
70 
60 
55 
60 
70 

150 
200 
175 
150 
130 
115 
100 

90 
75 
60 
75 

150 
130 
115 
175 



Elektrikçi 
Makinist 
Hademe 
Aşçı 

Görevin çeşidi Sayı 

1 
1 
5 
1 

- D / 9 -
Ücret 

100 
175 

90 
100 

Aşçı, 

Görevin 

çamaşırcı ve 

çeşidi 

hamamcı 
Harici hastane hademesi 
Usta 

Sayı 

3 
13 
9 

Ücre 

60 
60 

175 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Doktor 
Ciltei 

yrdımcısı 
<» > 

Fotostat memuru 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 
Kapıcı 

Ciltçî 

> yardımcısı 

(Fotoğrafçı) 
yardımcısı 

İLLER 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 

13 
1 

1 
1 
1 

120 
175 
120 
90 

175 
120 
120 
90 
90 
90 
75 
75 

175 
130 
75 

» 
» 

Jaloncu 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 

Kapıcı 
Dağıtıcı 
Defterci 

Tapu 

Daktilo 

Jaloncu 

Mübaşir 
Odacı 
Şoför 

Daktilo 2 
3 

32 
4 
3 
2 
4 

38 
162 

1 
4 
3 

120 
90 
75 
60 
60 
60 
75 
60 
55 
75 
60 
75 

Tapu ve Kadastro Yazma Heyeti 
2 
7 

20 
28 

1 
16 
2 

90 
75 
75 
60 
90 
60 

150 

İçişleri Bakanlığı 
MERKEZ 

Yabancı dil bilen daktilograf 
Daktilograf 

» 
Motorlu dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

> 

1 
10 
10 

3 
9 
1 
5 

10 

230 
150 
130 
130 
115 
130 
100 

90 

Odacı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçe işçisi 
Telefoncu 

41 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

75 
100 

90 
90 

200 
115 
175 
150 
130 
200 



Görevin çeşidi 

— î>/ÎO — 
Sayı Ücret 

Telefoncu yardımcısı 
Bakanlık şoförü 
Motosikletçi 

İLLER 

ÎUer dağıtıcıları 

Görevin çeşidi 

1 
1 
1 

1 

90 
250 
115 

75 

iller değıtıcıları 
> > 
;» odacıları 
> |» 

îlce odacıları 
P> > 

Bucak odacıları 

Sayı Ücret 

6 
59 

116 
23 
18 

165 
286 
627 

60 
60 
55 
60 
55 
50 
45 
30 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

Makinist ve silâhçı 
Şoför 

» 
;» 

Ambar muhafızı 
Daktilograf 
Asansörcü 
Makinist yardımcısı 
Başodacı 
Odacı 

> 
Dağıtıcı 
Gece hekcisi 

Polis Enstitüsü 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Aşçı 

> 
» yamağı 

Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Odacı 

İstanbul Polis Okulu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

18 
3 
2 

3 
2 

11 
6 
2 

Aşçı 

175 
175 
150 
100 
130 
130 
100 

90 
100 
90 
75 
90 
90 

175 
175 
100 
90 
75 
75 
75 
75 
75 
70 
60 

90 

Odacı 

İLLER 

Tabip 
Daktilograf 

> 
Şoför 

Makinist 
Nezarethane memuru 

Sandalcı 
Tayfa 
Başodacı 

» 
ı» 

Pravantoryum 

Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Çamaşırcı 
Berber 

1 
2 
4 
2 
1 
2 
8 
1 
1 

46 
2 
1 
5 
5 

121 

75 
60 

90 
130 
100 
130 
115 
100 
115 
100 

90 
90 
70 

100 
90 
75 
60 

150 
100 

75 
150 
75 

100 
100 
100 



— ö/ii — 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Yapı ustası 
Şoför 
Başodacı 

» yardımcısı 
Odacı 

Basımevi 

Makinist 
» 

Ressam 
Tertipçi 

> 
Linotip operatörü 
Ambar memuru 
Ciltçi 

Î§Qİ 

Silâh ve Malzeme Tamir Evi 

Telsiz ustası 
Telefon tamir ustası 

» » » yardımcısı 
Tornacı 
Frezeci 
Kaynakçı 
Demirci 
Tüfekçi 

1 
1 
1 
1 
7 

10 

Subay ve Gedikli Erbaş Okullan 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Odacı 

Aşçı 

Çamaşırcı 

1 
1 
1 
3 

11 
1 
1 
1 
1 
3 

325 
250 
125 
115 
100 
90 

230 
200 
200 
200 
175, 
200 
200 
200 
175 
115 

200 
250 
200 
175 
175 
175 
175 
175 

175 
150 
115 
100 
90 
115 
100 
75 
90 
75 

Laborant (Dişçi yanında) 
Şoför 

Muhafız kıtası 

Şoför 

> 
Aşçı 
Aşçı 

İstanbul Dikimevi 

Kundura ustası 
Terzi ustası 
Makina tamircisi 

> » 
Makina ustası 
Kundura makina ustası 
Elektrikçi 

» yardımcısı 
Kundura ambar memuru 
Şoför 
Hamal 
Aşçı 

Eşya Ambarları [1] 

Ambar memuru 
Hamal 

» 
Şoför 

Hasta bakıcı 
Çamaşırcı 
Laborant 
Bulaşıkçı 
Terzi ve ütücü 
Karantinacı 
Hamamcı 
Aşçı 

Hastane 

Sayı Ücret 

100 
200 

2 250 
2 200 
1 175 
1 100 
1 75 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

300 
300 
230 
175 
230 
200 
230 
175 
175 
200 
100 
100 

2 
6 
12 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

230 
100 
100 
200 

60 
75 
100 
60 
60 
75 
60 
75 

[1] İstanbul, Kayseri, Elâzığ, 



Görevin çeşidi 

Sivil sanatkâr 
» » 
» » 
l» » 
» » 

Şoför 

Toplu Birlikler 

Sayı 

1 
1 
2 
2 
2 
6 

- i)/lâ -
Ücret 

175 
175 
150 
130 
115 
200 

Şoför 
A§çı 

» 

Şoför 
» 

Görevin çeşidi 

Sabit Birlikler 

Sayı 

2 
12 
7 

1 
11 

Ücre' 

175 
100 

75 

200 
175 

Dışişleri Bakanlığı 
Merkez hizmetlileri 

Daktilograf (Fransızca veya İn
gilizce redaksiyona vâkıf) 
Daktilograf 

Doktor 
Şoför 
Telefoncu 
Kapıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 
» 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 

Saymanlık takip memuru 
Dağıtıcı (Motosikletli) 
Belge saklağı koruyucusu 

3 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
6 

12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

370 
255 
230 
210 
200 
185 
175 
160 
150 
200 
150 
250 
125 
175 
140 
120 
110 
100 
90 
80 

125 
140 
110 
100 
175 
140 
100 

Gece bekçisi 
» > 

Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kitaplık memuru 

Baştertipçi 
Tertipçi 

Basımevi 

Tashihti 
Ciltçi 

Dışişleri Bakanlığı Köşkü 

Yönetim memuru 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Sofracı 

Garson 
Kapıcı 
Kaloriferci 

Yabancı Memleketter Hizmetlileri [1] 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

130 
120 
125 
160 
100 
200 

250 
175 
135 
175 
175 
160 

250 
300 
100 
250 
250 
150 
100 
140 
100 

Elçilik, daimî delegelik ve konsolos
luklar hizmetlileri 600 98416 

[1] Yabancı memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları hu ödenekten verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin helirtilmesi ve hu hizmetlilerin tayinleriyle kuruluş itibariyle ve
rilecek ödenek dairesinde ücretlilerin tâyin ve dağıtılması bakanlığa veya bakanlığın yetki vereceği 
makamlara bırakılmıştır. 600 tanesi vergi tahakkukuna esastır. 



— Ö/13 -
Maliye Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Daktilo 200 

Müracaat Kalemi Müdürlüğü 

Fiş memuru 1 

t : \tf fci*.jir.j'ii>r» 

175 

Daktilo 
» 
» 
> 

Genel Kâğıtlar Müdürlüğü 

1 
3 
4 
2 

200 
175 
150 
125 

Daktilo 
> 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Yabancı dil bilen daktilo 1 300 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 2 200 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

Takip memuru 

Daktilo 

Fiş memuru 

1 150 
4 125 
1 200 
3 175 
3 150 
1 125 
3 125 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

Daktilo 2 200 
» 2 175 
» 2 150 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlükleri 

Daktilo 
» 

Daktilo 

3 175 
10 150 
3 125 

Görevin çeşidi Sayı 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

» 
Puvantör 
Kardeks memuru 

Daktilo 

Merkez Saymanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

Puvantör 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri 

Mahallî kâtip (Ecnebi olabilir) 2 

Bankalar Murakıplığı 

Kardeks memuru 1 

Kambiyo 

Daktilo 
Kardeks memuru 

Emekli İşleri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 1 



ÖÖrevin çeşidi î 

Daktilo 
» 

Puvantör 
» 

Kardeks memuru 

3ayı 

1 
1 
2 
3 
1 

Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

özlük î§leri Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 
» 

Kardeks memuru 
Hastabakıcı 

1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

175 
150 
175 
150 
200 

200 
175 
150 

200 
150 

200 
175 
150 
125 
200 
175 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Daire müdürü 

Şoför 
Motosikletçi 
Telefon memuru 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kalorifer teknisyeni 

> ateşçisi ve bahçıvan yamağı 
Elektrikçi 

^ 
» 

Başmarangoz 
• 

Marangoz 
» 

Doğramacı 
». 
» çırağı 

Yazı ve hsap makineleri tamircisi 
» » > > 
» » » » 

1 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

300 

250 
200 
250 
200 
150 
300 
150 
250 
230 
200 
300 
225 
200 i 
175 
150 
125 
300 
250 
200 | 

ı Görevin çeşidi 

Yapı onarma ustası 
\ » > > 

» » » 
» » > 
» » » 

Çoğaltma memuru 
» » 

Daktilo 
» 

Dağıtma başmemuru 
» memuru 
» » 
* ı» 

Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Odacı 
Kapıcıbaşı 
Kapıcı 

» 
Asansörcü 
Gece bekçisi 

» » 
Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 

İstanbul Basılı Kâğıt Ambar ve 

Daktilo 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hamal 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 

10 
1 
5 

26 
33 
10 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
5 

Ücret 

250 
200 
150 
125 
100 
250 
200 
200 
175 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
90 
75 

125 
100 
90 

100 
125 
100 
125 
90 

Mahzenleri 

1 
2 
2 
2 

150 
75 

100 
100 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 
Baştertipçi 
Çinkoğraf ustabaçısı 
Ustabaşı 
Başciltçi 
Galvano teknisyeni 
Makinist 

» 
Şoför 
İdare memuru 
Takip memuru 
Daktilo 
Kapıcı 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 

350 
300 
250 
350 
300 
250 
225 
225 
225 
150 
150 
125 



Görevin çeşidi 
—• D / 1 5 

Sayı Ücret 

Gece bekçisi 
» » 

Oclacı 
» 

Para, pul sevkiyat muhafızı 

2 125 
2 100 
2 100 
2 90 
1 225 

Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 

Depo âmiri 
» » 
» » muavini 

Hekim 
Basım teknisyeni 
Depo şefi 
Depo memuru 

> » 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

Takip memuru 
Posta memuru 
Ustabaşı 
Usta 
Tasnifçi 

» 
Bekçi 
Odacı 

1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
8 
6 
3 

19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

20 
1 

16 
4 

Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı 

Daktilo 

Daktilo 
Odacı 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları 

12 
8 

Maliye Okulu 

Hekim (Dört aylık) 

400 
350 
325 
150 
275 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
200 
150 
125 
175 
150 
250 
200 
150 
125 
100 
125 
100 

2 200 
4 150 
3 125 

150 
75 

150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hastabakıcı (Dört aylık) 
Başhademe 
Hademe » » 

Bekçi (Biri dört aylık) 
Aşçı (Dört aylık) 

1 
1 
3 
4 
2 
1 

150 
100 

90 
75 

100 
150 

ÎLLEB 

Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Takip memuru 
» » 
» I» 
» » 
> < t» 

Daktilo 
> 

Odacı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
> 
» 

Kolcu ve kantarcı 
Tahakkuk tebliğ memuru 

» I» » 
» » » 

istanbul Av Vergileri Gece bekçisi 
• • ~ 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Daktilo 
» 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
I» 

Gece bekçisi 
» !» 
» > 

2 
5 

21 
39 
33 
2 
8 
9 

15 
25 
32 
4 

10 
40 

102 
2 

» • ^ . f j j ^ 

.-.. 
3~ 
6 

18 
21 
5 

31 
30 

175 
150 
125 
100 
90 

150 
125 
60 

150 
125 
100 
125 
150 
125 
100 
100 

f ^S* 

_ " " ~ l , 

200 
150 

150 
125 
100 
90 
75 

özlük İşleri Müdürlüğü 

Hekim 1 150 



Görevin çeşidi 

fm/Km?"*-*-

- D/16 — 
Sayı Ücret 1 

Mülî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
> 

Gece bekçisi 
» » 

Bahçıvan (îstanbul) 
Kalorifer teknisyeni 

» » 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan yamağı 
Su motorcusu 
Asansörcü 

Memur Konutları 

İdare âmiri 
Mutemet 
Elektrikçi ustası 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan ya
mağı T10 adedi 6 aylıktır) 
Su yolcu ve sıhhi tesisler ustası 
Kapıcı (5 adedi 6 aylıktır) 
Mesul makine teknisyeni (ecnebi te
baasından olabilir) (6 aylık) 
Ustabaşı (Ecnebi tebasmdan olabilir 
Kazan ustası (İkisi altı aylık) 

3 
4 
5 
5 
1 
1 

13 
32 

1 
1 

1 
1 
1 

16 
1 

15 

1 
.) ı 

4 

150 
125 
100 

90 
150 
300 
225 
100 
150 
100 

300 
250 
250 

170 
250 
100 

500 
350 
225 

Görevin çeşidi Sayı 

g^*-^*- . . . - - « - , . , r:^-.~ -• — ... 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 61 
ş ; e\f*>Wi*\ « j »f #>f* r? •$ s •; * <;e *': • \ < 

Ücret 

125 

. Levazım ve Kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

Şoför 1 
Yazı ve hesap makineleri tamircisi 1 

» -» » » 1 
Kâğıt dağıtma memuru 6 

» » » 5 
ti başodacıları 5 
î l odacıları 13 

» » 105 
» » 194 

îlce » 73 
» » 350 

Hazine Genel Müdürlüğü 

225 
300 
250 
100 

90 
100 

90 
75 
60 
60 
55 

v * ^ » ^ ™ * ^ ^ . ^ . ^ .^t^^^mn'f^;ı^%'!Xf^^^'^W)K^^ 
Daktilo 1 

» 3 
* 1 

Kâğıt dağıtma memuru 4 
| Odacı 6 

175 
150 
125 
100 

90 

Millî Eğitim Bakanlığı 
MERKEZ 

- v •" u •-'«; -..;;-; v •'• W -•*; -, •>< •»•• - ••> - . » a» ~ « <~ w «•« 8 ' ~ f -» 

Daktilo 2 
Kardeksçi 2 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfet
tişliği kâtibi [1] 4 
Daktilo (Talim ve terbiye için) 1 

» (Askerlik öğretimi Md. için) 1 
Doktor 1 
Telefoncu 1 

K» " • • ? * " 

200 
200 

500 
130 
130 
150 
150 

Dağıtıcı 
Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takipçi 
Şoför 

3 
1 
1 
1 
1 

31 
1 
1 
1 
1 

130 
130 
130 
115 
150 
100 
115 
175 
130 
250 

[1] Yabancı olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Millî 
Eğitim Bakanlığınca tâyin olunur. 



D/17 
Görevin çeşidi Sayı Ücreı 

Daktilo 

Kaloriferci 
» yamağı 

Yayın 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Türk tarih kitaplık yardımcısı 
'Kitaplık fiş memuru 
Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Dergi düzelticisi ve yönetim memuru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 

» Çırağı 
Araştırıcı 
Düzeltiei 

» 
Daktilo 

' » . 
Dağıtıcı 
Odacı 

ÎLLEB 

Millî Eğitim odacıları 
» » » 

Siyasal Bilgiler Okulu 

4 
59 

1 175 
3 150 
1 200 
2 200 
1 100 

200 
130 
90 

100 
100 
100 
100 
115 

75 
150 
75 
115 
150 
115 
115 
150 
90 

100 

70 
60 

Başaşçı 
Aşçı kalfası 

» yamağı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçivan 
Onarıcı 
Not çoğaltma memuru 

» » » 

1 
1 
3 
1 
7 

12 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

175 
100 

50 
130 
.75 

60 
55 

150 
175 
90 

115 
115 

90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kaplayıcı 
Doktor 
Şoför 

1 150 
1 150 
1 200 

Eğitim Enstitüleri ve Öğretmen Okulları 

Doktor 

Kâtip ve daktilo 

Laborant 
Teknik koruyucusu 

Usta 
Bahçıvan 

» 
Başaşçı 

Aşçı 

Şoför 
» yardımcısı 

Hastabakıcı 
Başodacı 

Odacı 

> 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Laboratuvar ve ders aletleri koruma 
memuru 
Resim galerisi hademesi 
Odacı ve kapıcı 

Kaloriferci 
Tezhip öğreticisi 
Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebruahar ve kaplayıcı öğreticisi 

4 
6 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 

6 
3 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
7 

19 
54 

103 

150 
90 

130 
115 
115 
270 
200 
175 
150 
175 
175 
115 
175 

115 
100 
90 

200 
130 
115 
130 
100 
90 
75 
60 
50 

Rasathane 

100 
60 
60 
75 
90 

270 
270 
270 

Hesapçı T 130 
1 115 



Görevin çeşidi 

~ D/18 
Sayı Ücret j 

Teknisiyen 
* çırağı 

Kaloriferci 
Bahçıvan 

» 
Başodacı 
Korucu 
Odacı 

Bekçi 
» 

Şoför 

200 
100 
115 

90 
60 
90 
75 
75 
60 
55 
75 
60 

200 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Salon ve caz orkestrası müzisyeni 
(yabancı olabilir) 7 270 
Daktilo 1 150 
Odacı 3 90 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

Doktor 
Daktilo 

Enstrüman onarıcısı 
» » 

Elektrikçi 
Elektrikçi ve kaloriferci 
Bahçıvan 
Aşçı 
Odacı 

1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

I I 

150 
150 
115 
150 
130 
100 
115 
150 
115 
90 
75 
55 

Lise ve Orta Okullar 

Doktor 

Hizmetliler 

Odacı 

o 
30 
50 

3 
6 

15 
25 

160 
275 
425 

Görevin çeşidi 

100 
90 ! 
75 ! 

150 ! 
125 j 
100 j 
90 i 
90 ; 

Odacı 

Sayı Ücret 

325 50 

Millî Eğitim Basımevi 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

Derleme Müdürlüğü 

Odacı } 

Prevantoryum ve Sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Doktor 

» 
Demirci 
Elektrikçi t 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Sıhhi tesisat yardımcısı 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

» 
Şoför 

» yardımcısı 
Başaşçı 
Aşçı 

» kalfası 
» yamağı 

Arabacı 
Bahçıvan 

» 
Terd 
ut öcü 
Bulaşıkçı 
Kreşuvarcı 
Kapıcı ve santral memura 
Hastabakıcı 

Laborant 
Hademe 

Gaco bakçisi 

60 
75 
60 

60 

1 

2 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
a 
1 
1 
<> 
1 
1 
10 
4 
3 
8 
25 
10 
2 

150 
130 
75 
150 
150 
130 
150 
100 
150 
175 
175 
130 
90 
200 
90 
225 
150 
90 
80 
100 
150 
100 
175 
90 
75 
90 
90 
100 
100 
90 
75 
60 
50 
90 



Görevin çeşidi 

— B/19 
Sayı Üeret j Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kitaplıklar 

Kaplayıcı 

Koruyucu 
Odacı 

Odacı ve bekçi 

3 
2 
2 
12 
10 
22 
18 

175 
130 
115 
90 
90 
75 
60 

Anıtları Koruma Kurulu, RÖleve Bürosu, kazı 
ve harabe, alanlar, iller müzeleri 

Bekçi 
Bekçi 
Bekçi ve odacı 

Bahçıvan 
Bekçi 
Bahçıvan 
Başodacı 
Başbekçi 
Onarıcı 

» 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
» » 

Daktilo ve kâtip 
Memur 

•» 

Bekçi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Kaplayıcı 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 
Marangoz 
Duvarcı ve sıvacı 
Eski eserleri koruma komisyonu üye
leri ücreti 
Yangşn memuru 

8 
22 
25 

115 
23 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
o 

1 
3 

24 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

35 
50 
55 
60 
75 

115 
100 
90 
90 
90 

100 
32K. 
150 
90 

115 
345 
323 
270 
230 
175 

90 
100 
150 
150 
150 
150 
II.) 

80 
1.50 

Ticaret, sanat okulları ve enstitüleri, 
bölge sanat okulları, ertik ve bütün 
akşam okulları kız ve erkek gezici 

köy kursları 

Yönetim 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 

Doktor 
* 
* 
» 

memuru 
» 
» 
» 
*> 
» 
» 
» 

Hastabakıcı 
» 
» 
» 

Usta 
-* 
» 
* 
?> 

» 
* 
* 
» 

Şoför 
» 

Aşçı 
Aşçı (Yamağiyle beraber) 

» 
• » 

» 

» » 
s> » 

» S> 

Kaloriferci 
* 
» 
» 
» 

Bahçıvan 
» 
:* 
» 
> 
î» 

1 
1 
8 

25 
39 
64 

130 
15 
17 
72 
10 
15 
2 

17 
29 
7 
1 

18 
34 
72 
54 
36 
7 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
5 

15 
5 
3 
1 
9 
5 
2 
1 
2 
3 
6 
8 
1 

270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
150 
120 
100 
90 

150 
115 
100 
75 

400 
325 
270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
175 
115 
175 
175 
150 
130 
115 
150 
130 
115 
100 
90 

150 
130 
115 
100 
90 
75 
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Görevin çeşidi 

Daktilo 

Ayakkabı onarıcısı 

Yatılı öğrenci kadrosu 
Siyasal Bilgiler Okulu 420 

D/21 
Sayı ücret 

5 
2 

19 

100 
75 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Eğitim Enstitüleri ve öğretmen 
Okulları 2300 
Koy Enstitüleri 17000 
Ankara Devlet Konservatııvarı 200 
Ertik ve Teknik öğretim Müsteşar
lığına bağlı okullar 4550 

Bayındırlık Bakanlığı 
MERKEZ 

Yüksek Fen Heyeti 

Daktilo 1 150 

Daktilo 
» 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

* 

Teftiş Heyeti 

1 
1 

200 
175 

Desinatör 
Çoğaltma memuru 

Bayındırlık Şir 

Daktilo 
» 

Daktilo 1 150 

Demiryollar ve Limanlar Dairesi 

Daktilo 

Mavici 
» 

Bekçi 
Odacı 
Kayit memuru 

•» •» 

Fiş memuru 
Baş kopyacı 
Kopyacı 

» muavini 
Muakkip 

Tarama işleri ve tesisat servisi 

Tesisatçı 
Teknisiyen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
•2 
2 
1 

1 
• 3 -

175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

230 
200 
175 
175 
150 
130 
150 
130 

625 
500 

Dosya memuru 
Kayit •» 

Şose ve Köprüler Dairesi 

200 
230 

175 
175 

Daktilo 

Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Zatişleri Müdürlüğü 

Kayit memuru 
Dosyacı 

Malzeme Müdürlüğü 

Gümrük memuru 
Müracaat memuru 
Daktilo 

» 

Teslimalraa memuru 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 

1 150 
1 130 

1 200 

1 175 
2 150 
1 135 
2 150 
1 150 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

230 
150 
150 
130 
115 
175 
110 
90 

200 
110 



Görevin çeşidi 
— D/22 --

Sayı "Ücret I Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Dağıtma memuru 

Şoför 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 
Bahçe işçisi 
Başhadcme 
Hademe 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 
Takip » 

» » 
Dağıtma memuru 

Evrak Müdürlüğü 

Dağı t ma m cmu n ı 

1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
23 
31 

150 
115 
100 
200 
90 
150 
115 
75 
115 
100 
90 
75 

150 
175 
130 
100 
130 

150 

Rfşrm.kinist 
>> 

İkinci makinist 
rvY!sizei ve elektrikçi 
Depo memuru 
Makin e lostromosu 
Güverte » 

Şose ve Köprüler Dairesi 

Başmakinist 
Mutemet ve ambar memuru 
Odacı 

» 

Su İşleri Dairesi 

Telörgü bekçisi 
Br?.j bekçisi 
Kanalcı 
•Savakçı 

:CanaJ ve şedde bekçisi 

t 
tH

 

l 
1 
1 
2 
2 
1 

450 
400 
350 
280 
230 
180 
180 

1 325 
2 115 
3 75 
4 60 

2 
1 
2 
3 
9 
14 
fi 

110 
100 
110 
115, 
100 
100 
90 

İLLER 

Demıryollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

Ambar memuru 

Mutemet 
» 

Daktilo 
Mavici 
Dağıtma memuru 
Bekçi 

Odacı 

175 
150 
175 
150 
150 
100 

90 
90 
75 
75 

Seyhan Tarak Gemisi ve Gayret römorkörü 

Kaptan 

İkinci kaptan 

500 
400 
350 
300 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Hesap işleri heyeti tahsildarı [1] 
Aanal kolcusu [1] 
Savakçı 

Baraka bekçisi 
Doktor 
Telefon makinisti 
Demirci 

Santral memuru 
Telgraf hal, çavuşu fi] 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi 

4 
6 
1 
5 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

135 
115 
115 
90 
75 
150 
130 
150 
90 
90 
115 
75 
70 

Daktilo 
Odacı 

150 
75 
60 

[1] At satın alma ve besleme giderleri kendilerine ilişkin olmak üzere atlı olacaklardır, 



Görevin çeşidi 

- D/23 -
Sayı Üer-t : 

Malzeme Müdürlüğü 

Ambar memuru 
Bekçi 
Odacı 

1 200 
1 90 
1 75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

istanbul Malzeme Sahnalma Komisyonu 

Ambar memuru 
» » 

Bekçi 

1 200 
1 130 
1 75 

Daktilo 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
MERKEZ 

9 
9 

10 
17 
1 

210 
200 
175 
15U 
14U 

Ataşelik daktilosu 2 500 
3 400 
4 300 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

Topoğraf veya teknisiyen 
Kartograf 

Gereç Müdürlüğü 

2 550 
1 350 
1 300 

Şoför 

Kâğıt dağıtıcısı 
;> 

Buşodaeı 
Odncı 

» 
2 

» 

Dokuma 

» 

Küçük 

tezgâhları 

Sanatlar 

ustası 

1 
2 
1 

10 
15 
14 
10 

1 

150 
125 
150 
140 
120 
100 
90 

300 

Daktilo 

Telefoncu 
Odacı 

İLLETİ 

4 
6 
7 
1 
9 

16 
19 

175 
150 
125 
175 
100 
90 
80 

[1] Kuruluş Kanununun 17 nci maddesi hük'imleri ataşelik dakHlolan hakkmda uygulanmaz. 



— D/24 — 
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Fiş memuru 

Müracaat memuru 
Daktilo 

» (yabancı dil bilir) 
Kaloriferci 
Santralci 
Bahçıvan 
Dağıtıcı 

» 
Başodacı 
Odacı 

Motosiklctçi 
Kapıcı 

Gece bckçis 
I in mal 
Ambalâjcı 
îşçi 
Şoför 
Sinema operatörü 
Ateşçi 

Saymanlık Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Daktilo 

İL VE İLÇELER 

Odacı 

Sayı Ücret 

1 
• 1 

2 
5 
1 

11 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
1 

10 
16 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

275 
200 
200 
200 
175 
150 
125 
300 
200 
250 
200 
150 
130 
150 
125 
115 
100 
90 
75 
150 
125 
100 
90 
90 
125 
90 
250 
250 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bekçi 

Daktilo 

2 
2 
7 
2 
3 

90 
70 
115 
100 
75 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müesseseleri, Savaş Kurulları, Yurt

lar ve Okullar 

Aday hademe 
» » 

Aday hademe 
» •» 

Ambalâjcı 
Arabacı 

Asansörcü 
Aşçıbaşı 

» 
» 

Aşçı 

2 
1 

66 
16 
275 
265 
2 
3 

200 
150 

75 
60 
55 
50 
90 
40 

» 
» 

Aşçı 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 

yardımcısı 
» 

yamağı 
yardımcısı 

» 
» 
» 
» 
» 
* 

25 
54 
.31 
10 
1 
1 
3 
6 
12 
.2 
2 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
2 
30 
21 
15 
44 
5 
9 
3 
5 
1 
5 
6 
18 
5 
7 
1 
2 

60 
50 
45 
15 
100 
115 
100 
90 
75 
50 
75 
255 
250 
175 
150 
250 
225 
210 
200 
175 
150 
125 
115 
100 
90 
75 
150 
100 
50 
100 
90 
75 
60 
55 
50 
30 



Görevin çeşidi 
— Ö/2Ö — 

Sayı Ücret 

Ategçi 
> 
» 

Başbahçıvan 

> 
Bahçıvan 

» 

» 

> 
yardımcısı 

> 

Başhademe 

Başhastabakıcı 
Başterzi 

Başlâborant 

Başseyis 
Başmakinist ve aletler tamir uzmanı 
Teknisiyen 
Başgarson 
Başgarson yardımcısı 
Başmubassır 
Başterbiyeci 
Berber 

» 

» ve hamamcı 

1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

14 
6 

19 
2 

18 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

12 
17 

10 
1 

100 
90 
75 

200 
175 
130 
250 
175 
150 
125 
115 
100 
90 
75 

100 
90 
75 
50 
45 

180 
125 
115 
100 
90 
70 
60 

115 
200 
150 
225 
200 
150 
125 
500 
500 
150 
125 
115 
200 
150 
130 
100 
90 
75 
60 

100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Boyacı 
> 

» 
ve badanacı 

> 
» 

Bulaşıkçı 

Cam ve aletler tamircisi 
» > » 

Çamaşırcı 

» 

» yardımcısı 

ve ütücü 

yardımcısı 
Çocuk bakıcı 
Daktilo 

Dahilî inzibat memuru 
Dağıtıcı 

> 

Demirci 

> 
> 
» Ve teıviyeci 

2 
1 
1 
2 
7 
6 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
12 
2 
5 
24 
26 
22 
11 
2 
5 
7 
1 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
1 

150 
115 
75 
200 
150 
125 
115 
100 
115 
100 
75 
60 
50 
150 
100 
150 
125 
115 
100 
90 
75 
60 
55 
50 
100 
45 
75 
100 
90 
75 
150 
200 
175 
150 
125 
115 
100 
75 
150 
150 
115 
75 
150 
125 
100 
60 
150 



Görevin 

Eczacı kalfası 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elektrikçi 
» 
> 
» 

çeşidi 

Yardımcısı 
Elektrikçi, telefoncu, ve raotörcü 
Etüvcü 
Fotoğrafçı 
Gece bekçisi 

> » 
Gece telefon santiralcisi 
Garson 

> 
» 

Gassal 
Hademe 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
l> 

Hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hamamcı 
» 

Hamal 
> 

Hallaç 

:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

saire 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 

36 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
3 
2 
1 

23 
146 
37 

210 
135 
109 
27 
1 

38 
139 
94 

327 
181 

13 
365 
554 
18 
64 
43 

157 
20 

2 
2 
2 
2 
1 

-D/26 — 
Ücret 1 

225 
200 
175 
150 
115 
90 
75 

210 
200 
150 

75 
150 
75 

150 
100 
75 

150 
90 
75 
60 
60 
90 
75 
70 
60 
55 
50 
45 

125 
100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
40 
35 
30 
45 

115 
60 
90 
75 

115 

Görevin çeşidi 

imam ve gassal 
İstimbot kaptanı 
İşçi kalfası 
Kapıcı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

Kaloriferci 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci yardımcısı 
» 
» 
!» 

Kalaycı 
Kapıcı ve 
Kuduz ve 1 
Kömürcü 
Laborant 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

bahçıvan 
.avşanlar hademesi 

Lâboratuvar müstahzırı 
Marangoz 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Masajcı 
Motorcu 
Mubassır 

* 
1 > 

Sayı 1 

1 
1 
1 
3 
1 
2 

21 
36 

1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 

46 
38 
43 

1 
10 

2 
5 
1 
1 
2 
1 

20 
1 
3 
1 

12 
2 
1 
2 
6 
1 

tfcret 

60 
250 

90 
125 
115 
100 

90 
75 
60 
50 
40 

225 
215 
200 
175 
150 

90 
115 
180 
150 

60 
60 

125 
60 

300 
200 
150 
125 
100 

90 
75 
60 

175 
90 

275 
200 
175 
150 
130 
125 
115 
100 
200 
115 
150 
125 
100 
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Tarım Bakanlığı 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

MERKEZ 

Daktilo 

Kâğıt takip memuru 
Takipçi 
Dağıtıcı 

> 
Tekşirci 
Telefoncu 
Kalorifer tekniaiyeni 

» yardımcısı 
Bahçıvan 
Şoför 
Motosikletli 
Başodacı 
Odacı 

> 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

Merkez lâboratuvarlart 

Daktilo 

Başmakinist 
Makinist ve şoför 

Kaloriferci 
Marangoz 
Bahçıvan 
Arabacı 
Aşçı 
Laborant 
Seyis 
Başhademe 
Hademe 

* 
Mikrop kültür hademesi 

i .1 '"!. Veteriner servisleri 

Dltr 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
18 
24 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
17 
10 

230 
200 
160 
100 
100 
85 
115 
115 
275 
60 
130 
250 
170 
115 
100 
85 
75 
85 
100 

150 
130 
250 
200 
170 
130 
145 
145 
85 
100 
100 
85 
100 
85 
75 
75 

Steno daktilo 170 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 
» 
» 

Savaş şoförü 
» » 

Şoför 
Ara'bacı 
Süvari gardiyanı 
Piyade » 
» > 

Savaş sürveyanı 
> * 

Birinci sınıf savaş 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Odacı 

7> 

» 

koruyucusu 
» 
» 

2 
3 
15 
10 
9 
19 
37 
23 
15 
10 
33 
9 
5 
8 
10 
30 
39 
61 

115 
100 
75 
200 
170 
170 
85 
75 
65 
60 
55 
50 
100 
85 
75 
75 
55 
50 

Bakteriyoloji müessesesi 

Makinist 
» 

Şoför 
Marangoz 
Bahçıvan 
Arabacı 
Aşçı 
Laborant 

» 
Nalbant 

» 
Seyis 
Hademe 

Mikrop kültür hademesi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
7 
2 
2 
5 
1 
20 
11 
14 
10 

250 
170 
170 
145 
130 
85 
100 
115 
100 
115 
100 
85 
100 
75 
60 
55 
75 

Veteriner gereç amban 

Marangoz 
Sevkiyatçı 
Arabacı 
Hademe 

1 
1 
1 
4 

225 
100 
85 
75 



Uörevin çeşidi Sayı Ücret 

Zootekni müesseseleri 

Bakıcı 
Hademe 

» 

Aygır depolan 

Merkez 

Fennî tesisatçı 
Desinatör 
Daktilo 

> 

10 
10 
4 

1 
1 
3 
1 

75 
75 
55 

475 
370 
170 
145 

İller 

İdmancı 

Nalbant 

Başahırcı 
Terbiyeci yamağı 
Bakıcı 
Seyis 

1 
1 
7 
2 
7 
2 

78 
29 
47 
51 
24 

Daktilo 

Sığır yetiştirme kurumlan 

Merkez 

İller 

Ambar memuru 
Başmakinist 
Makinist 

> 
Şoför 
Başbakıcı 

» yardımcısı 
Bşaçoban 
Çoban 
Kâhya 
Küçük hayvanlar yan kâhyası 
Sığırtmaç 

4 
1 
1 

€ 

4 
2 
3 
8 

99 
5 
3 

10 

150 
125 
100 
150 
100 
115 
75 
85 
75 
65 
55 

1 145 

145 
200 
150 

130 
145 
85 
65 

100 
60 
85 
70 
60 

Görevin çeşidi 

Çiftçi 

Û&yı Ücret 

75 

Suni tohumlama merkezleri 

İller 

Laborant 5 100 
Suni tohumlama teknisyen yardımcısı 5 85 
Çoban 5 85 

» 5 75 

örnek ağılları 

iller 

Kâhya 
Çoban 

2 100 
6 60 
4 50 

Daktilo 

Merinos işleri 

Merkez 

Bölgeler 

Başmakinist 
Şoför 
Araba tamircisi 
Saraç 
Nalbant 
Kâhya 
Atlı gardiyan 
Esas sürü çobanı 
Çoban 
Odacı 

Hayvan sağlık okulu ve nalbant okulu 

Marangoz 
Bahçıvan 
Aşçı 

» yamağı 
Nalbantbaşı 
Nalbant 
Çamaşırcı 
Sofracı 
Başhademe 
Hademe 

145 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

12 
10 
6 
3 

çulu 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

145 
115 
100 
100 
100 
100 
100 

60 
60 
50 

115 
115 
130 

65 
145, 
130 
100 
100 
85 
60 



Görevin çeşidi 

Neşriyat müdürlüğü 

Sine uzmanı 
Ambar ve yollama memuru 

- D / 8 1 -
Sayı Ücret 

1 
1 

Toprak isleri Genel Müdürlüğü 

Merkez 

Nirengi poligon şefi 
» » uzmanı 
» » » 

Helyofiks memuru 
Kurs kâtip ve daktilosu 
Daktilo 

> 
Şoför 
Jaloncu 
Odacı 

» 
Traktör grupları şefi 
Gurup âmiri 
Ambar memuru 
Makinist 
Şoför 
Makinist ve şoför yardımcısı 

tiler 

Toprak bürosu daktilosu 
> » odacısı 

Şoför 
» 

Şoför yardımcısı 
Arabacı, şoför yardımcısı 
Başjaloncu 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 

Pamuk işleri 

Makinist 
» yardımcısı 

Şoför 
Demirci 
Babçıvan 
Çırçır ustası 
Çiftçibaşı 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
4 
6 
1 
3 
3 

12 
3 

12 

9 
7 

19 
5 
1 

16 
20 
95 
35 

7 
21 
5 
1 
1 
9 
6 
3 

325 
145 

, 1 

500 
500 
350 
170 
145 
145 
130 
230 
100 
85 
75 

400 
350 
150 
150 
150 
75 

130 
65 

170 
145 
100 
100 
130 
100 

75 

145 
115 
130 
115 
85 

130 
115 
100 

Görevin 

Işçibaşı 
Daimî işçi 
Gece bekçisi 
Ambar bademesi 
Hademe 
Odacı 

çeşidi 

Tarım servisleri 

Uzman usta 
» • » 

Uzman 
» 
» 
» 

Gezici öğretici 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Odacı 
» 
» 

Tarımsal savaş 

Makina tamircisi 
» » 
» » 
» » 

Baştakipçi 
» 
» 

Takipçi 
» 

Odacı 
» 

Sayı 1 

16 
10 
4 
1 
5 
1 

1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
4 

28 
4 
3 

10 
34 
37 

1 
2 
3 
4 
2 
2 
6 

26 
17 
8 
5 

Savaş enstitüsü ve istasyonları 

Fumigatuvar makinisti 
Şoför 

» 
» 

Babçıvan 
» 

t§Çİ 
. » 

1 
1 
3 
3 
6 
2 
8 
8 

Ücret 

85 
75 
85 
75 
75 
75 

270 
230 
200 
170 
130 
100 
145 
130 
115 
100 

85 
75 
75 
55 
50 

220 
200 
170 
145 
170 
145 
130 
115 
100 
75 
55 

145 
200 
170 
145 
75 
55 

100 
75 



Görevin çeşidi 
— D/H 

Sayı Ücret 

Odaoı 

Islah ve deneme istasyonları 

Başmakinist 

Makinist 

yardımcısı 

» » 
Şoför 
Çiftçi başı 

> 
Sürekli işçi 

Bahçe ziraat işleri 

Makinist 
» 

Yetiştirici 
» yamağı 
> » 

Bahçıvan 
Bağcı ve bahçıvan 

» > 
» yamağı 

Bağcı 
Zeytincilik takipçisi 

» » 
> » 

Takipçi 
Yanaşma 

Sürekli işçi 

İpekçilik enstitüsü 

6 
4 
8 
3 
6 
1 
3 
11 
6 
7 
1 
9 
6 
8 
4 
34 
32 

85 

55 

170 
145 
130 
115 
100 
170 
115 
100 
85 
230 
145 
130 
115 
100 
85 
75 
55 

Makinist 
Hademe 

3 
5 
5 
10 
8 
1 
16 
15 
15 
2 
1 
4 
4 
5 
10 
5 
10 
73 

1 
1 

170 
145 
130 
100 
85 
17C 
130 
115 
100 
85 
125 
100 
85 
85 
100 
85 
115 
85 

145 
55 

Görevin çeşidi 

İpekçilik istasyonları 

Sayı Ücret 

Hademe 

Tohum temizleme evleri 

Başmakinist 

Makinist 
» 

Selektör makinisti 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Tavukçuluk enstitüsü 

Şoför 
Bahçıvan 
Tavukçubaşı 
Tavukçu 
Arıcı ustası 
Korucu 
Gece bekçisi 
Hademe 

Kauçuk bitkileri 

Makinist 
Kauçuk imalâthanesi ustabaşısı 

» » lâstik ustabaşısı 
Ebonit ustabaşısı 
Lâstik kalıpçısı 
Bekçi 
Hademe 

6 
8 
5 
12 
70 
150 
7 
50 
50 
20 
253 

55 

250 
230 
200 
170 
145 
85 
145 
130 
115 
100 
85 

145 
115 
115 
85 
115 
75 
75 
75 
55 

170 
270 
270 
270 
270 
85 
75 

Makine İhtisas Okulu ve makinist okulları 

Başmakinist 
Ustabaşı 
Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Doğramacı 

300 
400 
170 
145 
145 
145 
145 



Görevin çeşidi 

Elektrik kaynak ustası 
Torna ustası 
Montajcı 
Tamirci 
Aşçı 

» 
Çamaşırcı 
Dağıtıcı 
Yetiştirici 
Sürekli işçi 
Gece 'bekçisi 
Odacı 

» 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 

Ücret 

145 
145 
130 
130 
115 
100 
75 
75 
75 
55 
75 
75 
55 

Orta Tarım okulları 

Makinist ve şoför 
Demirci 
Marangoz 
Bağcı 
Bahçıvan 
Eşcar bahçıvan ı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Hademe 

» 
•» 

5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 

15 
5 

43 

115 
100 
145 
130 
100 
115 
130 
115 

75 
55 
40 

Teknik Tarım okulları 

Başmakinist 
Makinist 
Traktör makinisti 

» •» 

Şoför 
» 

Demirci 
.» 

Marangoz 
Sıvacı 
Sağlık memuru 
Hastabakıcı 
Berber 
Kundura tamircisi 

» » 
Aralbacı 
Nalbant 

» 
Aşçı 

* 

4 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
3 
6 
4 
3 
3 
4 
2 
5 

10 
2 
1 
4 
3 

200 
145 
130 
115 
145 
130 
130 
115 
145 
130 
115 
100 
115 
115 
100 

85 
115 
100 
115 
100 

Görevin çeşidi 

Aşçı 
Çamaşırcı 

> 
Çiftçihaşı 

» 
Çiftçi 

» 
Başbağcı 
Bağcı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» 
Başfidancı 
Fidancı 

» 
Koyun kâhyası 
Kâhya 

» 
» 

Sığır kâhyası 
Çoban 

» 
Korucu 
Gece bekçisi 

» » 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

Sayı 

2 
13 

6 
3 
1 
4 
5 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
5 
4 
8 
2 
3 
2 

12 
23 
12 

Ücret 

75 
85 
75 

130 
115 
115 
100 
130 
115 
130 
115 
100 
130 
115 
100 
130 
115 
100 

85 
130 
100 
85 

115 
115 

75 
115 
85 
75 
55 

Teknik Bahçıvanlık okulları 

Başmakinist 
Şoför 

» 
Marangoz 
Sıvacı ve badanacı 
Sağlık memuru 
Hastabakıcı 
Berber 

Kundura tamircisi 
Arabacı 
Nalbant 
Aşçı 

» 
Çamaşırcı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

3 
3 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
6 
3 

200 
145 
115 
145 
115 
115 
100 
115 
115 

85 
115 
100 
85 
85 

130 
115 

/33 — 
Görevin çeşidi 



Görevin çeşidi 

Bahçıvan 
Başbağcı 
Bağcı 
Başfidancı 
Fidancı 
Çiftçi 

» 
Sığır kâhyası 
Korucu 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

> 
» 

Köy Teknik merkezleri 

— D/34 
Sayı Ücret 

Şoför 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

10 
1 

100 
130 
115 
130 
100 
75 
55 
130 
115 
115 
115 
85 
75 
55 

200 
170 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Okullar Öğrenci kadrosu 

Bursa Tarım Okulu 99 
İstanbul Tarım Okulu 120 
izmir Tarım Okulu 128 
Adana Tarım Okulu 129 
özden Teknik Tarım Okulu 267 
Koçaş Teknik Tarım Okulu 267 
Beydere Teknik Tarım Okulu 205 
Gökhöyük Teknik Tarım Okulu 385 
Beylik Çayır Teknik Tarım Okulu 146 
Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu 439 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 385 
Ankara Tarım Alet ve Makineleri 
Uzmanlık Okulu 65 
Adana Makinist Okulu 59 
Haydarpaşa - Hayvan Sağlık Me
murları Okulu 100 

Ulaştırma Bakanlığı 
MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Daktilo 1 175 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 150 

Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 
•» 

1 175 
1 130 

Lİman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 

» 

2 175 
2 150 
2 130 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 
» 

1 175 
1 115 

Daktilo 

Daktilo 

Yayım Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği 

1 150 

1 175 
1 150 

Özlük İşleri ve Kütük Müdürlüğü 

Daktilo 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 

Levazım Müdürlüğü 

Daktilo 
Su tesisatçısı 
Şoför 

» 

1 175 
1 150 
1 130 

1 175 

1 150 
1 175 
1 250 
1 230 



Görevin çeşidi 

Dağıtıcı 
» 

Başhademe 
Sağlık hademesi 
Hademe 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

Doktor 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Serdümeit 
» 

Telefoncu 

Odacıbaşı 
Odacı 

o 
Motor kaptanı 

» » 
» » 
» » 

Kaloriferci 

İLLER 

Yüksek Denizcilik Okulu 

Kayıkhane âmiri (Kaptan) 

Sayı 

1 
6 
1 
1 
5 

15 
11 
2 
4 

4 
2 
1 
1 

10 
5 
7 
5 
1 
1 
1 
5 

27 
35 

2 
3 
2 
4 
1 

1 

— D/35 — 
Ücret 

130 
115 
130 
115 
100 
90 
75 
90 

100 

150 
175 
150 
130 
115 
100 
100 
90 

150 
130 
100 
90 
75 
70 

175 
150 
130 
115 
115 

250 

1 Görevin çeşidi 

Gemici serdümen 
1 » » 
1 Daktilo 

Lâboran 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yamağı 
Bulaşıkçı 
Hastabakıcı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Başhademe 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Lokantacı 
Yatakhaneci 
Hademe 

* 
» 

Bahçıvan 
» 

Kaloriferci ve banyocu 

Fabrika Atelyesi 

Tornacı 
Kaynakçı 
Tesviyeci 
Dökümcü 
Marangoz 

•» (modelci) 
Motorcu 

Sayı 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
2 

Ücret 

120 
90 

200 
225 
175 
120 

80 
75 

120 
100 
100 
75 

120 
120 
90 
80 
80 

100 
90 
75 

110 
90 
80 

160 
160 
160 
160 
160 
175 
180 

Çalışma Bakanlığı 

Doktor 
Daktilo 

» 
» 
? 

MERKEZ 

1 
3 
1 
4 
3 

150 
200 
175 
150 
130 

Şoför 
Elektrikçi ve telefoncu 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
Odacı 

1 
1 
3 
1 
3 

10 
7 

250 
200 
130 
130 
100 
90 
75 



Daktilo 
» 
» 
» 

Görevin çeşidi 

ÎLLER 

Sayı 

2 
6 
6 

10 
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Ücret 

175 
150 
130 
115 

Dağıtıcı 
Şoför 
Odacı 

» 
» 

Görevin çeşidi Sayı 

2 
1 
1 

10 
14 

Ücret 

115 
175 
100 
90 
75 

İşletmeler Bakanlığı 
MERKEZ 

Daktüo 

Telefon makinisti 
Kaloriferci 
Kalorifer yardımcısı 
Santralci 
Asansörcü 
Bahçıvan 

4 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 

r-( 

1 

210 
200 
175 
150 
250 
250 
120 
190 
200 
200 

Takip memuru 
Kayıt » 
Dağıtıcı 
Takipçi 

» 
Şoför 

» 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 

1 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
7 
9 

10 
2 

200 
190 
190 
190 
löö 
250 
200 
150 
130 
120 
100 
130 



E - Cetveli 
Bütçe K a n u n u : Madde — 5 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadroların ücretlerinin verilebileceği tertipler],, 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclîsi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Başbakanlık 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 

Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüzü 
203 1 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

2 İller geçici hizmetlileri ücreti 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
2 İller > » » 

Millî Savunma Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Kara kısmı -
Hava » 
Deniz T> 
As. Fab. » 
Harta » 



— E/2 — 
B. M. ödeneğin çeşidi 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 
Kara kısmı 
Hava » 
Deniz » 
As. Fab. » 
Harta » 

İçişleri Bakanlığı 
203 1 Merkez geçici hizmetliler ücreti \ ; 

2 iller geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Emniyet G-enel Müdürlüğü 
203 1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 

2 îller geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Mali yo Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzmanlarla tercümanlarının ücreti 

Millî Eğitim Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez 
2 iller 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
203 2 tiler geçici hizmetlileri ücreti 

Sağlık ve Soayal Yardım Bakanlığı 
€03 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Gümrük ve Teîrel Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Tarım Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 iller geçici hizmetliler ücreti 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle t ere ü̂ ı anlarının ücreti 



— E/3 — 
B. M. ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma Bakanlığı 
203 2 İller geçici hizmetlileri ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercûmanlannm ücretleri 

Çalışma Bakanlığı 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

İşletmeler Bakanlığı 
203 I Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 





C - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 



— C/2 — 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

BİRİNCİ KISIM 

İrat ve servet vergileri 

Kanun 3.6. 1949 5421 Gelir Vergisi Kanunu 
3.6. 1949 5422 Kurumlar » » 
3.6. 1949 5423 Esnaf » » 

Kanun 22 . 3 .1934 
5. 7 
23. 5 
30. 5 
24 4 
12. 6 
20 
24 
10 
6 
13. 6 
17. 5 
29. 5 
7. 6 
17. 5 
17. 6 

.1934 

.1935 

.1935 

.1936 

.1937 

.1938 

.1940 

.1944 

.1945 

.1946 

.1940 

.1941 

.1943 

.1944 

.1938 

Değişik ve ekleri 

16 . 6 .1939 

3.7.1939 

16 .12 .1942 

5.6.1944 

Kazanç vergisi 

2395 Kazanç » 
2574 
2729 
2751 
2957 
3258}-
3470| 
3840| 
4508| 
4750| 
4942 j 
38281 
AAont Fevkalâde zam kanunları 44371 
4565J 
3460 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 

suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
tiyle idare ve murakabesi hakkındaki kanunun 
46, 47, 48 nci maddeleri 

3645 istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idaresi 
teşkilât ve tesisatının istanbul belediyesine dev
rine dair kanunun 12 nci maddesi 

3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 

4325 Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare işletmeleri hakkındaki ka
nunun 26 nci maddesi 

4583 izmir suları Türk Anonim Şirketinin satın alınma
sına dair kanunun 7 nci maddesi 
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Vergilerin ve cesimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

2 1 . 6 .1944 

25 . 6 . 1945 

1 1 . 6 .1937 

Ö Z E Î 

4596 Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik imtiyazla
rının feshi hakkındaki kanunun 4 neü maddesi 

4768 Elektrik işletme müesseseleri hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin 2 nci fıkrası 

1010 Kanunun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 nci fıkraları 
hakkında 

Kanun 

İktisadi buhran vergisi 

30 .11.1931 1890 İktisadi buhran vergisi kanunu 
26 . 4 .1934 24161 
2 3 . 5 .1935 2128[ Değişik ve ekleri 
12 . 6 .1937 3258 j 

Kanun 26 . 5 .1932 
25 . 5 .1938 
26 . 1 .1939 
12 . 6 .1937 

Muvazene vergisi 

1980 Muvazene vergisi kanunu . 

jj*jj*J Değişik ve ekleri 

3258 Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren 
kanun 

Kanun 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

25 .12 .1935 2882 Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi Kanunu 
17 . 5 .1940 3828 Fevkalâde Zam Kanunu 

Kanun 20 . 1 .1936 
23 . 3 .1938 

6 . 6 . 1 9 4 2 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343] n ~. . , , . . . 
4750 Ç D e S 1 S l k l l S 1 

422fi( fevkalâde zam kanunları 

Kanun 8 . 4 . 1 9 2 6 
4 . 7 

10. 1 
2 . 5 

.1931 

.1944 
1949 

Veraset ve intikal vergisi 

797 Veraset ve intikal vergisi kanunu 
1836] 
45091- Değişikliği 
5381J 



Vergilerin ve resimlerin ve 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 

— C/4 
a gelirlerin 

No. Ö Z E T 

Kanun 
T. B. M. M. Kararı 

29 . 5 . 1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 
30. 6. 1932 721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 

edilen gayrimenkullerin vergisi hakkmda 

Kanun 29 

Binalardan alınan Savunma vergisi 

5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 31 nei maddesi 

İKİNCİ KISIM 

Muamele ve İstihlâk Vergileri 

Kanun 

A) Gümrük vergileri 

i - Gümrük Tarife Kanunu ve ekleri 
1.6.1929 1499 Gümrük tarifesi kanunu 
5.12.1929 1535' 
29 . 3 .1930 1577 
2.6.1930 1669 
7.1.1932 1926 
31. 5 .1933 2255 
29. 6 .1937 3264 
15 .12 .1937 3283 
17. 6 .1938 3465 [ Değişik ve ekleri 
27 . 6 .1938 3506 
12.12 .1938 3544 
12 . 6 .1939 3641 
17 . 1 .1940 3775 
5.6.1942 4225 
10 . 7 .1944 4605 
24 . 4 .1946 4877 
2 .12 .1946 4959 
25 . 4 .1938 3373 
24. 6 .1938 3496 
29 . 6 .1938 3528 
15 .12 .1939 3746 
19 . 1 .1942 4172 
5.6.1942 4246 
6.7.1939 3702 
4.6.1942 4243 

Bazı maddelerin gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikin* dair 

Sinema Mimlerinin gümrük vergileri hakkmda 
Bu husustaki kararın tasdikına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 5 . 6 . 1 9 4 4 4582 

14. 6 . 1948 

15. 5 .1948 

5217 

5208 

12 . 6 .1935 2785 

Tefsir 
» 

T. B. M. M. Karan 
» 

î. V. H. Karar-
namesi 

> 
» 
» 

Bakanlık K. 
Kanun 

3 
11 
12 
8. 
9. 

30. 
13. 
5 

9 
7. 

12 
6 
2 
11 
1 

4 
1 
12 

12 
2 

.1931 

.1933 

.1931 

.1935 

.1934 

.1938 
1939 
.1946 

1946 
1949 

172 
190 
616 
903 
2/20 

2/8672 
2/10258 
3/5024 

1539/190 
5321 

6. 4 .1949 5364 

Ö Z E T 

Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüsvivendiler akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin gümrük resimle
rinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya ya
naşmayan devletler müvaridatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanun 
4582 sayılı Kanun hükmünün 13 . 6 . 1948 den 
itibaren iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 
Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve 
Modüsvivendi aktetmiş devletler mallarından lis
tede yazılı eşya ve maddeler için 23 . I I . 1945 tari
hinden itibaren giriş genel tarifesindeki resim 
hadlerinde, karşılarında yazılı nispetlerde indirim 
yapılması hakkında 
Şeker istihlâk ve gümrük vergileri hakknda 

Tarife kanmrft hakkında 

Maden kömürleri hakkında 

Camdan! fenni cihazlar hakkında 
Çiçekler hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağlı listede gösterileı? 
nispetler dairesinde gümrük tarifesine zam yapıl
dığı hakkında 

» » » » » 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
Bâzı kimyevi müstahsallarm hangi tarife pozis
yonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin yü
rürlükten kaldırılması hakkındaki Kararın onan
masına dair kanun 

Kanun 

II - Gümrük Kanunu ve ekleri 

2 . 5 . 1 9 4 9 5383 Gümrük Kanunu 

17 . 5 .1946 4893 Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan post
ları için serbest yer hakkında 

7 . 1 . 1 9 3 2 1918 Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
17 . 1 .194'0 3777 Değişikliği 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

B) Gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimler 

1 - Rıhtım Resmi ve 3023 numaralı Kaun.nla alınan maktu ücret 

Kanun 10. 6 .1936 3023 İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi hak
kında kanun 

B. K. Kararı 25 . 3 .1946 3/3953 3023 sayılı kanunun 18 nei maddesi hükmü gere
ğince hazırlanan ve ambar, antrepo ve genel ma-
gazalarla yolcu salonlarının gümrükçülük bakı
mından. bağh olacakları şartlarla buralarda ve eş
yanın yükleme ve boşaltılmasında gümrük denet
lemesinin nasıl yapılacağı hakkında tüzük 

C) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden Ticaret Mukavele
lerinin tasdiki hakkında kanunlar 

Kanun 31. 

5. 
7. 

7. 

4. 

3. 

28. 

29. 

16, 

5 

7 
6 

6 

6 

6 

5 

1 

6 

.1930 

.1939 

.1930 

.1930 

.1934 

.1935 

.1933 

.1936 

.1939 

1671 

3678 
1690 

1691 

2499 

2756 

2237 

2909 

3646 

Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki 
Değişikliği 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain muahedesinin tas
diki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdiki 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
mukavelesinin bir numaralı cetvelde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesinin tasdiki 
Türkiye ile Yunanistan arasında münakit 30 ilk 
teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek Anlaşmanın tasdiki 
Türkiye Cumhlriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ticaret anlaşmasının tas
diki 

Kanun 28 . 5 .1940 

Muamele vergisi 

3843 Muamele vergisi kanunu 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 6 . 1 . 1 9 4 1 
17 . 7 .1945 

6. 6 .1945 
13. 6 .1946 
3 1 . 5 .1949 
17. 5 .1940 
29. 5 .1941 
27 . 5 .1942 
25 . 5 .1943 

Ö Z E T 

,3973] 
4700| 
4750}- Ek ve değişiklikleri 
49391 
5410J 
3828] 
4040 _ . „ . . . 
4226 f -^ev^ala<ie zam kanunları 
4415 J 

Dahilî İstihlâk V&rgisi 

Kanun 

A) Şeker, glikoz ve mayi madeni mahrukat, kahve 

Dahilî istihlâk vergisi hakkmda 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişiklikleri 

12. 
12. 
25. 
27. 
15. 
21. 
6. 
27. 
16, 
22. 
19. 
26. 
14. 
14. 
17. 
11. 

6 
6 
1 
5 
1 
6 
11 
12. 
. 6 
.12 
4 
5 
6 
6 
. 5 
. 9 

.1930 

.1935 

.1937 

.1942 

. 1943 

.1944 

.1946 

.1946 

.1947 

.1948 

.1934 

.1934 

.1935 

.1937 

.1940 

.1946 

1718 
2785] 
31011 
42251 
43851 
4597 [ 
4855| 
4982| 
50861 
5281J 
2414] 
2448}-
2796| 
3263J 
3828 
4950 

Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik
likleri '• ; 

Fevkalâde zam kanunu 
Kahvenin Tekel konusundan çıkarılmasına ve da
hilî istihlâk vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 

Kanun 

» 
» 

Tefsir 

B) Elektrik ve havagazı 

22. 7 .1931 1871 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair kanunun 2 nci maddesi 

24 .5 .1934 2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
14 . 6 .1937 3260 Değişikliği 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 
11 . 6 .1937 224 2442 numaralı kanunun 1 nci maddesinin (G) fık

rası hakkında 

Kanun 14 . 2 .1949 

Benzinden alınacak yol vergisi 

Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkında 
kanun 

5336 
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Vergilenin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tedavül vergileri ve harçlar 

Nizamname 
» 

Kanun 
» 

Kanun 

î. V. H. Karan 

Mukavelename 

26 mart 1322 
1 Kâ. Evvel 1329 

6 nisan 1334 
26 . 3 .1931 
14 . 6 .1935 
17 . 6 .1942 
24 . 3 .1926 
10 . 6 .1927 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamnamen 

1794 
2818 
4268 
792 
927 

14 . 6 .1935 2809 
26 . 5 .1941 2/15858 

18 mayıs 1336 

Ek ve değişiklikleri 

Petrol kanunu 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkmda 
Ek kanun 
Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkmda 
Ergani bakır madeni hakkmda 

Nizamname 

Kanun 
Nizamname 

» 
Kanun 

19 nisan 1298 
22 haziran 1305 

6 nisan 1340 
26 kânunusani 1297 

22 haziran 1305 
20 K. evvel 1318 
11 haziran 1322 

16 nisan 1338 
18 . 1 .1926 
22 . 4 .1926 

5 . 5 . 1 9 3 7 

8u ve kara av vergileri 

— Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

~i Ek ve değişiklikleri 

— Zabıtai saydiye nizamnamesi 

218 
721 
820 

3167 

[ Ek ve değişiklikleri 

Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnemelerin bazı maddeleri»! 
tadil eden kanun 
Kara avcılığı kanunu 

Kanun 

Nakliye resmi 

10 nisan 1340 472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
kanun 
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Vergilerin ve ı-esimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 
» 

» 

> 

25. 6 .1933 
24. 5 .1940 
17 . 5 .1940 
29 . 5 . 1941 
27. 5 .1942 
31 . 5 . 1930 

Ö Z E T 

OQAİ( ^k v e değişiklikleri 3842 \ 
3828) 
40401- Fevkalâde zam kanunları 
4226J 
1667 Devlet Demiryolları ve limanları idarei umumi -

yesinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzey-
yel kanunun 1 nci maddesi 

Kanun 

Sefineler rüsumu 

15 nisan 1338 216 Merakibi bahriyeden alınacak •rüsum hakkında 
kanun 

6 nisan 1340 466) E k d e ğ ¥ k l i k l e r i 

6 nisan 1340 467 f & * 
13 .12 .1935 2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bazıları-

tun indirilmesi hakkında kanun 

Posta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon abone bedellerinden alınan Savunma Vergisi 

Kanun 29. 5 .1941 4-040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 35 nci maddesi 

Kanun 

Kanun 

27. 

23 . 
14. 
28 . 
22. 
27. 

3 . 
29. 
27. 
17. 
20. 

28. 
23. 
25. 
25 . 

5 . 

5 
12 
5 
6 
1 
1 
5 , 
5 
5 , 
6 

5 
12 
12 
5 

1942 

.1928 

.1929 

. 1934 

.1938 

.1939 

.1940 

. 1941 

. 1942 

. 1944 

.1938 

. 1934 

.1934 

. 1935 

.1938 

4226 Kk ve değişikliği 

Damga resmi 

1324 
1541] 
2455| 
34781-
35901 
3765] 
4040] 
4226 \ 
4565J 
3437 

Damga resmi kanunu 

Vk ve değişiklikleri 

Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün inhisarı kanununun 112 nci 
desi 

Tayyare Resmi 
2459 
2647] 
'2877 j-
3401J 

Tayyare Resmi Kanunu 

Vk ve değişiklikleri 

- -

mad 



C/10 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

Ö Z E T 

28 . 5 . 1934 

23.12.1934 
17 . 1 . 1940 
29 . 5 .1941 

2456 Gümrüklerde istimal olunan bâzı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkında Kanun 

^ | Ek ve değişiklikleri 

4040 Fevkalâde Zam Kanunu 

Tapu h&rçlart ve kaydiyeler 

Kanun 
» 
» 
» 

T. B. M. M. kararı 
Nizamname 
Kanun 

16. 
15. 
22. 

4 . 

29. 
5 . 

17. 

. 5 

.12 
12 

, 7 

12 
12, 
5 . 

.1929 

.1934 

.1934 

.1931 

. 1937 

.1935 

.1943 

1451 
2613 
2644 
1836 

. 1023 
2/3542 

4415 

Tapu harçları kanunu 
Kadastro ve tapu tahriri kanunu 
Tapu kanunu 
Veraset ve intikal vergisini muaddil kanunun 
50 nei maddesi 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 
Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

Mahkeme harçları 

9 . 6 . 1 9 3 4 2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
20 .12 .1934 2629] 
16. 1 .1939 3560}- Ek ve değişiklikleri 
10. 8 .1942 4289J 
28 . 6 .1939 1059 33 ncü madde hakkında 

Katı un 
> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pasaport ve kançılarya ve ilcamet tezkeresi 

23 . 6 .1927 1143 Şehbenderlik rüsumu kanunu 
12. 5 .1928 1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak

kında 
15 .12 .1941 4151 Değişikliği 
23 . 5 .1928 1318 lîarieiye vekâle'i tasdik harçları hakkında 
21.10.1935 2833 Değişikliği 
28 . 6 .1938 3519 Pasaport kanunu 

4 . 6 . 1 9 4 1 4061 Değişikliği 
18 . 4 .1949 5370 Ek kanun 
29 . 6 .1938 3529 Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak

kında kanun 
24 . 7 .1940 3900 Değişikliği 



C/11 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 15 . 6 .1938 
14 .11.1942 
4 . 7 . 1 9 4 5 

24 . 6 .1938 

Noter harçları 

3456 Noter kanunu 

4782 ( ^ v e değişiklikleri 
3494 Adliye Harç tarifesi Kanununa ek Noter Harç ta 

rifesi Kanunu 

Diğer harçlar 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

8.5.1326 
14 . 8 .1330 
24 . 1 .1927 
2.3.1927 

14. 5 .1928 

17. 6 .1938 
11. 5 .1939 

27 . 6 . 1938 

9 .10 .1939 

964 
984 

1262 

3458 
2/10941 

3499 

3728 

» 
» 

Nizamname 
» 

Kanun 
İrade 

10 mart 1296 
2 .4 .1932 

28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 

2 .3 .1929 
25 mart 1321 

— 
1939 

— 

1401 \ 

Hakkı Telif Kanununun 28 nci maddesi 
Nüfus kanunu 
Eczacılar re eczaneler hakkında 
Ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanun 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkında ka 
non 
Mühendislik ve mimarlık bakkmda 
3458 numaralı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkında 
Avukatlık Kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 
lira harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 
Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gözlükçülere ve hususi has
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkında 
İhtira beratı kanunu 
Değişikliği 
Alâmeti farika nizamnamesi 

Ek ve değişikliği 

îhtira. beratı ile alâmeti farika rüsumunun taz'ift 
hakkında 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

2 şubat 1340 405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun 
23 . 3 . 1931 1775 Ek ve değişikliği 



— C/12 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Tekel Gelirleri 

Tekel İdaresi 

Kanun 17. 6 .1938 

Tütün 

3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanunu 

Kanun 
» 

Tuz 

11.12.. 1936 3078 Tuz kanunu 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 
» 

I. V. H. Karar-
namesi 

8 . 6 . 1 9 4 2 
4 . 9 . 1 9 4 4 
1 . 8 . 1 9 4 2 

4250 
4658 

2/18435 

İspirto ve ispirtolu içküer 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
Değişikliği 
İnhisarlar idaresinin buz, gazoz, soda, malt hulâ 
sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 

15 . 8 .1942 2/18617 Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddm 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 
Sıhhi müesseselerle Tıbbi ve İspençiyari ve galenik 
müesseseler yapan lâboratuvarlara ve eczahanelere 
verilecek hazır ispirtonun satış fiyatı ve 2/18620 ve 
2/19329 sayılı kararnamelerin kaldırılması hak
kında 

27.10.1944 3/1702 

Kanun 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkmda 



— C/13 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kararname 21 . 1 .1943 

Ö Z E T 

2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler, silah ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
B. K. Kararı 

Çay 

25 . 5 .1942 4223 İnhisarı kanunu 
25 . 8 . 1949 3/9357 4220 sayılı Kanunla inhisar altına alınan çaydan 

alınacak asgari ve âzami inhisar resmi hakkında 

Kibrit 

Kanun 

Kararname 

» 

1, 
28. 

3. 
27. 
20. 

17. 
27. 
17. 
2, 

11 . 

, 6 
. 5 

5 
12 
5 

5 
5 
5 
. 7 

10 

.1929 

.1943 

.1944 

.1945 

.1946 

. 1940 

.1942 

.1943 

.1943 

. 1943 

1503 
4426 

4556} 
4816İ 
4897 

3828] 
4226}-
4415 i 

2/20203 

2/20731 

Kibrit inhisarı hakkında 
Kibrit inhisarı işletmesinin kaldırılmasına ve 
bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin 
kurulması hakkında 

Ek kanun 

Kibritin Tekel İdaresine geçimi ve işletme ida
resinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkında 
kanun 

Fevkalâde zam kanunu ^e eki 

Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . V . 1943 tari
hinden muteber olmak üzere iki kuruş olarak tet»-
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatının 
oii liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

20. 8 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 

26 . 3 . 1945 4708 Değişikliği 
17 . 5 .1940 3828] 
29 . 5 .1941 4040 }• Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
27 . 5 .1942 4226 J 



— C/14 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Kibritten alınan Savunma vergisi 

17. 5 .1940 

29. 
27 . 
17. 

1 .1941 
5 .1942 
5 .1943 

3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyut 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 neü madd-cai 

4040] 
4226}- Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
44151 

Kanun 

t. V. H. Kararna
mesi 

Oyun kâğtd% 

21 . 6 .1927 1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 
5 . 6 . 1944 4584 Değişikliği 

29 . 6 . 1944 3/1114 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kımda 

BEŞİNCİ KISIM 

devlet mallan gelirleri 

Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecrimisüleri 

12 . 5 .1928 1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkında 

2 . 6 .1934 2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 

Kanunu muvakkat 

Muvakkat Kanun 

Kanun 
> 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

13 eylül 1331 — Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve nıatlubatı metrukesi hakkında 

15 . 4 . 1339 333 13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı 
maddelerinin tadiline dair 

14 . 1 . 1926 716 Borçlanma kanunu 
17. 2 .1926 743 Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
22 . 2 .1926 748 Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut va

kıflardan bazı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkında 



— C/15 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 2. 

7'. 

2. 
17. 
28. 

6. 
18. 

5. 

9. 

10. 

18. 

14. 

6 

4. 

6 
4 
6 

5 
1 

6 

6 

7 . 

6 

6 

.1929 

1932 

.1934 

.1944 

.1938 

.1941 

. 1939 

.1939 

.1941 

.1945 

.1947 

.1948 

1505 

1943 

2490 
4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

5098 

5218 

» 

» 
» 

Kararname 

6. 

28. 
1. 

24. 

7 

6 
6 

11 

.1948 

.1948 

.1949 

.1939 

5227 

5228 
5420 

2/12374 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkrıdaki kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı iskân kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen kanun 
İskân kanununun 39 ncu maddsinin tadili hak
kında kanun 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkın
da kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması
na, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanun 
Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli bir 
kısmını mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın ve muayyen şartlarla 
tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkında Kanun 
îskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 
Bina Yapımını Teşvik Kanunu 
îskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 
3667 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikına ait talimatnamenin kabu
lüne dair 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Kanun 23 . 5 .1927 1042 D. D. Y. ve limanları idarei umumiyesiniıı teşki
lât ve vezaifine dair. 



C/16 — 
Vergilerin ve 

Nev'i 

Kanun 

> 

> 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

3 1 . 5 . 1 9 3 0 
4 . 7 . 1941 

31 . 5 .1944 
31 .12 . 1928 

28 .12 .1933 

10 . 7 . 1940 

gel i rlerin 

No. 

1667| 
4090 j 
4577 
1375 

2376 

3893 

Ö Z E T 

» 

» 

» 

Nizamname 

7 . 

3 . 

5 . 

8. 
13. 

9 . 

6 

6 

7 

2 
6 
8 

. 1939 

.1938 

.1943 

.1937 

. 1938 

.1938 

3633 

3424 

4454 

3116 
3444 

2/9634 

Ek kanunlar 

Değişikliği 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolu iti
la f namesi 
Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair 
Erzincan sarsıntısından müteessir olan ınıntakaya 
yapılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair (di
ğer gelir mevzuatı katma bütçeye bağlı (b) cet
velinde gösterilmiştir.) 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme 
Genel Müdürlüklerinin Teşkilât ve Vazifelerine 
dair 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu
nun 39 ncu maddesi 
Orman Kanunu 
Orman Kanununa ek Kanun 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
islere dair nizamname 

Kanan 

Darphane ve Damga Basımevi Hasılatı 

2 . 5 . 1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair üçüneü maddesi 

Kanun 
» 

» 
» 

1 1 . 1 .1939 
27. 

1 . 
26. 

1 

4 
1 

.1927 

.1933 

.1939 

Resmî Basımevleri hasıâtı 

3558 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkında 
968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halin

de istimali hakkında 
2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
3577 Değişikliği 

Kanun 

Resmî okullar gelirleri 

6 . 7 . 1 9 3 1 1838 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında 



— C/17 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 
î. V. H. Karan 

11. 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

14. 

28. 

15. 

10. 
3. 

6 .1932 
6 .1932 

6 .1937 

6 .1938 

7 .1939 

5 .1940 

8 .1942 

6 .1943 

9 .1944 

6 .1949 
6 .1937 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4304 

4450 

4668 

5441 
2/6763 

Ö Z E T 

Değişikliği 
Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin mecbu
ri hizmetleri hakkında 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu hak
kında 
Maarif Vekâletine bağlı Ertik okullar mütedavil 
sermayesi hakkında 
Köy eğitmen kursları ile Köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun 3 ncü maddesi 
Devlet konservatuvarı hakkındaki kanunun 6 neı 
maddesi 
Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların 
büyütülmesi hakkında 
Devlet Konservatuvarı ve Riyaseticumhur Filâr
monik orkestrası mütedvil sermayesi hakkında 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültesine pa
ralı ve yatılı talebe alınmasına dair kanun 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Kanun 
Leylî tıp talebe yurdu talimatnamesinin 10 neu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 

Sulama idareleri gelirleri 

29 . 6 .1938 3538 Konya ovası Sulama idaresi Teşkilât re vazifeleri 
hakkında 

22 . 6 .1938 3483 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti 
temini hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 

Diğer kurumlar gelirleri 

Kanun 
» 

26. 
2. 

21. 

10. 
23. 

21. 

1 
6 

7 

6 
5 

6 

.1341 

.1930 

.1931 

.1933 

.1934 

.1934 

549 
1678 

1858 

2291 
2441 

2526 

Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkmda 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü hakkında 
Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi fişek 
ve rövelver inhisarı hakkındaki kanunun 6 ncı ve 
geçici 2 ve 3 ncü maddeleri 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkmda 



— C/18 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 
» 

» 

> 

» 

» 

Talimatname 
» 

» 

B. K. K. 

5.7.1934 
23 . 12 .1934 

28 . 6 .1938 

5.6,1939 

30 .12 .1940 

29 . 5 .1946 

1340 
23 .11.1340 

19 . 6 .1936 

18 . 4 .1949 

2582 
2654 

3526 

3631 

3959 

4911 

332 

2/4858 

3/9083 

25 . 2 . 1942 
6.12.1948 

2/17413 
3/8363 

Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte-
davil sermaye verilmesi hakkında 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez hıf-

zıssıha müessesesi teşkiline dair kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü serma
yesi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî tali
matnamesi 
867 numaralı kanun ve ek kanunlarla kurulan mü
essese ve çiftliklerin idare şekli hakkında talimat
name 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf 
zıssıhha Enstitüsünce umumî sıhhate taallûk et-
miyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serom ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gö§-
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastahaneler talimatnamesi 
Değişikliği 

İktisadi Devlet Teşekkülleri kârları 

Kanun 

Radyo gelirleri 

9 . 6 . 1 9 3 7 3222 Telsiz kanunu 
24 . 5 .1949 5392 Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hakkın

daki Kanunun 27 nci maddesi 

Kanun 5 . 7 . 1 9 3 9 

Millî piyango geliri 

3670 Millî piyongo teşkiline dair kanun 



c/id 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

YEDÎNCt KISIM 

Genel Kurumlar ve Şirketler gelirlerinden 

Devlet pay\ 

trade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 

İmtiyazlı Şirketlerden alınan 

Kanun 

Fenerler gelirinden alınan 

30 . 6 .1941 4076 Fenerler hâsılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkında kanun 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25 . 6 .1927 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 

27 . 6 .1929 — Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkında 
1 . 3 . 1 9 4 4 3/495 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müddetle 

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince işle
tilmesi hakkında 

Mukavelename 

Musul petrollerinden alınan 

5 . 6 . 1 9 2 6 Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
İrak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 



— Ö/20 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi No. ( W . 13 T 

SEKİZİNCİ KISIM 

Çeşitli gelirler ve cezalar 

Hazine muamelelerinden doğma gelirler 

Hazine portföyü gelhi ile bankalar nezdinde açı 
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler. 

Belli giderler karşılığı gelirler 
A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alman 

Kanun 1 1 . 6 .1930 1715 Türkiye Cumlıuriyeti Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik maddeleri 

» 2 . 5 . 1 9 4 9 5377 Uk kanun 

B) Şirketlerden ve mütaahhitJerden teftiş mukabili alman 

27 . 5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu mad
desi 

26. 6 .1927 

C) Teberrüat 

1050 Muhasebe! Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 

Kanun 

Ktymetli kâğıtlar 

25 . 5 .1926 893 îpek böceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkında kanun 

1 1 . 4 .1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 



C/21 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 29. 5 .1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mıücabilindo satılması 
hakkında 

5 .7 .1939 3686 Evlenme cüzdanları hakkmde 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmi mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulunduklan senelerde tahakkuk etmiş ve
ya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden 
tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 

Cetalar 

İradeli tali
matname 28 Kasım 1299 
Tahriratı umumiye 29 Mart 1296 

İ 5 . 8 .1311 

Talimatname 

A) Para cezalan 

Umumî ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin para cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

— Talimatnamıei şehbenderinin 62 nci maddesi 
— • Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezai hüküm

leri 
— Tezkeresiz ve damgasız getirilecek pöstekiler hak

kında 
— 2272 sayılı kanuna istinaden tanzim edilen ceza 

talimatnamesi 



— C/22 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

B) Zam cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

Kanun 

Kanun 

» 
» 

» 

Karar 

29, 

18. 
26. 

25. 

17. 

24. 

24. 

4. 

16. 
7. 
17. 
12. 

2. 

9. 

27. 
10. 
21. 

17. 
13. 
23. 

.11 

3 
5 

, 6 

5 

5 

5 

4 

5 
1 
1 
6 

6 

7 

12 
6 . 
3 

4 . 
7 , 
9 , 

.1336 

.1926 

.1927 

.1927 

.1928 

.1928 

.1928 

.1929 

.1929 

.1932 

.1940 

.1933 

.1934 

.1934 

.1938 

.1935 

.1938 

.1940 

.1940 

. 1928 

66 

788 
1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1412 

1447 
1918 
3777 
2308 

2490 

2548 

3757 
2777 
3340 

3803 
3894 

Çeşitli gelirler 

istiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 
Memurin kanununun 30 ncu maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 

Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkmda 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Bu kanunu tadil eden kanun 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti
kali hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı 

olarak alınacak harç ve mahkûmlara ödettirile
cek yiyecek bedelleri hakkında kanun 
Ek kanun 
Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alı
nacak ücret hakkında 
Köy enstitüleri kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Denizde zapt ve müsadere kanunu 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında 



— C/23 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

B. K. K. 

4 . 7 . 1 9 4 1 

15. 1 .1943 

8 . 7 . 1 9 4 8 

4094 

4386 

45,56 

Kararname 

İradeli Umumi 
tebliğ 

14 . 5 .1941 

2 . 4 . 1301 

2/15799 

5 . 9 . 1946 3/4636 

Ö Z E T 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkında 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası arasında 17 . 6 . 1948 tarihinde aktedilen 
sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine 
nam ve hesabına alınıp satılmasına ve muhafazasına 
dair Kanun 
Hayvan sağlık memurları mektebi nizamnamesinin 
tasdikma dair kararname 

Hukuk Mektebi ianesi hakkında 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gere
ğine Devlet namma okutulan talebeden mecburi 
hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak taz
minata dair hükümler 
Millî Korunma Kanununun 29 ncu maddesi ile 
verilen yetkili müstenit 658 sayılı Koordinasyon 
Kurulu kararı gereğince ithal mallarından alına
cak prim hakkında 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanon 24.12.1937 3290 Devlet hesaplarında liranın e«as ittihaz edilmesi hak
kında kanun 

» 21 . 8 .1940 3911 Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 

» 19. 2 .1947 5015 Altmış milyon liralık madeni ufaklık para bastırıl
ması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 

» 7 . 6 . 1 9 4 9 5432 Vergi Usul Kanunu 

Kanun 

Kanun 

» 
» 

21 . 6 .1928 

24 . 6 .1929 

5 . 6 .1944 
2 . 6 . 1 9 2 9 

Nâzım varidat 

1118 

1454 

4584 

Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait 
hisse 
Bilavasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
Değişikliği 

1525 Şose ve köprüler kanunu 



C/24 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 
> 

t. V. H. Karaim 
namesi 
Kanun 

31. 
6. 
29. 

31. 

23. 

27. 

8. 

25. 

5 
6 
4 

, 5 

12 

12 

1 

5 

.1943 

.1945 

.1933 

.1933 

.1935 

.1937 

.1940 

.1938 

4427} 
4751S 
2159 

2256 

2871 

3293 

2/12627 

3398 

11 . 8 .1941 

17 . 6 .1942 

1 . 7 . 1 9 4 8 

4109 

4268 

5237 

Ö Z E T 

Şose ve Köprüler Kanununa ek kanun 

İnhisarlar kanununa mûzeyyel kanunun 11 nci 
maddesi 
1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 
Arazi ve bina vergileriyle binalardan alman ikti
sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 
Smai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 
Bu kanuna müstenit kararname 

Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları inşaat mukavelelerin
den münbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah
subuna dair kanunun 3 neü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkın
da kanun 
Madenlerin aranma ve işletimi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesi 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 



C - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Vatani hizmet aylıkları] 



Aylık 
Aylık^sahiplerinin isimleri miktarı 

Usat tarafından şehit edilen 
Akdağmadeni Kaymakamı Tahir : 

Zevcesi Memnune 2" 
Kerimesi Mihrünnisa 2 

» Nilüfer 2 
» Tahire 2 

Mahdumu Ertuğrul 2 

-

— y/55 — 

Tahsis şartlan 

Dersaadet'te şaiben idam olu
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı 
Nusret : 

Zevcesi Hayriye 12,5^ 
S 

Konya hadisei isyaniyesinde 
vazifesi uğrunda şehit edilen 
Bozkır Kaymakamı Demir 
Asaf'in : 

tki çocuğu 10 

Şehidi Millî Boğazlıyan esbak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice [*] 10] 
Kerimesi Müzehher 5 [ 

» Müşerref 5 f 
Mahdumu Adnan 5J 

Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 
4 

Bahriye Nazırı esbakı öreneral 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 15 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

1 
\ 25 23/S/1336 . 

J 

65,25 
65,*?5 
65,25 
65,25 
65,25 

l 80 25/12/1336 \ 
\ 481 13/4/1340 \ 89,73 

\ 65,25 
107 19/3/1337 \ 65,25 

) f 76,12 
[ J 65,25 
f 271 14/10/1338 ] 65,25 
) [ 65,?5 

] f 65,25 
\ 275 14/10/1338 <j 65,25 
j [ 65,25 

478 13/ 4 /1340 103,30 

[*] 515 sayûı Kanunla evvelce tahsis edilen 5 lira ayhk S Um zamla 10 liraya çtkanl/ımşhr, 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun INıtari 
No. Tarihi Lira K. 

Sadrı esbak merhum Talât : 
Zevcesi Hayriye 26 478 13/4/1340 152,24 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil İbrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 10' 
Kerimesi Iclâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâlettin 5 

f 480 18/4/1340 
J 

76,12 
65,2f 
65,25 
65,25 

General Abdülezel 
Hafidesi Naciye 481 18/4/1340 65,2S 

Şehiden vefat eden Binbaşı 
Muhtar : 

Hemşiresi Binnaz 15 

Mithat : 
Kerimesi Mesrure 9 

Babıâli vakasında şehit edilen 
Harbiye Nazırı esbakı General 
Nazım : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Haremi Mazlume 20 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 10 

6 Teehhülüne kadar 

108.3* 

70,67 

119,62 

]• 481 13/4/1340 <| 76,12 

130,50 
65,25 

130,50 

76,12 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

m 
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutari 
No. Tarihi LiraK. 

îrak Şeyhülmeşayihi Uceymi 50 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkıs 4 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 5 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 5 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 5 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser 5 

Muş mutasarrıfı merhum Ser
vet : 

Zevcesi Samiye 

i 481 13/4/1340 

10 

[ 253,12 

65,25 

65,25 

65,25 

65,25 

65,25 

76,12 

Kâramağra Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 481 13/3/1340 65,25 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva îsmet 
Kerimesi İffet 

Şehit Erzincanlı Hafız AbduL-
lah : 

Haremi Hatice 

Konya hadisei isyaniyesinde şe
hit edilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 

n 
25 

10 

5 Teehhülüne kadar 

482 13/4/1340 

l 515 24/4/1340 

65,25 
65,25 

76,12 

65,25 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 30 Teehhülüne kadar 518 11/11/1340 178,50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun ftıtari 
No. Tarihi LiraK. 

24 ncü Fırka Kumandanı Kay
makamı Mahmut : 

Refikası Şaziye 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Tum
bası Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya : 
ZevcesiiŞerrfe 

Şehit Jandarma Mülâzimi ev
veli Süreyya'nın: 

Validesi Hüsniye 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığından müstafi 
merhum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Saruhan 
Kerimesi Gülbeyim 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

İstanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum Mebusu merhum Ferit 
Recai : 

Zevcesi Kâmuran 

Merhum Doktor Vasfi : 
Refikası Nazmiye 

40 

20 

10 

£ Emekli, eytam ve eramil aylı-
10 J ğı varsa katolunacaktır 

10 

10 

50 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle kaydı hayat 
suretiyle 

649 22/ 4 /1341 
3291 24/12/1937 

1 Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
40 [ memek şartiyle mahdumuna 
30J ikmali tahBİline ve diğerlerine 
30J izdivaçlarına kadar maktuan 

732 8/2/1926 

} Eytam ve eramil aylığı kato- l oq„ 
. lunmak üzere teehhülüne kadar $ 

231,00 

130,50 

76,12 

76,12 

76,12 

65,25 

76,12 

161,00 
130,50 
130,50 

753 24/2/1926 253,12 

19/6/1927 178,60 

l Teehhül e t t i ğ i ^ a n katedil- } mQ 1 9 / f l / 1 M 7 m m 
i mek üzere kaydı hayat ile \ 

20 J mek üaere kaydı hayat ile $ ' ' ' 



Aylık sahiplerinin isimleri 

ğ/6 
Aylık 

miktarı Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutari 
No. Tarihi Lira K. 

Sivas Valii esbakı merhum Re
şit : 

Zevcesi Melek 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

\ Eytam ve eramil aylığı veril- 1 
1 m emek suretiyle teehhül ettiği 

20 f takdirde katedilmek üzere kay-
j di hayat ile 

, 1102 19/ 6 /1927 130,50 

30 

Eramil aylığı verilmemek ve 
• teehhül ettiği takdirde kato-

lunmak üzere 
• 1103 19/ 6 /1927 178,50 

Sabık istanbul Mebusu Ahmet 
Selâhattin : 

Refikası Seza 40 
Oğlu Haldun 10 

Kırşehir Mebusu merhum Ali 
Rıza 

Refikası Necmiye 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle refikasına teeh
hül ettiği takdirde katedilmek 
üzere kaydı hayat ile mahdu
muna 20 yaşma veya ikmali 
tahsiline kadar 

1Eramil aylığı verilmemek şar- 1 
tiyle teehhül ettiği takdirde ke- J-

201 silmek üzere kaydı hayat ile J 

1104 19/6/1927 231,00 

76,12 

1105 19/ 6 /1927 130,50 

Rize Mebusu merhum Rauf : 
Zevcesi Binnaz 30 
Kerimesi Melâhat 10 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 30 

Eytam ve eramil aylıkları ve
rilmemek şartiyle zevcesine te-

• ehhül ettiği takdirde kesilmek 
üzere kaydı hayat ile, kerimesi
ne teehhül edinceye kadar 

1171 

Eramil aylığı verilmemek üze- ] 
. re teehhül ettiği takdirde kato- ^ 1174 

lunmak şartiyle J 

J 178,50 
25/6/1927 l 76,12 

26/ 6 /1927 178,50 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 15 Kaydı hayat şartiyle 2038 27/ 6 /1932 103,30 

Meneman hadisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmet oğlu 
Hasan : 

Zevcesi Fatma 

Atatürk'ün kız kardeşi 
bule Atadan 

Mak-

15 

Evlendiği zaman kesilmek üze- £ 
' re maktuan \ 

Hayatta bulunduğu sürece ö-
denmek ve şimdiye kadar muh
telif kanunlarla emekli, dul ve 

lOOOf yetim aylıklariyle vatani hiz
met aylıklarına yapılan zamlar 
eklenmemek kaydı ile 

17/ 5 /1934 76,12 

. 5186 24/2/1948 1000,00 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

- Ç / 7 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

General Kâzım Karabekir : 
Eşi îclâl 
Kızı Hayat 

» Emel 
> Timsal 

300 
300 
300 
300 

Dul ve yetim ve başkaca vatani 
hizmet aylıkları bağlanmamak 
ve muhtelif kanunlarla emekli 
dul ve yetim aylıklariyle vata
ni hizmet aylıklarına yapılan 
zamlar eklenmemek şartiyle eşi
ne hayatta bulunduğu sürece, 
kızlarına evlenmelerine kadar 
ödenmek kaydiyle 

5192 25/2/1948 

300,00 
300,00 
300,00 
300,00 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Dersim Millet
vekili Mustafa Saltık 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisî 
Birinci Dönem Batum Millet
vekili Ali Rıza Acara 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kars Milletve
kili Fahrettin Erdoğan 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Asım Yasfi Mühür-
daroğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Van Milletve-
vekili Hakkı Ungan : 

Eşi Nuriye 87,50 
Kızı Ayten 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili Şevket Candamar 

Eşi Saime 175, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Şemsettin Bayramoğlu: 

Eşi A^ime 175 

^5269 15/12/1948 -

350 

350 

350 

350 

87,50 
87,50 

175 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Hacı Mustafa Bey-
nanı 350, 

Türkjye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem istanbul Millet
vekili Ali Rıza : 

Eşi Mediha 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Şarkikarahi-
sar Milletvekili Ali Suriri Tö-
nük : 

Eşi Muhlise 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet
vekili Mehmet Sırrı Tayanç : 

Kızı Leman 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili îEmin Bekili 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Muş Milletve
kili Rıza Kotan 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Saruhan Mil
letvekili Refik Şevket înce 550 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kütahya Mil
letvekili *Ragıp Soysal : 

Eşi Safiye 175 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara, Millet
vekili Şakir Kmaeı : 

Eşi Fatma 87,50 

Kıa Nebahat 87,î 

Ç/8— 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 

350 

175 

175 

58,33 

350 

350 

350 

175 

87,50 

87,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

- Ç / 9 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Döneni Bolu Milletve
kili Cevat Abbas Gürer : 

Kızı Hatice Neelâ 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet
vekili Naci Kara Ali : 

Kızı Enise 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Ziyaettin Basara : 

Kızı Emine 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ankara Millet
vekili Hilmi Çayırlıoğlu : 

Kızı Ayşe Nuriye özarslan 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çorum Millet
vekili Sıtkı Mumcu : 1-5269 15/12/1948 J 

Eşi Cemile 
Kızı Muzaffer 

» Gönül 

58,34 
58,33 
58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bayazıt Millet
vekili Süleyman Sudi Acar-
bay : 

Eşi Eütfiye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili îsmail Şükrü 
Çelikalay 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili Mehmet Şükrü 
Koç : 

Eşi Servet 175 

87.50 

87,50 

*7,50 

175 

58,34 
58,33 
58,33 

175 

350 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili Nebil Yurteri : 

Eği Muzaffer 
Kızı F. Hayrünnisa 
Oğlu M. Rafi 

» M. Ceylân 

Aylık 
miktan 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75-

- Ç/10 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tatarı 
No. Tarihi LiraK. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karasi Millet
vekili İbrahim Yürük 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci DönemKayseri Millet
vekili Basri Çantay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bitlis Milletve
kili Sadullah Ere : 

Kızı Nene 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Mustafa Tâki : 

Kızı Edibe Sarı 

350 

58,34 

43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Oltu Milletveki
li Rüstem Hamişioğlu 3o0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet
vekili Mustafa Lütfi Azer : 

Eşi Naime J75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bursa Millet
vekili Osman Nuri özpay : 

Eşi Hatice 
T> Nahide 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Biga Milletve
kili Mehmet Dinç 

58,33 
58,33 

350 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

350 

350 

58,34 

J-52GÎ) 15/12/1948 \ 

43,75 

3)0 

175 

58,33 
58,33 

350 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çankırı Millet
vekili Behçet Kutlu : 

Kızı Ayşe tayyibe 

Aylık 
miktarı 

ç / ı ı -
Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunum Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Batum Millet
vekili Edip Dinç 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Batum Milletve
kili Ahmet Fevzi Erdem 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Mustafa Sabri Baysan 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Denizli Millet
vekili Yusuf Başkaya : 

Eşi Zehra 58,'J3 

175 

350 

350 

350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Karahisarısa-
hip Milletvekili Mustafa Hulusi : 

Eşi Hindiye 87,50 
Kızı Firdevs 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Diyarbakır Mil- , 
letvekili Abdülhamit Hamdi : 

Kızı Hayriye 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Diyarbakır 
MilletvekiliMustafa Akif Tü-
tenk 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet-
kili Bekir Sıtkı : 

Eşi Zekiye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet
vekili Muhittin Çöteli : 

Kızı Faika 175 

|,5269 15/12/1948 

58,33 

87,50 
87,50 

87,50 

350 

175 

175 



- Ç / 1 2 
Aylık 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bitlis Millet
vekili Hüseyin Hüsnü Orakçı-
oğlu : 

Kızı Ulviye 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili ibrahim Hakkı Akgün 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet

veki l i Rasinı Tekin : 
Eşi Fatma Nebiye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Elâzığ Millet
vekili Hüseyin Gökçelik : 

Eşi Fatma 8.7,50 
Kızı Fatma 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili Mahmut Sığmak : 

Eşi Şerife 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili Mehmet Emin Özserdar : 

Kızı Naciye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili Hüseyin Aksu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili Şeyh Ahmet Fevzi 
Fırat : 

Kızı Fehime 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Oltu Milletve
kili Yasin Akdağ 350 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

58,33 

350 

175 

87,5.0 
87,50 

52G9 15/12/1948 <( 

175 

175 

350 

175 

350 

l 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

0/13 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gümüşane Mil
letvekili Mustafa Darman : 

Kızı F. Nedime 58,33 
» F. Nigâr .58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gazianteb Mil
letvekili Yasin Kutlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gümüşane Mil
letvekili Ruşen Aktar : 

Kızı Şehure Türkân 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İçel Milletve
kili Yusuf Ziya Eraydm 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem îçel Milletve
kili Şevki Göklevent 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İçel Milletve
kili Ali Rıza Ataışık : 

Eşi Hanine 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İçel Milletve
kili Samim Arkan 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Biga Milletve
kili Ilâmit Karaosmanoğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İsparta Millet
vekili Mehmet Nadir Ersoy : 

Kızı Adike Naciye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Mustafa Durak : 

Eşi Mesrure Sakarya 175 

58,33 
58,33 

350 

175 

350 

350 
s 5269 15/12/1948 «j 

175 

350 

35( 

175 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem izmit Milletve
kili Sırrı Bellioğlu 

Aylık 
miktarı 

350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Gazianteb Mil
letvekili Ali Cenani : 

Kızı Sabiha 175 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Canik Milletve
kili Emin Geveli : 

Kızı Madelet 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Tokad Millet
vekili Ahmet Rifat Arkun : 

Kızı Nurinisa 87,50 
» Refika Güney 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Diyarbakır Mil
letvekili Feyzi Pirinççioğlu : 

Kızı Nezihe 43,75 
Oğlu Fethi 43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Aydm Millet
vekili Sadık Ün ver : 

Eşi Sıdıka 
Kızı Bedriye Barış 

» Saadet 
» Nazire 

43,75, 
43,75 
43,75 
43,75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Denizli Millet-
vekili Yusuf Başkaya : 

Eşi Nesime 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem îçel Milletveki
li Ali Snbri Güney : 

Kızı Atiye 58,33 
» Tolunay 58,33 
» Türkân 58,34 

Ç/14 -~ 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun 
No. Tarihi Liva K 

350 

175 

175 

87,50 
87,50 

5269 15/12/1948 -{ 
43,75 
43,75 

43,75 
13,75 
43,75 
43.75 

58,33 

58,33 
58,33 
58,34 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Hüseyin Avni Ulubaş : 

Eşi Ferhunde 87,50 
Oğlu Mahmut Nurettin 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Amasya Millet
vekili Ali Rıza özdarende 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili Saltıkgil : 

Eşi Fatma Nebahat 87,50 
Kızı inci 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem istanbul Millet
vekili Numan Ustalar : 

Eşi Cemile 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Cebelibereket 
Milletvekili Rasim Celâlettin 
Turgay : 

Kızı Mihrünnisa Azize 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kozan Millet-' 
vekili Takiyettin Fikret Onur-
alp : 

Eşi Celîle 175 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sinob Milletve
kili Şevket Peker : 

Eşi Emine 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Cebelibereket 
Milletvekili ihsan Eryavuz : 

Eşi Hüsniye Sevim 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bursa Milletve
kili Servet Akdağ 350 

Ç/15 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tatarı 
No. Tarihi LiraK. 

87,50 
87,50 

35C 

87,50 
87,50 

l ı 7 ! ) 
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58,33 

1/5 

175 

175 

350 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Muş Milletveki
li Kasım Dede 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Genç Milletveki
li Ali Vasıf : 

Oğlu Tshak Sadık Telli 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bayazit Millet
vekili Şevket : 

Oğlu Reşat Bayazit 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Hakkâri Millet
vekili Mazhar Müfit : 

Eşi Atiye ihsan Kansu 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ergani Millet
vekili Sırrı Özata : 

Eşi Nezahat 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzurum Mil
letvekili Mehmet Salih Yeşil-
oğlu 35,0 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Erzincan Mil
letvekili Tevfik Kütükbaşı : 

Eşi Rabia 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sinob Milletve
kili Hakkı Hami Ulunan : 

Eşi Hikmet 87,50 
Kızı Fatma 87 50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Celalettin Aygan : 

Eşi Bînnaz 175 

Ç/16 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

350 

58.33 

87,50 

175 

1-5269 15/12/1948 \ 175 

350 

175 

87,50 
87,50 

175 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Hamdi Ülküman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Sivas Milletve
kili Mehmet Vasıf : 

Kızı Aygül 
» Aytekin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Genç Milletve
kili Fikri Faik Güngören 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Lâzistan Millet
vekili Osman özgen ; 

Eşi Fevziye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Eskişehir Mil
letvekili Hüsrev Sami Kızıl-
doğan : 

Eşi Seniye 

Aylık 
miktarı 

Ç / 1 7 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

350 

35 
35 

350 

175 

|>5269 15/12/1948 
175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İsparta Millet
vekili Cemal : 

Eşi Bedriye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Bitlis Milletve
kili Derviş Sefunç : 

Eşi Naciye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili İsmail Suphi Sosyallı-
oğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İstanbul Mil
letvekili Arif Morlalı : 

Eşi Saniye 87,50 
Kızı Fatma 87,50 

350 

35 
35 

350 

175 

175 

175 

175 

350 

87,50 
37,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Ali Şükrü : 

Eşi Emine Kamer 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem İsparta Millet
vekili Tahir Kuran 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Ardahan Mil
letvekili Server 

Aylık 
miktarı 

Ç / 1 8 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tatarı 
No. Tarihi LiraK. 

175 

350 

350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kayseri Millet-
vekili Sabit : 

Eşi 
Kızı 

Seniha 
Kumru 

87,50 
87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kars Milletve
kili Ali Rıza Ataman 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kastamonu Mil
letvekili Hüseyin Sabri Dura : 

Eşi Gülsüm 175> 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bir inci Dönem Kayser i Millet
vekili Osman Zeki Uşaklı : 

Eşi Vesile 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bir inci Dönem B a t u m Millet
vekili Mehmet Akif : 

Eşi Meryem 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bir inci Dönem Kayser i Millet
vekili Âlim Çınar : 

Eşi Hatice 58/S4 
K m Hatime 58,33 

» Ztibeyde 58,33 

175 

350 

350 

87,50 
87,50 

350 
1*5269 15/12/1948 J 

175 

175 

175 

58,34 
58,313 
58,33 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

- Ç/19 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Eşi Nesime Taner 
Kızı Hatice 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Saruhan Millet
vekili Ömer Lûtfi Ünlü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Maraş Milletve
kili Tahsin Hüdaioğlu : 

Eşi Melek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Maraş Millet
vekili Mehmet Rüştü Bozkurt : 

Eşi Sariye 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Menteşe Millet
vekili Sadettin : 

E§i Mediha 
Km Makbule 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kırşehir Millet
vekili Müfit Kurutluoğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çorum Millet
vekili Ferit Recai Törünküray : 

Eşi Hatice 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Van Milletveki
li Tevfik Arsel : 

Eşi Müslime 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Malatya Millet
vekili Hacı Garipoğlu : 

87,50 
87 50 

350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Maraş Millet
vekili Arslan Toğuz 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Maraş Milletve
kili Mehmet Hasip Aksüyik : 

Eşi Fatma 175 

175 

175 

87,50 
87,50 

350 

175 

175 

^5269 15/12/1948 <j 

87,50 
87,50 

350 

350 

175 

175 

175 

87,50 
87,60 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Muş Milletve
kili Osman Kadri Bingöl : 

Eşi Makbule 87,50 
Oğlu Halit 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Mustafa Ratıp Soylu : 

Eşi İnayet 87,50 
» Cemile 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Mustafa Hilmi Soydan 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Mustafa Vehbi Tarakçı : 

Eşi Fatma 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Niğde Milletve
kili Hakkı Sütek : 

Kızı Sadiye Yazgan 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Canik Milletve
kili Süleyman Boşnak : 

Eşi Yegâne 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Adana Millet
vekili Eşref Akman : 

Eşi Nefise 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Saruhan Millet
vekili Avnî Paşa : 

Eşi Lfttfiye Zaimler 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Mersin Millet
vekili Muhtar Fikri Gücüm : 

Eşi Muzken 87,50 

Aylık 
miktarı 

-ç/w-
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

350 

175 

^5269 15/12/1948 J 

58,33 

175 

175 

175 

87,50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

ç / 2 1 -
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Adana Millet
vekili Abdullah Faik Çopur-
oğlu : 

Eşi Ümmügüliüm 87,50 
Kızı Baziye 87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Adana Millet
vekili Mehmet Hamdi îzgi 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kozan Milletve
kili Hüseyin Çelik : 

Eşi Sıdıka 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Kadri Oktay 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Nuri Boyam : 

Eşi Şefika 43,75 
Oğlu Mahmut Kerim 43,75 
> Adnan 43,75 
» Nurettin 43,75 

87,50 
87,50 

350 

175 

350 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Lâzistan Mil
letvekili Necati Memişoğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Tokad Milletve
kili Mustafa Vasfi Suray : 

Eçi Alemşah 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisî^i-
rinei Dönem Dersim Milletvekili 
Abdülbaki Tevf ik Gençtürk 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siverek Millet
vekili Mehmet Sırrı Seyit : 

Kızı Zeynep 58,33 

43,75 
43,75 
43,75 
13,75 

350 

175 

350 

r;8,33 



Ayhk sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

ç/22 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Yozgad Millet
vekili Ahmet Baydur : 

Kızı Fethiye 5,8,34 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Yozgad Millet
vekili Bahri Tatlıoğlu 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Burdur Millet
vekili Halim Ermi'ş : 

Eşi Adviye 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Çankırı Millet
vekili Sait Üçok 350 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Trabzon Millet
vekili Hafız Mehmet : 

Kızı Meliha Engin 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Siird Milletve
kili Necmettin : 

Kızı Suphiye özean 58,33' 
-» Sabriye Şendur 58,33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Menteşe Millet
vekili Hamza Hayati : 

Eşi Feriştah öztürk 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Kastamonu Mil
letvekili Abdulkadîr Kemali 
öğütçü : 

Eşi Azime 
Kızı Nurhan 

58,34 

350 

175 

350 

175 
-5269 15/12/1948 -

87,50 
87,50 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birinci Dönem Urfa Milletve
kili Ali Saip Ursavaş : 

Eşi Esma Fehime 175 

58,33 
58,33 

175 

87,50 
87,50 

175 



G - Cetveli 
Bütçe Kanunu * Madde - 6 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun :i ." * - , : • v - > 
No. . • . . r * -

10501 Muhasebei Umumiye Kamı n unun 150 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209$ hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Aâana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürih de Şark Demiryolları B&nkası arasmda münakit 4 kıta itilâfna-
me ve merbuatmın tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampani Eksports En-
korporeylet Şirketi arasmda akdedilen mukavelenamenin tasdikına dair 
Kanun 

2173 Harb gemilerinin tamiri için Gölcük'de- tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun 

2182 £ Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876$ na eklenen kanun ve eki Kanun 
2214 £ Filyos - Ereğli Hattı ile Ereğli Limanının inşasına dair kanun ile eki Ka-
5223$ nun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanla

ra ait- Kanun 
2832 Millî Müdafaa 'Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanun 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mua
melâtına dair 2784 numaralı Kanunim 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

3132̂  
3483 
4100 i Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüt icrasma 
4«4q mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanım ve buna ek Kanunlar 
5259 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman Şirketleri ile 10 . XII . 1928 

tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkında Kanun 



G/2 
Kanun 

No. 

3262] 
3813 [ Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak de-
4643 f miryolları hakkındaki kanun ve buna ek kanunlar 
5075J 
'3395? Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587^ mesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4099 Ankara şehri lâğımlarının inşa ve tesisi için gelecek yıllara geçici yük

lenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
4626 Memur meskenleri inşası hakkında 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalışıtrılacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
4643}, Demiryolları ve Limanları inşartı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
5222 [ girişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
5413J 
4761 Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında Kanun 
4-S70) İnebolu ve Amasra limanları yapı .mı için gelecek yıllara geçici yüklenme-
^941 [ k ' r 0 girişilmesi hakkındaki Kanun ve bu kanunun birinci maddesini değiş

tiren ek Kanun 
4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında Kanun 
4940 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 

, •değiştirilmesine dair Kanun 
5'Öİİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya

pım yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun 
5032 İstanbul Adalet Binası inşatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi

rişilmesi hakkında Kanun 
rçfja]. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü .ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
KoartY yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri 

J hakkında Kanun 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5243 Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında Kanun 
5.39.2. .Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415 Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 

geçici .yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5416 Şose ve Köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil

mesi hakkında Kanun 



F -
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneğin aktanlabileceği 
tertipler] 

.1. — Mahkeme harçları 
2. — Mahkeme Hamiyle borç gerçekleşmiş tertiplorden ödenekleri kalımyanlar 
3. — Geçen yıl borçları tertipleri 
4. r~ Eski yıllar borçları tertipleri-

Bütçe Kanunu : Madde - 12 

[Köy öğretmenleri, sağlık memurları ve ek görev kadroları] 

Çeşidi Sayı Ücret j Çeşidi Sayı Ücret 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Köy öğretmeni 3500 100 
» » 6000 110 

Ek görevler 

Köy okulu başöğretmenliği 8250 10 

i Köy okulu başöğretmenliği 3000 20 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Köy sağlık memuru 79 110 
» » » 1321 100 



M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 8 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Adna Erkek 
» Kız 

Afyon 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa Erkek 

» Kız 
tstanbul Çapa Erkek 

•P » Kız 
Denizli İsmet İnönü 
Diyarbakır 
Edirne 
İstanbul Erenköy Kız 
Erzurum 
İstanbul Galatasaray 
Gazianteb 
İstanbul Haydarpaşa 
İzmir Atatürk 

i İCız 
İstanbul Kabataş 

» Kandilli 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
* 
» 
» 
* 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 

Millî Eğitim Bakanlığı 

lira 

560 
560 
452 
420 
480 
480 
480 
650 
650 
452 
500 
420 
650 
450 
700 
450 
650 
600 
600 
650 
650 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
İzmir - Buca 
Çanakkale 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Yalvaç 

Okulun adı 

Lisesi 
» 
* 
» 
.» 
» 
> 
J» 

» 
Ortaokulu 

» 
% 

Lisesi 
• * 

» 
» 

Ortaokulu 
Ankara Ismetpaşa Kız Enstitüsü 
İstanbul Kadıköy Kız » 
Erkek sırnat 
sanat okuUarı 

lira 

450 
450 
435 
45<0 
400 
400 
450 
400 
450 
420 
4Ö0 
600 
440 
500 
400 
450 
400 
600 
600 

enstitüleri ve erkek orta 
450 



- Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 10 

[2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre okul pansiyonlarında 1950 yılı içinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Görevin çeşidi 

Müzakereci 
» 
> 

Yönetim memuru 

Doktor 

Sayı 

120 
30 
40 
1 
1 
8 

15 
25 
45 
40 
25 
10 
10 
20 
20 

Ücret 

75 
70 
60 

200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

150 
130 
115 
100 

Görevin çeşidi 

Aşçı (Yamağı ile beraber) 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
> 
» 

Hizmetliler 
> 
» 
» 
» 
> 

Hademe 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
t 

Sayı 

3 
10 
10 
20 
15 
10 
5 

10 
5 

35 
35 
75 
75 

100 
500 

Ücret 

150 
125 
110 
100 
90 

15Ö 
130 
115 
100 
90 
75 
75 
70 
60 
55 



L -
Bütçe Kanunu : Madde \S 

[1950 Bütçe yılı içinde kullanılmıyaoak memur kadroları] 

Başbakanlık 
D. Görevin çeşidi 

6 Raportör 

Say) Aylık 

I 71 

i) ilörevin çeşidi 

İf! N»:3riynt ıııi'imırıı 
il* Aı>rv 

Say Ay iık 

>>r. 

İktisadi iş Birliği Teşkilâtı 

2 
3 
3 

MERKEZ 
Daire III. Başkanı 
Tarım uzmanı 
Enerji » 

I 
1 
1 

i2:--
100 
100 

Vaşİngtmı Türk Heyeti 

4 MıdenJer uzmanı 
4 Bayındırlık » 

90 
90 

Basm - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük 

4 Müşavir (Radyo veya elektrik 
yüksek mühendisi ihtisaıs yeri) 

6 Şube müdürü 
6 » » (İhtisas yeri 
8 Raportör 
9 Memur 

13 Memur 
f> Mütercim (Birisi İngilizce ./eya 

Fransızca bilir.) 
6 Mütercim 
7 » 
8 » 

90 
70 
70 
50 
40 
20 

SU j 

70 İ 

00 i 

// t e msücUiklfyn 

0 Basın temsilcisi * 70 

Ankara Hadyosu Müdürlüğü 

•) Yüksek mühendis veya mühdi
diş (İhtisas yeri ' I 

<î >, » » I 
80 
70 

7TıVr/r Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

'• Haberler bürosu müdürü ('İhtı 
sas yeri) ; 80 

" Basm ataşesi (İhtisas yeri) '-> 60 
r»0 ! i 0 Memuı 3f-



- L/S ~ 
İstatistik Genel Müdürlüğü 

D. Görevin çeşidi 

6 Birinci ve üçüncü genel müfet 
tişlik İstatistik Büro Müdür 
lüğü 

10 4 ncü genel müfettişlik istatis
tikleri 'büro şefi 

Sayı Ayiık ; I.). Görevin çeşidi 

70 

>n 

10 3 ncü genel müfettişlik istatis
tik büro şefi 

13 1 nci, 2 nci, 3 ncü genel mü
fettişlik memuru 

14 3 ncü genel müfettişlik me
muru 

Sayı 

1 

3 

1 

Aylık 

35 

20 

15 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

7 Meteoroloji ı'başmemunı 
8 » memuru 

1.1 Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 
12 Dosya memuru 
12 Ambar » 

! 

60 
50 i 
m 
• ) r . • 

.') 
i) 

-S 

8 
:2 

İLLER 
Meteoroloji müdürü 

» •» 

Başrasatçı 
Meteoroloji memuru 
Asistan 

13 

4 
2 
1 
2 

34 
o 

80 
70 
50 
50 
25 
20 

Adalet Bakanlığı 
MERKEZ 

. Ceza İşlen Genel Müdürlüğv 

6 Genel müdür yardımcısı I 

Adlî Tıp işleri Genel Müdürlüğü 

7 Müşahehane müdürü 1 

Seferberlik Müdürlüğv 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 
13 » 

tLLER 

6 Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, ic
ra yargıç ve yardımcıları 

8 Sorgu yargıçları, yargıç yar
dımcıları 

9 Yargıtay raportörleri 
1 

19 
50 
40 

T U i 

30 
55 
30 
20 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve yardımcıları 

15 
3 

14 
4 

10 70 

Kâtipler 

11 îc.^a memur ve yardımcıları 
12 » » » 
1.3 • x » » 

5 Müfettişlik müşavirleri 
H » müşavirlik yardımcısı 1 
6 '] ve komutanlık muhakim şu

besi yardımcısı 1 
;• Gezici mahkeme yargıcı 20 
3 >, »• • » 2 0 

» » » 45 

60 
50 

30-
25 
20 
80 
70 

70 
80 
70 
60 



D. Görevin çeşidi 

9 Gezici mahkeme başkâtip ve 
ya kâtibi 

10 » » » 
11 » » » 

L/4 
Sayı 

20 
20 
45 

Aylık 

40 
35 
30 

I). 

12 
13 
10 
11 
11 

Görevin çeşidi 

Gezici mahkeme mübaşiri 
» » » 

Genel müfettişlik kâtibi 
» » » 

Yargıç adayı 

Sayı 

45 
40 

2 
3 
8 

Aylık 

25 
20 
35 
30 
30 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
5 Grup müdür 
7 » » 
6 Yargıç 
7 » 
7 Grup tapu sicil müdürü 

1 
1 
3 
3 
1 

80 
GO 
70 
60 
60 

8 
9 

10 
12 

Kontrol 
» 
» 

Tetkik 

memuru 
•» 
» 
» 

3 50 
1 40 
1 35 
1 25 

içişleri Bakanlığı 
MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 25 

14 Kâtip 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Gereç Müdürlüğü 

15 

10 
11 
12 
13 

12 
13 

9 
13 
14 

6 
13 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 1 
ikinci •» 1 
Memur 1 
Kâtip 5 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Memur 1 
Kâtip 1 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

Büro şefi 1 
Kâtip 1 

» 1 

Seferberlik Müdürlüğü 

itfaiye mütehassısı 1 
Kâtip 2 

35 
30 
25 
20 

25 
20 

40 
20 
15 

70 
20 

10 
12 
13 

1 
2 
7 
7 
7 
5 
7 
9 
9 

10 
13 
9 

i l 
11 
13 

Birinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Birinci Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 

Emniyet müşavir kâtibi 
» » » 

istihbarat memuru 
» » 

t 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

35 
25 
20 

150 
125 

60 
60 
60 
80 
60 
40 
40 
35 
20 
40 
30 
30 
20 



D. Görevin çeşidi 

—• L / ö -

Sayı Aylık D. 

îkinci Genel Müfettişlik 

1 
2 
7 
7 
8 
6 
7 

11 
13 
10 

9 
10 
9 
9 

11 

1 
2 
5 
7 
7 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşavir muavini 

» » » 
İstihbarat memuru 

» » 
Yazı işleri kâtibi 
Hususi kalem » 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Köy bürosu şefi 

» » * kâtibi 

Üçüncü Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Yabancı işleri müdürü 
Hususi kalem » 
Yazı işleri » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
l 

150 
125 

60 
60 
50 
70 
60 
30 
20 
35 
40 
35 
40 
40 
30 

150 
125 
80 
60 
60 

7 
5 
7 

11 
13 
9 

10 
9 

13 
9 

11 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Evrek müdürü 1 
Asayiş müşaviri 1 

> » muavini 1 
İstihbarat memuru 2 

» > 3 
Kâtip 5 

» 4 
Levazım ve daire müdürü 1 
Kâtip 1 
Emniyet müfettişliği kâtibi 2 

» » » 1 

Dördüncü Genel Müfettişlik 

14 

/Her Teşkilâtı 

Bucak tahrirat kâtibi 

60 
80 
60 
30 
20 
40 
35 
40 
20 
40 
30 

1 
2 
7; 
5 
7 
3 
9 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Kâtip 
Levazım ve daire müdürü 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

150 
125 
60 
80 
60 
20 
40 

262 15 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
MERKEZ 

5 
7 

13 
13 
13 
14 

Enstitü mütehassıs muavini 
Şube müdür muavini 
Tetkik memuru 
Nezarethane memuru 
S. 4. muamelât > 
S. 5. muamelât » 

1 
1 
3 
1 
4 

49 

80 
60 
20 
20 
20 
15 

7 Lâboratuvar şefi muavini 
8 Fotoğrafçı 
8 S. 4. emniyet müdürü 
8 Malî polis mütehassısı 
9 öğretmen 

10 » 
11 » 

1 
1 
2 
1 
2 
3 
9 

60 
50 
50 
50 
40 
35 
30 



D. Görevin çeşidi 

— L/6 --
Dışişleri Bakar lığı 
Sayı Aylık I l> Görevin çeşidi 

2 Birleşmiş Milletler nezdinde 
daimî delege 

3 
4 
5 Müşavir 

3 

1 
1 
2 
2 

125 

125 ' 
100 ' 

90 ; 
80 | 

7 
8 
9 
0 

10 
Seferberlik müdürü 

Sayı 

33 
9 

22 
10 
1 

34 

Aylık 

70 
60 
50 
40 
40 
35 

Ma £**«* B« »anlığı 
MEHKEZ !! h.i r trolöt t< 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
4 Müşavir avukat 
8 Avukat 

2 35 
4 30 
1 90 
1 5(5 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

LJ ikinci mümeyyiz 
12 Memur 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

9 Saymanlık müdür yardımcısı 
12 Memur 
13 » 
11 İkinci mümeyyiz 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

7 Kontrolör 
8 » 

12 Memur 
13 » 

Muhasebe Genel Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 

A 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

II Gelir kontrol yardımcısı 

Temyiz Komisyonu 

7 Temyiz komisyonu raportörü 
8 » » » 
'} K< UMU şefi 

VI utuızzuf İtiraz KoiM-syonUu'-ı 

5d 
• i ' -

I 

f 
1 

*1 £î jiii 
lllffll 

3 
10 
11 
3 

i 
25 i 

i 

40 ; 
25 
20 
30 

5 î t iniz komisyonu başkam 
fi » * üyesi 
fi » » raportörü 
9 Kalem şefi 

t Birinci mümeyyiz 
i - iklvc'ı 
1 ' IC-; t i p 

I t 

X 
:' 
ri 

10 
ı 

*i-
7( 
5{ 

4» 
35 
3(ı 
25 

1 
i 
3 
2 

•50 

50 
25 
20 

| fc'»v fj/r./i / / e n Genel Müdürlüğü 

\ I M.>m'..v H 
i 

!.terazin, ve kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

1.5 Mnmıır 2 20 

1 
1 

1 

35 
30 

30 

4 
5 
'î 
7 

Hesap Uzmanları Kuru 

Başhesap uzmanı 
Bir inci sınıf uzman 
İkinci » » 
üçüncü » » 

fo/ Başkanlığı 

10 
15 
10 
10 

90 
80 
70 
«0 



Görevin çeşidi 
- L/7 

Sayı Aylık ! v>. Görevin çeşidi 

Devlet kâğıt ve basım Genel Müdürlüğü 

Şef 
Memur 

Koiirolöı 

Hazine Genel Müdürlüğü 

h/lçi'likler maliye müşaviri 2 
» » » kâtibi 3 

Merkez kauıbiyo memuru 

Özel Kalem Müdüriüğv 

Seier'berliik müdürü 
» şefi i 

Memur 1 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 1 

tLLER 

Muhakemat Memurları 

Müşavir avukat 
Muhakemat müdürü 
Bölge muhakemat müdürü 
il muhakemat müdürü yar
dımcısı 
Avukat 

Gelir memufları 

; 11 Tahakkuk şube şefi 

2 
4 
5 
1 

! 

i 
50 | 
25 ; 

! 20 j 

40 ! 

10 
1.1 
1 '-* 
»2 
.i 3 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

: ' » 

memuru 
» 
» 

kâtibi 
» 

80 
40 

3f; 

; 4 » » » 
9 Gelir kontrol memuru 

10 » » » 
13 Muhafaza memuru • 

Sayı 

2 
1 
8 
6 
2 
1 
5 
2 
2 
1 

Ayhk 

30 
35 
30 
25 
25 
20 
15 
40 
35 
20 

Levazım Sicil ve Evrak 

| 'i Jb.rinci mümeyyiz 
] Î.Î.. î:;inci » 
! '•" Memur 

3 
5 
fi 

35 
30 
25 

Tahsilat 

Kontrol memuru 

3 
5 
3 

1 
1 

90 
80 
80 

60 
70 

ıc 
11 

11 

11 

Genel Müfettişlik Müşavirlikleri 

Maliye müşaviri 
» » kâtibi 

25 
30 

4 
1 
4 

80 
35 
30 

istanbul Borsası ve Osmanlı Bankası Komi
serliği Menkul Küymetler Müdürlüğü 

ikinci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

İkir»"i «uimeyyiz 1 30 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

6 Uzman 1 70 

MERKEZ 

Yayın Müdürlüğü 

İLLER 

Genel Müfettişlik müşavirlikleri 

5 Millî Eğitim müşaviri 3 80 
6 » » » 1 70 

11 Kâtip 4 30 
13 » 4 20 

Millî Eğitim daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 » » 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

5 
8 

12 
12 
18 
28 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Lise, öğretmen Okulu ve ortaokullar öğretmen 
ve memurları 

4 öğretmen 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
12 
8 
9 
12 
13 
14 
8 
9 

» 
» 
» 
» 
» 
» ve stajiyer 

îç hizmetler şefi 
M e m u r 

» 
» 
» 
> 

îç hizmetler şefi 
» » » 

15 
41 
114 
65 
3 
6 

1000 
15 
5 
3 
61 
236 
21 
4 
1 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
25 
25 
50 
40 
25 
20 
15 
50 
40 

Sayı Aylık 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret okulları 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
12 
13 

Profesör 

Doçent 
» 
» 

Asistan 

» 
öğretmen 

Kâtip ve hesap memuru 
» 

» 

Kâtip 

» » 

Ambar ve dehhoy memuru 

iç hizmetler şefi 

2 
2 
4 
6 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
14 
20 
58 
115 
188 
300 
290 
2 
7 
6 
56 
69 
15 
60 
43 
23 
38 
40 
54 
1 
1 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

5 Üye 5 25-80 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 90 



D. Görevin çeşidi 

Kitaplıklar 

7 Kitaplıkçı 
9 » 

10 > 
11 » 
14 » 

İlköğretim müfettişleri 

6 Müfettiş 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 

4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 

Konservatuvar 

— L/9 
Sayı Aylık I D. 

3 
3 
4 
8 
6 

60 
40 
35 
30 
15 

4 
1 
8 

19 
8 

67 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

2 90 
2 80 
1 70 
3 60 

Siyasal Bügüer Okulu 

6 Doçent 1 70 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

3 öğretmen 3 100 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 

9 Asistan 
11 » 

6 
8 

10 
13 
7 
2 

31 
34 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

9 iç hizmetler müdürü 
9 öğretmen 
9 Spor öğretmem 

11 öğretmen 
10 Hesap memuru ve mutemet 
11 Kitaplık memuru 
11 Satınalma memuru 
11 Ambar memuru 
12 Depo memuru ve ayniyat say 

manı 
14 Eczacı ve hastane memuru 

Konservatuvar 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

40 
40 
40 
30 
35 
30 
30 
30 

25 
15 

Ücret 

Şube şefi 8 140 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

Bayındırlık Bakanlığı 
7 Yüksek mühendis veya yüksek 

10 Şef 

Demiryolla* ve Limanlar İnşaat Dairesi 

Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 
8 » » veya yük

sek mimar 2 

35 

70 

50 

mimar 1 60 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 1 40 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatör 1 40 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 

11 Memur 

Tetkik Müdürlüğü 

30 

30 

Demiryollar Fen Heyeti 

4 Fen heyeti mühendisi (Yüksek 
mühendis veya mühendis) 1 

9 İstimlâk müfettişi ' 1 
10 » fen memuru 1 
10 Ressam 1 
10 Kâtip 1 
13 Sipariş memuru 1 
13 Ayniyat hesap memuru 1 

90 
40 
35 
35 
35 
20 
20 

Şose ve Köprüler Dairesi Tetkik Müdürlüğü 

11 Memur 
13 Kâtip 

30 
20 

Tapı ve İmal İsleri Dairesi Proje Bürosu 

9 Ressam 1 40 

Tesisat Bürosu 

7 Kalorifer mütehassısı 
9 Tesisat ressamı 

Kontrol Şubesi 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 

60 
40 

mimar 

Muamelât Kısmı 

12 Muamelât memuru 
13 » » 

8u İşleri Dairesi Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 
8 » » 
9 » » 

1 
4 
1 

6 Mühendis 1 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 1 

60 

25 
20 

70 
50 
40 
70 

50 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

9 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

9 Ressam 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Tetkik ve tahakkuk memuru 
12 Memur 
12 Proje teksir ve muhafaza me

muru 
13 Kâtip 1 

40 
40 

30 
25 

25 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Dairesi Fen 
Heyeti 

5 Yüksek mühendis 
G Yüksek mühendis 

Tarife Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol «şefi 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk müşavir yardımcısı 1 

Zatişleri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

Neşriyat Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 

7 Neşriyat âmiri 
9 Müze memuru 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

80 
70 

70 
35 

2 
1 
1 

35 
50 
50 

70 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

50 
25 

25 
20 
60 
40 

1 
1 
1 
1 

50 
35 
35 
20 



D. Görevin çeşidi 

— L/İl 
Sayı Aylık D. 

Bakanlık Muhasebe Müdürlüğü bina ve su isleri 

11 Hesap memuru 1 30 

İLLER 

Genel müfettişlikler müşavirlikleri 

5 Birinci genel müfettişlik mü
şaviri 1 80 

6 Birinci genel müfettişlik 'ba
yındırlık mimarı 1 70 

5 İkinci genel müfettişlik müşa
viri 1 80 

6 İkinci genel müfettişlik müşa-
şavir muavini 1 70 

5 Üçüncü genel müfettişlik mü
şaviri 1 80 

5 Dördüncü genel müfettişlik 
müşaviri 1 80 

10 Birinci genel müfettişlik nafıa 
fen memuru 1 35 

6 İkinci genel müfettişlik müşa
vir muavini 1 70 

6 Üçüncü genel müfettişlik mü
şavir (Mimar) 1 70 

11 Kâtip 10 30 

Şose ve Köprüler Dairesi Reisliği Yüksek 
mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mmtafca 
veya nafia müdürü olarak kul
lanılabilir). 7 70 

7 Yüksek mühendis 1 60 
8 » » 5 50 
9 » » 7 40 

Şose <ve Köprüler mühendis veya fen memurları 

8 Mühendis veya baş fen memuru 4 50 
9 » » » » 2 40 

10 Mühendis veya fen memuru 13 35 
11 » » » » 27 30 
12 » » » » 35 25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Şose ve Köprüler Reisliği 

8 Yüksek mühendis veya mühen
dis 1 50 

Tunceli Nafia Müdürlüğü 
jr* «nr 

8 
9 

13 

8 

9 

10 

10 

12 

Yüksek mühendis (Yol ve yapı) 
Baş fen memuru 
Kâtip ve mutemet 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Mühendis, mimar veya fen me
muru veya ressam 
Fen memuru veya desinatör 

1 
1 
1 

1 

2 

2 

2 
3 

50 
40 
20 

50 

40 

35 

35 
25 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

9 
9 
9 

11 
9 

11 

Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 
Yüksek mühendis 
İstimlâk haş fen memuru 
Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis veya mühendis) 
Kısım şefi 
İstimlâk kısım şefi 
İstimlâk fen memuru 
Fen memuru 
Ressam 
Başkâtip 
Ambar kâtibi 

Sular Şube Müdürlükleri 

80 

9 Yüksek mühendis 
8 Baş fen memuru 

10 Fen memuru 
11 » > 
12 » > 
12 Desinatör 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 

2 
o o 

6 
3 
7 

10 

70 
50 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
30 
40 
30 

40 
50 
35 
30 
25 
35 



D. Görevin çeşidi 

12 Hesap memuru ve mutemet 
6 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 
7 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis) 
8 Mühendis veya fen memuru 
9 » » » » 

11 » » » > 
12 » » » •» 

Sayı 

1 

1 

2 

4 
2 
4 
2 
6 

— L/12 -
Aylık 

25 

70 

60 

50 
50 
40 
30 
25 

D. 
-
12 

12 
13 

11 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Fen memuru 8 25 
Ressam 5 25 

» 1 20 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Ziraat fen memuru 1 30 

Bayındırlık şirket ve müesseseleri komiserlikleri 

6 
12 

Komiser 2 70 
Kâtip 7 25 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi Kısmı 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

4 Uzman 
5 > 
6 Şube müdürü 
8 » » yardımcısı 
6 Ressam 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci hukuk müşaviri 1 
5 ikinci » •» 1 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

5 Mühendis 2 
6 » 4 
7 » 4 
7 Ressam 1 

özlük İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür yardımcısı 

Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü 

8 Şube müdür yardımcısı 
4 Sanayi başmüfettişi 
5 » müfettişi 
6 » » 

90 
80 
70 
50 
70 
60 

100 
80 

80 
70 
60 
60 

50 

1 
3 
3 
4 

50 
90 
80 
70 

2 
12 
1 
3 
1 

60 
50 
70 
50 
60 

7 Sanayi kontrolörü 
8 » * 
6 Raportör 
8 » 
7 Ressam 

Küçük Sanat İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Küçük sanat ^başmüfettişi 
6 » ,» müfettişi 
8 Şube müdür yardımcısı 
7 Ressam 

Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür yardımcısı 
6 Uzman 
7 » 

1 
1 
2 
1 

90 
70 
50 
60 

1 
1 
1 

50 
70 
60 

Yayın Müdürlüğü 

Müdür 
Ressam 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

8 Müdür 

80 
50 

70 

50 



D. Görevin çeşidi 
— L/13 

Sayı Aylık | D. 

Diğer Merkez memurlan 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

tiler memurları 

3 istanbul bölge ekonomi müdürü 
4 Bölge ekonomi müdürü 
5 •» » » 

5 » » » yardım
cısı (İstanbul) 

6 » » » yardım
cısı 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 

Ticaret Kısmı 

3 
8 

11 
9 

20 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Fen müşaviri 

Raportör 
Şube müdürü 
Raportör 

Dış Tcaret Dairesi Başkanlığı 

9 Raportör 1 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

Standardizasyon Müdürlüğü 

5 Müşavir 2 

35 
30 
25 

100 
90 
80 

80 

70 
35 
30 
25 
20 

80 
60 
50 
70 
40 

40 

6 
6 
7 
8 
9 

Şube müdürü 
Merkez kontrolörü 

> > 
Raportör 

» 

4 
1 
1 
1 
3 

70 
70 
60 
50 
40 

80 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

6 Raportör 
8 » 

70 
50 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 50 

Merkez Dairelerinin müşterek memurları 

10 Mümeyyiz 
11 İnceleme memuru 
13 Memur 

2 35 
2 30 
1 20 

Dış kuruluş memurlan 

Ticaret müşaviri 
» ataşesi 
» müşaviri veya ataşesi 

yardımcısı 
9 Ticaret müşaviri veya ataşesi 

yardımcısı 
10 Ticaret müşaviri veya ataşesi 

kâtibi 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

8 Raportör 
9 > 

tiler Memurlan 

4 Mmtaka ticaret müdürü 
5 » » » 
6 » » » 
7 Raportör 

6 Başkontrolör, başkonrolör yar 
dımcısı ve kontrolör 

10 Mümeyyiz 
11 İnceleme memuru 
12 Memur 
13 > 
7 Kontrolör 
8 » 

10. » 
9 » 

80 
60 

50 

40 

35 

50 
40 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
35 
40 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık propagandası ve Tıbbî İstatistik Genel 
Müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Talbip) 80 

Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 
Kodeks Şubesi 

5 Mütehassıs 
10 Birinci mümeyyiz 

Teftiş Kurulu 

6 ikinci sınıf müfettiş 

Seferberlik İşleri Şubesi 

5 Müdür 
13 Kâtip 

80 
35 

70 

80 
20 

Refik Saydam Merkez Htfzıssıhha Müessesesi 
Serom Çiftliği 

5 Müdür 1 80 
6 Tarım mütehassısı 1 70 
6 Veteriner 1 70 

11 Hayvan sağlık memuru 1 30 
10 Ayniyat mutemedi 1 35 
12 Mubayaa memuru 1 25 
12 Am'bar memuru 1 25 
13 Kâtip 1 20 

Hıfzıssıhha Okulu 

5 Epidemiyoloji öğretmeni 1 80 
5 Genel sağlık yönetim öğretmendi 1 80 
6 Sağlık mühendisleri öğretmeni 1 70 
7 istatistik öğretmeni 1 60 
6 Gida kimyası öğretmeni 1 70 
8 Sosyal hijiyen öğretmeni 1 50 
5 Parazitoloji öğretmeni 1 80 
7 Antimoloji öğretmeni 1 60 
5 Genel hijiyen öğretmeni 1 80 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Asistan 
11 Kitaplık memuru 

10 
1 

35 
30 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 50 

İLLER KURULUŞU 

5 Genel müfettişlik sağlık müşa
viri 4 80 

9 Kâtip 2 40 
10 » 2 35 
11 » 4 30 

Sağlık memurları 

12 ikinci sınıf sağlık memuru 10 25 
13 Üçüncü » » » 85 20 
14 Diplomasız » » 15 15 

Sağlık merkezleri 

12 Ziyaretçi hemşire 20 25 
12 Ebe 5 25 
12 Sağlık memuru 20 25 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

11 Başhemşire 5 30 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

14 Üçüncü smıf kâtip 25 15 

Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu 

(Ankara) 
5 Müdür I 80 
7 idare tabibi 1 60 

10 » » 4 35 
10 Yönetim memuru 1 35 
12 Mutemet ve satmalına memuru 1 25 
12 Am'bar memuru I 25 
13 Depo » I 20 
14 Kâtip 2 15 
13 Dosya memuru 1 20 



D. Görevin çeşidi 

Sağlık Memurları Okulu 

7 Müdür 
8 öğretmen 

12 Yadımcı öğretmen 
13 Mutemet ve satınalma memuru 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

7 Müdür (Mütehassıs) 1 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

7 Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri! için) 

12 Müzakereci ebe (Köy ehe mek
tepleri için) 

Sıtma Savaş Bölge Başkanlıkları 

12 Sıtma savaş memuru 
13 » » » 

Sayı 

ı—
l 

3 
1 
1 
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Aylık 

60 
50 
25 
20 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Adana Sıtma Enstitüsü 

7 Antimoloğ 1 60 

Seyyar sıtma hastaneleri 

13 Sağlık memuru 5 20 

70 

Frengi Savaş Kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 

Trahom Savaş Kurulları 

30 15 

9 

20 

m 

100 
100 

60 

25 

25 
20 

13 Sağlık memuru 15 20 
14 » » 15 15 

Hastabakıcı ve laborant yetiştirme okulları 

8 Müdür 3 50 
9 öğretmen 10 40 

11 Yardımcı öğretmen 20 30 
9 Talim hemşiresi 3 40 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 1 25 

Teftiş Kurulu Kalemi 

8 Müdür 
12 Tetkik memuru 

1 50 
1 25 

Gümrük İşleri Müdürlüğü 

12 Memur 2 25 

13 Memur 4 20 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

Yayın İşleri Müdürlüğü 

6 Müdür 1 70 

Levazım Müdürlüğü 

13 Memur 1 20 

Sferberlik Şubesi Müdürlüğü 

6 
11 

tt 

Tarife Müdürlüğü 

Başkimyager 
Tetkik memuru 

Tetkik 3{üdürlüğü 

Tetkik memuru 

1 
1 

10 

70 
30 

25 

8 
13 

8 

Müdür 
Memur 

İLLER 

Müdür (Üçüncü sınıf) 

1 
1 

1 

50 
20 

50 



D. Görevin çeşidi 

11 Muayene memuru (İkinci sınıf) 
13 » » (Üçüncü sınıf) 50 
12 Memur 
13 > 
14 » 
13 Veznedar 
13 Saymanlık memuru (Mükeffel) 
13 » » 

Sayı 

1 
50 

8 
131 
17 

2 
11 
30 
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Aylık 

30 
20 
25 
20 
15 
20 
20 
20 

D. 

13 
10 
11 
11 
12 
14 

14 
14 

Görevin çeşidi 

İhtiyat memuru 
Servis şefi (İkinci sınıf) 

» » (Üçüncü sınıf) 
Şef (Saymanlık kısım şefi) 
S. 2. memur 
Kolcu (İkinci sınıf) 

Sayı ı 

6 
1 
3 
1 
4 

26 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

Muhafaze memuru 
Muamele » 

168 
28 

Vylık 

20 
35 
30 
30 
25 
15 

15 
15 

Teftiş Heyeti 

9 Birinci smıf müfettiş yardım
cısı 

Pamuk îşlerİ Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

9 Merkez propaganda istihbarat 
ve istatistik işleri şefi 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 
11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
8 Mütehassıs 

10 Şef 
14 Daktilo kâtip 

Tarım Bakanlığı 
Tavuk Yetiştirme istasyonları 

40 

Levazım Müdürlüğü 

13 Kâtip 

40 
40 
20 

80 
35 
30 
20 

50 
50 
35 
15 

20 

10 Asistan 3 

Pamuk îşleri Müdürlüğü 

İller Kuruluşu 

6 Müdür 1 
7 » yardımcısı 2 
7 Pamuk yetiştirme ekisperi 3 
8 Birinci sınıf şef 6 
9 İkinci sınıf şef 3 

11 Birinci sınıf kontrol memuru 10 
12 İkinci » » » 5 
9 Birinci sınıf mesul sayman 2 

10 İkinci » » » 2 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 2 
13 Üçüncü sınıf denet memuru 5 
13 Üçüncü sınıf kontrol memuru 12 

6 Uzman 1 
10 Mesul sayman 1 
14 Grafik memuru 1 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

Genel müdür yardımcısı 
Şuibe müdürü 

» » yardımcısı 

5 
7 
9 
10 Şef 

35 

70 
60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 
20 
70 
35 
15 

80 
60 
40 
35 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Veteriner îşleri Genel Müdürlüğü 
9 Muamelât memuru 

12 » » 
40 
25 

9 

14 

Bal 

5 
6 

13 

14 

9 
10 

13 

13 

9 

7 
11 

iller Kuruluşu 

Veteriner müdür kıdemli yar
dımcı ve fen memuru 
Hayvan sağlık mmuru 

8 
195 

40 
15 

deriyoloji ve Seroloji ve Hıfzıssıhha kurumları 

Uzman müdür 
Müdür yardımcısı 
Saymanlık, kültür, ayniyat, 
ambar memuru ve kâtip 
Dağıtıcı 

Zooteknik Kurumları 

Şef 
Hara şef yardımcısı 

Aygır Depoları 

Terbiyeci, sayman, ayniyat 
yardımcısı ve kâtip 
Sayman 

Merinos Kuruluşu 

Merinos yetiştirme denet ve 
saymanlık memuru 
Sorumlu sayma n 
Asistan 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

8 
1 

1 
1 
1 

80 
70 

20 
15 

40 
35 

20 
20 

40 
60 
30 

12 
13 

14 

Orta Tarım Okulları 

Öğretmen 
Orta Tarım Okulu öğretmenle
ri, saymanlık memuru ve mu
temet 
Orta Tarım Okulu öğretmeni, 
ayniyat memuru 

Ziraat Alet ve Makineleri Okulu ve 
Okulları 

14 Teknisiyen 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık 

4 
5 

8 
9 

10 
11 
12 

6 
7 

öğretmen 
» 

9 

2 

2 

25 

20 

15 

Makinist 

1 15 

Okulları 

5 
4 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 

Merkez 

Şube müdür yardımcısı 
Şef 
» 

Memur 
» 

Denetçi 
» 

2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 

90 
80 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 

Ziraat îşleri Genel Müdürlüğü 

İller Kuruluşu 

Zirai Savaş 

14 Kâtip 3 15 

Islâh Deneme İstasyonları Deneme Tarlaları 

5 Kimyager 
7 > 

Bağ ve bahçe ziraati 

8 Teknik müfettiş 
9 Memur ve sayman 

1 
1 

1 
1 

80 
60 

50 
40 

Hukuk Müşavirliği 

5 Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 

5 îdari dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 

7 Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 

8 Hukuk müşavirliği raportörü 
(Toprak işleri için) 

İLLER 

6 Toprak komisyonu başkanı 
7 » » » 

2 

2 

1 

1 

80 

80 

60 

50 

42 
41 

70 
60 



D, Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık \ I). Görevin çeşidi 

7 Toprak "komisyonu üyesi 
8 P s » 
9 » » » 
8 Tarım teknisiyeni 
9 » » 

10 *> » 

8 ölçme ve harita teknik memu
ru 

9 ölçme ve harita teknik memu 
ru 

10 ölçme ve harita teknik memu
ra 

8 Tapu ve kadastro teknik me
muru 

52 
48 
66 
22 
25 
30 

40 

20 

15 

21 

9 Tapu ve kadastro teknik me
muru 

' 10 Tapu ve kadastro teknik me-
j muru 
| }1 Tapu ve kadastro teknik me-
| muru 

35 j i l Memur 
i 9 Toprak bürosu şefi 

50 | 10 » * > 
13 » * memuru 
12 » » » 

60 ; 
50 | 
40 j 
50 i 
40 ! 

4C 

35 

50 

Sayı. 

18 

16 

15 
70 
22 
33 
50 
46 

Aylık 

40 

35 

30 
30 
40 
35 
30 
25 

Genel Müfettişlik Müşavirleri 

5 Müşavir 
11 Kâtip 

80 
30 

Ulaştırma Bakanlığı 
MERKEZ 

Başmüşavirlik 

6 Müşavir 
8 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

özlük tşler ve Kütük Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 Kâtip 

5 Müdür 
9 Şef 

10 » 
11 Memur 

13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

Yayım Müdürlüğü 

ÎLLER 

70 
50 

25 
20 

9 1 nei sınıf yönetim şefi 
10 1 nei sınıf denet memuru 
13 Memur 

Gemi Sörvey Kurulu 

6 2 nei Sınıf uzman 
7 3 ncü » » 
8 4 aeü » » 

Komiserlik 

6 Demiryolu komiseri 

1 
1 
3 

1 
1 
2 

40 
35 
20 

70 
60 
50 

70 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

30 
25 
20 

80 
40 
35 
30 

20 

4 
5 
5 
6 

10 
10 

6 
7 
0 

Yüksek Denizcilik Okulu öğretim 

Tatbikat gemisi kaptanı 
» 
» 
» 

• » 

» 

Kurs c 
t> 

» birinci zabiti 
» başmakinis'ti 
* ikinci makinisti 
» sıhhat memuru 
» levazım şefi 

Kurslar Şubesi 

>ğretmeni 
» 

Kütük şefi 

şubesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

90 
80 
80 
70 
35 
35 

70 
60 
40 



Görevin çeşidi 
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Çalışma Bakanlığı 
Sayı Aylık j D. Görevin çeşidi 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

İkinci sınıf mümeyyiz 1 

işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 1 

* i 12 Memur 

30 tiler Kuruluşu 

I 4 Bölge çalışma müdürü 
o » » 

[ 6 » » » 
! 9 Kalem âmiri 

50 [ 11 İkinci sınıf mümeyyiz 





O - Cetveli 
Bütçe Kanunu t Madde - 14 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yblü ile alınacak 
ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] 

hayvanların en aşağı beden 

Hayvanın hizmeti 

Süvari saf bineği 
Topçu bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı en aşağı (50Ö) kilo 
Sahra top (çengel ve şıvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli » 

» » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 

Katır 
Beygir 

Katır 

Katır 
Beygir 
Katır 

Yüksekliği 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 

• 1,55 
1,50 

1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 ' 
1,30 
1,30 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

Ortalama 
fiyat lira 

630 
500 
400 

1100 
1 000 

730 
430 
390 
460 
400 
460 
330 
430 
600 
500 
600 
500 
630 
130 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde 14 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri) 

Taşıtın adı 

Otobüs 
Arazi binek otomobili 
Arazi oto traksiyon 
Zirai traktör 
Arazi kamyonu 
Komple seyyar tamirhane 

Takribi fiyatı 
Lira 

12 000 
8 000 

22 000 
12 000 
12 000 
60 000 

Taşıtın adı 

Benzin tankı 
Arazöz 
Motosiklet 
Cadde kamyonu 
Küçük binek otosu 
Büyük » » 

Takribi fiyatı 
Lira 

20 000 
20 000 
3 000 

10 000 
6 000 
8 000 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 15 

[Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara- ilişkin formol] 
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Büyük Millet Meclisi 

B. : 101 - M. : 3 — Başkanlık Divanı tazminatı 
Bu tazminat 1757 sayılı Kanun gereğince ödenir. 

B. : 102 — Geçici tazminat ve Denetçi ücreti 
Toptan ödenir. 

B. : 203 - M. : 1 — Meclis geçici hizmetlileri ücreti 
Bu ödenekten 10 000 lirası yeni Meclis bahçesi amele ve işçi giderleri karşılığıdır. 

B. : 211 - M. : 2 — Çalışma saatleri dışında ve geceleri Çalışanlara Ösel Kanunu gereğince verile
cek yevmiyeler 

Başkanlık Divanı karariyle ödenir. 
t. * 

B. : 453 - M. : 6 — Parlâmentolararası Birliği Türk Gurupu giderleri 
Bu para Grup "Başkanının emrine verilir. 

Cumhurbaşkanlığı 

B. : 302 — Hizmetliler ücreti 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca onanacak kadroya göre harcanır. 

Başbakanlık 

B. 308 — Giyecekler 
Teknik memur ve hizmetlilerin iş gömlekleri ve iş elbiseleri karşılıkları da bu tertibe dâhildir. 

B. 401 - M. 3 — Diğer işletme ve Yönetim giderleri 
İşçi gömlek ve tulumları ile öteberi, döşeme, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt ve def

terler, posta, yollama, kira, yolluklar, işçi sigortaları primleri ve sair işletme giderleri bu tertip
ten verilir. 
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B. 403 — Konuk ağırlama giderleri 

Konukların her çeşit taşıt giderleri de bu tertipten verilir. 

Milletlerarası İktisadî İş Birliği Teşkilâtı 

B. 403 — Ziyafet giderleri 
Yabancı konukların ağırlanmasına mütaallik her çeşit giderler ve nakil vatıtaları ücretleri de 

bu tertipten ödenir. 

B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit gilerler ' 
Hariçte yaptırılacak her türlü tercümeler için ödenecek paralar da bu bölümden verilir. 

Danıştay Başkanlığı 

B. 301 - M. 4 — Aydınlatma 
Asansörün ceryan bedeli de bu tertipten ödenir. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

B. 310 - M. 10 —. Propaganda giderleri 
Basım, klişe, tercüme, gazete, kitap, radyo yayın ücretleri, sinema kiraları, propaganda mak

sadı ile tertiplenecek toplantılar için gerekli giderleri, ziyafet, bedelleri, ilân ücretleri, iç ve dış 
sergiler levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta, ücretleri, sergi eşyası kira bedelleri de bu ter
tipten verilir. 

B. 417 - M. 1 —Müzik yayınları 
Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve dis

kotek satmalma, abone ve kira karşılıkları, nota tab ve teksir ücret ve giderleri, milletlerarası 
fonograf endüstri federasyonuna ödenecek aidat karşılığı.. 

M. 2 — Söz yayınları 
Temsil, konferans, yabancı dil yayın ücretleri, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları ikra

miye ve masrafları, temsil için lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri de bu tertipten 
verilir. 

M. 4 — İşletme ve başka her çeşit giderler 
Her türlü alet, malzeme ve cihazların satmalma, onarma, taşıma ve kiralama giderleri, radyo 



— E/4 ~~ 
müsabakaları giderleri, danışma kurulları üyelerinin tazmnat ve yollukları, görevleri sırasında has-
taanacak veya sakatlanacak hizmetlaerin iyileştirme ve derman giderleriyle işletme ile ilgili her 
türlü giderler bu tertipten ödenir. 

B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit yayın giderleri 
Yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe ve baskı ücret ve giderleri ve Genel Müdürlük yayınlarının 

posta ve nakliye masrafları da bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Foto - Film servisi giderleri 
Fotoğraf ve film yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde çalıştırıla

cak usta ve işçilerin gündelikleri senaryo kiraları elektrik ve muharrik kuvvet ceryan bedelleri, 
su ücretleri, gümrük, nakliye, sigorta ve servis hizmetlerinden görev sırasında hastalanacak ve 
sakatlanacaklarm iyileştirme ve derman ücret ve giderleri de bu tertipten verilir. 

M. 4 — Propaganda giderleri 
Propaganda ve teşvik maksadiyle yaptırılan ve yaptırılacak her çeşit yazı ve söz yayınları üc

retleri aynı maksatla verilecek hediye bedelleriyle davet edilecek yabancı konukların yurt içi 
ve dışı yolluk ve yurt içi ikâmet masrafları ve Genel Müdürlükçe yurt içinde ve dışında açıla
cak sergilerin her türlü giderleri de bu tertipten ödenir. 

M. 5 — Radyo dinleme v& bülfcenleştirme giderleri 
Radyo dinleme ücretleri, dnleme, teksir, ve yazı makinelerinin satmalma, işletme, onarma gi

derleriyle yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten veri
lir. 

;""' B. 721 - M. 1 — Bina yapımı giderleri 
Radyo istasyonlarının ve stüdyolarının geniş'etme ve değiştirilmesi ve yolluklar hariç olmak 

üzere bu şlere ait projelerin düzenlenmesine yapı ve kurmanın denetiyle ilgili her türlü masraflar 
bu tertipten ödenir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

B. 417 - M. 1, 2 —• Sayım giderleri 
Sayımın gerektirdiği bilûmum giderlerle sayım memurlarının yollukları, kurs masrafları, kâ

ğıt ve tab ücretleri bu tertipten ödenir. 

M. 4 — Aile bütçeleri anketi giderleri 
Ankete dâhil olacak ailelere verilecek primler ile anketörlere verilecek tazminat, yolluklar, 

kurs masrafları, kâğıt ve baskı ücretleri ile anketle ilgili diğer masraflar bu tertipten ödenir. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

B. 306.1— Giyecekler 
Teknik memur ve hizmetlilerin iş gömlekleri bedelleri de bu tertipten öd«nir. 

B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Telif, 'tercüme, tersim, kopya ve çoğaltma giderleri de bu tertipten ödenir. 

B. 460 — İşletme genel giderleri 
Transmitter, balon, muslin etamin alet kalem ucu, alet mürekkebi, diyagram, radyozonde ipi 

pil ve el elektirik lâmbaları, her çeşit ecza, boya, kimyevi madde, radyozonde ve telsiz cihazları
nın akar yakıtları, makina yağları, kuvvei muharrike, manevra ve tatbikatlara iştirak edeceklerin 
yollukları, yiyim ve yatım giderleri, nakliye, gümrük, sigorta ve her çeşit işletme karşılıkları bu 
tertipten ödenir. 

B. 476 - M. ,12 — Memur ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri 
öğrencilerin meteoroloji istasyonlarında yapacakları staj dolayısiyle ihtiyar olunacak l>er çeşit 

giderleri öğrenclerin kitap, broşür, harita, grafik yazdırma, yaptırma ve bastırma karşılıkları, 
alet ve okul ile ilgili döşeme ve gereç alımı, taşıma, onarma, ve saklama giderleri bu 
tertipten ödenir. ... ^ 

B. 721 - M. 1 — Mevcut makina ve âletlerin onarılması 
Nakliye ve ambalaj masrafları da bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Mevcutlara ilâveten alınacak makina ve cihazlar 
Nakliye, muhafaza, -ambalaj, gümrük, sigorta, sözleşme, harç masrafları, montaj, enstallasyon, 

deneme, avadanlıklar, işçilik ücret ve giderleri de bu tertipten verilir. 

B. 731 — Meteoroloji istasyonları yapımı 
Sabit, geçici ve gezici istasyonların kurulması, ve kurmalara ilişkin her türlü gereç ve alet

ler alımı, taşımı ve bina satmalma, kamulaştırma, harç, pul, proje ve sözleşme gider ve karşılıkları. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit giderler 

Kâğıt, klişe, ambalaj, yollama, hammaliye, cilt ücret ve bedelleri ve telif, tercüme ve yazı ib
retleri de bu tertipten ödenir, 
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Adalet Bakanlığı 

B. 806 — Giyecekler 
Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlilerinin elbise giderleri. 

B. 807 - M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Kamu hakları para cezalarını kovalıyanlarm yol paraları da bu tertipten ödenir. 

B. 417 - M. 1 — Meşhut suçlar giderleri 
Sıtçüstülere gidecek Adalet memurlarının ve doktorların yollukları, ehlivukuf ve bilirkişi ve ta

nıkların yol giderleri, ekspertaz işleri giderleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi giderleri, 
suçun açığa çıkarılması için yapılacak sair giderlerle ihzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yolla
ma giderleri 

B. 419 - M. 1 — Ceza ve tevkif evleri yiyecek giderleri 
Hükümlü tutukların yiyecek bedelleriyle yijrecek maddelerinin pişirilmesi ve kaplarının temiz

lenmesi için ödenmesi lâzım gelen para da bu ter tipten verilir. Gardiyanların vazife başında bulun
dukları zaman iaşeleri de bu tertipten temin edilir. 

M. 3 — Yönetim giderleri 
Telefon konuşma ve kurma giderleriyle hizmetli ve hükümlülere yaptırılacak elbise giderleri 

de (bu tertibe dâhildir. 

B. 451 - M. 1 — Satmalına ve abone karşılığı 
Kitap, mecmua ve gazete satmalma ve abone bedelleri karşılığı. 

M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Yazı ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama hammaliyesi ve 

bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 

B. 721 — Adlî Tıp Kurulu demirbaş aletleri 
Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve lâboratuvar kurma ve gereçleri kar

şılığı. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
• • i 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Defterlerle cetvellerin kâğıt, mukavva ve basım ücretleriyle taşım giderleri ve defterlerin onarına 

ve kapak giderleriyle kitap, kapak yapımevi için gereken her çeşit gereç karşılıkları. 

B. 307 - M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Kadastro ve tapu tahrir kurullarında çalışan memurlara 5055 sayılı kanun gereğince verilecek 

gündeliklerle taşıt ücretleri bu tertipten ödenir. 



— R/7 — 
B. 417 - M. 1 — Yönetim giderleri 

Kadastro ve tapu tahrir kurullarının öteberi giderleri, döşeme, demirbaş, kira, aydınlatma, ısıt
ma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterlerle telefon kurma ve konuşma karşılıkları, nirengi ve poligon 
için gereken her şeşit maddeleriyle taşıma giderleri. Bu kurullarda çalışan memur ve hizmetlilere 
5055 sayılı kanun mucibince verilecek iş elbisesi," ayakkabı,palto, şapka, çadır, ilâç, sıhhiye çantası, 
petrol lâmbası, tabak, çatal, kaşık, bıçak, tencere bedelleri, i§ çantası bedeli bu tertipten ödenir. 

B. 451 - M. 1 — Yayın işleri satmalma ve abone karşılığı 
Tapu ve kadastro idareleri için lüzumlu görülecek hukuki ve meslekî eserlerle gazete ve mec

mua satmalmması ve afbone bedelleri bu tertipten ödenir. 

M. 2 —~ Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak eserlerle derginin kâğıt ve araelariyle bastırma, yolama, hammaliye ve cilt bedel

leri, telif hakları, çoğaltma, inceleme, yazdırma ücretleri ve yayınla ilgili her çeşit giderler bu 
tertipten ödenir. 

B. 476 — Kurs ve mektep genel giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekle riyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul 

öğrencilerinin harçlıkları, kız öğrencilere verilen burs, kursa getirilecek memurlar gündeliği, okul 
öğrencilerinin defter,kalem, lâstik, ders levazımı, kitaplığa alınacak gazete ve dergiler, spor ve beden 
eğitimi hareket ve müsabaka giderleri, hamam, tıraş, derman, iyileştirme, gözlerinden rahatsız 
öğrencilerin tedavilerini sağlamak maksadiyle alınacak gözlükler, cenaze masrafları,çamaşır için 
sabun, çivit, soda, sakat öğrencilerin memleketlerine geri gönderilme, hava değişimli öğrencile
rin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin tedavi masrafları, 
Ankarada yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda kazanamıyanlarm 
yazılı sınavların yapıldığı île kadar dönüş yol giderleri okul ve kurs öğrencilerinin kitap ve 
öğretim notları için kâğıt, çoğaltım levazımı, sınıf, yatakhane ve mutfak,eşya ve gereci, kitap, 
telif ve basılı giderleri, idarenin kırtasiye, defter ve tesisleriyle demirbaş eşya karşılığı, yeni alı
nacak bina döşemesi, 'basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagaza, su, telefon tesisleri ve giderleri, 
posta ve telgraf ücretleri, az onarma ve tesisler, hizmetlilerin giyeceği ve yiyeceği her çeşit temiz
lik ve koruma ve sair yönetim giderleri, kamp ve sınav ve gezi giderleri , öğrencilerin tedavileri 
için ilâç, resmî ve özel sağlık müesseselerindeki tedavi giderleri, lüzumlu görülen hastaların teda
vi edilecekleri hastanelere kadar yol giderleri. Okul ve kurs; öğrencilerinden tatil süresi içinde 
memleketlerine gitmeyip okulda kalanların bu müddete ait harçlık ve yevmiyeleri okul bahçesi
nin bakım ve sair giderleri. 

Millî Savunma Bakanlığı 

B. 301 - M. 4 -— Tersim gereçleri 
Bütçeye konan bölümlerin mahiyeti itibariyle her hangisi ilgili olursa olsun her çeşit resim 

gereciyle bu işe, kırtasiyeye ilişkin her çeşit maddelerin karşılığı. 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Basım ve kaplama gereci ve kâğıtları, aletler ve avadanlık, kullanılabilecek maddeler satm 

alma ve onarma karşüığıı kitap ve broşür ve harta basım giderleri. 
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B. 307 M. 5 — Ybancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve giderleri 

Yabancı uzmanların geliş ve gidiş yol paraları ve yabancı uzmanların memleket içinde bir 
ödev ile yapacakları seyehatlerde verilecek yolluk ve gündelikleri ve bunlara sözleşmeleri gere
ğince verilmesi lâzım gelen başka gerekli giderleri ve tercümanların yolluk ve gündelikleri ve 
sözleşmeye bağlı olmıyarak ordu emrinde çalışan yabancı uzmanlar namına dışardan gelecek yi
yecek, içecek ve diğer maddelerin gümrük resmi, bunların yiyecek, otel ve zaruri giderleri. 

B. 308 — Tedavi gilerleri (Kr. Hv. Dz. As. P. Hrt.) 
Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alı

nan derman, sağlık gereçleri ve saire giderleriyle memleket özel idareler, belediyelerle sivil kişi
lere ait hastane sanatoryumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri 2771 sayılı Kanunun 
66 ncı madesi gereğince yabancı memleketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri 

B. 403 — Temsil giderleri (Kr. Hv. Dz. As. P. Hrt.) 
Yabancı misafirlere memleket içinde ve dışında yapılacak izaz ve ikram giderleri. 

B. 405 — Hayvan satmalına ve tazmini (Kr. Hv. Dz. As. F. Hart.) 
Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yarış hayvanlarının ve tay deposu taylarının satın alınması 

ve taşımı; ordu subay ve erlerinin yönetmesinde temlik işlemi yapılmış olan özlük hayvanlardan ve Ordu 
hizmetlerine alman halk hayvanlarından kanunla belli olan hallerde ölen, öldürülen sakat kalan ve 
kaybolanlara atlı sınıf subaylarına verilecek hizmet hayvanlarının özel kanundaki maddelere göre 
ödenmesi 3563 sayılı Kanunun uygulanması, 3634 sayılı kanun yolu ile ve peşin para ile satın alına
cak olan hayvanlara lüzumlu muytabiye (başlık, yular, torba, gebre, kaşağı, fırça, kılkolan, belle
me) ile yemlerinin konulması için çuval ve urgan, su kovası satmalmması ve bu hayvanların gerek 
satın alındıkları yerlerden ve gerek ilk besleme merkezlerine kadar beslemeleri ve han ücreti. 

B. 409 - M. 1 — Tayinat 
Kânun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaç

larına gerekli yakacaktan başka bütün maddelerin alınma, yapılma, inceleme, temizleme, taşım, 
saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortasına gerekli bütün giderleriyle her türlü tuz satmalımı ve 
kalay giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün alât avadanlık ve işçi yevmiyesi, etlik hayvan
ların bakımiyle çoban giderleri ve insan ve hayvan hastaneleriyle revir, eczane, kimyahane, diş 
kurumları ve lâboratuvarlarda harcanacak yiyeceğe ilişkin her türlü maddeler, birlik ve kurum
ların aşçı yevmiyeleri. 

M. 2 — Yem 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği için greken bütün 

maddelerin alınma, yapma, inceleme, taşıma, saklama, temizleme, hazırlama, dağıtma ve sigortasına 
gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün aletler ve avadanlık ve tesisler giderleri ve işçi 
yevmiyeleri. 

M. 3 — Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin ve kurumların ve bütün askerî 

binalarla ordu evleri ve gazinoların ve fabrikaların yakacak, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarına ve ek
mek yapmak ve yemek pişirmek ve hamam için gerekli bütün maddelerin alınma ve yapılma, incele
me, taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası için yapılacak bütün giderler. Gemiler kıyılar
da iken dışardan alınacak aydınlatma giderleri, insan ve hayvan hastaneleriyle revir, eczane, kimyane 
dış kurumları ve lâboratuvarlarda harcanması lâzım gelen bütün yakacakla, sağlık evlerinde çalıştı-
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i*ıct kuvvet olarak kullanılacak yakacak, 2 bin liraya kadar hamam, ocak, bulaşık yeri, çamaşır yeri, 
mutfak, onarımı ve artırma giderleri. 

B. 410 - M. 1 — Giyecekler 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve sağlık kurumla

rının giyecek ihtiyaçlarına gerekli bütün maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, inceleme, 
saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu bütün giderleriyle bu işlerde kullanıla
cak bütün alât, avadanlık ve tesisler, aydınlatma giderleri ve işçi gündelikleriyle ambalaj giderleri, 
kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek sivil giyim eşyası. 

M. 2 — Teçhizat 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ve sağlık kurumlarının 

adam ve birlik teçhizatı ihtiyaçlarına gerekli maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, in
celeme, saklama, hazırlama, -onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu her çeşit giderleriyle bu işlerde 
kullanılacak bütün alet avadanlık, tesisler, aydınlatma giderleri, işçi yevmiyeleri, ambalaj gider
leri, ölenlerin cenaze giderleri, yangın söndürme alet ve gereç giderleri, Harb Okulu ve eşit okulları 
bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları bayrak ve sancak giderleri. 

M. 3 — Muytabiye 
Her çeşit muytabiye ve nalbantlık gereçleriyle ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği her türlü 

gereç ve araçların yapım, onarım, bakım, saklama ve ambalaj giderleriyle kadrosunda nalbant bulun-
mıyan ve civarında bu hususta faydalanacak birlik ve kurum olmıyan birlik ve kurumlar hayvanları 
nın nallama ücretleri. 

B. 411 — Harb gereçleri, teçhizat tahkimat karşılık ve giderleri 
Demirbaş süreli eğitim gereci ve harbiye ayniyatına giren her türlü harb gereç ve araçlariyle parça

larının yapılma, onarma, bakım, alım ve gözden geçirme, saklama, işletme, ambalaj giderleri ve 
berkitme işlerinin gerektirdiği bütün giderler, berkitmede çalışan erlerin kanunlara göre verilmesi 
gereken gündeliklerin, memleket savunmasına ait projelerin düzeni, nesini çoğaltımı, basını ve sakla
malar için gerekli bütün giderleri harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların kullanılmasına gerekli 
tarifname, defter, cetvel ve sairenin basım, çoğaltım ve alım ve tercüme giderleri. 

Askerî amaçla yapılması gereken şose demiryolu, köprü, iskele ve rampaların yapım ve ona
rım giderleri, hasta yaralı ve cenaze taşımına özel taşıtların alım, yapım, onarım, bakım ve iş
letmesine ait giderler. 

Harbiye ayniyatı saklanan depo, ambar ve cephaneliklerde (2 500) lirayı geçmemek üzere 
yapılacak onarım ve değişim giderleriyle cephanelik ve depo yollarının yapım ve onarım 
giderleri. 

Yangm söndürme alet ve eczalariyle gereçlerinin alımı ve onarımı. 
Hava birlik ve kuruluşlarının taşım ve haberleşme araçları ve donatım ve fabrikalar ile işlik

leri makin a ve avandanlık ve gereç satmalma ve bunların işletme giderleri ve dışarı işliklere 
verilecek yapılma veya onarıma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinalarm taşım ve 
gümrük giderleri. _ • ? *) ' 

Havanın akaryakıt ihtiyaçları benzin, mazot ve motorin ve her türlü yağlar. 
Harta Genel Müdürlüğünün harta alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraf lama, resimlere, bas

ma, hazırlama ve basımiyle bunların parçaları işleri, basılan hartaların orduda kullanılacak biçi
me getirilmesi ve Orduya yollanması için gereken her türlü makina, alet ve avadanlık ve gereç ile 
karada, denizde ve havada çalışma araçları satmalımı ve hepsinin onarma, işletme, bakım ve saklama 
giderleri, harta işlerinde çalıştırılacak usta, işçi gündelikleri akaryakıt ve motorlu ve motorsuz 
araç satınalmması zıhlı ve motorlu harb, çekim ve taşım araçları ile bunlara ait her türlü yedek 
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ve ilk madde gereç, makina ve tezgâhları ve bisiklet ve motosiklet satmalımı ve bunlar için gerekli 
ambalaj ve sigorta giderleri ve onarımı, bakım ve işletmeye ait bütün giderler ve imalâthane tesihi 
giderleri. Hava Müsteşarlığının karaya ait motorlu çekim ve taşıtları ve Askerî Fabrika

larla Harta Genel Müdürlüğünün emrindeki bütün motorlu araçların ve Millî Savunma kurulusu 
içinde bulunan bütün kuruluşların akaryakıt ihtiyaçlarını (Benzin, mazot, motorin, her türlü yağ-
lar)ilişkin giderler (Levazım dairesinin aydınlatma gazından başka) zırhlı ve motorlu araçlarla iş
letme gerecinin ve bunları ilgilendiren sair madde ve gerecin yabancı memleketlerden getirtilmesi 
halinde bunların memleket içinde ilk alınma yerine kadar olan taşım giderleri, akaryakıtların 
koymaya ve saklamaya yarıyan kablarm satın alnı a ve kira karşılıkları, işletme gereci ve işçi ve amele 
gündelikleri elektrik cereyanında su elde edilmesinden ve diğer işlerde kullanılan bütün motorlar 
için lüzumlu benzin vesair yağ giderleri, Ordumuza girmekte olan zırhlı ve motorlu araçlara ait ta-
ritimine yönetmelik ve sairenin baskı ve çoğaltınt giderleriyle 'bu araçların gerektirdiği bütün gi
derler. 

B. 411 - M. 1 — Torpido, paravan sis cihazları, denizaltı talim cihazları 
Torpito, paravan sis cihazları su bombaları denizaltı talim cihazlarının yeni alınması ve bunla

rın devam ettirilmesi için lüzumlu görülen bütün maddelerin teçhizat, yapılma, inceleme, saklama, 
satmalma, taşıma ve sigortasiyle bu alât ve cihazların saklama ve taşımalarında kullanılan hor 
türlü deniz ve kara araçlarının ve tesisatının satmalmması ve yapılması ve onarılmaları ve 
işliklerin kurma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bütün bu işlere ait giderler. 

M. 2 — Mayın arama, tarama 
Her çeşit mayınlar ve âdi mıknatısı arama, tarama işlerinin yapılması için lüzumlu görülen 

maddelerin, teçhizatın yapılma, inceleme, saklama, hazırlama, satmalma taşıma ve sigorta işleriy
le mayın silâhlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her türlü deniz ve kara taşıtlariyle tesi
satının yapım, satmalma ve onarılmaları ile fabrika ve işliklerin kurma ve işletme giderleri ve 
işçi gündelikleri ve mayın, âdi miknatısı arama, tarama işlerine ait giderler. 

M. 3 — Ağ işleri 
Ağ işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün gereçlerin donatımı, satmalma, yapılma, 

inceleme, saklama hazırlama ve taşıma ve sigortası ile ağ gereçlerinin saklama ve taşımalarında 
kullanılacak her türlü deniz ve kara araçları, pist ve kurumların yapım, satmalma veya onarım
ları ve ağ işleri için gerekli giderleri. 

M. 4 — Mühimmat, tahkimat top işleri 
Donanma müstahkem mevki ve sefer gemileriyle deniz ordusu emrindeki top, makineli tüfek, 

tabanca, uzunluk ölçü âleti ve atış cihazları gibi her çeşit silâhların mühimmatının atış gereçleri
nin alımı, yapılması, elde edilmesi, incelenmesi, taşımı, saklanması, hazırlanması, dağıtılması ve 
sigortasına gerekli bütün giderlerle mühimmatın saklama ve taşımlarında kullanılan her cins de
niz ve kara taşıtlarının yapım, satmalma ve onarımı ile idame giderleri ve tesisat giderleri ve mü
himmata ilişkin bütün giderler, cephanelik yapımı giderleri, deneme ve atış istasyonlarının yapım, 
onarma, idame ve kurma giderleri ile berkitme ve top işleri ve lüzum görülecek bütün giderler. 

M. 5 — Telsiz, elektrik ve seyir işleri 
Cfemi ve kıyı telsizlerinin yapım; donatım devam ettirilmesi ve yeni cihazların elde edil

mesi seyre ve dalgıç cihazlarına ait eşyanın onarımları yenilerinin elde edilmesi, fotoğraf ve si-
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nema makinelerinin ve gereçlerinin alınması, fennî aletler deposu, saatçi ustasının ve kullanılacak 
diğer işçilerin ödeneği, bütün su üstü haberleşme ve su altı dinleme denizaltı savar cihazlarının 
kurulması onarım ve yenilerinin elde edilmesi, su altı haber istasyonlarının yapımı, donatımı ve 
devam ettirilmesi, deniz kurulunun özel telefon şebekelerinin elde edilmesi ve devam ettirilmesi 
ve gereçlrinin alımı, (P. T. T. ye ait telefonların kurma ve haberleşme ücretleri, bu ayrıntıdan 
verilmez.) Telsizi ilgilendiren taşıt giderleri ve sigorta ücretleri 

M. 6 — Çeşitli olanlar 
Gemi ve birliklerin Bakanlıkça onanmış belli ve kadrolu gereç cetvellerindeki temizlik ve bakını 

giderleri ve bu ayrıntıya giren eşya ve gereçlerin saklanmasına gerekli ambalaj giderleri (bunun di 
şmdaki müteferrik ihtiyaçlar işçilik eşya ve gereci için ilgili bölümlerden elde edilir ve ödenir.) 

M. 7 — Devriçark 
Deniz ordusunda her ne amaçla olursa olsun kullanılacak her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla su, 

odun, çıra gibi maddelerin satmalına, saklama, hazırlama, taşıma ve sigortalariyle her çeşit devriçark 
maddelerinin saklama ve taşıma giderleri ve her türlü kara ve deniz taşıtlarının satınalınmasv ona-, 
rılması, sigorta, kiralanması ile koruma, levazım ve donatımı, yapılmasını deneme ve inceleme gider 
leriyle taşıma, yükleme, boşaltma, sigorta ve her türlü giderleri. Hizmet otolarının bakım giderleri, 

B. 412 — Ecza ve sıhhî gereçleri giderleri 
Ordunun sağlık işlerinde kullanılan her çeşit derman, alet, sağlık gereci, sağlık donatımı, gezici 

etüv makinesi, buğu bidonu gibi temizleme cihazları ve fennî kitaplar, basılı kâğıtlar giderleri, sağ-, 
lık kurumları eczane ve lâboratuvarları, sağlık depolarına lüzumlu cihaz, makine, gereç yerli ve gen 

zici soğuk hava dolap ve teçhizatı, derman ve sağlık gerecinin bakım ve saklanmasına lüzumlu her 
çeşit dolap, banyo ve saire ile bunların ambalajlarına gerekli ambalaj gereci satmalına, onarma ve 
boyama giderleri sağlık kurumlarına lüzumlu her türlü yangın söndürme alet ve geçici satınalma ve 
onarma, gümrük, sigorta, dizbarko ardiye giderleri, lâboratuvarlara lüzumlu deneme hayvanları satm
alına ve bunların bakım ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satmalına ve onarma giderleri. 

B. 413 — Veteriner ceza ve gereçleri giderleri 
Veteriner ecza, gereç, alet, avadanlık, deneme ve serum hayvanları satınalınması bakım ve sak

lanmasına ilişkin bütün araçlar ve hizmetliler ve meslekî basım ve yayım giderleri, tergip, teşvik 
mükâfatı ve ecza gereçlerinin yangından korunması için gerekli malzemenin satınalınması. 

B. 414 — Taşıma giderleri 
Taşımı gereken her türlü canlı ve cansız (erat, hayvanat ve çeşitli askerî eşya) maddelerin de

mir, deniz ve havayolları ve kara taşıtları ile taşınmaları, işletme (akaryakıttan başka) 
ve onarma giderleri, işçi ve hama! yevmiyeleri, ardiye ve avadanlık değiştirmeleri, Istelya, garaj, 
iskele, kıyı duvarı, sigorta sıhhiye, resim ve ücretleri, araçlarının su ve ziyan karşılıkları, her çe
şit işletme gerecinin (Akaryakıt, kablar ve gerecinden başka) konması için garaj, sundurma, de
po, gezici, çakılı tank yapı onarma ve satınalma karşılıkları askerî mahkemelere gelecek ve gide
cek askerî okullar öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların koruyucularının yol giderleri, yürüyüş 
hali^td^ki birliklerin han, konak ve ahır giderleri ilp taşıtları ve yüklerinin sigorta giderleri. 

Yalnız taşıma ücreti alarak harcanır. 273 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan usta ve işçinin 
bir taraftan diğer tarafa gönderilme aktarımlarına ait yol giderleri. 

B. 415 — Askerî müzeler giderleri 
Müze işleriyle ilgili eser ve gereçleri satınalma karşılığı erşiv ve düzenleme işleri aydınlatma 

giderleri. 
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ıllar giderleri 
asa, dolap, sıra ve saire satmalımı ve tamirleri 
karşılığı. 

derileceklerle şahit ve ehlivukuf olarak gönderile-
giderleri 
ratın emvaline konacak haciz giderleri. 

B. 420 — Endüstri dairesi deneme ve muayene giderleri 
Endüstri dairesi ve kurumların deneme ve yoklama hizmetlerine ilişkin silâh, mühimmat, alet 

ve avadanlık saklama ve lüzumlu görülecek örneklerin elde edilme ve adı geçen daireye bağlı 
resimlerin lâboratuvarlara özel ecza, gaz ve gaz lan korunma malzemesi; yağ, pil ve saire gibi ge
reç satınalmması ve yerli yabancı izerler elde edil.nesi ve poligon ve kimya gaz evlerinde vücuda 
getirilecek bütün teçhizat ve araçları, poligon adına elde edilen ve satın alman gerecin yerine ka
dar yollama ve bunlara benzeri giderlerle balâstik alet ve avadanlık satmalına, deneme ve atışlarına 
gerekli nişan kâğıdı ve gereci ile atış ve yoklama defterleri giderleri. 

B. 421 — İlk madde ve müstehlek gereçler giderleri 
Askerî fabrikalarda yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların, ilk yarı yapıla

cak ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak gereç, işletmeye ait gider
leri ve yapılmaya ait resim gereç ve avadanlığı fabrika ve onarma evlerinin aydınlatma ve ısıtılması, 
i$ elbiseleri, koruma, levazım ve donatım, yapılmanm deneme inceleme giderleri. İler çeşit gereç ve 
avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara verilecek ısmarlama 
kargılık ve giderleri. 

B. 422 — Tersaneler giderleri 
Deniz kuvvetlerinin üzerinde yeniden tesis edilecek tersanelerin kurulması için lüzumlu bütün 

giderlerle bu tesislerde her türlü masksatlar için çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri bunlara ait ta
şıma ve sigorta kamuflaş masrafları. 

B. 452 — £taj ve tahsil giderleri 
Staj ve tahsil için 1946 yılı sonuna kadar yabancı memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek 

üzere ayrılmış olanlardan 1947 yılı sonuna kadar gönderilmiş subay ve askerî sivil memurlara 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek aylık ödenekleri, yolluk iyileştirme, okul kaydı ve ücreti dip
loma, lâboratuvar, staj resim gereci, zaruri giderler, memleket içinde dil, ilim ve fen öğrettirile
cekler»! yolluk^ iyileştirme kayıt ve öğretim staj ve tetkik ilmî araştırma giderleri ve yollukları, 
para nakil giderleri, öğretim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün giderleri, Kızılay Hasta
bakıcı Okulunda okutturulan askerî hastabakıcı ve nemşirelerin okul ve bütün giderleri Kızılayu 
bu tertipten verilir. 

B. 461 — Pasif korunma giderleri 
Pasif savunma bakımından eğitim uygulama, manevra, propaganda yayım için her türlü gi

derler: 
* 

i" B. 462 — Gaz ve gazdan korunma giderleri 
Koruyucu gereç giderleri, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu gereç, cihaz, elbise ve eş

ya parçaları, Mamak Gazdan Korunmaevi ve Gaz Komutanlığı emrindeki Kimya birlikleri, Gaz 
Okulu kursları, Komutanlık kuruluşundaki depolaı ijin yapılaeak ve komutanlık tarafından yap-
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tırılacak bütün onarmalar, Ankara, İstanbul, depolarının ısıtması yakıcı gazlara karşı ilk iyileştir
me giderleri ve erler yanında kullanılacak kutular, eğitim gereç giderleri, kimya birlikleri, Gaz 
Okulu kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim gereci giderleri, kimya cihaz ve silâh
lar, alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz temizleyici arazöz araban
lar ve sair eğitim gereçleri genel olarak gaz eğitimine yarıyan bütün alet, ecza, avadanlık, cihaz, 
levha kitap ve benzerleri gazden korunmae^ine gaz kurslarına, gaz okuluna, Gaz Komutanlığına 
ait fennî âlet ve avadanlık ve ecza, kitap, risale ile, onarma âlet ve avadanlık, öğretime ait sinema 
makinası ve filmleri ve deneme hayvanları, bunların besleme ve giderleri, Mamak Gazdan korunma 
evinde çalışan işçi ile komutanlık depolarında şahsan işçi ve ustabaşıların gündelikleri, Gaz Komu
tanlığı Evinin Gaz Okulunun ve Komutanlığının hizmet, kamyon ve kamyoetleri, otomobilleri, ara
zi kamyonları arazözler, motosikletler ve yedek parçaları onarma işletme, giderleri, bağlam 
giderleri Avrupa'dan getirtilecek gerecin taşımı, dizbarko, sigorta, gümrük ve saire resimleriyle alı
nan gerecin komutanlık emrindeki Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar taşım giderleri, gazdan 
korunma evi gaz depoları emrinde bulunan taşım arabalarının bütün onarma giderleri. 

B. 476 — Kurs giderleri 
Kursa celp edileceklerin yolluk ve gündelikleri ile tedris için lüzumlu kırtasiye ve malzeme gi

derleri. 

B. 701 — Kligük onarım işleri 
(Tutarı 25 000 liraya kadar onarım işler) ve onarıma ait her türlü giderler, etüd, keşif, çoğalt

ma, kopya etme ve yapım giderleri ve işçi gündelikleri, her türlü yapım alet ve avadanlık ve re
sim gereci ile bunların taşıma-, saklama, askerî binaların onarımı ve gizlenmesi memleket iç ve 
dışındaki şehitliklerin inşa ve onarımı, bakımlarıve bekçilerin elbise giderleri askerî maksatlarla 
demir yol, yol ve köprülerin onarıma her türlü su, elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisat onarımı ve 
bunlara ait gereçler alet ve takımların satmalma giderleri. 

B. 702 — Gemi onarma 
Deniz fabrikalarının, onarma işlerinin, kurma yapım ve bütün gereçlerinin satmalma, yapılma, 

elde edilme, inceleme, taşım, kira saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortalarına gerekli bütün gi
derler,- harb ve yardımcı gemilerinin ve araçlarının onarma ve havuz giderleri ve demirbaş vasıta 
teçhizat ve malzemelerin yenilenmesi ve bunların onarılmalarına gerekli keşifnamelerin hazırlan
ması ile ilgili her çeşit fennî avadanlık ve resim aleti ile fabrikaların bütün işletme giderleri, iş
çi gündelikleri ve.bekçi ücretleri ve gemi onarma digavsing işleri ve lüzum görülecek sair gider
leri. 

B. 721 — Demirbaş 
Her çeşit makine, tezgâh, alet ve avadanlık eşya ve levazım ile bütün buharlı, motorlu ve motor-

söz taşıtları, koşum hayvanları, haberleşme ve barış araç ve gereçleri, bunların yedek ve onarma par 
çaları giderleri. 

B. 731 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Tahsis edilen ödenek tutarı kadar yeni bina, fabrika, baraka, okul gibi he türlü askerî bina 

inşaatının genişlettirilmesi ve onarımı, etüd, proje, keşif, çoğaltma, kopya ve yapım giderleri ve 
işçi gündelikleri her türlü yapım, alet ve avadanlık ve resim gereci ile bunların taşıma ve sakla
ma giderleri garnizonların ağaçlandırma giderleri askerî maksatlarla yeniden demiryolu, yol ve 
köprüler inşa ve onarımı, her türlü su, elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisat yapılma ve onarımı bun
lara ait gereç ve takmlar satmalma giderleri bina,, depo ve malzeme sigorta ücretleri ve harita
nın nirengi noktalarını inşa ve onarımı ve gerekli malzeme alımı ve istihkâm giderleri. 
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B. 732 — Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 

; Her türlü meydan etüd masrafları, etüd, proje, aplikasyon proje, tersim ve teksir için her tür
lü makine satınalmması ve tamirleri ve işletmesi proje ve hesabat için her türlü giderler (Alâtı ter-
simiye dâhil) meydan ve yollar için lüzumlu arazi kamulaştırılması giderleri meydanlara lüzumlu 
uçuş pistleri ve mütemmimatı ve depolar ile irtibat yollarının ve kanallar yapılması ve onarılma
sı için her türlü inşa masrafları makine ve yedek parça satmalınması ve onarılması ve işletme 
masrafları ile bunların işletilmesi için makinist yevmiyeleri inşaatta kullanılacak her türlü usta 
ve amele yevmiyeleri. Meydanlara lüzumlu arazi ve binalarının kira giderleri meydanlara lüzum
lu her türlü gereç ve malzemenin taşıma ve muhafaza giderleri, sigorta ücretleri. 

B. 732 — Gemi yapma 
Gerek deniz fabrikalarında yeniden yapılacak ve gerek yeniden yapılmak üzere diğer fabrika

lara ısmarlanacak bütün harb ve yardımcı gemilerle bütün deniz araçlarının ve her çeşit havuz
ların tekne, makine ve bütün donatım eşyası ile birlikte eylemli olarak donanmaya verilmesine ka
dar yapılacak bütün giderler, ve bunların yapılması için lüzumlu keşif ve, resimlerin hazırlanması 
ile ilgili her çeşit fennî avadanlık ve resim malzemesi ile yeniden alınacak makine alât ve edevatın 
taşıma, saklama ve sigorta gibi her türlü giderler. 

içişleri Bakanlığı 

B. 301 - M. 3 — Öteberi giderleri 
Bakanlık binası tesisleriyle alanın düzenleme ve düzeltme gilerleri ve yaz aylarında bahçelerde 

çalıştırılması lâzım gelen işçi gündelikleri 

M. 4 — Aydınlatma 
Çalıştırıcı elektrik cereyan karşılığı da içindedir. 

B. 476 - M. 2 — Yönetim, sınav, ders notlarının yandırma, çoğaltma ve sair giderleri 
Hizmetlilerin giyim, besleme, gündelik harçlık, aydınlatma, ısıtma ve diğer her türlü giderler 

içindedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

B. 416 - M. 1 — Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek giderleriyle harçlık yol
lukları 

Görevli bulundukları müddetçe yönetim ve nöbetçi memurlarının ve hizmetlilerin yiyeceklri de 
bu tertipten verilir. 

B. 451 — Yayın giderleri 
Emniyet bültenleri, meslekî eserler ve diğer yayın giderleri telif ve tercüme hakkı ve yazı üc

retleri, tetkik için alman kitap, mecmua ve gazetelerin bedelleri ve bunlara ait sair giderleri. 
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B. 701 — Onarma 

15 000 liraya kadar karakollar, küçük yapılar n yaptırılması giderleriyle bina veya arsa kamu
laştırma ve satmalma karşılıkları, tapu harçları ve bunlara ait diğer giderler de bu tertipten verilir. 

B. 721 - M. 2 — Fotoğraf ve daktiloskopi tesisleri ve makine ve gereç giderleri 
Merkez ve illerde kurulmuş ve kurulacak fotoğraf ve daktiloskopi tesislerine gerekli her türlü 

makinelerle parçaları, fotoğraf camı, filmi, kâğıdı, eczası, tasnif dolap ve masaları, çantaları, elek
trikli ve elektriksiz cihazların karşılıkları, 

Jandarma Genel Komutanlığı 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Kaplama gereçleri her türlü kitap ve broşür harita alımı ve gereç giderleri. 

B. 303 — Tedavi 
Kanunları gereğince, hastalanan erlerle çarpışmada yaralanan jandarma subaylarının askerî has

tane ve revirlerinden başka yerlerdeki iyileştirme ve besleme giderleriyle sağlık gereçleri ve reçete 
karşılıkları ve memleket iç vo dışında ücretli sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandarma ile ilgili
lerin giderleri. 

B. 401 — Basımevi giderleri 
Müteferrika, döşeme giderleri. 

B. 409 - M. 1 — Tayinat 
Erlerin, öğrencilerin yiyecek giderleri, fırınlarda kullanılacak «lnt, avadanlık ve rçra karşılığı, 

hamurcu, pişirici ve saire gibi işçi gündelikleri, isletme ve zahire öğütme buna dair malzemenin ta
şıma giderleri, gezici fırın, fırın ve ocak alımı ve kurma giderleri, yiyecek maddeleri saklamalarına 
özel soğuk hava dolabı ve gereçleri karşılığı ile onarma giderleri. Mutfak ve yemek takımları
nın kalaylanma giderleri, su arıtması için alât ve avadanlık karşılıklariyle onarma giderleri, yiye
cek maddeleri, temizleme makineleri alımı, onarım ve kurma giderleri, mutfaklar için erzak dolap
ları., Levazım muayene ve tahlil giderleri, muayene alet ve avadanlık ve ecza giderleri, 2615 sayılı 
Kanuna göre arınma giderleri. Hastane ve revirlerin eczaneleriyle kimyahane ve lâboratııvar ve di
ğer sağlık kurumları için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. Köpeklerin beslenmesi ve 
şehir suyu giderleri. 

M. 2 — Yem 
Bütün hayvanların yiyecek ve arpa kırma giderleri, arpa kırma, ezme ve temizleme makineleri 

alım giderleri. 

M. 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Aydınlatma, ısıtma ihtiyacı için ocak, soba, boru alım ve onarma giderleriyle 2 000 liraya kadar 

elektrik tesisatı ve onarma giderleri, subay ve askerî "memurların ve mensuplarının er tayın hak 
edişlerindeki yakacak ve aydınlatma karşılıkları, yakacak ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri, 
buradan ödenir, 
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B. 410 - M. 1 — Giyecekler 

Dikimevi işçi gündelikleri ve taşıma giderleri. 

M. 2 — Teçhizat f 

Taşıma masrafları. 

B. 411 — Harb gereçleri ve teçhizatı 
Her çeşit eyer takımı, yük ve binek arabası, semer, koşum alım, onarma ve gereçleri. Mevcut v:-

ya yeniden kurulacak olan telefon, helyosta pırıldak ve telsiz gereçlerinin alım, kurma, işletme ve o-
narma giderleri, boru, trampet musiki alât ve gereçleri alım ve onarımı, atış gereçleri, tüfek kayışı, 
palaska takımı, balta, kürek, kazma ve benzeri ve kılıfı alını ve onarımı, fişek deneme giderleri gibi 
harb donatımı ve subay hayvanlarında t: bpşka hayvanların nal, mıh ve nallama giderleri ve her çe
şit muytabiye, taşıma giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 413 — Veteriner ecza vo gereçleri giderleri 
Askerî hastane ve revir bulunmıyan yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye veterinerlerinee ve

rilecek reçete üzerine lüzum gösterilecek ecza, ve baytari gereç giderleri. 

B. 414 —• Taşıma giderleri 
Er ve hayvan taşımı, silâh, mühimmat, eşya ve gereç, erzak, yakacak ve sair bütün askerî madde

ler taşımı, yükleme ve boşaltma giderleri, iyileştirme, muayene ve hava değiştirmesi için bir yere 
nakledilecek subayların ve askerî memurların kanunları gereğince verilecek yol giderleri. 

Yürüyüş halinde kıtalar erat ve subaylariyle askerî memurların ve hayvanlarının barınma gi
derleri, her çeşit ambalaj giderleri. 

B. 416 — Okullar genel giderleri 
Okulların aydınlatma, ısıtma, müteferrika ve döşeme ihtiyaçları. Ocak soba, boru alımı ve ona

rımı, 2 000 liraya kadar elektrik tesisleri ve Oüarımı. 

B. 459 — Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Aydınlatma, ısıtma, müteferrika, döşeme ve sigorta ücretleri. 

B. 701 — Onarma işleri 
20 000 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılarla bina ve arsa kamulaştırma ve 

alımı ve tapu harçları ve sair giderleri onarımları. 

Dışişleri Bakanlığı 

B. 302 - M. S — öteberi 
Gazete, kitap, broşür ve yabancı memleketlerdeki elçilik ve konsolosluklarda çalıştırılan hiz

metlilerle bulundukları mahallin kanun ve âdetlerine göre işveren sıfatiyle verilmesi gereken si
gorta primleri, tazminat, ikramiye ve benzeri paralar ve bu bölümdeki maddelerin şümulü haricin
de kalan diğer hizmet karşılıkları bu maddeden ödenir. 
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B. 302 - M. 11 — Yadrım ve ödünç verme 

Yabancı memleketlerde bulunan tebaadan va -ebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alın
mak üzere verilen paralarla veremiyuceklere besleme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak 
üzere verilen paralar ve yabancı memleketlerde ölen tebaanın cenaze giderleri. 

B. 304 - M. 1 — Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Yabancı memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin aylık ve ücretleriyle her nevi bü

ro giderlerinin, yolluklar ve katılma paylarının harice gönderilmesine; icabında geri getirilmesi
ne ve konsolosluklarca gönderilen gelirlerin ve sair paraların getirilmesine mütaallik her türlü 
banka giderleri ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir. 

M. 2 *— Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın bilûmum posta, telgraf, telefon kurma ve konuşma her tür

lü ücret ve giderleri. 

M. 3 — Merkez telefon giderleri 
Merkezdeki dairelerin telefon kurma ve konuşma ücret ve her türlü giderleri. 

B. 307 - M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Geçici göreve ait 'bütün yolluk ve giderler, elçilerin akredite oldukları memleketlere yapacak

ları seyahatlerle yabancı konuklara refakat edecek mihmandarların yollukları ve giderleri bu 
maddeden ödenir. 

B. 309 - M. 3 — Başka taşıtlar işletme giderleri 
M. 4 — Başka taşıtlar tamir giderleri 

Genel Kâtipliğe ait otomobilin ve Bakanlık motosikletlerinin ve bisikletlilerinin işletme onarma 
giderleri 

B. 401 — Basımevi giderleri 
Bakanlık basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalına, onarma karşılık ve her türlü gi

derleri ve işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 403 — Yabancı elçilerle konukların ağırlama giderleri 
Yabancı elçilerle konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen gi

derleri vo dışişleri köşkünün bahçe ve enarma giderleri ve köşk hizmetlilerinin yiyecek gider
leri 

B. 417 — Umumi kâtiplik ikametgâh giderleri 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibinin ikametgâhının kira bedeli ile aydınlatma, ısıtma, su ve ha

vagazı giderleri. 

B. 451 - M. 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Gazete, dergi, kitap, broşür satmalma ve abono bedelleriyle basın ve yayın giderleri albüm ve 

klişe karşılıkları. 

M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Telif ve tercüme ücretleriyle sair masraflar 
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B. 453 - M. 2 — Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 

Hükümetlerle antlaşma ve sözleşme »ağıtına memur edileceklerin yolluklariyle kongre, konfo-
rans ve komisyonların ve yabancı memleketlerde yupılan törenlere Devletçe iştirak edeceklerin 
bütün giderleri. 

M. 3 — Hakem,mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri 
Hakem, mahkeme ve kurullariylc uzlaşma ke. ıisyonlarına memur edileceklerin yolluklariy'e 

bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin ücret ve yollukları ve komisyonların 
bütün giderleri. 

B. 454 — Sigorta 
Devlet malı binalarla eşyaların ve otomobillerin ve sigorta ettirilmesine lüzum görülen diğer 

maddelerin her nevi sigorta prim ve giderleri bu bölümden ödenir. 

Maliye Bakanlığı 

B. 403 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama gider

leri, satın alınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel başvurma-
Inra mektupla veya tel ile verilecek cevap giderleri, sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli yar
dımlar. 

B. 407 - M. 4 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi, her tüılü giderler, hakem ve ilân 

ücretleri, genel bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmala
rının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa, ödemek 
ödevi yüklenilen mahkeme giderleri. 

B. 418 - M. 1 — Faiz ve acyo 
Hazine cari hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle hazine muameleleri için muhtelif kanun-

ların verdiği yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, muamele vergisi vesair 
gidcrlerino taallûk eden ödemeler için. 

B. 419 - M. 1 — Belirtme işleri 
Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtlan üzerinde belirtme işlerinde ve bu hu

susta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve 
belirtmeye ilişkin sair bilcümle giderler. 
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M. 2. — Msnkul ve gayrimenkul genel giderleri 

Millî malların ve mülklerin tescil, tahmin, ilân, satış ve yönetim giderleri, tahakkuk etmiş ve 
edecek harç ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli giderler. 

M. 3 — Msmur konutları genel giderleri 
Memur konutlarının kapı ve merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin 

sulanmaları için elektrikle çalışan motorun sarfedeeeği elektrik ve bahçeler su giderleri, konutla
rın taşıt giderleri, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya gi
derleri, müstahdeminin giyecek ve yatacak eşyası giderleri ve teshin edilen konutların yakacak 
ve sair genel giderleri. 

B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Tetkik ücretleri, tercüme ücretleri, Maliye velktisat ilmiyle ilgili Milletlerarası kurumlara ka

tılma giderleri. 

B. 476 — Okul ve kurs genel giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içeceklciyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okta 

öğrencilerinin harçlıkları, kız öğrencilere verilen burs, kursa getirilecek memurlar gündeliği okul 
öğrencilerinin defter, kalem, lâstik, ders levazımı, kitaplığa alınacak gazete ve dergiler, spor 
ve beden eğitimi hareket ve müsabakalar giderleri, hamam, tıraş, derman, iyileştirme, gözlerinden 
rahatsız öğrencilerin tedavilerini sağlamak maksadiyle alınacak gözlükler, cenaze, çamaşır mas
rafları için sabun, çivit. soda, sakat öğrencilerin memleketlerine geri gönderilme, hava değişmeli 
öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin tedavi ve 
yapım masrafları, Ankara'da yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananların, sözlü sınavda 
kazanamıyanlarm yazılı sınavların yapıldığı ile kadar dönüş yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinin 
kitap ve öğretim notları için kâğıt, çoğaltımı levazımı, sınıf, yatakhane, mutfak, eşya ve gereci, 
kitap, telif ve baskı giderleri, yavın ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, tesisleriyle 
demirbaş eşya karşılığı basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, su, telefon tesisleri ve giderleri, 
posta ve telgraf ücretleri, nz onarma ve tesisler ve hizmetlilerin giyeceği, her çeşit temizlik ve ko
runma ve sair yönetim giderleri, kamp ve sınav giderleri, öğrencilerin tedavi, ilâç, resmî ve özel 
sağlık müesseselerindeki tedavi giderleri, lüzum görülen hastaların tedavi edilecekleri hastanele
re kadar yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde memleketlerine gitmeyip 
okulda kalanların bu müddete ait harçlık ve yevmiyeleri, okul bahçesinin bakım ve sair giderleri. 

^ w . . „ _ r 7 B B ^ — Kamulaştırma ve satmalma giderleri 
Hazinece tefevvüz edilmiş veya edilecek, kamulaştırılacak, satmalmacak gayrimenkullerin 

karşılıkları ve bunların icra, vergi ve diğer bilûmum giderleri, 
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B. 721 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı 

M. 1 — Adalet Bakanlığı 
Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Kamyon 
1 » 
1 > 
1 > 

Edirne Cezaevi için 
Sinob » » 
Trabzon * » 
Erzurum > > 

20 Jeep 
15 Kamyon 

M. 2 — Emniyet Genel Müdürlüğü 
Vasıta bulundurulması lüzumlu görülen iller 
Emniyet kurulları için 

1 Otomobil 
1 Sarnıç kamyonu 

66 Jeep otomobili 
11 Jeep kamyonet 
10 Bisiklet 

M. 3 — Jandarma Genel Komutanlığı 

Muhafız Jandarma Kıtasında takip hizmetinde 
Mardin Er Okul Alayında 
Elli bir ilin jandarma birliklerinde 
On ilin jandarma birliklerinde 
Beş ilin jandarma birliklerinde 

5 Jeep 
1 Mikrofilim cihazı 
1 Ambulans 

M. 4 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gezici verem savaş kurulları için 
> > » » » 

Ankara Verem Hastanesi için 

Aded Cinsi 

10 Jeep veya 'kamyonet 

3 » 

10 » 
95 » 

M. 5 — Tarım Bakanlığı 

Ilangi hizmet için alınacağı 
Tutarı 
Lira 

11 yerde açılacak suni tohumlama istasyonlarında ça
lıştırılmak üzere Merkez Teşkilâtı emrine 
Çeşitli veteriner hizmetlileri için İçel, Burdur, An
talya illeri veteriner teşkilâtı emrine 
Yeniden kurulacak toprak tevzi komisyonları emrine 
Tohum temizleme evleri için seyyar tamirhane ve 
zirai mücadele işlerinde tohum ıslah istasyonları, mey
vecilik müesseseleri, okullar hizmetlerinde ve iller 
teknik ziraat teşkilâtı çeşitli hizmetlilerinde kullanıl
mak üzere iller ziraat müdürlükleri emrine 

82 000 
120 000 

318 000 

118 520 000 

1 Bakan otomobili 

M. 6 — İşletmeler Bakanlığı 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

B. 307 - M. 4 — Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka gi
derleri 

Yabancı uzman ve yardımcılariyle, öğretmen, usta ve tercümanları ve geçici olarak getirilecek 
yabancı orkestra şefleri, virtüoziar ve solistlere sözleşmeleri gereğince verilmesi lâzımgeien geliş 
ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri,bunların memleket içinde herhangi bir ödevle ge
liş, gidiş yolculuklarına ait yolluk ve gündeiikieriyle yabancı uzmanların sözleşmeleri gereğince 
kabul edilen bütün giderler. 

B. 405 — Lise ve ortaokullara ait hayvan ve gereçleri karşılığı 
Taşıt, koşum karşılığı ve onarma giderleri, hayvan parası, hayvan yem levazımı. 

B. 415 — Müzeler ve anıtlar giderleri 
M. 1 — Genel giderler 

Yönetim gideri (Müzeler ve anıtlar koruma komisyonu için de) müzelere alınacak eski eser
ler karşılığı ve ikramiyesi, kazılar ve müzelere eser taşıma giderleri, müzelik eşya onarma gi
derleri, etnografya müzelerine alınacak eşya parası, telefon kurma ve konuşma ücretleri ve odacı 
ve bekçi elbisesi ve müzelerin eser, katalog yayını ve buııJarın telif hakları, uzluk kitaplıklarına 
satın alınacak kitap kaışılığı. Anıtları koruma komisyonu, kira, fotoğraf ve gereci illerdeki anıtların 
onarma ve saklama giderleri, bu işlerle ilgili kamulaştırma parası. 

M. 2 — Okul müzesi giderleri 
Okul müzesi ve terbiyevi izerler giderleriyle okul müzesi için satınalınacak eşya karşılığı ve katalog 

yayımı eşya ve sergi taşım giderleri müze temizli^iyle gereci giderleri. 

B. 417 — Yüksek o*kullar genel giderleri 
M. 2 — Eğitim enstitüleri ve öğretmen okullerı 

M. 3 — Siyasal Bilgiler Okulu 
Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek karşılığı olarak öğrencilere verilecek pa

ralar, yakacak, aydınlatma, temizlik, derman makine yağı, benzin, hayvan ve yem karşılığı, lâstik 
ve sair giderleri, hasta öğrencinin iyileştirtirme karşılığı ile yönetim giderleri, basılı kâğıt ve 
defterler, lâboratuvar ve işlik ve tesis giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter ve 
sair öğretim levazımı canlı modeller giderleri, yayım, odacıların iş elbisesi, giyim eşyası, gi
derleri, giyim eşyası ve diktirme karşılığı olarak öğrencilere verilecek para bedelleri, 
hamam, tıraş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma ve ko
nuşma karşılığı, öğretmen ve öğrencilerin grup halinde memleket içinde yapacakları in
celeme ve yolluk giderleri, sınıf, yatakhane,muti:ak, hastane vesair tesisler, döşeme, demirbaşı öğ
retim aletleri, müzik notları ve aletleri, oyun ve cimnastik tesisleri, araçları ve giderleri, izcilik ve 
spor, müsabaka, mükâfat paralan ve giderleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri gider
leri, hayvan ve levazım karşılığı, kitap, dergi satınalma ve abone karşılığı, taşım ve basım gi
deri, kaplama gideri ve öğrencilere lüzumlu kitapların basım gideri, tez ve not çoğaltma giderleri, 
küçük onarmalar, öğrenci seçme kâğıtlarını inceleme ücretleriyle her türlü telif, tercüme hakları 
ve öğrencilerin uzmanlarına yaptırılan sağlık yoklama ücretleri, gündüzlü olarak alınacak öğren
cilerin, yiyecek, giyecek vesair giderlerine karşılık verilecek burslar. 

M. 4 — Ankara Devlet Konservatuvan 
Yiyecek ve içecek, Öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma» temizlik» 
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derman yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter vesair öğrenim le
vazımı, giyim eşyası,lıamam, tıraş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma 
ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane, sair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğre
nim aletleri karşılığı, elektrik, hava gazı ve su tesisleri, müzik notları kitap, dergi karşılığı ve 
bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarının derleme, armonizasyo-
nu ile yerli kıyafet ve oyunların filme alınması vo buna lüzumlu araç ve gerecin sağlanın asiyle 
taşıma giderleri, batı, koru, şarkı, opera ve gösteri, müzik ve metinleri ve müzik ile tiyatroya 
ait öğrenim kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercüme, inceleme ve 
her türlü yayım giderleri, Ankara Devlet Konservatuvarı ve uygulama gösterilerinin her türlü üc
ret ve giderleriyle konservatuvar öğrencilerinin yaz ödevleri, kamp giderleri, konservatuvar uy
gulama gösterisinde bir yıl staj yapacak olan Öğrenciye verilecek burs karşılığı, konservatuvardan 
çıkacak olan yatılı öğrenciye verilecek giyim eşyası kargılığı, konservatuvar hizmetlilerinin iş elbi
seleri ve giyim eşyası giderleri dâhil. 

B. 418 — Lise ve ortaokulların genel giderleri 
Gündüzlü okulların yakacak, aydınlatma, kııtasiye, hayvan yem parası, yönetim ve lâboratu

var gideri, telefon tesisleri ve konuşma karşılığı, beden terbiyesi hareket ve müsabakaları gideri, 
(kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı. 

B. 419 - M. 1 — Teknik Okulu 
M. 2 — Yüksek ekonomi ve ticaret okullariyle diğer meslek okulları ve enstitüleri 

Yiyecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, ticaret okullarına öğretmen yetiştirmek 
üzere yüksek ekonomi ve ticaret okullarına alınacak öğrenciler ile teknik ve diğer meslek okulla
rına alınacak öğrencinin, yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek burs, 
yakacak, aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama gideri, derman, hayvan yemi, at, araba ve diğer ta
şıtlar alımı ödev ve işlik gideri, yönetim ve lâboratuvar gideri, basılı kâğıt ve defterler, meslekî 
kitap, dergi ve gazeteler satmalımı ve abone karşılığı, öğrencilerin kitap, kırtasiye resim ve oza
lit kâğıtları, pergel ve sair öğrenim levazımı, bina kira karşılığı, parasız yatılı öğrencilerin giyece
ği gündüzlü öğrencilerin iş elbisesi ve ayakkabısı, hamam, tıraş, öğrenci harçlığı, profesör ve asis-
tanlariyle birlikte memleket içinde öğrenim ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerin her türlü gi
derleri ve yine bunların operasyon ve uygulama hazırlık ve öğrenime ara verme pratikleri gider
leri ve yol ve yiyecek giderleri, fakir öğrencilere yardım, yarım yatılı öğrencinin şehir içinde yol 
paraları,, telefon kurma ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane tesisleri, döşeme 
ve demirbaş ve öğrenim aletleri, elektrik, havagazı ve su tesisleri, makine projeleri giderleri, her 
çeşit onarma, kirasız olarak Devletçe faydalanılan binaların onarma giderleri, okulu bitirecek öğ
renciye hediye edilecek olan kullanılmış avadanlık karşılığı, kitap incelemesi, doğrulumu, tercü
mesi, telifi ve basım giderleri. Yurt içinde ve dışında açılacak meslekî ve teknik sergilerinin her 
türlü giderleri. (Yolluk hariç) İkinci maddedeki ödenekten 1 142 826 lirası 1000 öğrenci kara 
ikısmına, 937 askerî fabrikalar ve 125 deniz kısmına ait olmak üzere 2062 öğrencinin giyecek, yi
yecek ve ödev giderleri karşılığıdır. 

B. 42tt — 3803, 4274, 4357, 4459, ve 5129 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy okulları ile 
enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

Bealem: 
iler türlü yiyecek maddeleri. 
Yakıt : 
Akar yakıt ve aydınlatma. 
Tesis giderleri: 
Her çeşit öğrenim aletleri ve gereci, lâboratuvar aletleriyle her nevi malzemesi, radyo, bando 
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Ve her nevi müzik aletleri ve gereçleri, her çeşit motorler (Taşıtlar hariç) bisiklet, kayık vö 
bunların her çeşit malzeme ve teferruatı, araba, koşum ve teferruatı, her çeşit da
mızlık hayvan, marangozluk, demircilik, yapıcılık, biçki dikiş, dokumacılık gibi her 
sanat şubesine ait makine alet ve bunların yedek parçaları ve sair malzemeleri soba, 
ocali, kaıorııer ve bunlara ait gereçler, dersaııe, yatakhane, yeıneiüiane, mutiak ve çaınaşırnane, top
lantı salonu idare binası, hamam, revir, ahır, santıral, değirmen, kitaplık, motörhane, 
ağıl, kümes ve ayakyolları için gerekli her çeşit tesis eşyası, mubayaa ve tamiratı öğretmen evleri 
için her nevi tesisat eşyası, yangın söndürme aletve edevatı, basımevi ve yayım işleriyle iliili tesis
ler ve malzemeleri mubayaası, yukarda yazılı tesis eşyalarına ait onarma giderleriyle 512U sayılı 
Kanun uyarınca uygulama bahçelerinin kurulması için gerekli fidan, tohum, tarım araçları ve hay
vanların her türlü giderleri 

Kitap kırtasiye; 
Köy enstitüleri, köy okulları öğretmen, öğrenci ve memurlariyle enstitü ve okul ki

taplıkları için faydalı görülen kitap, broşür, resim,, lauio, dergi, gazete, ievııa, aıış gibi her turiu ya
yım satınaıınması veya bunların nazıriattırılüiası, yazdırılması, incelenmesi, bastırılması ve dağı-
tümasıyie ıigıii her türlü giderler, bmeaııa makineleri, tılnı, gramaıon, plak satın alınması, işletilmesi 
veya kiralanmasiyle ilgili giderler. Köy enstitüsü, öğrenci, öğretmen ve eğitmenleri
ne verilecek iıer nevi kırtasiye ne bu enstitü ve kursların ihtiyacı için satın alınacak veya bastırı
lacak defter, makbuz, senet, karar gibi her nevi basılı evrak giderleri. 

Her nevi sigorta ve ambalaj masrafları. 
Giyecek: 
Her türlü giyimle ilgili her nevi malzeme alımı ve dikimi bedeli. 
Yapı ve onarma: 
Her türlü yapım giderleri, onarma giderleri, yapım gereci, aletleri, makine ve araçları, yapım

ları ve yapım Öğrenimi uygulanışı ile ilgili her türlü giderlerle gündelikler, yol yapımı, alet, ge
reçleri ve onarmalariyle ilgili her türlü malzeme mubayaası. İşçi usta öğretici ve yapım öğrenimi uy
gulanışı ile ilgili her türlü giderlerle gündelikleri, yol yapımı, alet, gereç ve maddeleri mubayaası, 
usta, işçi ve taşıma giderleri, inşaatla ıigıii her turlu malzeme mubayaası. 

Derman ve iyileştirme. 
Her türlü tıbbi ecza gereci ve aletleri, cibinlik mubayaası, hastalanan öğrenci, öğretmen, memur 

ve işçilerle, eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastanelere yollama ve iyileştirilmeleriy-
le ilgili ücretleri, ölen öğrencinin cenaze ve taşıma giderleri, film aldırma, tahlil yaptırma ile ilgili 
her çeşit giderler. Zararlı haşaratı öldürücü her türlü ilâç ve alet mubayaası, revir işleriyle ilgili 
her çeşit giderler. 

Harçlık ve gündelikler: 
öğrenci harçlıkları, her çeşit ücret ve gündelikler, işçi, usta, usta öğretici, askerlik öğ

renimi ücretleri ve gündelikleri, bunların yol giderleri, köy enstitüleriyle, köy okulları ku 
ruluşu ile köy okullarına yardım meseleleri için köylerin incelenmesiyle eğitmenler köy 
okulları ve köy okulu yapımı ile ilgili her türlü inceleme, denetleme, kovuşturma ve soruşturma 
giderleriyle gündelik, beslem ve barındırma ve yollukları. 

Yetiştirme ve tamamlayıcı kurs giderleri: 
4274 sayılı kanunun 43 ncü maddesi gereğince tamamlayıcı kursa çağırtılacak köy enstitüsü me

mnu öğretmen ve eğitmenlerin tâbi tutulacağı tamamlayıcı kursla, köy enstitülerinde çalışan öğret
men, memur ve usta öğreticilerin tâbi tutulacakları yetiştirme kursu ile ilgili her türlü malzeme mu
bayaası ve yol giderleri. 

Spor : 
Köy enstitüleri arasında ve genel spor gösterileri sırasında yapılacak her türlü müsabaka vi 

maçlarla ilgili giderler ve spor kolu için gerekli her türlü spor malzemesi mubayaası. 
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Su ve elektrik tesisleri : 
Enstitülerin içme ve kullanma suyunu temin nıaksadiyle açtırılacak arteziyen ve getirilecek su 

ile alâkalı her türlü malzeme mubayaası ve tesis masraflariyle elektrik tesisatı iyin satın alınacak 
her nevi motor malzeme mubayaası ve bu işlerde çalıştırılacak elemanların yevmiyeleri, su ve elek
trik tesisleriyle ilgili plân, kroki ve keşif bedelleri, 

Diğer giderler : 
Arazi kamulaştırılmasiyle ilgili bilûmum giderler, öğrenci ve eğitmen adayları seçim giderleri. 

her çeşit yükleme ve boşaltma, keşif, plân, sözleşme, örnek, fotoğraf giderleri, her çeşit sigorta gi
derleri, temizlik için gerekli her türlü malzeme mubayaası, köy enstitülerine almacak öğrencilerin 
yüklenme senetleriyle tazminat koğuşturması için yapılacak her nevi masraflar. 

B. 421 — Kütüphaneler giderleri 
M. 1 — Kütüphaneler genel giderleri 

Kitaplıkların yönetim ve kurma giderleri, teıefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, ga
zete karşılıkları ve odacı elbisesi ve kitaplıkların taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle sağlanması, 
kaplama işlği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri. Kira karşılığı kitaplıkların düzen
lenme belirtine ve taşım giderleri gezici belirme komisyonları üyelerinin zaruri yol paraları yeni 
yaptırılacak kitaplık projeleri için müsabaka ve mükâfatı. 

M. 2 — Bakanlık kütüphaneleri giderleri 
Bakanlık daire kitaplıkları için satınalınacak izerlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin gi

derleri, Bakanlık dairelerinin her çeşit kitaplık kurma ve yönetim giderleri. 

M. 3 — Okul kütüphaneleri genel giderleri 
Okul Kütüphanelerine alınacak, kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 

giderler. 

M. 4 — Millî Kütüphaneye hazırlık genel giderleri 
Millî Kütüphaneye hazırlık her türlü genel giderleri. 

B. 422 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
B. 423 — Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim gideri, lâboratuvar, işlik ve canlı modeller gi-
deriyle Türk sanatkâr usta ve işçilerin gündelikleri, öğrencilerin müsabaka mükâfatı, öğrenci harçlığı 
ve onarma giderleri, telefon kurma ve konuşma ücreti ve öğrenci inceleme gideri sınıf levazımı, her 
türlü öğrenim aletleri, döşeme ve demirbaş, elektrik, havagazı ve su tesisleri, kitap, dergi karşılığı ve 
bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, yayım, mimari uygulanış bölümünün bütün 
giderleri, hizmetlilerin giyim eşyası, müzik aletleri satın alınması ve onarma giderleri, nota kâğıdı ve 
notaya ilişkin sair giderler. 

B. 424 — istanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 
Yönetim gideri fennî alet ve avadanlık satın alımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kurma ve 

konuşma paraları, hayvan satın alınması ve yom parası ve motorsuz taşıt satnalımı ve iş
letme giderleri, rasathane yayım ve ilmî incelemeler yolluk ve giderleri, kitap, der
gi karşılığı işlik gideri ve küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim eşyası karşılığı ve başka 
devletler rasathane bilim kurumlariyle işbirliğinin gerektirdiği yolluklar hariç olmak üzere her 
türlü giderler. 
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B. 425 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 

Tabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere belirli olarak verilecek 
yol giderleriyle aylık geçim giderleri, okul ve lâboratuvar ücretleriyle bu gibi öğrenim ve iyileş
tirme giderleri. 

B. 451 — Yayın, inceleme, derleme giderleri 
M. 1 — Yayın giderleri 

r ' * — • - • • IYT.2 İnceleme giderleri 
M. 3 — Derleme giderleri 

özel yayına yardım: 
Her türlü yayım işleri, propaganda ve reklâm sergi, fotoğraf, çoğaltım işleri ve güzel sanatları 

re yayım geliştirmek iein yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı (her 
türlü baskı, telif, tercüme ve redaksiyon telif hakları göstermeve ait kurma giderleri satın alınacak 
veya çoğaltılacak her türlü izer ve belgelerin alınması ve çoğaltılması için yapılacak her çeşit gider
ler.) 

Okullar ve kurumlar iein bastırılacak öğretim ve eğitim araçları, înönü ve İslâm Ansiklopedile-
riyle, tercüme, yayım ve keşfelzünun bürolarının, gereç ve yavım hazırlıklariyle telif ve tercüme ve 
inceleme ilmi denet enderleri ve hizmetliler elbisesi ve di*er her türlü giderler ve kitanlık iein alına
cak kitaplar. Okul kitaplık ve genel kitaplıklarla diğer Bakanlık öğretim kurumları iein satın alına
cak kitau. harita ve öğretim levhaları, dergi abone giderlerivle her türlü ambalâı ve vollama, Hderleri 
bu tertipten verilir. Okullar ve kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere parasız dağıtılacak Bakanlık ya
yınlarının baskı paraları, telif hakları ve dağıtma giderleri. 

Müsabaka sınavları mümeyyiz ücretlerivle Bakanlıkça. yavmlannenk eserler ve incele
necek her türlü belgelerin inceleme giderleri. Bakanlık daire kitaplıkları iein satın alınacak 
izerlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin giderleri, Bakanlık dairelerinin her çeşit kitaplık kurma 
ve yönetim giderleri. 

2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yanılacak her tfirlü derleme. dağıtma, yavım isleri ve ya
bancı memleketlerde yayım, değişim giderleri, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat giderleri. 

B. 453 — Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 

M. 3 — Milletlerarası kültür münasebetleri genel giderleri 

Milletlerarası kurumlara katılma pavı karşılığı ile Birleşmiş Milletler eğitim, bilim 
ve kültür kurumuna katılma hakkındaki 4805 sayılı Kanımla onanmış bulunan söz
leşme ve benzeri kültür anlaşmaların yapılmasının gerektirdiği her türlü gider ve 
yolluklarla memleketimize gelen . Milletlerarası kültü rkunımlarımn heyet ve temsilcile
rinin ağırlanması. Tabancı memleketlere geeiei olarak gönderilecek öğrenci grnnlarivle bu grup
larda görevlendirilecek idarecilerin gidiş ve dems vollukları, vabancı memleketlerden yurdu
muza gelecek öğrenci gmularmın misafir edilmesivle il?îli her türlü giderlerle gele
cek öğrenci gmnlarma mihmandarlık edeceklerin giderleri, milletlerarası kültür müna
sebetlerinin gerçekleştirilmesi amaeivle "Devlete öğrenimleri demhde edilen veya milletlerara
sında mübadele suretîvle memleketimize getirilen vabancı öğrencilere verilecek burslar, volluk-
lar ve başka öğrenim eiderlerivle bunların üniversitelere ait her türlü harç. dînloma, lâhoratnvar 
ve Rttrenim giderleri. Kıtan naraları. has+anp p-Vlerleri. eıvım liderleri ve harçlıkları bu öğren
cilerin eğitim ve bilim Herivl*» görevlendirilen öğreticilere verilecek ücretler re yabancı öğrenci
lerin vnrt içinde meslekî bilgilerini artırmak ve stai vanmak maksadivle yanacakları gezi ve mem
leketlerine dönüş yolluklariyle her türlü zarurî giderleri. Milletlerarası kültür münasebetlerinin 
geliştirilmeli için gerekli memleketlere gönderilecek her türlü yayınların satın alınması, 
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abone ve yollama giderleri bu münasebetleri geliştirici ve kuvvetlendirici memleket içi veya dışı bilûn 
ve öğretim kurumlarına yapılacak para yardım lan. 

B. 453-M. 4 — Fulbright kültür anlaşması giderleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletler^ TTükümeti arasında (Fulbright) 

vakfı adı altında imzalanan kültür Anlaşması gereğince çalışacak elemanlara verilecek ücretler
den mevzuatımıza göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın {gerçekleşmesi amaciyle hariçten 
getirilecek eşvalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerek
tireceği her türlü giderler. 

B. 455 — Prevantoryum ve sanatoryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek, giyim eşyası, demirbaş alet. gereç ve avadanlık satmalma ve onarma karşı

lıkları, yönetim gideri, motorsuz taşıt alımı ve işletme ve onarımı kurum arazisinin işletilmesi. 

B. 458 — Fuar ve sergi giderleri 
M. 1 — Yurt içinde ve dışında açılacak resimve heykel sergilerinin her türlü giderleri 

M. 2 — izmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun bütün giderleri 
O-erek yurt ininde ve gerekse dışında açılarak bütün resim ve heykel sergilerinin her türlü gi

derleriyle mükâfat ve satın alınacak eserlerin knrsılıîh. 
izmir Fuarında açılacak Millî "Eğitim r»awonnnun kurma liderleriyle satmalınacak her türlü *re 

reç, kitap ve resimlerin rrîderleri ve her türlü hazırlık piderlerivle navyon için yantırılacak nlân. pro
je ve her türlü süs giderleri. Bu işler için geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetlilerin ücret
leriyle gösterime ait her türlü taşıt giderleri. 

B. 460 — Kamp giderleri " V" ' Î T , 
Kapm ve yurt gezilerine ilişkin bütün giderler. 

B. 476 — Kurs giderleri 
M. 1 — Kurslar genel giderleri 

M. 2 — Meslekî ve teknik kurslan 
M. S — Köy eğitmenleri kursları 

Kurslara çağırılan öğretmenlerin ve kursta Öğretmenlik yapacakların yollukları, yevmiyeleri, 
kurs için lüzumlu alet, malzeme, gezici kurslarda öğretmen, konferansçı, yönetim memurlarının her 
türlü gezi giderleri ve bu kursların icabettirdiği giderler, imam, hatip kursları giderleri de bu ter
tipten Ödenir. 

Köy kurslan Öğretmenlerinin yolluk ve zaruri giderleri. 

' -' B. 601 — Devletin üzerine aldığı giderler 
Parasız öğrencinin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap ve sair giderleri, memur çocukları için 

pansiyon ücretlerinden yapılacak indirme karşılığı. 

B. 603 — Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslar 
Devlet ve kurumlar hesabına üniversitelerde ve yüksek öğrenim kurumlarında okutulan öğren

cilere Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak miktarlarda verilecek burslarla, burslu öğrencile
rin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma harçları ve benzeri öğretim giderleri. 
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B. 604 - M. 2 — 5210 sayılı Kanuna göre köy okulları, öğretmen ve köy sağlık memurlarına ya* 

puaca^ evior için para ve ayin yardımı 
Köy, okulları inşaatı, öğretmen ve köy sağlık memuru evleri yapımı için alınacak her türlü yap* 

malzemesi satınalınması, bunların taşıma ve imal giderleri, bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçi g&m 
delikleriyle ve inşaatı denetliyecek olanların kanuni yollukları, taşıt kiraları ile işletme giderleri. 

B. 701 — Onarmalar 
Devlet malı olan veya Devletçe kifasız olarak faydalanılan âmme tüzel kişilerine ait binaların 

onarımı ile kamulaştırma ve satmalmacak arazi ve emlâk karşılığı ile kamulaştırmaya ilişkin sair «?i-
onarımı (Elektrik; havagazı, su tesisleri ve onarımı da bu tertibe dâhildir.) 

B. 711 ^- Kamulaştırma ve satmalma karşiılığî 
Kamulaştırma ve satmalmacak arazi ve emlâk karşılığı ile kamulaştırmaya ilişkin sair giderler. 

B. 721 — Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak, hastanelere ilişkin her türlü gereç, 
döşeme, demirbaş ve ders ve yangın aletleri 

Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam leva/um, dolaplar, sobalar, her türlü okul döşemesi, elek
trik" tesisleri, bütün depolar, masalar okul bahçesine lazım olan demirbaş eşye, okul sıraları, hasta
ne alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim aletleri (Fizik, 
kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait levazım) okul eşyasını bir yerden 
diğer bir yere taşıma giderleri, yangın aletleri. 

B. 785 — 2133 sayılı Kanun gereğince Devlet kitapları öner sermayesi açığı karşılığı 
2133 sayılı Kanunla kurulmuş olan Devle!; kitapları döner sermayesinin zararlarını karşıla

mak için verilecek ödeneklerle bu sermaye ile yapılan yayınların satış fiatleriyle mal olma bedel
leri arasında sermaye aleyhine doğan farkların karşılanması giderleri. 

Bayındırlık Bakanlığı 

B. 301 - M. 3 — öteberi giderleri 
Asansör, işaret tesisleri ve motörlerinin cereyan ve onarma ve işletme giderleri. 

B. 451 - M. 1 — Satmalma ve abone karşılıkları 
Telif ve tercüme, kâğıt ve karton, kitap, risale, yerli ve yabancı meemualar, fotoğraf ve filim 

malzemesi karşılığı. 

M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Baskı ve klişe, cilt, hariçte yaptırılacak tercüme karşılığı. 

B. 602 — Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere 
Yer sarsıntısı ile âni ve genel olarak zuhur eden yangınlardan, sel, yer Ikayması ve çökmeleri 

gibi âfetlerden zarar gören ve meskenleri harab olan şehir, kasaba, ve köyler halkı ile âmme hiz
metleri haleldar olan belediye ve özel idarelerin mübrem ve âcil ihtiyaçlarına yardım. 
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Yapım ve esaslı onarım il^ bu işlerde-kullanılacak her türlü makine ve araçların bedelleri ve 
bBiümakâne'veineçJfcrımf'taşmnıasij kurulması, işletilmesi, onarılması ve korunmasına ait her türlü 
gktejrlerij yine;-buıişlerin,emanet V[e ihale şekillerine göre lüzumlu olan her çeşit gerecin ihtiyaç 
Ihalind^ihöPişaBaaBiJıerS miklatDdanşvvelden; satmalmması ve bu gerecin saklanma ve taşınması, bu 
iğlerde kullanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair giderleriyle keşif, 
denet, idare ve sair işlerde ihtiyaç hal inde '^Iht ı r ı lacak işçi gündelikleri, eksiltmeye çıkarılan 
işlerjn^masraiları,jp $#n ücretleri, her yapıya ait geometri aletleri, tersim, teksir ve hesap işlerin
de kullanılacak ^er nevi makine ye ;şafr gereçlerin satmalına bedelleriyle bunların işletme ve 
onarma giderleri, kırtaşiver, jsrş ^aşım^na, l ^ u m görülecek kâğıtlarla şartlaşrna ve : şairenin başım 
giderleri, iş kazalariyle meslek hastalıkları ve ihtiyarlık ve analık sigortaları hakkındaki 4772 ve 
5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken primler karşılığı, kanun gereğince projeleri müsaba
kaya çıkarılacak Merin proje giderlçri. 

B. 738 ...Jff. 1 — Yapım giderleri , ... ,.. 
-Meydan, pist, hangar, işletme binaları, ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması veya yaptı

rılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazların kurma giderleri, kamu
laştırma giderleri, yapı ve kurma işlerine ait keş:f, plân ve proje giderleri ile bunlar için lüzum
lu" malzemenin satınalınması ve bu işleri inceleme, muayene, düzenleme ücret ve giderleri ve bu in
şaata ait sözleşmeler 'gereğince kullanılacak yabancı uzmanların yollukları ile sözleşmeler gereğince. 
yapılacak:'her^çeşit"ödemeler ve ÜûlşîeiM gerektirdiği bijûmum giderler. 

, M. 2 — Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi... 
rjyüı>;-ai}t rçıtü-.»; r?/JV."m'ıOF. *:U?ÎO n:JaLuTT^-v~ ..•: .••-••.-•••• •• = ;-, v; '''•-..-.; •".,:,•: 

Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların yedek par-
çafohnın «iatınaİıhması ile bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri giderleri. 

M. 3 — Mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı 
Meydan, pist, hangar ve işletme binaları inşaatı için lüzumlu inşaat makineleri ile bu işlerin 

yapılması için lüzumlu madeni aksamın satıııalmması, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara gerekli 
her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satınalma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, 
taşıma ve sigortalama giderleri, montaj ve demontaj giderleriyle bu işleri inceleme, düzenleme, 
muayene, teslim alma ücret ve giderleri, satınal nan malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki 
depo kirası, gümrük resmi, vergileri ile ardiye "ve İm inşaata ait sözleşmeler gereğince kullanılacak 
yabancı uzmanların yolluklariyle sözleşmeler gereğince yapılacak her çeşit ödemeler. 

i^JıbİL: uni j ^ . 7 6 1 u 3 S Î . 1 — Sürekli onarmalar .••;--.-.•,: 
Yol ve köprülerin bakımına ait kurumların bakım., ağaçlama giderleriyle onarmalarında işlik, 

garaj ve atelyelerde kullafflhfrt nöi* çiişi^işçî^guhdelikleri ve taşıtların bütün işletme ve garaj gi-
döitferip h e V # r t # /ge^^v^i^şyaniik^ ;:sât'lnâ'lMa, taşanına, saklanma v e bu işlere ait ıriırvakkai •malıi-
yetteki kira giderleri, sürekli işçilerin işçi giyimleri, barınma, bakrm ve onarına ve Makine ve'tfletİei*'5 

için garaj atölyeler kurulma giderleri, sürekli onarma ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ile 
bürolar dışında kalan bina ve iş yMfe*ifain ıfet*ia, aydınlatma,- döşeme giderleri, bakım ve sürekli 
onarma, bürolar dışında kalan bina ve iş.^ycplûrlıım'tdefpni'kurma-ve^.ir-gj.dtrleJri, kar;8iper]eri,..kar-
la savaş her türlü giderleri, 4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle mes
lek hastalıkları, ih%A»lık-;tera^ıkrsigorta primleri karşılık vQ: giderleri, 3008 sayıb iş Kanununun 
tatan#,ottiği,pair bütün giderler. , ._.u ; 

M. 2 — Şose ve köprüler yapımı „ Î - u 
Yol, köprü ve bunlara ait kurumların yapüması ve esaslı onarmalariyle her türlü makine ve 
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.&p?§cleffin>taşntmn&ı, kılrulmasi ->ve korunmalarma -ait; hflr rtüfMt/ giderİeriv hu•'«işlerin ihale;ire! eta?-
.n$i§eMlermfe;,göre lüsümu; olanı beir türlü gereçlerin iMiyaçMHndeıhe^ arttan ;ve foek) miktânîa 
o^CGden^sgiifl^lmmssı giderlerim emaneti usuliyle yaptırılan, işlerde: çalıştınlım rişçi-gündelikleri-gi
yim ve barındırma, basım giderleri, basın ve yay m ücretleri, tsOTenigiderleıîv'bik'olâlrfdışıı^dairkaliaın 

^j^!Fö.i^îJ^rJierâiwnltelef(%kıröntö ve; işletme;giderleri, jyöai yapjlaeak;?yollarda.1 bakM>,teşkilât! için 
kurulacak ve yaptırılacak garaj, atelye ve ekip evleri yapım•>$&her türlü:kurma;gi4erie3?i^-fcanı#aştıı?hia 
giderleriyle IJU işlerde (-alıştırılacak oranlıyan vo 'bilirkişi ücret ve giderleri, işçi gündelikleri, ta
pu harç ve giderleri^^iargi jtffcsMsimlerHşv., 2256 îsayiii Kanunî »gerâğincev gümrüklerce alınacak 
belediye payları. ̂ ^rşıkği: ye, sigorta.,. primleri* bürolar,. fifşuu|aj kjfla.ni fbina y£,;i§ty^l(pflninjfayduı-
latma, ısıtma, kira giderleri ve emaneten yaptırılacak işlerde çalıştırılanlar için 4772 ve 5417 sayın 
kanunlar gejpğ^ç ödAn-pa-es»/ gerekecek,iş ka/aLariyle meslek has.tahk}ar-j ve ihtiyarlık vo analık sigorta 
primleri karşılık ve giderleri, geometri .aletleri, tersim, .teksir ve hesap işlerinde pullanılacak 
aer neyi makine ve sair gereçlerin satmalına, kira, hollerit makineleri kirası, nakil giderleriyle 
bunların işlctpü ve onarma giderleri. 

.... r . . : ı , 
M. 3 — Mevcut makine ve araçlarının onarılması ve yenilenmesi 

Yol, köprü bakım ve yapım isterine riiahsus 'bilûmum taşıt, yol matinesi ve sair araçlarla 'bun
ların» tjmir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve, yenilenmesi için' lüzumlu 
v̂ cle-k; ,rjarça -ye her tüylü, malzemenin satıualmması ve bunların ambalaj, nakil ve muijala.za masruf-
Jarijle-çaktırılacak işçi, mütehassıs işçi ve diğer personelin , yevmiyeleri, giyimleri, ,y£y inilerj,;v.e 

jb^ını^a ,1 ma,sra#ariyle, 4772 ye -5417 sayılı iç kajjalariyle meslek hastalıkları ve analık. ve ih#-
y r̂̂ kk^ sigorta, primleri ve 3008 sayılı iş Kanununun işçilere .tanıdığı (bilcümle. İnaklardan - te-
yseUü,t ,.,/Bd̂ n masraflarla t bu kanunlar ve, ek kanunlarla işçilere tanınan .haklardan doğaı* mas
raflarla.^ ately elerin su, elçktrik, akaryakıt gibi'bilûmum işletme, masrafları ve,'bu işlerlerilg$ 
^e r^he r türlü giderler. . • -,4 . 

•>. /*. M, 4 — Mevcutlara ilâveten alınacak -maMnelerkarşıüğı '» 
•• .Yol ve köprü bakım :ve'yapım için lüzumlu her türlü matine, araçlar ve taşıtlarla her türlü 
ate-lye teETgâihlari, alet ve avadanlıklar satmalının ası, ambalajı, nakli, muhafazası, gümrük resmi ve 
2256'*sayılı "Kanunla buf yerlere ait kesri munzam (hisseleri ve bu-konu ile ilgili her türlü »giderler. 

M. 5. — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Bu işlefdef çalışacak1 -personel: veı'işçi gündelikleri proje ihzarı her türlü' giderleri ve bu işlere 

«it îte<aisnu'>ve J flân; giderleri.'/ ' ' ' '"•; '; ; ' i 

B. 766 - M. 1 - 4 -— Demiryollar 
Yapım ve bakım işlerinde çalıştırılan"'işçilere çizme ve muşamba, giyim eşyası ve saire satınal-

ö^"'ğıd^rferlyle geometri aletleri, levazım, elbise, bürolar dışında'kalan bina ve iş yerlerîrie1 ;âıt do-
şemc, müteferrika ve eşya satmalımı, türen giderleri, basjm ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri büro
lar dışında kalan bina ve iş yer&rmirr'telvfoıHrönuşma ve:̂ haberleşme ücretleri, nakliyat, yükleme ve 
boşaltma!r»e sair giderler, yapını tesisleri, ame-iyat, onarma ve ray döşem'e',: donatım montaj 'giderleri,, 
alet ve edevat ile gereç alma, yükleme'", boşaltma, onarma, işltetme^ yoklama, alım-ve ekspertiz»:'sîgöî*ÎS!V 
istalya ve ardiye somaj ücreti karşılık ve giderleri, fai;: ve komisyonlar, vergi ve resimler, tazminat, bü
rolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin telefon ^ft'"malma,' işletme ve onarılması giderleri, bürolar 
^şınd^,kalan;ıbma .ve iş yerlerinin aydınlatma ve ısıtma giderleri, ;kar I siperleri ve- karla* sa
vaş, yer kayma ve perkitme giderleriyle kar temUdcns^^ 
lere verilecek ısıtıcı yemek ve içecek gide Uri, kira karşılıkları yapım ve ameliyat 
yerlerinde bulunan memur ve hizmetlilerin barındırılma giderleri, gereç satmalma ve ta
şıma, 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alman belediye payları karşılığı, poz ve ameli-

http://kjfla.ni
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yat katarları için Devlet Demiryolları İşletme idaresine verilecek ücretler, sürekli bakım gider
leri ve; yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, geçici işgal, kamulaştırma gider
leri ve demiryol yapımına bağlı foütün giderler, lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve 
onarımdan kullanılacak işçilerin sair bütün giderleri. 

4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları, ana
lık ve ihtiyarlık sigortası primleri karşılığı. 

M. 7 — Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri 
Talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderelri. 

M. 8 — İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri, bu 

işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri, yapımı biten ve işletmeye acılan yolların kamulaştırma iş
lerinde çalışltırılaeak işçi gündelikleri, proje ihzarı giderleri, yapımı biten ve işletmeye açılan 
yolların kamulaştırma paraları. 

B. 767 - M. 1 - 3 — Limanlar 
Tarak gemisinin, römorkörlerin işletmesiyle 'bunlarda çalıştırılacak kaptan ve mürettebata ve

rilecek taamiye ve elbise giderleri ve bunlara ait sair giderler, 'basım ve ilân ücretleri, kırtasiye 
giderleri, bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin telefon konuşma ve haberleşme ücretle
ri, levazım, işçi elbisesi, bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin döşeme, müteferrik eşya 
satmalımı, tören giderleri, her çeşit alet ve edevat ile gereç alım, nakliye, yükleme ve boşaltma, 
<marnia ve sair giderler, yapım tesisleri, ameliyat, onarma ve montaj giderleri, ekspertiz ve sigor
ta, istalya ve ardiye, somaj ücret karşılık ve giderleri, tazminat, yapım yerlerine konacak tele
fonların satmalma ve işletme giderleri, bürolar dışında kalan bina ve iş yerlerinin aydınlat
ma ve ısıtma giderleri, muvakkat mahiyetteki kira karşılıkları, yapım ve ameliyat yerlerinde 
bulunan memur ve hizmetlilerin barındırılması gilerleri, 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce 
alman belediye-payları karşılığı, sürekli bakım ve kamulaştırma giderleri, limanlar yapımına 
bağlı bütün giderler, lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve onarma işlerinde kullanı
lacak işçilerin sair bütün giderleri, 4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş ka
zalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri karşılığı. 

M. 10 -r- İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri ve 

proje ihzarı giderleri ve bu işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri.. 

B. 775 - M. 1 Sürekli onarmalar 
Yapılmış olan tesislerin muhtelif eksikliklerinin tamamlanması-için lüzumlu her türlü giderler. 

M. 2 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Yeniden yapılacak inşaat ve kamulaştırma giderleri, bu işlere ait basım ve ilân, muhammim, 

bilirkişi, tapu harç işleri için lüzumlu her türlü ücret ve giderler. 

M. 5 — İşletme giderleri 
Yapılmış ve yapılacak olan tesislerin bakım ve muhafazası ve işletilmesi için kullanılacak iş

çi, usta,, bekçi gündelikleri ile her türlü malzeme giderleri. 
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M. 6 — İstikşaf, etüd,. aplikasyon 

Yapılacak istikşaf, etüd r ve. aplikasyon için kullanılacak işçi ve usta .gündelikleri ile her tür
lü; malzeme giderleri, bu;,işlere .ait basım, üân, muhammini ? ve -bilirkişi, tapu harç işleri için; lü
zumlu her türlü ücret giderleri. 

B. 779 - M. 1 — Sürekli onarmalar 
ı Yapılmış -plan tesislerin muhtelif ^eksikliklerinin tamamlanması için lüzumlu her türlü giderler. 

M. 2 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Büyük su işleri dışında'ufak masraf ve yardımlarla büyük faydaJ temin eden kurmama, sulama 

ve her türlü su konularında-ufak tesislerle köy ve ka«a%âlari' tehdit eden suların zararsız:'hale'-ko-
konması içan yapılacak her türlü giderler, bu 'işlere ait' basım ve -ilân, muhammim, bilirkişi/ tapu 
harç işleri i için'lüzumlu herfürlü ücret ve giderleri. 

M. 5 — İşletme giderleri 
Yapılmış ve yapılacak olan tesislerin bakım ve muhafazası ve isletilmesi için kullanılacak iş

çi, uşta,r bekçi gündelikleri ile her türlü malzeme giderleri. 

M. 6 — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Yapılacak istikşaf, etüd ve aplikasyon için kullanılacak işçi ve usta gündelikleri ile her tür

lü malzeme giderleri, • bu - işlere ait basım, ilân, muhammim ve 'bilirkişi, tapu harç işleri için lü
zumlu her türlü ücret ve giderleri. 

B. 784 - M. 1 — Demiryollar ve limanlar 
Keşif, denet, yönetim, kalbul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

M. 2 Yapı ve imar işleri 
Keşif, denet, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

M. 3 — Şose ve köprüler 
Keşif, denet, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

M. 4 — Su işleri 
Keşif, denet, yönetim, kahul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

B. 301 - M. 3 — öteberi giderleri 
Madenlerde incelemeye memur edilenler tarafından bu incelemelerin gereklerine göre ödenme

siyle mükellef kaldıkları işçilik * ve sair bütün giderleri Ibu tertipten ödenir. 

B. 306 — Giyecekler 
Etandardizasyon hizmetlerinin ifası için lüzumlu ?deri ceket*ve lâstik çizme ve bunların onar

ma giderleri bu tertipten ödenir, 
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B/I8PB3J£JJ|C 2bi*öG(feQicİJg,Brev' yolluğu 

•ılBıSaniayd 1 ̂ eDİMi^ük! i^nEtft3ar^ba^^M©tMî;i 'oiüfdttiş voi konrolörlerkıihı;.i yollukları5 ile;; ;komür 'hav-
-«âsıaigiridel^i p©akla#anl g5ğ£tip»ijgeleeekrtakerauölars:• mühendis ve hİzm$tllkrin ; • yollukları ve; bakaıilık-
la ilgili (bütün her çeşit geçici göre yollukları. .:r^X^Xt s ;?. ̂  

B. 41fs^Sniüı?K3İl<rikfr$İ et kimMnaMrı^ giderleri 
.ı.^MıM$cî#M ı̂ ıteılAetrıysâ l̂SlBipssmıiayî e»!'Jdğvi?e$itfâfe:- gctâtii^haMö&e $ünİBtr^tak

tırmak, işaretli olarak tutulacak (balıklar için prim vermek, deniz üzerinde yapılacak araştırma
lar için motor kiralamak, deniia$ttt$i^itiıtos$ ftkatftraakiı|fealık muhacereti imtidatlarmı başından 
$9fttwft& ,fea#ru.ftaHi0; t̂mfek? Vî0>^bjlî%îı|^iiİ9jık!irarası merçikpden; iföydalanıaak ş&rümıtf&vh#e et 
jkömMftaiwjn^fe§p^îfee^^rufi^aı ^tfküi^ıkea:';îteîkdk edilecek bej- hangi <%\ri• y*M srcyft yabancı mücsse-
s ^ i i i ç i$a^$a jcş fe ia^ 
cak her türlü etüdler için yapılacak harcamaları ye bu iğler için jü^mmlu alftVedevat,. levazım,? g<8-
reç satmalmak, nakil onarma ve işletme giderleriyle diğer her çeşit giderler. 

nBÎtS&T^' BTiTtO'; l •• •"" Xîİ • 

Nom ve Standart nizamnameleri mu^ibî^efilj'abj^kiii.jlnîalâthan^. satış ı^hrUm^m^^oimiihn/hf' 
den alınacak sınai mamullerin numunelerini ambnlâj, yollama ve tahlil masrafları. 

^irî--mrl-'o.ft nXXlm^X, r,$x i 5 1 : ^ f t l ; İ > r ! ^ ' ! ^ ^ a ^ a P ^ b o n e . karSl^lğl., 'y:>X;iy. _Xv-'^"X>: 
,-jjî A#acfal%iAjjaEi&; y^lâiylO^ateaa tieami faa&jgtitafc giderlerim de !bu tertipten ödeitistJ; ' ;•— .' î 

B. 457 — îç kongreler 
Memleket içinde yapılacak^köngröler^fi'iiiepîk» Edileceklerle, çağrılacak kimselere verilecek yol-

lı#jtaçyV8nik:fŞ3^İ£^ ait tutajvak.irapor T^&^r fo$^, işölön ve 
diğer (bütün giderler. 

i ' i ' i i f t ~i*)-iû 0"" '.•"• V ".. ."•• 

Ticaret, müşavirlik veya ataşeliklerinde yahancı tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satın-
alınması ve (bu yerlere sevk ve tevzi ^$e*>-|§r4. d$İtkeklerin ^ypllu'kları hariç). 

.nlLl'i^v. fi3jqil"t');i Mİ rıalHulUrr, nhoIîIooûliıaJjri'^' ;::-., -ı Ar.ı \:LZ y/'iuX,\i ui':\-ûy\ \';-.-n ~h X'-.'"•'•' 

/ i l l t ' H V - ' Û ' ^ Ü j b y î Wrr f™n-.(İİ/.M.OT fUT>t'HOf>?lr»f^bi'J--;.'' . ' •« •• ' ı .;'-' :"-.••. v-<r.; / ••:•: -.-"•' ; •* ; ' . ;> '••;•/ '• •'>* 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı 
B. 403 — Temsil giderleri 

Merkezde ve illerde yerK-¥4rtyâföi#â*ki|iîeK4,çmi•yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama gider
leri, satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel başvurmala
ra mektupla veya telle verilecek'-c'ev^'- glS^fîeH,-sigara ve meşrn'bit giderleriyle çeşitli yardımlar. 
-Oöiji9bö?o*jo'3;',ynh'oLi-r*»"!̂ ^ nh<î!'>mfîb')n/ fil auh.m1 -•;;;' -;•-!.••-T; *>' -• >;.t--««.v •ı^.nyriP^fû. ••i.-:-Ur-UcU 

B. 408»kiJ\Iwli[^'yiâaslS9kiSaihk Şûi^ ı s üyeler i lıapır 'ücsreö' ; c ^ - u . ^ -I M-
A) Lüzum halinde toplanma günlerini smavlaımaya ve üye huzur haklarının 'belirtme ve tak

dirine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı'^e'feffilâirl ; ;- : i 

-TSiR>);nî.¥iitee(kf>SağlıM?ŞAâîasi r,tuiariaWanhı üthatmak için geçici a larak çalaştımlacafc>•>• tiLmüiii ve 
Steno ücretleri de Bakanlıkça belli edilecek şekilde hu bölümden verilir. >>• - ; ..-'• .kX,«: .ÜHÎ 



Fennî kurmalar, demirbaş makidey'kl^ttop:avfB(3aBH|^31bke£vdvyönetim giderleriyle küçük onar-

•i^d ılış-: w>' lî/ı^olpi i>7 Cia':<ma ,in;:\i;v •.,••/ 4ı : : r ' l çuin .holiü^ö /Ih£ı;K ,Jİibra*3fiö^ ^üs.üi ,nunifii 
^n'v^t, ^hoılzLd Jl^nmh; ni?i l ^ M ' n r i^F^P^«.J^W!m^ if , 1 I 1 ;S c q i r iq ^ 1 ^ tBhi;!üîiRr.-7 iiluilr 
.-i« iu^ü'J iih;iip hfikınO ;!>v [^;î^l li7^'^^e^'<£^aŞiigeBel{gİderibteİi. ün-yomi y 7 jjm.'Miia .ı%ıU?u\ıl 

B. 422 — Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım taırttaMİ-ofc^s *?** ^7 lohab 
îşçi gündeliği, hasta öğrenci ve hizmetçi beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, makine ve aletler, 

taşım ve montaj g ider le r i^u^ iÖ ö n ^ r n ı a ^ ^ talim ve tedris 
m%lwam$ w^ı ,e t*m^gM#teMj Mütöfsüa-taiM? ve; gem$v?H&> layv&rifei'n" s ^ t m a f i l i k a ^ ' v ^ ^ r v a n 
beslemi, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacaklâ i r^- ' toui^gMer^r^ 
kurumlara ve başka şehirlere gidecek 'bütün sağlık öğrencilerinin yol giderleri ve tatbikat esna
sında y a p ^ M ^ ^ r i ^ s ^ f İ â V ı ^ M i i ^ i r i ö a f e ve m^eemniâ^s&!SffiaSft»*M toiâilMüreti, %\fsıı*£ bedelleri, 
ef3jşiystfy%ı ^^^ıi^^f^W^^V»S^ fakirliği iye./ nw#tiglığı .^onapajag ögEencüeııeİ $ûâ&'nHMübsaB ve 
e!be yurdu heyeti umumiyesi için 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlıkn.i»e)iiiğıreıfeiterdeffll> 
hasta ve sakat olanların memleketlerine gönderilmesi, öğrencinin iyileştirme ve ölenlerin cenaze 
giderleri, akılrşbj^t^rşödi^ı d^torcn ledâjtenlmn ^ ^ gider-

toıyum ve hastanelere şevki için yol giderleri, muayenehane ve iyileştirme evlerine b a ş v u r a c a k l a , 
kir hastalara verilecek dermanlarla köy ebelerine 'hususi kanun gereğince verilecek ivedili derman
larla özel gereci bulunan sağlık çantaları karşılığı, köy ebe okullarına getirilecek köylü öğrenci
lerin beslem, barındırma, giyim giderleri ve ayda 300 kuruşu geçmemek üzere verilecek: harçlık
la öğrenimlerini Ibitiren köy ebeleri ve sağlık koruyucularına verilecek sağlık gereci satmalma 
•karşılığı, bilûmum sıhhi makineler l buz^ dolajgları ve frigorafik tesisatı, sıhhi müesseselerin 
mûtat tesisatı (Sıhhi yemeÜ^EaĞâHiîâö^ Üâ^ta^e^ ve^okuîlafi^ İn i ' #e müstacel kalorifer, su, ha
vagazı, elektrik, asansör onarımları, dispanserlerin demirbaş eşya, alet, makine ve sıhhi tesisat gi
derleri ve bilûmum sıhhi malzeme f eXI,feîiIt* l̂SıMırmÂ gKlerl!$yl#diğcr 'bütün giderler hizmetin ilgi
sine göre 'bu bölümlerin ilgili uıaddelerind6Bn.fidim*. S M 

Ivifehnzş $v &miimU% «imıyl-ıa dh^uıuf ,:: - '• - ^o j<>.?,çaln\iuh-rıı r/ aaım nuutnvUİ '-ıln-vA'Jİ 

îş>»i gündeliği, hasta ve hizmetliler beslemi, fennî kurmalar, demirbaş makine, aletler ve avadan
lıklar, gereç, derman, yönetim giderleri^3£afomvişforir CîeBçüî; onarma giderleri, telif, tercüme ve 

ödenmesi gereken iş kazalariyle meslek h a s t a l ı l a r a ja;n£İjj|stff$ ^}^yaçlı|sj^gQ|t3 ^VÛf^h,4^1hs^ 
yılı Kanun gereğince verilecek ikramiyelerle sair bütün giderler, savaşın konusuna göre bu bölüm-
< ^ f ^ P M i q r ^ zmhşteıt ÖV lîıllbr^i tvr.i^ ; - ' ^ r v ^KCIIÖŞ azmöK ûv%^ ITYS — 5 M - SOS II 

tşçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, flnâ^rier|iktkr ve avadanlık, kimyevi maddeler ve di-
ğ$$jkF&%W$ &&\m)Whfc^W^TOvfi*kJ«q.ye.yönetim gid^r^Ç^ MçftVronafPMV!ıffl^riw^rîV0j-'ffl«ylpr-
s%î^S^ t a^»ge r^< ı i . 3a t î na J ım^^ Ş e v l e r i n d e n ötîjşa aş^T..4aJnrtfiî4ffJWP*P^i*ri9izaruri giderleri*-
kâ^K^rpfiftr^Y^ tegi 9*tj^İma,ukaj|§ıljJ4ar!iyle baskın j^rşU^^r^SVaj^jf^n^Hmv'Kaf ^^esi^üi";.-:' 

nı25d0#384&o50^ 
tâbi tutulacakların yerleştirme ve müstahsil hale getirilmeleri ve 425 nci iskân işlemiîhölümüııünl 
1 - 1 1 nci maddelerinde sayılanların haricinde kabanların karşılığı (Her çeşit yolluk hariç). Bu 
tertipten ödenir. 



— R/34 — 
B. 451 - M. 1 -— Satinalma ve abone karşılığı 

M. 2 — Başka her geçit giderler 
Satınalınacak ve bastırılacak kitap, brö§ür ve dergi, karşılıklariyle telif ve tercüme ücretleri, 

kanun, tüzük, yönetmelik, sağlık öğütleri, afiş basımı ve yayımı, sinema ve fotoğraf ve sair her 
türlü vasıtalarla, sağlık propagandasr giderleri, pedal makinesi için alınacak harflerle sair gereç 
karşılığı, sinema ve fotoğraf makineleri-ve filim karşılığı, resim gereci ve bunlarl ailgili bütün gi
derler ve işçi gündelikleri. 

B. 459 — Millî Türk Tıp Kongresi genel giderleri 
Toplanacak olan.Millî Türk Tıp Kongresine ait tutanak, rapor ve saire basım, sergi, kurma ve 

§ökn giderleriyle kongreye ait bütün giderler» 

B. 478 — 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat 
Genel Hıfzıssıhha Kanunu gereğince. madalya verilecekler için yaptırılacak madalya giderleri 

de buradan ödenir* 

B. 721 — Hükümet tabibleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı 
Satınalınacak tibbi aletlerle levazımın satmalma karşılığı ve onarmalariyle bunların kurma gi

derleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. 301 - M. 4 — Aydınlatma 
M. 5 —Isıtma 

Bakanlık binasının ısıtma ve aydınlatması, odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temizliği, 
asansörlerle su motörlerinin cereyan harcamasına ait elektrik, yakacak ve havagazı giderleri. 

B. 306 — Giyecekler 
Hizmetli ve kolcularla yolcu muayenesiyle görevli memurların elbise, ayakkabı, kaput, muşam* 

ba, çizme, eldiven» içgömleği ve deri elbise giderleri. 

B. 308 - M. 3 — 2771 sayılı Kanun gereğince merkez subay, gedikli ve erlerinin yapılacak tedavi 
giderleri ve yollukları 

M. 4 — 2771 sayılı Kanun gereğince iller subay, gedikli ve erlerinin yapılacak tedavi giderleri 
ve yollukları 

Askerî hastanesi olmıyan yerlerde subay, er ve Öğrencilerin sivil eczanelerden alman ilâç, sağlık 
gereç ve saire giderleriyle memleket, özel idare ve 'îclecnyslrele sivil kişelere ait hastane ve sanatoryum
larda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi ve bu müesseselerde ölenlerin teçhiz ve tekfin giderleri ve hava 
değişimi için gideceklerin yollukları, 2771 sayılı Kanunun 66 neı maddesi gereğince yabancı mem 
leketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri, askerî hastanelerde i.yileştirilecek subay, er ve öğrencile
rin iyileştirme ve beslenmeleri için Millî Savunma Bakanlığı emrine verilecek en çok 1 000 lira bu bö 
lümden verilir. 



— R/35 — 
B. 309 - M. 7 — Merkez kara, hava muhafaza taşıtları işletme ve kira karşılığı 

M. 8 — Merkez kara, hava muhafaza taşıtları onarma karşılığı 
M. 9 — ÎUer kara, hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira karşılığı 

M. 10 — ÎUer kara.hava taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma karşılığı 
Kara, hava ve deniz araçlarının onarmaları, onarmaya ait gereçleri, yedek parçaları, demirbaş, 

(belli ve müteferrik levazıma ilişkin giderleri, bunlara ait tersim malzemesi, işlik için lüzumunda 
alınacak aletler, avadanlık ve takımların işlikler dışında onartılacak kara taşıt ve deniz koruma 
araçlarının onarma karşılıkları ve işlikleri için dışardan tutulacak bütün usta, işçi, çırak gündelik
leri, araçların işletme gereçleri, kurtarma, taşıt ve işletme gereçlerinin korunması için satmalma
eak yağ gemisi, layter, duba ve bidonların satmalımı ve taşıt giderleri, kaçak kovuşturmada kul
lanılmak için dışardan tutulacak taşıt araçlarının kira, onarma ve tazmin giderleri, eksiltmeye ko
nulacak işlerin ilân ve sair ücretleri. 

B. 403 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça satın alınacak bilet, cemiyetlere yapılacak yardım, verilecek ziyafet, misafirlere 

ikram edilecek çay, kahve ve alınacak çelenk ve benzerleri her çeşit temsil giderleri. 

M. 1 — Satmalına ve tazmin 
Kanunlarına göre binek, çekim ve yük hayvanlariyle hizmet köpeklerinin satmalmması, 1471 sa

yılı Kanuna göre subayların, 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci maddesi gereğince atlı memur
ların görevlerinden ötürü ölen ve sakatlanan özlük hayvanlarının tazmin karşılığı. 

B. 407 - M. 2 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesi gereğince verilecek ikra

miyeler. 

M. 3 — Mahkeme giderleri 
Yargıçların aylık ve ücretlerinden gayri mahkemenin bütün giderleri bu bölümden ödenir. 

Yargıç ve adli memurlarla bilirkişi, tanık, sanık, ve koruyucuların yolluk ve sair giderleri. 

B. 409 - M. 1 — Tayinat 
Subay, er Harb Okulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, 4684 sayılı Kanun gereğince verilecek 

er tayın bedeli, sabit ve gezici fırın tesis, mutfak ve temizleme makinelerinin satmalmması, 
yaptırma, onarma ve işletme giderleri, yiyecek maddelerinin temizlenme, havalanma, öğütülmesi, 
hava dolabı ve gerecinin satmalmması, kurdurulması, onarılması, işletilmesi ve hava dolab 
olmıyan yerlerde soğuk hava giderleri, ekmek sacı satmalmması, onarılması, ekmek pişirme 
ücreti, lüzumunda hariçten tutulacak pişirici gündeliği, ekmek pişirmek için kullanılacak her çe$»t 
yakacak, bulgur kaynatma ve sair giderleri, kavurma yaptırma ücretleri, fırın, mutfak ve kesim 
işlerinde kullanılacak gereç ile yiyecek marldnlerin saklanmasında kullanılan çuval, sandık, 
bidon ve tenekelerin satmalmma, onarma giderleri, mutfak ve yemek takımlarının kalay ücret
leri, nisadır, pamuk ve sair giderleri, erzakın inceleme, analiz giderleriyle levazımı inceleme 
komisyonları ve kimyahaneleri için satmalmaeak aletler, avadanlık, gereç ecza giderleri, bun
ların onarma, saklama giderleri, su filtresi için satmalmaeak alet, avadanlık karşılıkları ile kur
durma. onarma giderleri, hastane ve revirde bulunacak hasta erlerin giderleri, revir ve mutfaklar-
dnki dolapların. yemek kanlarının, mutfak gemlerinin temizlenmesinde kullanılacak soda, sabun 
giderleri. Muhafazasına ilişkin giderler ve yiyecek maddeleri taşıma giderleri. 



— R/36 — 
M. 2 — Yem 

Subayların özlük hayvanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa kırma, ezme, temizleme makinn-
larının satınalma, kurma ve onarma giderleri, dışarda kırdırlacak arpanın kırdırma, ezdirme üç
leri, yem dağıtma ölçekleri, arpa ve saman cuvallariyle saman hararlarının satınalma, onarma, 
çayır biçme alet ve avadanlığı, ot ve saman, balya makinalariyle tellerinin satınalma, onarma, 
kiralama, çalıştırma giderleri ve işçilerinin gündelikleri, 3310 sayılı Kanun gereğince askerî hiz
metlerde kullanılacak köpeklerin ve yavrularının .'besleme giderleri, erat beslenmesi için ayaktan 
satmalmacak etlik hayvanların beslenmeleri ve çoban gündelikleri. Muhafazasına ilişkin gi
derler ve yem taşıma giderleri. 

M. 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Subay ve askerî memurlar ile Harb Okulu, lise öğrencileri ve eratın kanuni yakacak hake-

dişleri, subay ve memur odalarının aydınlatma ve ısıtması, mangal, soba ve teferruatının alım, 
onarımı, kurdurma ve satmalmacak gereç giderleri, iki bin liraya kadar elektrik tesisatı ve işlet
mesi, ampul, bütün lâmba ve teferruatının, fener gibi aydınlatma gerecinin alımı, onarımı ve kur
ma giderleri 3310 sayılı Kanun gereğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpek ve yavrularının 
yuvaları için lüzumlu gaz, odun giderleri, bidon, teneke satmalına, onarma ve muhafazasına ilişkin 
giderler ve yakacak, aydınlatma ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri. 

B. 410 - M. 1 — Giyecekler 
Subay ve askerî memurlarla Harb Okulu, lise öğrencileri, erat, muhafaza memurları, kısmı ve 

bölge âmirleri ve deniz vasıtalarında çalışanların, telsiz memur ve makinistlerinin, merkezdeki odacı
ların her türlü resmî giyecekleri, vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum elbise, çiz
me ve her türlü elbisenin muayene ve analiz giderleri, muayene için satmalmacak alet avadanlık, 
ecza giderleri, spor elbiseleri ve elbiselerin saklanmasında kullanılacak naftalin, ranza, dolap alımı 
ve onarılması 4632 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince sivil kıyafetle görevlendirilen muhafaza 
memurlariyle kısım ve bölge âmirlerine verilecek giyecek giderleri, muhafazasına ilişkin giderler. 

M. 2 — Teçhizat 
Harp Okulu ve lise öğrencileriyle kara ve deniz eratının 4608 sayılı kanuna göre muvazzaf sınıfa 

geçecek subaylara ve Harp Okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölge ve kısım amir
leriyle muhafaza memurlarının donatımı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, kilim, batta 
niye, kar gözlüğü, yatak ve karyola takımları, yatak ve ranza gereçleri, boru, tırampet, matra, 
yangın söndürme aletleri ve gereci, mutfak, sofra takımları, yemek, su kapları, dikiş ve kundura 
makineleriyle yedek avadanlığı, bunlara ait gereç, çadırlar, hamam, tıraş, kunduracı takımları ve 
heybesi, bütün tartı aletleri ve donatımı ve gerecinin satın alınması, onarılması, inceleme, analiz, 
muhafazasına ilişkin giderler. 

M. 411 — Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 
Karaya ait pırıldak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşmenin bütün giderleri, paratoner, 

eğitime ilişkin gereçler, resim, sinema, fotoğraf makinaları, filim ve gereci, demirbaş, süreli gereç, ka
ra ve deniz kuvvetlerinin her türlü silâh, mühimmat, teçhizatı harbiye ve fenniyelerinin satmalına, 
onarma, temizleme, harta alımı ve basımı, velense, eyer, koşum takımı, yem ve çağ torbası, yular ve 
sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, paybent, köstek, sünger, nal ve mıh, tavla halatı, belleme, çul, nal
bant takımı, heybesi ve ocakları, mekkâri yük semerleri ve urganları, sıcak nal uygulanışı için lüzum 
görülecek kömür satınalınma, onarılmaları, her türlü palaska takımı, tüfek kayışı, silâh ve şarjör 
kılıfları ve saraç makineleri alımı, onarımı ve muhafazasına ilişkin giderler. 



— R/37 — 
B. 412 — Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri giderleri 

Hudutlarda vazifeli gümrük muhafaza memur, hizmetli ve erlerinin ve deniz vasıtaları kaptan 
ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, etüv makinesiy
le sandığı, ecza dolabı, soğuh hava dolabı, eczane, dişçi, atelye ve muayenehaneleri için lüzumlu 
malzeme alımı, onarımı ve ambalajı. 

B. 413 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Birlik hayvanlarının veteriner ecza ve gereçleriyle bulaşık hastalıklarla tedbir almak için gere

ken ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, hayvanların sağlık ve temizliklerinde kullanılacak sa
bun ve sair temizlik gereci, soğuk hava ve eczane, malzeme dolabı ve ambalaj. 

B. 414 — Taşıma giderleri 
M. 1 — Gümrük 

Merkez ve gümrüklerce taşınacak eşya ile sahipsiz sıfatını almış eşyanın taşıma ve bağlama üc
ret ve giderleri (Kurşun mühür ve ip giderleri de bu bölümden ödenir). 

M. 2 — Muhafaza 
Erat, öğrenci, eşya, gereç ve bütün maddelerin taşıma, ambalaj, yükleme, boşaltma giderleri, hay

vanların taşıma giderleri, yürüyüş halindeki birliklerin subay ve askerî memurlariyle eratın barındır 
ma ve bunların hayvanlarının ahır giderleri, ardiye, bağlama, istalya giderleri, subayların binmelerine 
mahsus hayvanlar hakkındaki 24 Mart 1330 tariuli tüzüğün 13 ncü maddesine göre verilecek hayvan 
taşıma giderleri. 

B. 418 - M. 5 — Kaçak eşya satış giderleri 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü giderleri (1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince 

kaçak eşya artırma ve satışında hazır bulunacak gayrimuvazzal üyeye ve eşyanın mahiyet v? 
kıymetini belirtme ve takdir için çağırılacak bilirkişiye ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gero 
ğince, ticaret odası bulunmıyan yerlerde belediyece takdir olunaeak nispet ve miktar üzerinden 
verilecek ücretler de bu bölümden ödenir). 

B. 451 - M. 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
M. 2 — Başka her çeşit giderler 

Bastırılacak kitap, dergi ve genel yazılarla gümrük bületninin baskı, kaplama, kâğıt, kaplık kâr 
ğıt ve diğer giderleri, yazma, tercüme, makale ücretleri ve satmalınacak kitap ve mecmua karşılığı. 

B. 476 - M. 3 — Genel giderler 
Kurs kitaplarına, ait baskı, kaplama, kâğıt ve diğer gereç, yayım giderleri, kursla

rın eğitim ve öğretimine ait film ve benzeri eşya ve gereçlerin karşılığı ve onarma giderleri, kur
sa ilişkin izerlerın yazı ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve sınav giderleri. 

B. 701 — Onarma giderleri 
M. 1 — Gümrük-

M. 2 — Muhafaza 
Gümrük teşkilâtı için 3 000 ve muhafaza teşkilâtı için 10 000 lira ve daha aşağı yapım, onarım 

ve donatım giderleriyle, donatıma ilişkin her türlü gerecin alım ve onarımı, satın alınacak ve ka-
mulaştırılacak arsa ve binaların karşılıkları, kamulaştırma ve her nevi harç giderleri ve lüzumlu 
her çeşit gerecin satın alınması, -onarılması, saklanması, taşınması ve sair giderleri, etüd, proje, keşif, 



— B/38 — 
teksir, istinsah ve bskı giderleri, alât ve edevat ve tersim malzemesi alımı, usta ve amele yevmiye
leri ve ilân ücretleri,kuyu açtırılması ve temizletilmesi. 

Tarım Bakanlığı 

B. 309 — Taşıt giderleri 
1. Motorlu taşıtların akaryakıt bedeli ve çeşitli işletme giderleri, 
2. Motorlu taşıtların yedek parça, çeşitli malzeme bedeli ve onarma giderleri. 

B. 416 — Okullar genel giderleri 
B. 476 — Kurslar genel giderleri 

1. Yönetim giderleri, 
2. Okul ve kur öğrencilerinin görevli olarak okulda kaldıkları süre için öğretmen, aylıklı staj

yer ve çeşitli hizmetlilerle imtihanda bulunacak mümeyyizlerin ve tatil süresinde işletme ve gülük
lere açık olan okullardaki aylıiklı, öğretmen ve hizmetlilerin doyurulma giderleri, 

3. öğrencilerin giydirilmesi için elbise, ayakkabı, terlik, kasket, yalto ve iç ve dış çamaşır gi
bi giyece'kleriyle, havlu ve traş levazımı, yatırılımaları için gerekli yatak, yorgan, battaniye ve 
bunların kılıflariyle karyola ve dolay gibi yatakhane ile ilgili çeşitli eşya satmalına ve onarılma
ları, 

4. Dershane, klinik, revir, yemekhane, mutfak, 'bulaşık: yeri, hamam ve çamaşıriılkta kullanı
lacak çeşitli eşya ve levazımın satınalma ve onarmaları, 

5. öğrencilerin ders kitapları, defter, kalem gilbi levazımı ile öğrencilere gerekli ders ve lâbo-
ratuvar ve klinik çeşitli malzemesi, askerlik dersi levazımı ile av silâhları, bisiklet, motosiklet, ka
yak ve saire gibi çeşitli spor malzemesi, kunduracılığa, halı, kilim ve dokuma tezgâhlariyle dikiş 
ve temizlik işlerine yararlı her çeşit malzeme, 

6. Tarla, bağ, 'bahçe, parlk, meyvecilik, ahır, ağıl, kümes, böcek, süt, şarap, sirke, konserve, ma
rangoz, nalbant ve demir evlerine lüzumlu her türlü malzeme bu işlere gerekli iptidai madde, güb
re satınalma, nakil ve tamir ve her çeşit makinelerin işletme giderleri, 

7. öğrencilerin tetkik gezileri, bir okuldan diğerine aktarma, resmî ve özel sağlık kurumların
da öğrencilerin ve hizmetlilerin sağlığını koruma, yol giderleriyle fakir öğrencilere para yardımı, 
hekim, diş hekimi, veteriner vizite ücretleri, okulda yapılacak her türlü tören ve öğrencilere veri
lecek mükâfat bedelleriyle kamp masrafları, 

8. Okullarda ve kurslarda kullanılacak her çeşit .motorsuz taşıtlar satınalma, nakil, kurma, 
(bakım, onarma giderleri, 

9. Çoban, usta, seyis, işçi gündelikleri ve yollukları ve hizmetlilerin iş elbiseleri, kepenek, mu
şamba, çizme ve ayakkabıların satınalma ve onarma giderleri, 

10. Sigorta, vergi ve resimler, 
11. Telefon tesis, onarma, işletme ve konuşma bedelleri, 
12. Harita ve kadastro yaptırma, tefcir, yol, kaldırım, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, ku

yu, arteziyen, elektrik ve su tesisatı ve bunlara gerekli malzeme satınalma ve tesislerin keşif, proje 
ve plânlarının yaptırılması, 

13. Kurs ve okullarca her nevi yayım tercüme ve telif hakları satınalması, öğretime gerekli 
yayım, filim satınalma, kiralama ve okula ve kursa gerekli kâğıt ve defterlerin basım giderleri, 

14. Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarının icar bedelleri, 
15. Kursları muvaffakiyetle bitireceklere verilecek eşya yardımı giderleri. 
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B. 417 — Tarımsal savaş işleri 

B. 418 — Tarla ziraati ıslah, deneme, üretme ve tecrübe işleri 
B. 419 — Bahçe Tarım işleri (Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik,süs nebatları ve çay) 

B. 420 — Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 
B. 421 — Kauçuk bitkileri ıslah,tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri genel giderleri 

B. 422 — Pamuk işleri genel giderleri 
B. 423 — Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri 

1. Yönetim giderleri, 
2. İşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve yol giderleri, 
3. Her nevi makinelerin işletme giderleri, 
4. Her nevi nakil giderleri, 
5. Motorsuz nakil, iş hayvanı yedek parçaları, gereç muytabiye satınalma, imal ve onarma ve 

nakil ve iaşe giderleri, veteriner vizite ücreti, 
6. İnceleme, denetleme, muayene, temizleme ve yoketme ve nakil masrafları, 
7. Kurum ve lâboratuvarlarm ıslah, tecrübe, üretme damızlık hayvan ve koza satmal ve ba

kım, gereç ve iaşe ve çeşitli tatbikat giderleri, 
8. Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvan işleri tohum, fidan, bağ 

çulbuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tefeir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma ve 'bakım giderleri, 

9. Mücadele işlerinde bilfiil çalıştırılan kimselere mücadele esnasında kullanılmak üzere iş elbi
sesi, çizme, portatif çadır, portatif karyola ve sıhhi malzeme, 

10. Hizmetlilerin iş giyecekleri, ayakkabı, çizme, satınalma, tamir, yol masrafları, doktor, vi
zite, ücreti, 

11. Yokedİlecek ürünler, nebat ve parçaları için kanunlarına göre verilecek tazminat, 
12. Lüzumunda satmalınacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalariyle zararlı böcek, yumur

ta, kurt, tırtıl, krizaitlerin bedeli, 
13. Domuz öldürenlere kanunlarına göre verilecek para mükâfatı, 
14. Zararlı hayvanlarla savaş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine Ba

kanlar Kurulunca belirtilecek sayıda verilecek para tazminatı, yaralananların ilâç bedelleri ve 
yol giderleri, 

15. örnek olacak işlerde uğraşan köylülere, kanunlarına göre Bakanlığın buyruğu ile parasız 
verilecek kovan, fidan, tohum satınalma, imal ve taşıt giderleri, 

16. Her çeşit gübre satınalma ve deneme giderleri, 
17. Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah giderleri, 
18. Kauçuk bitkileri ham madde satınalma ve nakil giderleri, 
19. Çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama ve pamuk tohumu satınalma ve dağıtma, sulama, var

yete denemeleri giderleri, 
20. Kurumlarca kendi ihtiyaçlarına münhasır kalmak üzere yapacakları yazı, tercüme ve ya

yım ve propaganda giderleri, 
21. Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 

22. Kira bedeli, 
23. Kamulaştırma giderleri, 
24. Harita ve kadastro giderleri, 
25. Sigorta, vergi ve resimleri, 
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B. 424 — Veteriner savaş tahaffuz evleri hastaneler bakteriyoloji evi ve serom kurumlan ve lâbo-

ratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri 
B. 425 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri 

B. 426 — Merinos işleri 
1. Yönetim giderleri, 
2. Seyis, çoban, işçi gündelikleri ve yol giderleri ve aşım duraklarına gönderilen seyislerin yol

lukları, 
3. Her nevi makinelerin işletme giderleri', 
4. Damızlık, iş, kesim, tecrübe, serom ve aşı için çeşitli hayvan, gereç, muytalbiye, yem, nakil, 

imal, onarma, nallatma ve nal imali giderleri, 
5. Motorsuz taşıtlar gereç, yedek parçalar satınalma ve onarma giderleri, 
6. Kurumların tarla ziraati, bahçe, ağaçlandırma, sulama, kurutma, yol, kaldırım, köprü, ka

nal, cetvel, kuyu, çeşme ve arteziyen, su ve elektrik tesisatı yaptırma ve bakım giderleri, 
7. Kurum ve lâboratuvarlar, ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli giderler, 
8. Seyis ve çobanların ve bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarları, aygır depoları, sığır ıslah 

istasyonları, inekhaneler ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri ve buna ait çe
şitli giderler, 

9. Seyis ve çobanların hizmetlilerin iş elbiseleri, ayakkabı, çizine satmalıma, onarma, yaptır
ma, doktor vizite ücreti, 

10. Her nevi nakil giderleri, 
11. Suni tahumlamada koruma ve tedavi banyolarında, aşılama, seromlama ve ilaçlamada ve 

bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlara ve Hayvan Sağlıik Zabıtası Kanunu gereğince öldü
rülen hayvanlar için verilecek tazminat, 

12. Organizasyon, kırkım, sağım ve banyo giderleri, 
13. Yapağı primi ve 904 saylı Kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve aynı kanunun 11 ve 15 

nci maddesi gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylere parasız damızlık verilmek üzere 
boğa satınalma, nakil ve yem giderleri, 

14. Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine parasız verilecek çe
şitli tohumları satınalma ve nakil giderleri, 

15. Merinos damızlığı satınalma, büyütme, bakma ve dağıtma giderleri, 
16. Kendi ihtiyaçlarına münhasır olmaik üzere 'kurumlarca yapılacak yazı, tercüme, yayın ve 

propaganda, giderleri ve .kitap, mecmua, broşür, gazete satmalına, abone, ciltlendirme ve basım gi
derleri, 

17. Kira bedelleri, 
18. Kamulaştırma giderleri, 
19. Harita ve kadastro giderleri, 
20. Sigorta, vergi ve resimleri. 

B. 427 — 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunu uygulama giderleri 
Yurt içinde yapılacak Toprak Bayramı töreni münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, ilân, 

afiş, fofoğraf ve sair basım ve tevzi ve davetlilerin yeme ve içme ve konaklama ve gezdirme, ta
şınma giderleri ve zirai alet, malzeme ve makineleri gösterme ve uygulama giderleri. 

B. 428 — Küçük su gezici arteziyen işleri ve sulama istasyonları 
1. Küçük su organizasyonları kurulması ve bunlara halkın özel teşebbüslerinin desteklenme

si, küçük su mevzuu iiçne giren tesislerin yapılması, selâbı küçük derelerin ıslahı, sulama şebe
kelerinin devralınması ve işletilmesi giderleri, 

2. Sulu ziraat deneme istasyonu olarak kurulacak bir müessesenin işletme ve idare giderleri 
ve kuruluşuna ait demirbaş eşya. 



— R/41 — 
B. 451 — Yayın giderleri 

1. Her çeşit yayım satmalına, telif ve tercüme hakları ve ücretleri, günlük, haftalık ve aylîk 
gazete, mecmua ve mevkutlara olunacak ahone giderleri, 

2. Her türlü yayım, istihbarat, talb'ı teksir, dağıtma, yayım ve cilt işleri giderleri öğretim ve 
propaganda ve resim, heykel, talblo, filim ve plâklarının ve bunları yapacak ve gösterecek ve mo
torsuz aletlerin kiralanması, amibalâj yaptırılması, taşınması ve saklanması. 

B. 458 — Fuarlar, sergiler 
Ziraat, sergi ve ım'üzeleriride yapılacak işlerle değişiklik, dekorasyon işleri için alınacak her çe

şit levazım 'bedeli, çalıştırılacak işçi gündelikleri, teş'hir olunacak her türlü numune cihaz ve eşya
nın satınalma, kiralama, taşıma, amibalâj yaptırma giderleri. 

B. 480 — Yarışlar 
B. 601 — 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak yardım 

904 sayılı Islanı Hayvanat Kanunu gereğince at yetiştiriciliğini teşvik etmek üzere talimatna
mesine göre yaptırılacak yarışlarda koşu kazanan 'hayvanlara verilecek ikramiyeler ve çeşitli gi
derler. 

B. Y01 — Onarmalar 
1 500 liraya kadar (1 500) dâJhil küçük onarmalar. 

B 723 — 4481 sayılı Kanunla satmalınacak, makine aletler ve gereçler satınalma giderleri 
B. 731 — Zirai savaş işleri 

B. 732 — Tarla ziraati işleri 
B. 733 — Bahçe ziraati işleri 

B. 734 — îpekböcekçilik ve rıcılık, tavukçuluk işleri 
B. 735 — Kauçuk işleri 
B. 736 — Pamuk işleri 

B. 737 — Tohum temizleme evleri ve makine işleri 
B. 738 — Küçük su ve sulama istasyonları. 

B. 739 — Veteriner savaş işleri 
B. 740 — Veteriner zootekni işleri 

B. 741 — Merinos işleri 
B. 742 — Okullar 
B. 743 — Kurslar 

1. 1 500 liraya kadar (1 500 dâhil) tesisat ve küçük yapımlar, 
2. Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi, 
3. Mevcutlara ilâveten alınacak makine ve araçların satınalma 'bedeli. 

Ulaştırma Bakanlığı 

B. 302 - M. 4 — Aydınlatma 
önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin elektrik direklerinin 

giderlerinin &&.; 
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B. 306 — Giyecekler 

Liman başkanı, yardımcıları denet şef memurlariyle motor kaptanlarına ve serdümenlere veri
lecek muşamba, ayakkabı ve resmî kaput, şapka VL» elbise ile merkez ve iller odacılarının ve makam 
otomobili şoförlerinin ayakkabı, elbise ve paltoları. 

B. 307 - M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Limanları tarama, temizleme, mendirek, şamandıra, yaptırma, yerine koyma, götürme işleriyle 

meşgul olacak uzman ve memurların yol giderleri, mayın yoketme işiyle görevlendirilecek subay ve 
gedikli erbaş, liman başkan ve memurlariyle bu işler için görevlendirilecek memurların kanun
ları gereğince ödenecek yol giderleri de. 

B. 416 —Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 
Yönetmeliği gereğince, yiyecek giyecek ve yakacak giderleriyle bunların gerektirdiği taşıma gi 

derleri, her nevi temizlik giderleri, yatakhane, yemekhane sınıf, mutfak ve berber ve spor 
salonu eşya ve levazımı, öğrencilere yapılacak yardım ve öğrenci yol giderleri, ilân giderleri, 
öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve sair ders levazımı giderleri, öğretim notları için k ı-
ğıt ve çoğaltım levazımı bedelleri karşılığı, fabrikalara alınacak gereç karşılıkları ve öteberi >i-
derleri, gemi ve diğer deniz araçları genel giderleri, fabrikalarda kullanılacak usta ve işçi gün
delikleri, öğrencilerin sağlık bakımı, resmî sağhk müesseselerinde ve bu müesseselerde yer olmadığı 
takdirde özel sağlık müesseselerinde öğrencilerin tedavi giderleri, öğrencilerin diş tedavileri, ilâç ve 
hava değişimli öğrencilerin gidip gelme yol giderleri, cenaze giderleri idarenin kırtasiye, defter, 
döşeme ve demirbaş giderleriyle basılı kâğıt, aydınlatma ve ısıtma ve havagazı ve telefon tesis 
ve konuşma giderleri ve öteberi giderleri, küçük onarım, okul bahçesinin bakım ve sair giderleri. 
lâboratuvar ve işlikler için alet ve avadanlık ve gereç satmalımı ve bunlara ait her türlü koruma 
giderleri, kitaplık kurma, kitap, broşür, meslekî dergi ve gazete, satmalımı, basımı ve bunların kap
lanması, telif ve tercüme ve basım ücretleri, telif hakkı satmalımı, öğretmen ve öğrenci inceleme 
giderleri, diploma -dağıtımı merasimi giderleri, mezunlara verilecek mükâfat karşılıklariyle imti
han kâğıtları inceleme giderleri. 

B. 417 - M. 1 — Mayın yoketme giderleri 
Mayınları tarama, arama ve yoketme için lâzımgelen araç kirası, akaryakıt karşılığı, mayın 

yoketmesine lüzumlu her türlü gerecin satınalma karşılığı ve diğer gereçlerin giderleri. 

B. 451 — Yayım giderleri 
Meslekî dergi, kitap, broşür, gazete ve harita satınalma ve abone karşılıklariyle telif ve tercüme 

ücret ve mükâfatları, telif ve tercüme ve yayınlanacak eserlerin basımı kaplanması giderleri, film 
ve film makinesi satmalımı, film developman ve saire giderleri, haberalma ve propaganda giderleri. 

Çalışma Bakanlığı 

B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Baskı, yayım, klişe, resim, yazı, makale tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için ge

rekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri ve bunların dağıtılması için yapılacak her türlü gderleri. Çalış
ma Bakanlığının maksat ve işleriyle ilgili eski ve yeni eserleri arama, toplama, düzenleme ve onarma 
ve bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, çalışma ve memlekette iş terbiyesi propa
gandası bakımından faydalı görülen film ve müzikle yapılacak her türlü yayım ve bunların ilânı, 
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konferans, yazı, söz ve filmlerin telif, tertip, kopya, teksir ve tercüme hakları giderleri, kongre ve 
konferanslarda tutulan seno tutanaklarının teksir ve tercümeleri, Bakanlığı ilgilendiren her türlü 
rapor, yazı ve vesikaların kopya, teksiri, Çalışma ve îş Kanunlarını ilgilendirecek şekilde yayınlan
mış herhangi yazı veya konferanslardan Bakanlık tarafından alınmasına lüzum görülenlere verile
cek karşılıklar. Kitap, broşür, dergi ve benzerlerine konmak üzere münferit veya albüm halinde da
ğıtmak veya saklamak üzere, satın alınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerleri
nin gider ve karşılıkları, çalışma ve iş hareketlerini ve bu yoldaki gelişmeyi tesbit için çektirile
cek film ve resimlerin re benzerlerinin giderleri. 

B. 453 - M. 4 — Milletlerarası çalışma konseyi üyeliğinin başka her çeşit giderleri 
Üyeliğin 'büro ve temsil için ihtiyar edeceği her çeşit giderlerle tercüme ve yazdırma ücretleri. 

B. 476 — Kurs giderleri 
Kursa gelecek öğrencilerin yolluğu, gündeliği ve bunlar ile kura için kiralanacak yerler karşılığı, 

inceleme gezileri giderleri, aydınlatma, ısıtma, kursa ait eşya, kitap, bülten ve her çeşit giderler ve 
sınav giderleri. 

İşletmeler Bakanlığı 

B. 301 - M. 4 — Aydınlatma 
Asansör motorunun cereyan bedeli giderleri. 

B. 307 - M. 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri 
Dışardan memleketimize getirilecek yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince verilmesi lâzım-

gelen geliş ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket içinde bir ödev ile 
yapacakları seyahatlerde verilecek yolluk ve gündelikleri ve başka gerekli giderleri ve tercüman
ların yolluk ve gündelikleri giderleri'. 

B. 403 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça resmî işler için hususi müracaatlara mektup veya telgrafla verilecek cevap, satın-

alınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, sigara ve meşrubat yerli ve yabancı kişiler için yapı
lacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri ile çeşitli yardımlar ve diğer bütün temsil giderleri. 

B. 451 - M. 1 — Satmalına ve abone giderleri 
Her türlü kitap, dergi, broşür, harita ve gazete alım ve abone karşılıkları. 

M. 2 — Başka her çeşit giderler 
Her çeşit telif, tercüme hakları basım ve yayım, kaplama karşılık ve giderleri ve filim, filim 

makinesi satınalma hazırlama ve kiralama karşılıkları, haber alma ve propaganda giderleri. 

B. 457 — tç kongreler 
Memleket içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle, çağrılacak kimselere verilecek yol

luklar va kongrelere ait tutanak, rapor ve sair basım, şölen ve diğer bütün giderleri. 





1949 
Yılı Bütçe Kanununun beşinci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak (E) cet
veline giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetliler için Bakanlar Kurulu 

karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 



o 

BÜYÜK MÎLLET ME0LÎ3İ 

Bütçe Kanununun 5 nci maddesi mucibiîîce (E) cetveline dâhil olan Meclis geçici hizmetlileri 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

G 1 Saymanlık tasnif memuru 
Tamirat memuru 
Amele 

» 
> 
» 
» 

Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

» 
Berber 
Aşçı 
Şoför 

» 
Elektrik ya 
Marangoz 

ırdımcısı 
» 

Sayı 

1 
1 
3 
3 
1 
1 
G 
1 
2 
o 
4J 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

J > elıer i 
Lira K. 

300 
2(i0 
100 
115 
200 
13.3 
115 

80 
78 

100 
30 

KİO 
235 
300 
2fi0 
150 

Hizmet 
süresi 
Ay 

l 
12 
1 
1 
5 
5 

10 
12 
1 
1 

12 
U 
-~> 

10 
• ) 
o 

Tu lan 
Lira K 

6 2 

Millî Saraylar geçici hizmetlileri 

Yorgancı ve döşemeci I 
KaloriCer-ci ve su işleri memuru ! 
Tasnifçi (Eski dosyalar için) 1 
Elektirikçi 1 

rir 1 

200 
133 
150 
i 50 
K8 

7 
7 
4 
4 
4 

BAŞBAKANLIK ARŞİV AYIEMA KUEÜLU 

Başbakanlık Ar§iv Ayırma Kurulu (E) cetveli 

65 Geçici hizmetler ü e re ti Eski yazılar uzmanı 
Eski metinler tclhit^isi 

» -î> •» 

» » » 

1 
1 
6 
6 

270 
»)•.>'! 
175 
150 

2 
2 
2 
2 

540 
400 

2 .100 
1 800 



Uygulanan kadroya iiljkin gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi Tutarı 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Mücellit 1 130 2 2G0 

Toplam 15 51 160 

Başbakanlık Arşiv Umum Müdürlüğü Arşiv Ayırma Kurulunun 1949 yılı 10 aylık kadrosu 

65 Geçici hizmetler ücreti Eski yazılar u;mıanı [*] 
Eski metinler uzmanı [**] 
Eski metinler telhisçisi [***] 

» » » 
Ayrırıeı 
.Mücellit 

» yardımcısı 
Temizleyici 

Toplam 

1 Ekim 1949 - 31 Aralık 1949 tarihine kadar kabul edilmiş 3 aylık kadro 

65 Geçici hizmetler ücreti Temizleyici 11 100 3 3 300 

3 
5 
10 
12 
7 
1 
1 
5 

44 

350 
300 
250 
200 
175 
175 
130 
100 

1 050 
1 500 
2 500 
2 400 
1 225 
175 
130 
500 

9 480 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Barem içi 

107 Çeşitli hizmetler ücreti Propaganda mücaviri (Uzmanlık) 1 875 2 1 750 

ISTATISTIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

130 1 1940 - 1945 nüfus sa- Başsayıcı 1 230 2 460 
yımları tasnifi Şifreieyici 2 170 2 680 

[*] Siyakat, divani, divani kırması, talik, nesih, kufi gibi çeşitli eski yazıları okuyanlar, 
[**] Ferman, irade, maruzat, mühimme telhis defter ve kayıtlarını okuyup anlamakta ve tarih, 

tuğra mühür ve imzaları ve rumuzları tahlilde mümaresesi olanlar. 
[•**] Hulâsa fişlerini tanzim edebilecek derecede sitakat, divanı, divanı kırması, talik, nesih kufi 

gibi eski yazılardan bir veya birkaçını okuyabilenler. 



uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. J£ A d ı Görevin çeşidi 

Fiş memuru 
» » 
» » 
» » 

Ambaljcı 
Hamal 
Odacı 

Sayı 

10 
25 
36 
18 

t» 

4 
3 

Beheri 
Lira K. 

130 
115 
100 
85 
120 
100 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Tutan 
Lira K 

4 160 
2 750 
7 200 
3 060 
480 
800 
600 

Toplam 107 23 190 

130 1 1940 • 1945 nüfus sa- Hollerith tasnifçisi 
yımlan tasnifi Baştasnifei 

» vardmıcısı 

Tasnifçi 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
27 
23 
40 
55 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
85 

2 200 
1 900 
3 200 
1 400 
2 400 
2 000 
900 
800 

2 800 
16 200 
11 500 
16 000 
18 700 
. 

Toplam 160 80 000 

130 1 $$10 - 1945 nüfus aa- Hollerith tasnifçisi 
yımlan tasnifi Baştasnifci 

Tasnifçi 

yardımcısı 

1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
5 
12 
35 
40 
55 

„ 

550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 

4 
4 
.4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

2 200 
1 900 
4 800 
2 800 
3 600 
2 000 
900 

4 000 
8 400 
21 000 
20 000 
22 000 
, _ 

Toplam 93 600 



Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi Tutarı 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Zirai İşletme anketi tasnifinde çalıştırılacak olan geçici hizmetlilerin 1 . V . 1949 tarihinden geçerli 
olmak üzere 8 aylık kadrosu 

130 2 Zirai işletme tasnifi Tasnit'çi 20 100 4 16 000 
anketi 

İstatistik Genel Müdürlüğünce 1950 yılında yapılması tasarlanan ziraat sayımı ile ügüi hazırlıklara 
yardım etmek üzere memleketimize gelmesi gereken Dr. Ramkrishna Mukherjee'nin 1 . VIII . 1949 

dan 31 . X . 1949 gününe kadar kadro cetvelidir. 

131 Yabancı uzman ve hiz- Yabancı uzman 1 1200 3 3 600 
metlilerle tercümanla
rının, ücreti 

131 Yabancı uzman ve hiz- Yabancı uzman 1 1200 3 
metlilerle tercümanla
rının, ücreti 

153 Geçici hizmetliler üc- Tasnif çi 
reti Marogra t" bakıcısı 

i Eşel muhafızı 

Toplam 

t 
1. 
1 

3 

125 
120 
75 

10 
10 
10 

1 250 
1 200 

750 

3 200 

TAPU VE KADASTEO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(E) ctvelinden ücret alan Tapu ve Kadastro Okulu yönetim ve öğretim kurumu ile tapu arşivlerinin 
ynilenmesi i§lerinde Ocak ve Şubat 1949 aylarında çalıştırılanlara ait liste 

222 Geçici hizmetliler üc
reti 

Mutemet ve ayniyat memuru 
idare m emi: m 
Öğretmen f*| 

Hizmetliler 

Daktilo 
Bahçivan 
Bakıcı 
Başodacı 
Odacı 
(tece. bekçisi | **] 

1 
1 

26 

1 
1 
1 
1 
9 
2 

200 
150 
150 

125 
150 
90 
90 
75 
75 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

400 
300 

4 765,16 

250 
300 
180 
180 

1 316,13 
300 

[*] 22 öğretmen saat hesabiyle ve 4 öğretmen de 1/3, 2/3 nispetinde ücret aldıklarından istih
kakları hakiki miktar üzerinden gösterilmiş ve Ocak ayında iki öğretmen ücret almamıştır. 

[**] 75 liralık bir odacı 3 . 1 . 1949 da ve aynı ücretle müstahdem diğer bir odacı 12 .1.1949 
da işe başladıklarından istihkakları, tutarı hanesinde hakiki miktar üzerinden gösterilmiştir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Irkiyi l i r a K. Ay Lira K. 

Tapu arşivlerinin yenilenmesi işlerinde çalıştırılan hizmetliler 

Arşiv ayırıcısı 
» » 

Âr;iv fişeisi 
Daktilo 
Ba^ciltçi 
Ciltçi 

» 
Defterci 
Odacı [*] 

Tapu ve Kadastro Okulu Yönetim Kurulu ile tapu arşivlerinin yenilenmesi işlerinde çalıştırılacak
ların 1 . III . 1949 dan 31 . XII . 1949 larihine kadar kadroları 

;5 
4 
ı 
1 

11 
t 

I. 
1 
î 
(i 
1 

200 
175 

115 
150 
240 
200 
l.;>0 
100 
î)() 

9 
') 
9 

iT 
o< 

9 
9 
9 

1 400 
300 

2 530 
300 
4 00 
400 
300 

1 200 
150 

222 Geçici hizmetliler üc- Müdür 
re ti Mutemet ve ayni 

İdare memuru 
Öğretmen 

memuru 
1 300 

200 
J50 
150 
3 50 

10 
10 
10 
10 

Hizmetliler 

Daktilo 
Bahçıvan 
Bak-ieı 
iiaşodaeı 
OcîU'i 
<l<r.e bekçini 
Çamaşırcı 

1 
1 
1 
1 
<) 
2 
• > 

135 
150 
i)0 
00 
75 
75 
75 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Tapu arşivlerinin yenilenmesi işlrinde çalıştırılacak hizmetliler 

Arşiv ayırıcısı 

» necisi 
Daktilo 
Takipçi 
i-'.aşeiltçi 
(Jiltç.i 

» 
Defterci 
Odacı 

i 
1 
1 
l 

1 
1 
î 

G 
1 

200 
17.5 
1,0 

1,4) 
250 
230 
200 
.150 
100 
90 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

[*] Bir arşiv odacısı 90 liralık kadroda 75 lira ücret ah) akladır. 
[**] 3888 saydı Kanuna göre saat hesabiyle ücret alacaklardır. Okul Temmuz ve Ağustos 1940 

aylarında tatil olacağından 8 aylık kadrolar diğer aylara aittir. 



MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

245 

245 

Geçici hizmetliler üc- Haritacılık kursu öğretmeni 6 150 
reti (Kara, Hava,, De
niz, As. Pab., Harita) 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 

Geçici hizmetliler üe- Tercüman 
reti » 

Toplam 

2 700 

2 
12 
10 

G25 
574 
422 

9 
9 
9 

11 250 
61 992' 
37 980 

111 222 

246 1 Kara Tercüman 

» 
» 

Ordunans uzma.ni 
ILvrb Akademisi öğretmeni 

» » » 
Askerî Tatbikat Okulu öğretmeni 
Harb Okulu öğretmeni 

1 
12 
G 
1 
8 

10 
1 
1 
2 

i 2 
1 

651 
625 
574 
514 
499 
422 

1732,78 
1000 
1900,49 
G25 
G00 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 302 
15 000 
6 888 
1 028 
7 984 
8 440 
3 465,56 
2 000 
7 601,96 
2 500 
1 200 

Toplam 45 57 400,52 

246 2 Hava 

246 3 Deniz 

Uzman 
» 

Tercüman 
-» 

Toplam 

Tabiye uzmanı 
Tormadinamik uzmanı 
Seyit uzmanı 
Top uçaksavar uzmanı 

Toplam 

3 
o O 

1 
2 

7 

1 
1 
1 
1 

4 

2228,74 
2920,13 
500 
400 

3325,18 
3228,74 
3087,86 
1923,97 

2 
<> 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

6 457,18 
17 520,78 
1 000 
1 600 

26 577,26 

6 650,36 
6 457,48 
6 175,72 
3 847,94 

23 131.50 

246 4 Askerî Fabrikalar Uzman 1 899,12 2 1 798,24 

http://uzma.ni


8 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin yesKİİ 

. 
Say* 
... „.... 

Hizmet 
Beheri süresi 

Lira: K. Ay 
. „ .. „ 

Tutarı 
Lira K 

Yabancı uzman ve hizmetliler11 tercümanlarının ücretleri 

246 1 Kara Tercüman 
» 

» 

1 
>> 
2 
5 

625 
574 
499 
422 

2 
2 
J-l 

•) 

1 250 
2 096 
1 996 
4 220 

Toplam 9 562 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

246 2 Hav» Uzman albay 
•» yarbay 

1 3228,74 
3 292045 

2 6 457,48 
2 17 520,90 

Tonlum 

Yabancı uzman ve hizmetlüerU tercümanlarının ücretleri 

246 3 Denk Makina uzmanı 
D. S. A. 
Radar uzmanı 
D. S. A. uzmanı 

Toplam 

2a 978,38 

1 2690,39 
1 2690,39 
1 2690,39 
1 1145,80 

2 
2 
2 
2 

5 380,78 
5 380,78 
5 380,78 
2 291,60 

18 433,94 

246 1 Kara 

Yabancı uzman ve hizmetUlerh tercümanlarının ücretleri 

Yabancı tercüman 1 
» » I 
» » \ 1*1 
» » ı 
» » I 

Türk tercüman 
» • > 

» » 
» » 

Yabancı öğretmen 
» » 
» » 
» » 

Toplam 

•) 
l 
2 
1 
5 
1.3 
4 
12 
6 
2 
1 
2 
1 

52 

651 
625 
574 
514 
422 
625 
574 
499 
422 
1900,49 
1000 
625 
600 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

13 020 
6 250 
11 840 
T> 140 
21 100 
81 250 
22 960 
49 880 
25 320 
38 009,80 
10 000 
12 500 
6 000 

312 909,80 

[*] Yabancı bulunmadığı takdirde Türk kul! anıl ir. 



9 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

246 2 Hav 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

Uzman albay 
Uzman yarbay 
Türk tercüman 

» » 
Uzman 

Toplam 

1 
3 
1 
2 
1 

8 

3228,74 
3087,86 

500 
400 

1732,78 

10 
10 
10 
10 
3. 

32 287,40 
92 635,80 
5 000 
8 000 
5 198,34 

143 121,54 

Yabancı uzman ve hizmetlüerle tercümanlarının ücretleri 

246 3 Deniz Tabiye öğretmeni 
Termodinamik uzmanı 
Seyir uzmanı 
Makina uzmanı 
D. S. A uzmanı 
Radar uzmanı 
Top uçaksavar uzmanı 
D. S. A. uzmanı 
Dil öğretmeni 

» 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-t 

1 
1 
1 

10 

3325,18 
3228,74 
3087,86 
2690,39 
2690,39 
2690,39 
1923.97 
1145,80 
2690,39 
2690,39 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

33 251,80 
32 287,40 
30 878,60 
26 903,90 
26 903,90 
26 903,90 
19 239,70 
11 458,00 
26 903,90 
26 903,90 

261 635,00 

Yabancı uzman ve hizmetlüerle tercümanlarının ücretleri 

246 4 Askerî Fabrikalar Uzman 1 899,12 10 8 991,20 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

318 

Kaymakamlık kursu 

Geçici hizmetliler üe- öğretmen 
reti îdare memuru ve mutemet 

Daktilo 
Dağıtıcı. 

1 
1 
2 
l 

350 
275 
175 
125 

2 
2 
2 
2 

700 
550 
700 
250 



— 10 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider • Hizmet 

tertibinin Beheri süresi Tutarı 
P>. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira: K. Ay Lira K. 

Konferans [*] 89 15 — 1 335 

Toplam 3 535 

't; y\ 'f->'J-9l »' * f ' î - " ' * K-V **>i-' «•?•• 4 * ' Meslek kursu 

öğretmen 10 150 
Daktilo l 150 
Konferans [*] 18 5 

Toplam 

Kaymakamlık kursu toplamı 
Meslek Kursu toplamı 

Toplam 

Kaymakamlık ve içişleri meslek kursunda çahstınlacaklann 1 . ı:l . 1949 dan 31 . XII . 1949 
tarihine kadar kadroları 

Kaymakamlık kursu 

2 
2 

3 000 
300 
90 

3 390 

3 553 
3 390 

6 925 

318 Geçici hizmetliler üc- Müdür 1 150 10 1 500 
reti öğretmen ' 1 350 10 3 500 

Konferans f##] 400 15 6 000 

Hizmetliler 

idare ve teksir memuru ve mu
temet 1 275 10 2 750 
Daktilo 2 175 10 3 500 
Dağıtıcı 1 150 10 1 500 

18 750 

Meslek kursu 

Müdür 
öğretmen [***] 
Konferans [•*] 

1 
10 
200 

150 
150 
5 

10 
5 

1 500 
7 500 
1 000 

[*] Tahakkuk evrah, şimdiye kadar saymanlığa tevdi edilmemiş olduğundan bu adedUr telefonla 
tesbit edilmiştir. 

[**] Konferansçılar haftada dört saatten fazla konferans veremezler. 
[***] Bu kadrolardan yalnız 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre ücret verüir. 



Üyguİanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

- 1 1 -

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

Daktilo 

İîizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 

1 150 10 

Tutarı 
Lira l 

1 500 

11 500 

Kaymakamlar kursu toplamı 18 750 
Meslek kursu toplamı 11 500 

Toplam 30 250 

İçişleri Bakanlığında istihdam edüecek nüfus uzmanı kadrosu 

319 Yabancı uzmanlar ve Nüfus işleri uzmanı 1 2000 4 
hizmetlilerle tercüman
larının ücretleri 

Ankara Polis Kursunun 1949 yılı Ocak ve Şubat aylarında kullanılan kadro cetveli 

349 Geçici hizmetliler üc- Konferansçı (Ocak 1949) 9 150 5 750 
reti » (Şubt 1949) 9 140 , 5 700 

Toplam 1 450 

Çeşitli polis kurslarında çalıştırılacak öğretmen ve konferansçüann 1 . III . 1949 dan 31 . XII . 
1949 tarihine kadarki kadroları 

349 Geçici hizmetliler üc- Kurs öğretmeni 9 150 
reti Konferansçı (Beher konferans) 135 10 

» » > 770 5 

öğretmen ve konferansçılar hakkında 3888 sayılı Kanun hükmü uygulanır. 

Çe§itli polis kurslarında çalıştırılacak öğretmen ve konferansçıların 1 . III . 1949 dan 31 . XII . 
1949 tarihine kadarki kadroları aşağıdaki esaslara göre uygulanacaktır. 

Kurs öğretmeni [*] 
Konferansçı (Beher konfe
rans) 
Konferansçı (Beher Konfe
rans) [**] 

9 

135 

770 

100 

10 

5 

9 000 

1 350 

3 850 

Toplam 14 200 

[*] öğretmenlere haftada 4 saati geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun gereğince ders saati başına 
ücret verilecektir. 

[•*] Bir kişiye haftada 4 saatten fazla konferans verilemez. Konferansçılara beher konferans için 
Polis Enstitüsü yüksek kısımlarında (10) ve diğer kurslarda (5) er lira ücret verilir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

349 Geçici hizmetliler üc- Hekim 
reti Hemşire 

îaşe ve hesap memuru 

Beheri 
Sayı Lira; K. 

1 250 
1 150 
1 150 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 

Tutarı 
Lira K 

2 500 
1 500 
1 500 

MALÎYE BAKANLIĞI 

Hazine Genel Müdürlüğü 

442 Geçici hizmetliler ücreti 

5 500 

Aşçı 
Hademe 

Hizmetliler 

Toplam 

1 
2 

100 
90 

10 
10 

1 000 
1 800 

2 800 

Merkezde 
liler : 
Tercümanı 
Sayıcı 

» 

çalıştırılacak hizmet-

Toplam 

1 
3 
2 

475 
175 
150 

10 
o ö 

3 

4 750 
1 575 

900 

7 225 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Av Vergisi işleriyle illerde kul
lanılacak hizmetliler : 
Av Vergisi denetçisi 
Av Vergisi memuru 
Av Vergisi Muh. memuru 
Av Vergisi Muh. memuru 

Toplam 

2 
7 

14 
28 

150 
125 
100 
75 

10 
10 
10 
10 

:; ooo 
8 750 

14 000 
21 000 

46 750 



l â -
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. Ad ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay 

Kaldırılan vergiler artıkları iş
lerinde merkezde kullanılacak 
hizmetliler : 
Tasnifçi 1 125 10 

» 2 100 10 

Tutarı 
Lira K. 

1 250 
2 000 

Toplam 3 250 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Motorlu taşıtlar 
tesviye işlerinde 
hizmetliler : 
Depo mesul âmiri 
Teknisiyen 

» 
Bekçi 

. — - , » . . .,.„ _, 

tamir atelyesi 
çalıştırılacak 

Toplam 

1 
1 
1 
1 

400 
550 
350 
100 

2 
2 
2 
2 

800 
1 100 

700 
200 

2 800 
—rv. r. 

Mülî Emlâk Genel Müdürlüğü 

İllerde çalıştırılacak memurlar: 
Mimar 

tilerde çalıştırılacak hizmetliler: 
Sürveyyan 
Fiş memuru 

Toplam 

Genel toplam 

1 300 

300 
225 

10 

10 
10 

3 000 

3 000 
11 250 

17 250 

77 275 

442 Geçici hizmetliler ücreti Teknisiyen 
Depo mesul amirliği 
Bekçi 

550 
400 
100 

Maliye Meslek Okulu (Meteoroloji kısmı) *" * * ç " »* » " 

442 Geçici hizmetliler ücreti Öğretmen t*] 14 150 7 14 700 

[•] Öğretmen kadrolarında çalıştırılacaklara 3888 sayılı Ranmün 3 ncü maddesi gereğince saat 
hesabiyle ücret verilecektir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

14 

Görevin çeşidi 

Hizmei 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Fiş memuru geçici hizmetliler kadrosu (Merkez) (15 Ağustos 1949 dan 31 Aralık 1949 a kadar) 

442 Geçici hizmetliler ücreti Piş memuru 2 150 1 500 

Hesap uzmanları kurulunda çalıştırılacak yabancı uzman kadrosu 

443 Yabancı uzmanlarla Uzman .1 1000 10 10 000 
tercümanlarının ücreti 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANLIĞI 

3238 sayüı Kanuna göre çalıştırılan eğitmenlere ait isimsiz kadro çizelgesi 

559 3 Eğitmenler ücreti Eğitmen 

Toplam 

5500 
800 
500 
500 

7300 

41 
50 
60 
41 

12 
12 
12 
fi 

2 706 000 
480 000 
360 000 
123 000 

3 669 000 

1 . VII . 1949 dan 31 . XII . 1949 tarikine kadar geçerli olmak üzere 3238 sayılı Kanuna göre ça
lıştırılan eğitmenlere ait isimsiz kadro çizelgesi 

559 3 Eğitmenler ücreti Eğitmen 282 41 6 69 372 

îmam ve Hatip kurslarında geçici olarak çalıştırılacaklara ait isimsiz kadro cetveli 

560 Geçici hizmetliler ücreti öğretmen 6 200 1 1 200 

Genel kâtiplik tasnif işleri 

560 Geçici hizmetliler üc- Tasnif şefi 
reti » memuru 

Yazıcı daktilo 

» » 
Mütehassıs ciltçi 
Temizleyici 

Eğitmen kursları 

Mimar 
Ambar depo memuru 

1 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
1 

1 
1 

270 
210 
175 
150 
130 
125 
100 
135 
95 

475 
150 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

540 
1 680 
1 400 
600 
520 
750 
400 
270 
190 

950 
300 



— 15 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı GÖTevin çeşidi 

Kayıt memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Yapı ve tesis teknisiyeni 
Elektrikçi makinist 
Makinist 
tşçi 

Sayı ] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

150 
130 
170 
100 
255 
255 
225 
100 

Köy okulları inşaatında çalışacakların kadrosu 

Başteknisiyen 
Yapı ustası veya kalfası 

» •» » » 
» » » > 

Bekçi 

1 
1 
3 

47 
2 

550 
200 
200 
200 
75 

İslâm Ansiklopedisi hazırlama memurları kadrosu 

Hazırlama memuru 
» » 

1 
3 

190 
85 

• 
İslâm Ansiklopedisi memur ve hizmetliler kadrosu 

Fiş memuru 
Odacı 

4 
1 

150 
110 

İnönü Ansiklopedisi memur ve hizmetliler kadrosu 

idare memuru 
Kartograf 
Fiş memuru 

» » 
» » 

Dağıtıcı 
Tasnif memuru 
Daktilograf 

» 
» 

Fotoğrafçı çırağı 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
2 

225 
225 
190 
170 
150 
110 
150 
150 
140 
115 
100 
100 

İnönü Ansiklopedisi hazırlama memurlar* kadrosu 

Hazırlama memuru 
» » 
» » 
» » 
> » 

3 
1 
7 
2 
1 

250 
210 
130 
115 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
1 

.2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

Tutan 
Lira K. 

300 
260 
340 
200 
510 
510 
450 
200 

1 100 
400 

1 200 
9 400 

300 

380 
510 

1 200 
220 

450 
450 
380 
340 
300 
220 
300 
300 
280 
230 
200 
400 

1 500 
420 

1 820 
" 460 

200 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Yayım bürosu kadrosu 

Tashihçi 

Tasnif çi 
» 

Sayı I 

1 
1 
1 
1 

k eserler hazırlama memurları kadrosu 

Hazırlama memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Meslekî ve teknik öğretim 

inşaat tekniaiyeni 

1 
1 
1 
1 
1 

4 

Beheri 
jira K. 

210 
210 
170 
170 

200 
115 
115 
115 
115 

500 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
9 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

Tutarı 
Lira K. 

420 
420 
340 
340 

400 
230 
230 
230 
230 

4 000 

Toplam 40 170 

5210 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince köy okulları inşaatında çalıştırılacaklara ait kadroları 
1 Mart 1949 tarihinden itibaren 31 Aralık 1949 tarihine kadar 

Hizmetliler 

Merkez 

560 Geçici hizmetliler üc~ Başteknisiyen 
reti 

550 10 5 500 

lüer 

Yapı ustası veya kalfası 

» » 

Bekçi 
ÎSÇİ 

1 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 

200 
175 
200 
175 
100 
150 
125 
100 

10 
10 

8 
8 

10 
8 
9 
7 

2 000 
5 250 
3 200 
4 200 
2 000 
1 200 
2 250 

700 

Toplam 26 300 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Merkez Teşkilâtında çalışan t eknisiy enlerin 1. III. 
1949 gününden 31 . XII . 1949 yılına kadar 10 aylık kadroları 

560 Geçici hizmetliler üc- inşaat teknisiyeni 
reti 

6 600 10 30 000 

tma'm - Hatip kurslarına geçici olarak çalıştırılacaklara ait isimsiz kadro cetveli 

Barem içi 

560 Geçici hizmetliler üe- Kars öğretmeni 
reti » » [*] 

» » 
» » 

f ] 

Hizmetller 

Müzakereci 
Yönetim memuru 
Din dersleri müzakerecisi 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Yönetim memuru 
» » 

Toplam 

3 
6 
6 
6 
12 
12 

1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

200 
150 
200 
200 
100 
150 

80 
40 
100 
50 
50 
20 
20 
40 
40 

1 
1 
8 
7 
8 
7 

1 
1 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 

600 [1] 
900[1] 

9 600[2] 
8 400[2j 

14 400[2] 
12 600^2] 

80 [1] 
40 [1] 
800[2] 

2 400[2] 
2 100[2] 

960[2] 
840[2] 

1 920[2] 
1 680[2] 

57 320 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı genel kitaplıkların tasnif işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 . III 
1949 dan 31 , XII . 1949 tarihine kadar olan kadro 

560 Geçici hizmetliler üe- Tasnif şefi 
reti » memuru 

» » 
» » 

Yazıcı ve datkilo 
» » » 
» » » 

Mütehassıs mücellit 
Temizleyici 

1 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
1 

270 
210 
175 
150 
130 
125 
100 
135 
95 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

[*] Bu kadrolar 3888 sayılı Kanuna göre ders saati başına ücret verilmek veya 3656 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesine göre ek görevle tâyini yapılmak suretiyle kullanılacaktır. 

[1] 1 . II . 1949 tarihinden 
[2] 1 .III , 1949 tarihinden 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanmakta olan İnönü Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırıla
cak hizmetlilere ait 1 Mart 1949 tarihinden 31 Aralık 1949 tarihine kadar kadro cetveli 

560 Geçici hizmetliler üc- İdare memuru (istanbul'da gö-
reti revlidir) 

Kartograf 
Fiş memuru 

Tasnif memuru 
Tashihçi 
Daktilograf 

Dağıtıcı 
Fotoğrafçı 
Odacı 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

225 
225 
190 
170 
150 
150 
150 
140 
145 
115 
110 
100 
100 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 250 
2 250 
1 900 
i 700 
1 500 
1 500 
1 500 
1 400 
1 450 
1 150 
1 110 
1 100 
1 100 
1 100 

20 700 

Mülî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan çeşitli eserlerin hazırlanması işlerinde çalıştırılacak hizmetli
lerin 1 Mart 1949 tarihinden 31 Arahk 1949 tarihine kadar ödenecek ücretlere ait cetvel 

560 Geçici 
reti 

hizmetliler üc- Tashihçi 
Tashihçi (Aynı zamanda dakti
loluk görevini de yapacaktır) 
Tasnifçi 
Tasnifçi (Aynı zamanda dakti
loluk görevini de yapacaktır) 
Daktilo 

1 

1 
1 

1 
1 

210 

210 
170 

170 
130 

10 

10 
10 

10 
10 

2 100 

2 100 
1 700 

1 700 
1 300 

Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanmakta olan İslâm Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırıla
cak memur ve hizmetlilere ait 1 Mart 1949 tarihinden 31 Aralık 1949 tarihine kadar verilen ücretleri 

gösterir cetvel 

560 Geçici hizmetliler üc- Fiş memuru 
reti » > 

Odacı 

Toplam 

175 10 1 750 
1 
1 
1 
1 

175 
150 
150 
110 

10 
10 
10 
10 

1 750 
1 500 
1 500 
1 100 

7 600 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

560 Geçici hizmetliler üe- Mimar 
reti öörtmen 

Toplam 

Beheri 
Sayı Lira K. 

çalıştırılanlara 

1 475 
60 150 

Hizmet 
süresi Tutarı 
Ay Lira K 

ait kadrolar 

İÜ 4 750 
3 29 700 

34 450 

Yapı 
Makiı 

ve 
ıist 

Hizmetliler 

tesis teknisiyenî 1 
1 

255 
225 

10 
10 

2 550 
2 250 

Toplam 

Genel toplam 

4 800 , 
34 450 

39 250 

Doğu Anadolu ve Edirne İli kalkınması programına göre açılacak kurslarda çalıştırılacak Öğretmen
lerin 1 . IX . 1949 tarihinden 31 . XII . 1949 tarihine kadar dört aylık kadrosudur. 

560 Geçici hizmetliler üe- öğretmen 
reti > 

Toplam 

36 
45 

250 
200 

4 
4 

36 000 
36 000 

72 000 
i _ _ . - • " T 

Yabancı uzman ve öğretmenler kadrosu 1.1. 1949 dan 28 . II . 1949 a kadar iki aylık 
Ortaöğretim 

562 Yabancı uzman, öğret- Yabancı öğre 
men ve hizmetlilerle > 
tercümanlarının ücret- » 
lcri » 

> 
> 
> 

» 

> 
5> 

men 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
1 
2 

800 
700 
610 
525 
475 
470 
450 
410 
400 
380 
390 
325 

1 600 
400 
220 
050 
950 
940 
700 
820 
400 
560 
780 
300 

Toplam 19 720 
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Uygulanan kadroya ilişkin gideı 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin, çeşidi 

Hizmet. 
5e!uH\' süre:-! t Tu I a n 
.•a1 K. Av li'ıvn 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

[Jzman 
Öğretmen 

\) 
o 
!> 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2404 
1566 
1000 
908 
650 
475 
850 
460 
1566 
980 
100 

L. 

9 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

9 616 
9 396 
4 000 
1 816 
1 300 
950 
700 
920 

3 132 
1 960 
200 

Toplam 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 

Profesör 
Öğretmen 

» 

Toplam 

33 990 

2 1346 
1 567 
1 400 
1 100 

2 5 384 
2 1 134 
2 800 
2 200 

7 518 

Siyasal Bilgiler Okulu 

Öğretmen 

İstanbul Eğitim Enstitüsü 

Öğretmen 
•» 

1 350 

2 1200 
1 400 

700 

2 2 400 
2 800 

Gazi Eğitini Enstitüsü 

Öğretmen 
Okutman (Yabancı) 
Öğretmen 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1000 
350 
280 
200 
170 
400 
800 

\> 
2 
2 
0 
LJ 2 
) 
2 

2 000 
700 
560 
400 
340 
800 

1 600 

Toplam 10 300 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

. 

Görevin çeşidi L 

Eski eserler ve müzeler 

Uzman 

Meslekî 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve teknik öğretim 

Toplam 

Sayı ! 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Belıeri 
Lira: K. 

480 

1800 
1000 

700 
450 
400 
350 
325 
300 
250 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Tutarı 
l i r a K. 

960 

3 600 
2 000 
2 800 
1 800 

80 
700 
650 
600 
500 

13 450 
. — 

562 Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücret
leri 

Yabancı uzman 480 10 4 800 

Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik öğretim merkez ve taşra teşkilâtında çalıştırılan yabancı 
uzmanların 1 . III . 1949 gününden 31 . XII . 1949 gününe kadar 10 aylık kadroları 

562 Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücret
leri 

Uzman 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1800 
1000 
700 
450 
400 
350 
325 
300 
250 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

18 000 
10 000 
14 000 
9 000 
4 000 
3 500 
3 250 
3 000 
2 500 

67 250 

Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim dairesine bağlı okullarda çalıştırılacak yabancı öğretmenlerin 
1 . III . 1949 dan 31 . XII . 1949 a kadar 10 aylık kadrosu 

562 Yabancı uzman, öğret- Yabancı öğretmen 
men ve hizmetlilerle » » 
tercümanlarının ücret- » » 
leri » » 

1 
1 
1 
1 

800 
700 
610 
525 
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Jyg 

B. 

ulana 

M. 

m kadroya ilişkin ftider 
tertibinin 

A d ı 

Yabancı 

» 

Görevin çe; 

öğretmen 

> 

> 

;İdİ Sayı 

1 
1 
3 
1 
3 
6 
1 
2 

Beheri 
Lira K. 

475 
470 
45,0 
410 
400 
380 
390 
325 

Hizmet 
süresi 
Ay 

Tutarı 
Lira K 

Siyasal Bügüer Okulu 

562 Yabancı uzman, öğret- öğretmen 
men ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücret
leri 

350 

İstanbul Eğitim Enstitüsü 

Öğretmen 
» 
» 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 
Okutman 
öğretmen 

•» 
•» 
» 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1200 
1200 
500 

1000 
350 
750 
250 
280 
200 

1949 yılı içinde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere 
ait isimsiz kadrodur 

5G2 Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücret
leri 

2 
1 
1 
1 

1566 
567 
902 
100 

10 
10 

4 
10 

1949 yılı içinde Ankara Devlet Konservatuvan ile Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrasında ça
lıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait isimsiz kadro 

562 Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücret
leri 

1 3500 
1 2404 
1 2404 
4 1566 

7 
10 
7 

10 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

•* 

Sayı 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

1260 
1260 
1000 
1000 
1566 
980 
850 
450 
475 
35,0 
350 
600 
250 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
7 

10 
7 

10 
10 
7 

10 
4 
4 
6 
3 
3 

10 

Tutarı 
Lira K. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

21 . II . 1948 tarih ve 3/7091 sayılı kararnameye bağlı Bayındırlık Bakanlığı E cetveli kadroların
dan Başbakanlığın 76 - 1049/6 - 2190 sayılı ve 28 . VI . 1948 tarihli emirleriyle % 25 tasarruf 

yapıldıktan sonraki kısmı gösterir kadro cetvelidir 

'. . - . ' • ; ' . • • Demiryollar İnşaat Reisliği 

Merkez 

618 Geçici hizmetliler ücreti Hekim 1 400 2 

Elâzığ - Van Ilattı inşaat Başmüdürlüğü 

Hekim 1 400 

Trabzon Limanı inşaatı Bölge Müdürlüğü Merkez Bürosu 

Yüksek mühendis 1 625 

Ereğli Limanı İnşaatı Bölge Müdürlüğü Merkez Bürosu 

Mühendis 
Yüksek mühendis 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Sorumlu sayman 
Veznedar 

800 

800 

1 250 

1 
1 

2 
1 
1 

300 
625 

250 
225 
200 

2 
2 

2 
2 
2 

600 
1 250 

1 000 
450 
400 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— 24 

Görevin ceddi 

Hizmet 
Belıerj süresi 

Savı Lira: K. Av 

Yapı ve îmar İşleri Reisliği kontrol kısmı 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (İhtisas mevkii) 2 750 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (İhtisas mevkii) 2 G25 
Yüksek mühendis B. F. Me. veya 
Res. 1 400 

Atatürk Anıt yapımı 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (İhtisas mevkii) 1 750 

Ankara Boğum Evi yapımı 

Kontrol mimar muavini (İhtisas 
mevkii) 1 500 

Büyük Millet Meclisi yapımı 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (İhtisas mevkii) 1 750 

Yeni radyo istasyonları yapımı 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (İhtisas mevkii) 1 750 

Su İşleri Reisliği 

Şube Md. 5 yüksek mühendis) 
(İhtisas mevkii) 1 750 
Ressam (İhtisas mevkii) 1 350 
Tetkik ve tahakkuk memura 2 350 

Toplam 

Hizmetliler 

Demiry ollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Merkez 

618 Geçici hizmetliler ücreti Kayıt memuru 
» »' 

Piş memuru 
Başkopyacı 

1 
1 
2 
1 

230 
200 
175, 
150 

2 
2 
2 
2 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı (iörevm yezidi 

Kopyacı 
» muavini 

Muakkip 
» 

Şoför 

Erzurum temdidi hattı inşaat 

Sürveyyan 
Şoför 

Sayı I 

2 
2 
2 
1 
2 

Beheri 
jira K. 

130 
115 
130 
115 
230 

başmüdürlüğü 

6 
3 

Elâzığ - Van Hattı İnşaat Başmüdürlüğü 

Sürveyyan 
» 

Pansumancı 
Santralci 

» 
Şoför 

» 

10 
4 
1 
1 
1 
1 
6 

150 
175 

175 
•15.0 
130 
150 
115 
200 
175 

Gazianteb - Maraş şube hatları İnşaat Başmüdürlüğü 

Sürveyyan 
» 
» 

Santralci 
Şoför 

» 
Muhafız 

Trabzon Limanı İnşaat Bölge 

Kayıt memuru 
Malzeme depo memuru 
Fiş memuru 
Sürveyyan 
Şoför 
Muhafız 

4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 

J Müdürlüğü 

1 
1 
1 

* 1 
1 
2 

Ereğli Limanı İnşaat Bölge Müdürü 

Tesisatçı 
Kayıt memuru 
Sürveyyan 
Şoför 
Muhafız 

1 
1 
2 
1 
3 

200 
175 
150 
175 
200 
175 
100 

175 
230, 
115ı 
175 
175 
100 

500 
195 
175 
200 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

Tutarı 
Lira K 

520 
460 
520 
230 
920 

1 800 
1 050 

3 500 
1 200 

260 
300 
230 
400 

2 100 

1 600 
1 400 

600 
350 
800 
700 
400 

350 
460 
230 
350 
350 
400 

1 000 
390 
700 
400 
600 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

* * ; , . : - i - - , - * . , « • . 

. 

Görevin 

Tarak 

Kaptan 
ikinci kaptan 
Başmakinîst 
İkinci makinist 
Telsizci (Aynı 
trik işleriyle de 
tır.) 

çeşidi 

gemisi 

zamanda elek-
meşgul olacak-

Makina lostroması 
Yağcı 
Usta gemici (Serdümen) 
Gemici 
Ateşçi 
Kamarot 
Aşçı 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Teknisiyen 
» 
» 
•» 

Fennî tcsîstçı 
» » 

Başmakinist 
» 
•» 

T» 

•» 
» 

Büro şefi 
» s> 

Dosya memuru 
•» » 
» ^ 
» » 

Kayıt memuru 
» » 
» > 
» > 

Teslim alma ve 
» » 
s» » 
» » 
» » 

gönderme Hile. 
* 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
2 
5 
9 

Beheri 
Lira K. 

400 
300 
400 
300 

245 
150 
120 
120 
110 
120 
120 
120 

G25 
500 
370 
300 
500 
225 
370 
325 
300 
270 
250 
225 
300 
250 
200 
175) 
150 
130 
200 
175 
150 
130 
270 
230 
200 
175 
150 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
0 

2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

. 
Tutarı 

Lira K. 

800 
600 
600 
600 

490 
300 
480 
720 
440 
720 
240 
240 

1 250 
2 000 
1 480 

600 
5 000 

450 
710 
050 
600 

1 620 
500 
450 
600 

1 000 
1 200 

700 
300 

2 080 
400 
700 
300 
520 
540 

3 680 
800 

1 750 
2 700 



27 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Ambar memuru 
> » 
» > 
» » 

Mutemet 
» 

Desinatör 
> 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi 
Daktilo 

» 
» 
» 

Piş memuru 
Takipçi 
Kopyacı 
Şoför 

» 
» 

Sürveyyan ve puvantör 
» * 
» > 
•» » 

Hademe ve bekçi 
» s> 
» » 
» > 

Sayı 

şart) 

3 
2 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
5 
3 
9 
3 
1 
1 
8 
8 
1 

Beheri 
Lira K. 

250 
200 
175 
150 
250 
200 
225 
200 
250 
175 
150 
130 
120 
210 
150 

15,00 
230 
200 
175 
175 
150 
130 
120 
110 
100 
90 
80 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 ' 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Tutarı 
Lira K. 

1 500 
800 

1 400 
1 200 

500 
2 000 

450 
400 
500 

2 100 
600 

1 560 
240 
840 
300 
300 

1 840 
800 

1 750 
1 050 
2 700 

780 
240 
220 

1 600 
1 400 

160 

Malzeme Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Muakkip 

1 
1 
1 

150 
130 
115 

2 
2 
2 

300 
260 
230 

istanbul Malzeme Grup Amirliği 

Ambar, mutemed, teslim alma 
ve gönderme memuru 
Teslim alma ve gönderme Me. 
Sürveyyan ve puvantör 

Hademe ve bekçi 

1 
1 
1 
1 
1 

270 
175 
200 
175 
100 

2 
2 
2 
2 
2 

540 
350 
400 
350 
200 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı (Jörovin çeşidi 

Yapı ve İmar İşleri 

Fennî tesisatçı (tl lerdek 
larda kullanılacak) 

» 
» 
» 

Feun ' tesisatçı 
» » 
» » 
2> » 

» 
» 
» 

Tesisat sürveyyanı 
Sürvcyynn 

» 
» 
» 
» 

SJ 

Reisliği 

i in.şaat-

» 
» 
» 

ı y 

•) 
1 
8 
3 
2 
3 
'> 
3 
9 
8 
9 

25 
6 
5 

Beheri 
Ura: K. 

500 
400 
370 
270 
500 
370 
325 
270 
220 
100 
165 
140 
120 
105, 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

T u t u n 
Lira K 

2 000 
800 

5 1)20 
1 620 
2 000 
2 220 
1 300 
1 620 
3 !)60 
3 040 
2 970 
7 000 
1 440 
1 050 

Atatürk Anıtı yapımı 

Bahçe teknisiyeni 
Sürvevvan 

Şoför 

1 
i 
9 

1 
1 

400 
190 
ı r.5 
140 
200 

2 
2 
o 
2 
2 

800 
760 
660 
280 
400 

Ankara Doğum Evi yapımı 

Bekçi 
Makinist 

105 
190 

420 
380 

Büyük Millet Meclisi yapımı 

Başteknisiyen 
Fennî tesisatçı 
Teknisiyen 

» 
» 

İdare memuru 
Dosya ve tasnif memuru 
Depo memuru 
Kayıt ve teslim memuru 
Puvantör 
Daktilo (yabancı dil bilmesi şar t ) 
Odacı 
Sürveyyan 

> 
» 

Şoför 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

875 
750 
750 
625 
550 
300 
300 
250 
175 
200 
250 
100 
275 
250 
150 
200 

9 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 750 
1 500 
1 500 
2 500 
2 200 

600 
1 200 

500 
350 
400 
500 
400 

1 650 
500 
300 
800 
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Uygulanan kadroya ilişkin t '̂ider 

tertibinin 
B. M. A d ı G örevin ce 'idi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Savı Lira: K. Av Lira K. 

Ankara Tıp Fakültesi yapımı 

Fennî tesisatçı 
Tesisat sürveyyanı 
Sürveyvan 

1 
1 
1 
1 

500 
220 
200 
190 

2 
2 
2 
2 

1 000 
440 
400 
760 

Muamelât kısmı 

Dosya ve tasnif memuru 
» » » 
» » >/ 

Daktilo 
» 

2 
1 
1 
1 
3 

230 
200 
175 
175 
150 

2 
2 
2 
2 
2 

920 
400 
350 
350 
900 

Yeni radyo istasyonları yapımı 

Fennî tesisatçı 1 370 

Su İşleri Reisliği 

Fidanlık memuru veya başbah-
Çivan 

740 

Gönderme 
» 

Gönderme 

ve teslim alma Me. 
» » » 

memuru 
İdare memuru 
Mesaha memuru 
Ambar memuru 

» 
» 

Daktilo 
» 
• » 

7> 

Sürveyvan 
» 
» 
» 

» 
» 

Fidanlık memuru 
Makinist veya motorcu 
Marangoz 
Kaloriferci 
Santralci 
Şoför 

» 
» 
» 

ve elektrikçi 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
9 

18 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
6 
5 

200 
175 
175 
230 
150 
175 
150 
130 
175 
140 
130 
115 
175 
150 
130 
115 
150 
200 
200 
230 
210 
230 
175 
150 
130 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 * 
2 
2 
2 
2 

400 
350 
350 
460 
300 

1 050 
1 500 

520 
700 
280 
260 
690 
350 

2 700 
4 680 
2 530 

300 
400 
800 
460 
420 
920 

1 400 
1 800 
1 300 

345 690 
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tertibinin 
B. M. A d ı 

;kin p;ider 

ı Görevin çe İd i 

Ba^bahçıvan yardımeısı 
Bahçıvan 
Tclörgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
K a n a l a 
Savakçı 

» 
Kanal ve şedde bekçisi 
Kanal bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Oece bekçisi 
kapıcı 

Sayı 

1 
2 
2 
1 
3 
3 

10 
15 
8 
1 
7 

13 
2 

1 

Beheri 
Lira: K. 

175 
150 
110 
100 
110 
115 
100 
100 
90 

115 
90 
80 
00 
00 

Hizmet 
süresi 
Ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
9 

o 

2 
9 

Tutar ı 
Lira K 

350 
G00 
440 
200 
6(50 
090 

2 000 
3 000 
1 440 

230 
1 200 
2 080 

3G0 
İSO 

Toplanı 198 020 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 618 nci (Geçici hizmetliler ücreti) terfihine 5249 sayılı Kanunla 
eklenen 300 000 liralık ödeneğe istinaden 17 . VII . 1918 tarih ve 3/7931 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle kabul buyurudan Ocak - Şubat 1949 aylarında da aynen devam ettirilen Şose ve Köprüler 

Reisliğine ait kadro cetvelidir 

618 Geçici hizmetliler ücreti Tcknisiyeıı 

» 

• » 

Tercüman 
» 

Steno (Lisan bilir) 

>•> 
Fotoğrafçı 
Makinist 

» 

Toplam 

Beyanı: 
Lira 

22 050 Birinci liste 
i98 020 ikinci lis'e 
119 650 Üçüncü liste 

34 
21 
16 
19 

5 
1 
2 
1 
1 
9 

1 
9 

3 
5 

700 
625 
500 
400 
350 
400 
350 
350 
350 
300 
300 
350 
300 
250 

2 
o 
La 

2 
9 

2 
2 
o 

2 
2 
2 
2 
2 
9 

2 

47 
26 
16 
15 
3 

1 

1 

1 
1 
9 

110 

600 
250 
000 
200 
500 
800 
400 
700 
700 
200 
600 
400 
800 
500 

650 

339 720 Ocak - Şubat cldeneĞİ 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

1948 yılı Bütçesinin yabancı uzman ve tercümanları ücreti tertibine müstenit E cetveli kadrosunun 
Ocak - Şubat aylarında kullanılmış olanlarını gösterir cetveli 

Dcmiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

618 Geçici hizmetler ücreti Mühendis 1 900 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Uzman 1 1200 

Yapı ve îmar İşleri Reisliği 

Uzman 1 1600 
1 1200 

1 800 

2 400 

2 3 200 
2 2 400 

Su işleri Reisliği 

Jeolog 

Toplam 

1 1200 2 2 400 

12 200 

Dcmiryollar ve Limanlar înşaat Reisliği 1919 yılı 10 aylık E cetveli kadrosudur 

618 Geçici hizmetliler üc- Teknisiyen 
reti » 

Yüksek mühendis 
Mühendis 
Hekim 
İngilizce tercümanı 
Dosya ve kayıt memuru 

» 5> 

Malzeme depo memuru 
Depo memuru 
Sürveyan 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
16 
3 
9 
11 
2 
o 

700 
G00 
550 
400 
625 
300 
400 
400 
300 
200 
195 
175 
175 
130 
230 
220 
210 
200 
175 
175 
150 
150 
150 
150 

9 
9 
9 
9 
10 
7 
10 
7 
10 
8 
10 
10 
9 
10 
10 
9 
7 
10 
10 
7 
7 
10 
9 
8 

18 900 
10 800 
9 900 
7 200 
12 500 
2 100 
8 000 
2 800 
3 000 
1 600 
1 950 
1 750 
1 575 
1 300 
2 300 
1 980 
2 940 
8 000 
28 000 
3 675 
2 100 
16 500 
2 700 
2 400 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çefıdi 

Santralci 
» 

Pansumancı 
Şoför 

Muhafız 

Topdanı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
o 
4 
1 
9 
3 
7 

95 

Bchcrj 
Lira1 K. 

200 
150 
120 
140 
280 
200 
200 
175 
170 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
10 
8 
10 

Tutarı 
Lira K 

2 000 
1 500 
1 200 
1 400 
4 600 
8 000 
1 400 

15 750 
4 080 
7 000 

200 900 

618 

Şose ve Köprüler 1949 yılı 10 aylık E cetveli 

Geçici hizmetliler üe-- Sorumlu sayman 

kadrosudur 

reti 

Veznedar 
» 

Tenisiycn 
» 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 

Başmakinist 

Büro şefi 
» » 
» » 
» » 

Dosya memuru 
» » 
» » 

•» •» 

\> 
4 
4 
1 
9 
1 
2 
9 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
o 
1 
8 
1 
1 

250 
250 
225 
225 
200 
625 
500 
370 
300 
500 
225 
370 
325 
300 
270 
250 
225 
370 
270 
300 
250 
250 
300 
200 
175 
150 
130 
200 
130 

10 
8 
8 
10 
8 
10 
10 
.10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
10 
10 
8 
8 
10 
10 
10. 
10 
9 
9 

5 000 
8 000 
7 200 
2 250 
14 400 
6 250 
10 000 
7 400 
3 000 

25 000 
2 250 
3 700 
3 250 
3 000 
8 100 
2 500 
2 250 
2 960 
4 320 
3 000 
5 000 
4 090 
9 690 
6 000 
3 500 
1 500 
10 400 
1 800 
1 170 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hademe ve 
» 
•» 
> 
3> 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

Tercüman 
» 

bekçi 
* 
» 
» 
•p 

Şoför ve makinist 
Steno (lisan bilir) 
Steno 

•» 
Fotoğrafçı 
Şoför 

» 

Toplam 

Sayı 

1 
8 
8 
1 
2 

34 
21 
16 
19 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
o 

5 

Beheri 
Lira K. 

110 
100 
90 
80 
90 

700 
025 
500 
400 
350 
400 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
250 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 
10 
$ 

10 
10 
10 
İÜ 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Tutarı 
Lira 

1 100 
8 000 
7 200 

800 
1 440 

238 000 
131 250 
80 000 
70 000 
17 500 
4 000 
7 000 

10 500 
3 500 
3 500 
6 000 
3 000 
6 000 

12 500 

t 021 025 
~— —. 

Yap% ve İmar İşleri Reisliğinin 1949 yılı 10 aylık E cetveli kadrosu 

Kontrol kısmı : 
Yüksek mühendis veya' yüksek 
mimar (ihtisas mevkii) 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (ihtisas mevkii) 
Mühendis, mimar B. P. memu
ru veya ressam 

Hizmetliler : 
Fennî tesisatçı Taşra 

» 
» 
» 
» 

Fennî 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

tesisatçı 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
j> 

» 
» 

•> 

1 

1 

>) 
2 
6 
1 
3 
2 
1 

<•) 

.'» 
1 
2 

750 

625 

400 

500 
475 
370 
300 
270 
500 
475 
400 
325 
300 
250 

10 

10 

10 

10 
10 
to 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 000 

6 250 

4 000 

10 000 
9 500 

22 200 
3 000 
8 100 

10 000 
4 750 
8 000 
9 750 
3 000 
5 000 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Tesisat sürveyanı 
Sürveyan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

8 
9 
1 

14 
18 

l 
7 
3 

Beheri 
Lira K. 

220 
190 
190 
165 
140 
140 
120 
105 

Hizmet 
süresi . 
Ay 

10 
10 
9 

10 
10 
9 

10 
10 

Tutan 
Lira K. 

17 600 
17 100 
1 710 

28 100 
25 200 
1 260 
8 400 
3 150 

Atatürk Anıtı yapımı : 
Yüksek raih ar veya yüksek mü-
nen d is (İhtisas me^ 
Bahçe teknisiyeni 
Sürveyyan 

3> 

» 
Şoför 

Ankara doğumevi : 

,kii) 

Kontrol mimar muavini 
mevkii) 
Bekçi 
Makinist 

(ihtisas 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

l 
2 
1 

750 
400 
190 
165 
140 
200 

550 
105 
190 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

7 500 
4 000 
1 900 
4 950 
1 400 
2 000 

5 5p0 
2 100 
1 900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yapımı : 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (ihtisas mevkii) 
Başteknisiyen 
Fennî tesisatçı 
Teknisiyen 

İdare memuru 
Dosya ve tasnif memuru 
Depo memuru 
Puvantör 
Kayıt ve tesellüm memuru 
Daktilo (yabancı dil bilmesi şart) 
Odacı 
Süerveyyan 

Şoför 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

750 
875 
750 
625 
500 
475 
300 
300 
250 
220 
175 
25,0 
100 
275 
250 
220 
150 
200 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

7 500 
8 750 
7 500 

18 750 
5 000 
4 750 
3 000 
6 000 
2 500 
2 200 
1 750 
2 500 
2 000 
5 500 
2 500 
2 200 
1 500 
4 000 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

"tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi £ 

Yeni radyo istasyonları yapımı : 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (ihtisas mevkii) 
Fennî tesisatçı 

Muamelât kısmı : 
Dosya ve tasnif memuru 

•» » » 
•» » » 

Daktilo 

Ankara Tıp Fakültesi yapımı : 
Fennî tesisatçı 
Tesisat sürveyyanı 
Sürveyyan 

Merkez kontrol kısmı 
Atatürk Anıtı yapımı 
Ankara Doğumevi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yapımı 
Yeni radyo istasyonları yapımı 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
Muamelât 

Toplam 

Sayı 

1 
1 

2 
1 
1 
2 
2 

1 
l 
2 
1 

-; 

Beheri 
Liraı K. 

750 
370 

230 
200 
175 
175 
150 

450 
250 
190 
175 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

Tutarı 
Lira " 

7 500 
3 700 

4 600 
2 000 
1 750 
3 500 
3 000 

4 500 
2 500 
3 800 
1 750 

216 070 
21 75,0 
9 500 

87 000 
11 200 
12 550 
14 850 

373 820 

Su İsleri Reisliğinin 1949 yılı 10 aylık (E) cetveli kadrosu 

618 Geçici hizmetliler üc
reti 

Ressam (İhtisas mevkii) 
Tetkik ve tahakkuk memuru 

» » » » 
(TÖnderme ve teslim alma memuru 

» » » » » 
Gönderme memuru 
idare memuru 
Mesaha memuru 
Ambar memuru 

» » 
» » 

İngilizce bilen daktilo 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
3 
5 
o 
1 
3 
o 

1 
1 

350 
350 
200 
250 
175 
200 
230 
175 
175 
150 
130 
350 
175 
140 
130 
115 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 

10 
10 
10 
10 

3 500 
3 500 
2 000 
2 500 
1 750 
2 000 
2 300 
1 750 
5 250 
7 500 
2 G00 
3 150 
5 250 
2 800 
1 300 
1 150 



— 37 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Sürveyyan 
» 
> 
» 

Fidanlık memuru 
Makinist veya motorcu 
Marangoz 

» 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Santıralci 
Şoför 

•» 
» 
» 

Fidanlık memuru veya başbahçi 
van 
Başbahçıvan yardımcısı 
Bahçıvan 
Tel örgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanalcı 
Savakçı 

» 
Kanal ve şedde bekçisi 

» » » 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Kapıcı 

Toplam 

Sayı 

1 
9 

18 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
5 

1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 

10 
15 
12 
1 
8 

13 
2 
1 

Beheri 
Lira K. 

175 
150 
130 
115 
150 
200 
230 
200 
230 
230 
230 
175 
150 
130 

350 
175 
150 
110 
100 
110 
115 
100 
100 
90 

115 
90 
80 
90 
90 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Tutan 
Lira K. 

1 750 
13 500 
23 400 
12 650 
1 500 
2 000 
2 300 
2 000 
2 300 
2 300 
4 600 
8 750 
7 500 
6 500 

3 500 
1 750 
3 000 
2 200 
1 000 
3 300 
3 450 

10 000 
15 000 
10 800 
1 150 
7 200 

10 400 
1 800 

900 

214 800 

Malzeme Müdürlüğü 1949 10 aylık (E) cetveli kadrosu 

Merkez 

618 Geçici hizmetliler ücreti Kayıt memuru 
Muakkip 

» 

1 
1 
1 

150 
130 
115 

10 
10 
10 

1 500 
1 300 
1 150 

Taşra 

İstanbul Sattnalma Komisyonu 

Ambar, mutemet, teslim alma ve 
gönderme memuru 270 10 2 700 



88 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi Sayı 

Teslim alma ve gönderme me
muru 1 
Sürveyyan ve puvantör 1 

» » 1 
Hademe ve bekçi 1 

Beheri 
Lira K. 

175 
200 
175 
100 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 
10 

Tutarı 
Lira K 

L 75p 
2 000 
l 75,0 
l 000 

Toplam H 13 150 

4598 sayth Kanuna göre 1949 yılı içinde muhtelif il merkezlerinde açılacak dörder ay süreli 12 tane 
yapı kalfa kursuna ait kadrodur 

618 Geçici hizmetliler ücreti Kurs müdürü 12 200 4 9 600 
' öğretmen 36 175 4 25 200 

Hikmetliler 

îdare memuru 12 100 
Daktilo 12 100 
Odacı 12 75 

Toplam 84 

Not : Bu kadroların başlama ve bitim günleri serbesttir. 

Beyan i 
Lira 

200 900 Demir/r.'lar ve Lima ılar İnşaat Reisliği 
1 021 02:. Sosev- <üprt:l< r ite i; ligi 

373 820 ı'apı n- imar İşleri Reisliği 
214 800 Su îş'^i-i Reisliği 
13 150 Malze <ıc Müdürlüğü 
48 000 Yapı iOiıa kursları 

4 
4 
4 

4 800 
4 800 
3 600 

48 000 

1 871 895 Toplam 
339 720 Ocak - Şubat 1949 fiili kadrosu 

2 111 615 Topla i ii 

2 220 000 618 bölüm ödeneği 
2 111 615 Kadroya bağlanan 

8 385 Artan 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

Şose ve Köprüh 

618 Geçici hizmetliler üc
reti 

Görevin çeşidi 

sr Reisliği 1949 (E) cetveli kat 

Teknisiyea 
» 

Amb.-iT şe.ü 
Dosy-ı ve '<ÎV il ıremvıru 

Toplanı 

Beheri 
Hizmet 

suresi 
Sayı Lira K. Ay 

irosuna ek kadrodur 

2 
5 
1 
3 
• > 
1 

750 
700 
625 
425 
300 
300 
250 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Tutarı 
Lira K 

9 000 
21 000 

3 750 
2 550 
5 400 
1 800 
3 000 

46 500 

Yapı ve İmar işleri Reisliği 1949 (E) cetveli kadrosuna ek kadrodur 

Sürveyyan 
» 

Bekçi 

1 
3 
1 
3 
8 
7 

225 
200 
175 
150 
120 
100 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 350 
3 600 
1 050 
2 700 
5 760 
4 200 

Toplam 18 660 

Yapı ve tmar îşleri Reisliği 1949 yılı (E) cetveli kadrosuna verem savaşı ile ilgili işler için yapıla
cak ek kadrolar 

Merkez 

61$ , Geçici hizmetliler üc
reti 

Memurlar 

Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar (İhtisas mevkii) 1 750 3 750 

Hizmetliler 

Büro şefi 
vSürveyyası 
Ambar memuru 
Beke, i 

1 
1 
1 
1 
1 

350 
275 
250 
150 
125 

5 
5 
5 
5 
5 

1 750 
1 375 
1 250 

750 
625 



40 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çe;;idi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

tll er 

Teknisiyen 

Hizmetliler 

Toplanı 

4 
2 
5 

625 
550 
500 

5 
5 
5 

12 500 
5 500 

12 500 

40 000 

Yabancı uzmanlar 1949 yılı (10 aylık (E) cetveli kadrosudur 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

619 Yabancı uzman ve hiz- Uzman mühendis 
metlilerle tercümanla
rının ücretleri 

1 1000 10 10 000 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Yabancı uzman 

Yapt ve İmar İşleri Reisliği 

Yabancı uzman 
» jeolog 

8u İşleri Reisliği 

Yabancı jeolog 

Toplam 

.1 1400 

1 1400 
1 1400 

1 1200 

10 14 000 

10 
10 

14 000 
14 000 

12 000 

64 000 

Beyanı : 
12 200 Ocak - Şubat 1949 fiilî kadrosu tutarı 
64 000 (10) aylık kadroya bağlanan ödenek 

76 200 12 aylık kadro ödeneği. 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

649 Yabancı uzman ve hiz- Yabancı uzman 
metlilerle tercümanla
rının ücretleri 

1 4906,50 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

42 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira- K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Geçici hizmetlerde istihdam olunacak tabip, stajyer tabip ve hasta ilâçlaytcüanntn 1 . III . 1949 tari-
hinden 31. XII. 1949 tarihine kadar olan kadrosu 

678 Geçici hizmetliler üe- Stajiyer tapip 
reti Tabip 

îlâçlayıcı 

2 300 6 3 600 
4 300 4 4 800 

87 100 10 87 000 
20 100 8 16 000 

Toplam 111 400 

1 . / / / . 1949 tarikinden 31 . XII . 1949 tarihine kadar 

Refik Saydam Merkez HıfmsıKha Müessesesi 

679 Yabancı uzman ve hiz- Biyoloji, imalât ve tetkikat şu-
metlilerle tercümanla- besi uzmanı 
rinan ücreti Uzrnan 

Ankara Numune Hastanesi 

Şef makinist ve aletler uzmanı 

1 1908 
2 1200 

500 

Hastaneler ve hastabakıcı laborant yetiştirme okulları 

Talim hemşiresi 4 400 

Hastaneler sağlık ve sosyal yardım müesseseleri 

Hemşire 3 400 

Toplam 

10 19 080 
6 14 400 

10 5 000 

10 16 000 

10 12 000 

66 480 

679 Yabancı uzman ve hiz- Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
metlilerle terötimanla- ha Müessesesi Biyoloji imalât ve 
rının ücreti tatbikat şubesi müdürü (Mü

tehassıs) 1 1908 
Ankara Numune Hastanesi şef 
makinist ve aletler uzmanı 1 500 
Hastaneelr, sağlık ve sosyal yar
dım müesseseleri hemşireleri 1 400 

3 818 

10 00 

800 

Toplam 5 616 



— IS — 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri sûresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1 , III . 1949 tarihinden geçerli kurs kadrosu 

720 Geçici hizmetliler üc- Gümrük kursu öğretmeni 10 150 9 

reti Muhafaza kursu öğretmeni 10 150 9 

Not: 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ders başına beş lira ücret verilecektir. 

720 Geçici hizmetliler üc- Gümrük kursu öğretmeni (0-reti cak - Şubat 1949) 10 150 2 3 000 
Gümrük muhafaza kursu öğret
meni ..(Şubat 1949) 10 150 1 1 500 

Toplam 20 4 500 

TABIM BAKANLIĞI 

763 

763 

Merke» 

Yabancı uzman ve hiz- Tercüman 
metlileriyle tercüman- Nebat hastalıklar uzmam 
larınm ücretleri Şarbon mütehassısı [•] 

Bakteriyoloji ve Serolöji fcurum-
lariyle salgın hastalıkları mü
tehassısı [*] 

1 
1 
1 

540 
1000 
5000 

10 
10 
3 

1 4000 

Yabancı uzman ve hiemetlileriyU tercümanları ücreti 

._ r ,' (Merkez) 

Yabancı uzman ve hiz- Mütercim 
metlileriyle tercüman- Nebat hastalıkları uzmanı 
lannın ücretleri 

Toplam 

1 540 
1 1000 

1 080 
2 000 

3 080 

[•] İtibar torikleri ?(lrJkfy*\fc ige bajlamâlariyle mukayyet olacaktır. 



44 — 
ddroya ilişkin gider 
tertibinin 

A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira 

Yayım işleri başka her çeşit giderleri (Merkez) 

764 Geçici hizmetliler iuv Müze uzmanı [*] 
reti "- ' 'Şifre* steno daktilo 

625 
300 

1 250 
600 

Bakteriyoloji ve seroloji kurumları 

Bölgeler 

Baş preparatör 
Daktilo 

» 

Bağ bahçe kurumlan (Merkez) 

Çay işleri organizatörü 

Tarımsal sava§ işleri (tiler) 

Ambar koruyucusu 
Nebat hastalıkları organizatörü 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

300 
150 
130 

475 

120 
250 

iri Geriel Müdürlüğü Toprak kursu (Merkez) 

Kurs öğretmeni 
Teksirci 

11 
1 

150 
175 

2 
' 2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 

600 
300 
260 

950 

240 
500 

3 300 
350 

Toplam 8 350 

Yayım işleri başka her çeşit giderleri (Merkez) 

746 Geçici hizmetli]er üc- Müze uzmanı [*] 
reti Şifre steno daktilo 

Bakteriyoloji ve seroloji kurumları bölgeler 

Başpreparatör 

Daktilo ? 

1 625 
1 300 

eler 

1 300 
1 400 
1 150 
1 130 

10 
10 

2 
8 

10 
10 

Bağ bahçe kurumları (Merkez) 

Çay işleri organizatörü 1 475 10 

[•] Memur 



Uygulanan kadroya ilişkin gicleı-
tertibinin 

B. M. A d ı 

45 

Görevin çeşidi 

Mizmei 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Tanm alet ve makineleri uzmanlık yatû% kursları (Merkez) 

Tarım alet ve makinaları tekâ
mül kursu öğretmeni [*] 10 200 
Hademesi [••] 1 100 

Tohum tslah istasyonları yatth kursları (Merkez) 

175 
Tohum ıslah istasyonları tekâ
mül kursu öğretmeni 

Tarımsal savaş isleri (tUer) 

Ambar koruyucusu 
» > 

Nebat hastalıkları organizatörü 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü Toprak kursu (Merkez) 

Kurs öğretmeni 
Teksirci 

Toplam 

1 15 gün 
1 

1 150 
1 120 
1 250 
1 300 

* (Merkez) 
11 150 
1 175 

10 
10 
10 

• 7 

9 
10 

51 275 

ÜLAŞTÎÜMA BAKAKUĞÎ 

818 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle tercümanları 
nın ücretleri 

Uzman (İngilizce) 

Toplam 

1 1570 
1 500 

8 140 net 
1 000 » 

4 140 

-r'ın-"",--fl#W7Tı 

[•] Memur. 
TT 1* O A rVÂİ*. 



uygulanan kadroya ilişkin gider Üizmei 
tertibinin Beheri süresi Tutari 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Yüksek Denizcilik Okulunda çalıştırılacak uzmanların 1949 yık Mart - Aralık (E) cetveli kadrosu 

818 Yabancı uzman ve hiz- Uzman (İngilizce) 1 700 10 7 000[ 1 j 
metlilerle tercümanları » » 1 600 10 6 000fi] 
nın ücretleri 

Toplam 2 13 000 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığında çalıştırılacak 5 uzmanın 1 . IV . 1949 - 31 . V . 1949 tarihine kadarki kad
rosu 

851 Yabancı uzman ve hiz- Yabancı uzman 
metlilerle tercümanları- » » 
nm ücretleri 

Toplanı 

3 1665 
2 1310 

5 

2 
2 

9 990 
5 240 

15 230 

fi] öğretmen olarak çalıştırılacaktır. 

>»•• g y ^ g » » - — - - < -


