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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına: 

Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine; 

Tescil edilmiyen birleşmelerle bundan doğan 
çocukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vaka
larının cezasız olarak kaydına dair olan kanun
lar kabul olundu; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere birleşime 
son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Aydın Tunceli 

Dr. M. Germen Necmeddin S ahir Sılan 
Kâtip 

Samsun 
N. Fırat 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

1. 
Raporlar 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü "1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/393) (Gündeme); 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Günaltay 

KÂTİPLER : N. Fırat (Somsun), V. Uzgören (Kütahya), 

« • • ^ 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Vajaflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı ye
di aylık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/397) [1] 

BAŞKAN — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
bütçesinin tümü hakkında söz istiyen var mı? 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Arkadaş
lar, her sene Vakıflar bütçesi konuşulurken bazı 
arkadaşların temenni ettikleri meseleye bu sene 
de ben temas ederek aynı temenniyi arzedeceğim. 

Arzetmek istediğim mesele haclmei hayrat na
mı verilen cami müstahdemi eriyle müftülerin 
maaşlarına aittir. Bu zatların aldıkları aylıklar 
üç beş liradan 40 lira arasındadır. 40 lira ile tak
dir buyurursunuz ki, bu zamanda değil bir oda
cı, belediyelerin temizlik amelesi bulmağa bile 
imkân yoktur. Bunlar bu itibarla hakikaten 
acınacak bir vaziyettedirler. Takdir buyurur
sunuz ki, bütün memurlar baremin müsaadesi 
nispetinde zaman zaman terfia mazhar olmakta
dırlar. Fakat bu zatlar bundan da mahrumdur
lar. Bunlar kendi meslekleri dâhilinde bilgile
riyle temayüz etmiş muhterem zatlardır. Fakat 
maişet durumları hakikaten acıklı bir haldedir. 
Bunları ihmal etmek milletin, Hükümetin şerefi 
il o mütenasip değildir. Gerçi bütçe Komisyonu 

[1] 89 say ıh basmayazı tutanağın sonundadır. 

vo Vakıflar İdaresi bunlar için bütçeye bir para 
koymuştur. Fakat bu para bunların yaralarına 
merhem olamaz vo bir kıymet te ifade etmez. 

Vakıflar idaresinin bundan başka bir yardım 
yapmasına da imkân yoktur. Çünkü bütçesi 
3 300 000 küsur liradan ibarettir. Ancak bu iş 
Hükümetin âbidelerin tamiri için yaptığı gibi 
umumî bütçeye ayrı bir tahsisat koymakla bu 
zatları bu elim vaziyetten kurtarmak zamanı gel
miştir. 

Vakıflar idaresi Başbakanlrğa bağlıdır. Bina
enaleyh, bu zatlar da bilhassa muhterem Başba
kandan bu lûtfa intizar ve istirham etmektedir
ler. Bu vesile ile ben Vakıflar Genel Müdürlüğün
den bir temennide bulunmak istiyorum. Vakıf
lar idaresi kışın bazı muhtaçlara kömür tevzi 
etmektedir. Bunu şükranla, minnetle karşılarım. 
Fakat bizde bir anane vardır. Bir aile reisi en 
evvel kendi efradını ikdar eyler, imkân bulursa 
hısım akrabasına bakar, Malî vaziyeti daha mü
sait ise komşularının da yardımına koşar. Şimdi 
bu hademei hayrat denilen cami müstahdemleri, 
Evkaf ailesinin birer önemli rüknüdür. Bunla
rı ihmal etmek doğru değildir. Bendeniz demiyo
rum ki, bazı muhtaçlara yapılan bu yardım ke
silsin, hayır. Hiç olmazsa Evkaf ailesi içine gir
miş olan bu kıymetli şahsiyetlere de bu yolda 

— 2 — 
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yardımda bulunulsun. Bunu da Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün himmetinden beklerim. 

• 01. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Efen
dim; Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir kaç 
ricada bulunacağım: 

Seçim çevremiz bulunan Silvan'da Salâhad-
dini Eyyubi adiyle mâruf büyük bir cami var
dır. Bu cami senelerdenberi jandarma efrat 
okulu olarak kullanılmaktadır. Bu camide ehem
miyetli bir çatlaklık gördük. Bunu mahalline 
söyledikse de şimdiye kadar bir netice çıkmadı. 
Buraya bir fen memuru göndererek burasını 
keşfettirmeği, bir kazanın önüne geçilmesi nok
tasından çok mühim addetmekteyiz. Bununla 
İçişleri Bakanlığımızın da meşgul olması lâzım-
gelir. 

Yine Silvan'da bir de Karabehlûl adiyle ta
nılan bir cami vardır. Bu cami halk tarafın
dan tamir ettirilmiş bulunmaktadır. Fakat daha 
1 000 - 1 500 lira kadar bir masrafa ihtiyacı 
vardır. Bu noktaya da Vakıflar Genel Müdür
lüğünün nazarı dikkatini celbederim. 

Bir de Lice'deki cami ile merkezdeki Uluea-
miin durumları çok fena bir vaziyettedir, bun
lara bir çare bulmalarını rica ederim. 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Sayın Zi
ya- Karamursal 'in temas ettiği mevzu, hakika
ten üzerinde ehemmiyetle durulmağa değer bir 
mahiyettedir. Çünkü bu hademei hayrat dedi
ğimiz ve esaslı bir vazife ile mükellef bulun
makta olan ve gece gündüz vazifeleri başında 
bulunan bu vatandaşlarımızın bugünkü durumu 
cidden acınacak bir haldedir. Bunlar, esaslı su
rette bakılmağa muhtaçtırlar. Yaptıkları, bu ce
miyetin asgari olarak ruhi ihtiyacını tatmin 
etmekte olan bir hüviyettir. Bu bakımdan bi
zim mevcudiyetimiz itibariyle hepimizin bu mü
essesenin vaziyetine bir çare bulmaklığımız bir 
zarurettir. Bunu yalnız Evkaf üzerinde bırak
mağı bendeniz kâfi görmem. Bu vaziyet devam 
ettikçe bu adamların sefalet ve perişanlığı her
kesin nazarı dikkatini celbetmekte devam edecek
tir. Hiç birimizin vicdanı, bizim hertürlü bağ
larla bağlı bulunduğumuz bu müessese mensup
larının bu vaziyette acı bir şekilde bulunmasına 
müsaade edemez. Onun için sayın Başbakanı
mızdan bu mevzu üzerinde durarak hayrat ha
demesi için gerekli tedbirin bu sene olsun sureti 
katiyede alınması yoluna gidilmesini memleket 
için lâzımlı bir vazife sayarım. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Arkadaşlar 
geçen sene bu bahiste çok sinirli konuştuk. Kim 
söz aldı ise çok renkli kelimelerle tenkitler yaptı, 
ben de dâhil, Evkafı hırpalamak için aynı şid
detli kelimeleri kullandık. Düşünsel arkadaşım 
iyi ifade buyurdular, bu millî müesseseyi koru
mak lâzımdır. Amma evvelâ onun kendi kendisini 
koruma yolunu tutması lâzımdır. Hademei hay
rat, memleketteki tarihi binalar, memleketimizin 

I âbideleri hakkında şimdiye kadar çok şeyler dü
şündük ve söyledik. Ben şimdiye kadar burada 

i konuşulmamış bir mevzua temas edeceğim. Hatır
larsınız ki, En Büyüğümüz açış nutuklarında, çok 
az yağ yiyoruz demişlerdi. Hayvani ve nebati 
yağlarımızın miktarını arttıralım demişlerdi. O 
zaman benim gözümün önüne Vjakıflar Umum 
Müdürlüğünün elinde bulunan zeytinlikler gö
zümün önüne bir mesele haline geldi. Yağ ihti
kârı memlekette alabildiğine gidiyor ve bugün 
memlekette zeytinyağı bulmak kabil değildir. Hal
buki Vakıf idaresinin elinde miktarını bilmediği
miz zeytinlikler ve dolayısiyle gerek yağ halinde, 
gerek meyve halinde mahsul vardır. Acaba mem
lekette alabildiğine ihtikâra giden zeytinyağı 
meselesinde bu idare nâzım bir rol oynıyamaz mı? 
Fakat elime aldığım bu yılki mucip sebepler İâ-
yihasında görüyorum ki Vakıflar idaresi bu hu
susta çok geri durumdadır. Diyor ki, esas itiba
riyle tamire muhtaç olmakla beraber Ayvalık ci
varında bir fabrikamız vardı. Şimdi yok mu 
acaba? Eğer varsa Vakıflar idaresi senelerdenberi 
zeytincilik ve zeytinyağcılık yaptığı halde niçin 
bu fabrikayı ıslah etmedi? Sonra diyor ki, Ay
dın ve civarında bulunan bir fabrikamız olma
dığı için zeytinliklerde müşteri bulunmadığı 
takdirde iltizam usulüne gidiyoruz. Biliyo
ruz ki iltizam usulünde satış çok iptidai 
bir duruma işarettir. Müşteri bulunmazsa 
iltizam usulüne gidiyoruz diyor. O vakit hariç
ten yüksek fiyatla kiraladığımız fabrika
lardan istifade ederiz diyorlar. Ben zannedi
yorum ki, memleketimizdeki yağcılık vaziyeti 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımgelen bir 
noktadır. Memlekette sade yağ bulunmuyor, 
nebati yağlar da bulunmuyor. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü cürmü kadar, kaderince, bu hususta 
memlekete bir hizmet yapmalıdır, kendisinin de 
istifadesi vardır, memleketin de. 

I Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Efendim ben 
I de Vakıflar Genel Müdüründen bir iki ricada 

bulunacağım. Bunlardan birincisi, evvelce ken
dilerine hususi olarak da müracaat etmiştim, 
belki iktizası yapılmıştır, fakat huzurunuzda bir 
defa daha hatırlatmayı münasip gördüm. 

Antakya 'da kiraya verilmiş bir cami, bu ca
miyi tutan tarafından bugün şarap imalathanesi 
olarak kulamlıyormuş. Bunu oradaki münte-
hipler'.miz haber verdiler. Bundan hissiyatı di-
niyelerinin rencide olduğunu yazıyorlar. Bu 
hakikat ise, bunun Önüne geçilmesini rica edi
yorum. 

İkincisi, kapatılmış bir caminin bütün mas
rafları halk tarafından verilmek üzere açılma
sını yine Antalya müntehiplerimiz rica ediyor
lar. Ben de kendilerinin bu ricalarına yüksek 
huzurunuzda tercüman oluyorum. 

Üçüncüsü Hatay vilâyetimiz büyük zeytin 
1 ağaçlarına sahiptir ve istihsali de oldukça bu-
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yüktür. Bunun bir kısmı da Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne aittir. Fakat zeytinyağ istihsali 
pek iptidai bir şekildedir, ve buranın bir tasir-
haneye ihtiyacı vardır. Bunun yapılması üze
rinde de Vakıflar Genel Müdürlüğünün meşgul 
olduğunu ve imkân dahilinde bulunduğunu ve 
bu sene yapılabileceğini Vakıflar Umum Müdü
rü geçen sene vait buyurmuşlardı. Bu tasirhane 
meselesinin ne dereceye getirildiğini öğrenmek 
istiyorum. 

3 ncüsü, Hatay vilâyetinde hakkı hıyarını 
Suriye lehinde kullanmış bir çok eşhasın bırak
tığı portakal ve limon bahçeleri Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne intikal etmiştir, öğrendiğimize 
nazaran bu bahçelerin portakal ve limonları 
vakti geldiği zamanda satılıyor. Bunları satın 
alan yalnız üzerindeki portakal ve limonları top
luyor, fakat ağaçlara bakılmıyor ve memleketin 
bu serveti günden güne harap oluyor bunun için 
bu bahçelere layıkı veçhile bakılması ve istihsa-
latmın artırılması ve harabiyetten kurtarılması 
için Vakıflar Genel Müdürünün tedbir almasını 
rica ediyorum. Vakıflar Genel Müdürünün bu 
işlerinde oradaki Vakıflar müdürünün faaliyet 
göstermesi şüphesiz lâzımdır. Fakat bizim ye
rinde yaptığımız tetkikat ve gördüğümüze naza
ran oradaki teşkilât, oradaki müdür bunları ba
şaramıyor ve edindiğimiz kanaata göre bu zatın 
başarabilmek kabiliyetinde de olmadığıdır. Bu 
hususta Vakıflar Genel Müdürünün nazarı dik
katini celbetmek isterim. Çünkü mütehassısların 
söylediğine göre bu bakım bu şekilde devanı 
ederse, bir iki sene sonra bu portakal ve limon 
bahçeleri harap olup memleketin büyük bir ser
veti heba edilmiş olacağı merkezindedir. Buna 
da ehemmiyetle nazarı dikkatlerini eelbederim. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ F. KİPER 
— Hademei hayratın aylıkların kifayetsizliğin
den bahis buyuruldu. Gerekçede uzun uzadıya 
arzedildiği veçhile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bunu, yıllardanberi nazarı dikkate alarak 'bütçe
sine her yıl ilâveler yaparak bunu arttırmıştır. 

Sayın Ziya Karamursal bir ciheti de tasrih 
ettiler ve Vakıflar bütçesinin esasen buna kifa
yet etmiyeceğinden de bahis buyurdular. Şu 
halde Vakıflar İdaresince, mümkün olan herşey 
yapılmıştır. Nasıl ki, 10 yıl önce 800 000 lira 
tutarken, bugün 1 200 000 liraya kadar çıkmış
tır. Sonra, bunlar dışarda iş göremezken bugün 
hususi hizmetler de görebilmektedirler. Bu yıl 
bilhassa, Hükümet bu ihtiyacı gözönüne alarak 
'kendilerine aynı yardım da tatbik edilmiştir. Ge
çen yıl yalnız Maliyeden verilen 900 küsur bin 
liranın 800 000 lirası hademei hayrata tahsis 
edilmiştir. Verilen şeyin tamamen kâfi olduğu
nu bildirmek istemiyorum. Çünkü bir çok ihti
yaçlar karşısında onlar da zaruret çekiyorlar. 
Yalnız şurasını arzedebilrim ki, her sene hunlan 
karşılamağa elden geldiği kadar ve takatinin yet
tiği kadar Vakıflar bütçesi karşılık koymakta 

ve yetişmeğe çalışmaktadır. Osman Beyefendi, 
zeytinyağından bahsettiler ve buyurdular ki, 
Evkafın Ayvalık'ta fabrikaları var, bu fabrika
lar ıslaha muhtaçtır. Sonra arkasından da fab
rika olmadığından Aydın'da zeytinler ağaçlar 
üzerinde satılmaktadır. Eğer böyle olmasaydı 
bu zaruret karşısında memlekette görülen yağ 
ihtiyacını karşılamak için tedbir alınarak epey
ce bir çare temin edebilirdi. 

Öyle sanıyorum ki, gerekçenin bir kısmını 
mütalâa buyurmuşlar, asıl 'bizim bugünkü vazi
yetimiz hakkındaki izahatımızı gözden kaçırmış
lardır. Ayvalık'taki fabrikaların ıslaha muhtaç 
olduğu, yani tam bugün istenildiği derecede bir 
kemalde olmadığını ifade etmek istedik. Hal
buki oradaki fabrikalara nazaran Vakfın fabri
kası çok iyidir ve en iyi yağı çıkarmaktadır. 

Aydın'da fabrikamız olmadığı için böyle ya
pılmıştır denilmiş değildir. Evvelce mevcut ol
madığı halde bugün orada fabrika yapılmış ve 
bugün Aydın vilâyetinden de hemen sıfır asi
de yakın yağ getirilerek memleketin ihtiyacı
na yeter yağ temin edildiğini anlatmak istemiş
tik. Belki tamamiyle ifade etmemişiz. 

Memleketin ihtiyacını karşılamak için, Va
kıfların esaslı bir vazifesi olmamakla beraber, 
bir memleket işi olması dolay isiyle, Ticaret Ba
kanlığının tensibiyle Vakıflar İdaresi başken
tin yağ ihtiyacının temininde büyük rol oynamış
tır. Bugün hiçbir yerde olmadığı halde Anka
ra'da ve Hükümetin takdir ettiği kıymet üze
rinden yağ satan Vakıflar İdaresi olmuştur ki 
bunun da malûmunuz olduğunu tahmin ederim. 

Yine bugün Hükümetçe yağ satışı durdurul
muştur, satış emri verilince yine biz Hükümetin 
tensip ettiği fiyat üzerinden elimizdeki yağla
rı satmağa çalışacağız. 

Hatay'da bir caminin elden çıktıktan sonra 
şarap satılmakta olduğunu beyan buyurdular. 
Bunu bendenize, ifade ettikleri veçhile geçende 
söylediler. Bunun muvafık olmadığını mahal
line yazdım, henüz cevap alacak kadar bir za
man da geçmiş değildir. 

Halk tarafından Hatay'da bir cami yapıl
mak istenildiğini, kapalı bir caminin açılması
nı, imam ve müezzininin masrafının halk 
tarafından verileceğini, buna müsaade edilmesini 
talep buyurdular. 

Cami açılması meselesinde Vakıflar İdaresi 
bir müşkül karşısmdadır. Birinci maddede de 
arzettiğim veçhile asıl müşkül hademei hayrat 
maaşı alanların maaşları yeter dereceye çıkarıl
mamışken bir taraftan da cami yapılması yük 
üzerine yük ilâvesinden başka bir şey ifade et-
miyeeektir. Taki mühim bir ihtiyaç meydanda 
olmasın. 

İkincisi, bu camiler kapatılırken, eskiden 
vilâyetlerce, birer komisyon teşekkül etmiş, bu 
komisyonlar tasfiye komisyonu namı altında; 
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herklerde cami tesisi lâzım, şu kadar metre uzak
lığında olacak falan diye bazı camileri tasfiyeye 
tâbi tutmuşlar. Şimdi, şuradan, buradan cami 
açalım diye bir çok müracaatlar vâki olmakta
dır. Caminin açılması meselesi değil, onun ya
şaması meselesi olduğu için bu meseleyi tetkı 
etmek lâzımdır. Bir de Hatay'da vakfa ge
çen köylerde zeytinlik, portakallık, limonluk gibi 
bahçelerden bahsettiler. Filhakika Hatay'dan 
ayrılmış olan halktan kalmış ve bakımsızlığın
dan dolayı çok verimsiz kalmış olan üç, dört köy
deki bahçeleri biz satın aldık. Arzu ettiğimiz gibi» 
derhal mutahassıss bularak orada bir inletme te
sisine muvaffak olamadık. Yalnız şimdi oraya 
tekrar mutahassıs gönderdik, işin üzerindeyiz. Bu 
işletmeleri, böyle bakılmamış yerleri, bahçeleri 
Vakıflar idaresi, hususi işletme kanunu ile işlet
meler tesis ederek yapmaktadır. 

Nasıl ki, Ayvalık'taki zeytinlikler bu suretle 
yapılıyor. Burada da bir işletme tesisine çalışıla
caktır. Bu da İşletme Kanunundaki 600 000 lira
dan ibaret sermayemizin 800 000 veyahut 1 mil
yon liraya çıkarılmasiyle mümkün olabilecektir. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ben
denize de bir vaitte bulunsunlar efendim. Seçim 
çevreme dâhil Silvan'daki Kara Behlul Camii 
ift Merkezdeki Ulucamii siz de biliyorsunuz. Bir 
de gene Silvan'da Salâhattin Eyyübi camiinde de 
büyük bir çatlak vardır. Tehlikenin önünü almak 
için baktırmak lâzımdır. Bu mâruzâtıma da bir 
vâitte bulunmalarını tekrar rica ediyorum. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ FAHRÎ Kî-
P'ER — Onu da tetkik edelim. 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin tümü üzerindeki görüşme bitmiştir. Ta
sarının maddelerine geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı y«di aylık 
Bütçe kamınu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1945 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (3 383 131) lİTa ödenek ve-
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4 

A - CETVELİ 

Ayhklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli ik
ramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 211 857 

200 967 

15 785 

B. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Givecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince yapıla
cak tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıf akarlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Arazi, ormanlar ve zeytinlikler ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gureba hastanesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İmaretler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayrat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli sosyal yardımlar 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çifteler çiftliği arazisinin köylüye 
dağıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

562 494 

7 000 

23 000 

9 300 

13 916 

2 625 

2 300 

28 301 

5 831 

5 000 

208 129 

52 589 

675 400 

105 000 

26 250 

39 500 

15 500 

47 580 

29 100 

500 

24 545 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaşlar, 
Çifteler arazisi hakkında her sene bu kürsüden 
uzun uzadıya anlatarak başınızı ağrıtırım. 36 yıl-
danberi halka teff izine karar verilen ve 33 köyü 
cami olan bu çiftliğin muamelesi bir türlü tamam
lanamadı. 

Son haftalar içerisinde Eskişehir'e gittiğim 
zaman bu vaziyetin ne halde olduğunu soruştur
dum. Yapılan muamele ile şimdiye kadar teffiz 
edilecek arazinin % 15 i tefviz edilebilmiştir, 
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Sebebini de geçen yıl huzurunuzda arzetm iştim. 
Bir sene evrakı matbua noksanı, geçen yıl da hal
kın talihsizliği olarak Evkaf Müdürünün bazı 
servet hırsından ileri gelen vakalar sebebiyet ver
miştir. Evkaf Müdürü cürmü meşhut halinde ya
kalandı ve tevkif edildi. Lâkin bu muamelenin 
gecikmesine sebep oldu. Yakınlarda toprak ka
nunu Meclise gelecektir. Malûmu filiniz Toprak 
Kanunu geldiği zaman bu' meselenin durması iea-
bediyor. Tabii ayrıca bu bapta huzurunuzda ri
calarda bulunacağım. 6 senedenberi kadastro 
heyeti çalışmış bütün kadastro muamelesi ve 
cetvelleri hazırlanmış ve kadastro hâkimleri işi 
tetkik etmiş ve her şeyi hazırdır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bu araziyi halka beş sene müddetle 
ve taksitle, kendisi parayı alacak, araziyi Ziraat 
Bankasına ipotek edecek, tediyesi1 hususu takar
rür ettiğini söyledi]erdi. Yalnız tatbik edilen 
muamele paranın toptan istenilmesidir. Para 
toptan istenildiğinden dolayı fakir halk bir iki 
seneden beri kazandığı fazla parayı sarf etmiş 
bulunduğu için toptan tediye edemiyor. Bununla 
beraber Toprak Kanunu geldiği zaman şayet bu 
muamele durursa halkın bir kısmının mutazarrır 
olacağına şüphe yoktur. Sebebi şudur: Bir çok
ları paralanın vakıf namına bankaya yatırmış
lardır ve tapularını alamamışlardır. Hazırlan
makta olan Toprak Kanununun maddelerini bili
yorsunuz. Bunlar da kamulaştınlacak arazi me-
3ranındadır. Bu takdirde paralarının iadesi lâ-
zımgelecektir. Halk, verdikleri bu paralarını is
tirdat için uğraşacaktır. Onun için evkaf Genel 
Müdürlüğünden rica ediyorum. Bu muamele ol
dukça yoluna girmiştir. Belki Heyeti Celile Top
rak Kanununu müzakere ederken bu muamelenin 
devamını kabul edecektir. Bununla beraber va
kit geçirmeden paralarım tediye edenlerin sahip
lerine tapularının verilmesini ve işin bir usule 
bağlanması ve beş senelik taksite bağlanmasını 
rica ederim. Köylü borcunu birden bire verecek 
vaziyette değildir. 

BAŞKAN — 24 ncü bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
25 

29 

27 

28 

29 

İnceleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
inceleme, tercüme, baskı ve eski 
eserlerin satmalına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İzmir Fuarındaki vakıflar pavyo
nu her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Arttırma ve eksiltme ve ihale ko
misyonları ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhafaza ve fen memurları hay
van yem karşılığı 
BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 

Lira 
360 

2 900 

2 300 

1 750 

3 800 

B. 
30 Düşünülıniyen giderler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
31 Gecen vıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
32 Eski yıllar borçları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 Hükme bağlı borçlar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
34 1715 sayılı kanunun 8 nci madde

si gereğince kâğıt para itfası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Da rüşşef akaya 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Edremit Belediye Hastanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Şehitlikler imar cemiyetine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi (A) işaretli cetvelle 
birlikte yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1945 yılı giderlerine karşılık olan gelir bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 383 131) li
ra tahmin edilmiştir. 

Lira 
500 

5 200 

3 201 

1 000 

25 084 

8 750 

13 776 

875 
1 166 

B. 
1 

Lira 
1 123 000 

1 235 131 

200 000 

825 000 

B - CETVELİ 

İcareler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Türlü gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Geçmiş yıllardan devrolunan gelir 
T İ İ 7 İ O Q1 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Hazineden yardım 

BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi (B) işaretli cetvelle 
birlikte yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1945 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1945 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayile (300 000) liraya 
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kadar kısa vadeli avans ve câri hesaplar bağıtı-
na ve açmıya Genel Müdürlük izinlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerle Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun konu
su dışında kalan memurlar ve taşıtlarla ilgili 
kadrolar bağlı (D) işaretli cebelde gösterilmiş
tir. Bölüm numaralariyle çeşitleri bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri 
görülen geçici mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunlann kadro
ları ile 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hü
kümlerine bağlı uzmanlık yerleri Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir ve gelecek yıl bütçesiyle 
Büyük Millet Meclisine verilir. Bu tertiperden 
alınacak kadroların bütçede bulunan hizmetlere 
ilişkin kadrolara ek mahiyetinde olması şarttır. 

' BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi cet
velle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan tertibindeki 
ödenek üstünde gerçekleşen borçlar, ilgilendik
leri hizmetler tertiplerinden bu tertibe Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

1928 - 1943 malî yıllarına ilişkin olupta Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış karşılıkları bütçelerin
de bulunan borçlar, 1945 yılı bütçesinin gider 
tertipleri tasarruflarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
kuruluşuna ilgili 3821 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1945 yılı içinde ka
palı tutulmuştur. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalarla ilgili formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu-

I nuza sunuyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Genel nüfus sayımı hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri, Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/106) [1] 

BAŞKAN —• İkinci görüşülmesidir. 

Genel nüfus sayımı hakkında kanun 
MADDE 1. — 1945 yılında Türkiye Cumhu

riyetinde genel nüfus sayımı yapılacaktır. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sayımda halkın cevap vermek 
zorunda kalacakları sorularla yapılara numara 
konulması, yer yer deneme sayımlan yapılması gi
bi nüfus sayımının sonuçlarını sağlamak için ge
reken bütün tedbirler ve esaslar İstatistik Genel 
Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığınca belirtilir. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Nüfus sayımı işini yapmak 
üzere memlekette okur yazar her kişi, vali» kay
makam ve bucak müdürleri tarafından kendile-

I rine verilecek sayım ve denetleme memurluğu 
ödevini kabul ve gösterilecek usullere göre bu işi 
yapmak zorundadırlar. 

Sayım işini sağlamak için gereken yerlerde 
bir haftayı geçmemek üzere öğretim kurumlan
ılın çalışmalanna- ara verilir. 

Memleketin güvenlik ve inzibat işleriyle, adli 
güdümün yapılabilmesi ve sağlık ve genel hiz
metlerle yüksek ekonomi işlerinin aksamaması 
için nüfus sayımı memurluğundan istisnası ge
reken yargıç, savcı» memur vesair kişiler, Bakan
lar Kumlunun kararlaştıracağı esaslara göre va
liler tarafından belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sayım memurluğu ödevini 
makbul bir özre dayanmaksızın kabul etmiyen-
lerle, sayım işleri' hakkındaki yönetmelikler ge-
çeıligine aykın harekette bulunanlardan 5 lira
dan 25 liraya kadar ve sayım memurluğuna tâ
yin olunanların bu ödevi kabul etmelerine engel 
olanlardan 10 liradan 50 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. Bu cezalar sayım yapılan yerin en 

[1] Birinci görüşmesi 47 nci Birleşim tutana-
I ğmdadtr. 
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büyük mülkiye üstü tarafından verilir. 

Bu cezalara karşı aleyhine itiraz ve temyiz olu
namaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dördüncü madde gereğince 
tertip edilen para cezasını vermiyenler hakkmda, 
en büyük mülkiye üstü tarafından Cumhuriyet 
Savcılığına yazılacak yazı üzerine sulh yargıçlı-
ğmca» ceza görenlerin kendileri getirilmeksizin 
her bir lira için bir gün hapis edilmelerine karar 
verilir. 

Hapis süresi bir ayı geçemez. Bu kararlar tem
yiz olunamaz. Hapisin yerine getirilmesinde Türk 
Ceza Kanununun 19 ncu maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Oturdukları belde dışında sa
yım ve denetleme memurluğu ile ödevlendirile-
cek olanlara yalnız gerçek yol gideri verilir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü memur]arından 
sayrın hazırlığı ve numaralama denetleme işlerin
de çalıştırılacaklara Bakanlar kurulu karariyle 
bir defaya mahsus olmak üzere en çok üç aylık 
tutarı nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. 

Bu gider ve ücretlerle sayımın sonuçlarını al

mağı sağlıyacak bütün giderler nüfus sayımı öde
neğinden verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. -

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine oy ver-
miyen varsa lütfen oy versinler. 

Oy toplama işleri sona ermiştir. 
Açık oyların sonucunu sunuyorum: 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi 

aylık bütçe kanununa (304) arkadaş oy vermiş
tir. Yeter sayı vardır. Kanun (304) oyla kabul 
edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 de toplanmak üzere bu
günkü Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16.45 

*••» 

Vakıflar Oenel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 
(KamiM kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
t. H. BALTACIOGLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGlL 
A. TAJŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YUfcDKOBU 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 

Üye sjayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Boşlar 

455 
304 
304 

0 
0 

146 
5 

[Kabul edenler] 
E. URAS 
A. K. YtĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTTN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 

H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
GL R. Al ,PMAN 

Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTBPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 



F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BÎLECÎK 
K. GÜLER 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎ8 
M.BBTAN 
B. OIMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGtNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKEH 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
01. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYJRLI 
II. ERGENELt 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. ÎNAN 
M. A. RENDA 

ÇOBUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. QAĞTL 
î. EKER 
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N. KAYAALP 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KttÇÜKA 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. 1. T. ÖNGÖBEN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUÖ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ ' T 

Gl. 1\ DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. II. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMlR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
î. GÜRAK 
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t. SABUNCU 
A. SAYAR 
Gl. 1. SÖKMEN 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ i 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E.S.TÖR 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. ILGAX 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK; 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
t. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
01. K. KARABEKÎR 
7u KARAMURSAL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
t. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
9. EPİKMEN 
E. ORAN 

KARS 
R. DEMtREL 
O. DURSUNOĞLU 

Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
II. ÇORUK 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
r . SELER 
S. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 
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KÜTAHYA | 

H. BENLİ 
Dr. A. S. DEL ILB AŞİ 
S. K UTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER ••••'•• 
A. TÎRtPOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA I 
E. BARKAN . I 
Dr. C. ÖZELÇl 
M. PEKTAŞ I 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
R, N. EDGÜER 
O. ERCİN 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K BAYtZtT 
R KAPLAN 
İT. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN. 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

IVfUŞ 
K. KOTAN . 

NÎĞDE 
A. O. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
t: ÇAMAŞ 
Dr. Z. M. SEZER 
II. ŞARLAN' ; w ' 
II. YALMAN 
M. YARTMBIYIK 

RÎZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
K. KAMO 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENOÎN 
S. ERBAY 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜK ER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
C. UllAL 
Dr. K. SA"7R 

SÎÎRD 
E. KILIÇÇIOĞLU 
B .TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUGOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEPA 
E. DİZDAR 
Ş.GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖK-
DALAY 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
P". ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇRLÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 

mıyanlar] 
Gl. K. ÖZALP 

BlLECÎK 
M. S. ESENDAL 
K. SUN 

BOLU 
U. O. ÇAMBEL 
II. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN (Bakan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
M. B. PARS 

H N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNOELÎ 
N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOOLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
E. ERÎŞİRGÎL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇl 

Ş. TANSAN' 
R. VARDAR 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (ö.) 
E. S. AKGÖL 

AFYON KARAHlSAR 
II. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA (1.) 

AĞRI 
H. BAYRAK (I. Ü.) 
R. R. PASIN (t.) 
H. TUGAÇ 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY (t.) 
H. O. BEKATA 
M. ERÎŞ (I.) 
M. ERÎŞ 

[Oya katili 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN-

ANTALYA 
II. T. DAĞLTOGLU 
T. SÖKMEN (I.) 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. R, LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (I.) 
H. KARAN 
S. ÖROEEVREN 
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DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK > 

ELÂZIĞ 
F. AGRALI 
F. A. AYKAÇ (ö.) 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROOLU 

ERZİNCAN 
F. KALFAGÎL 
A. S. ÎLTER (t.) 

ERZURUM 
A. AK YÜREK 
R. DİNÇ (t.) 
Gl. Z. SOYPEMIR 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 

GİRESUN 
F. YÜZATLI (î.) 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (1.) 
A. TÜRKMEN (1.) 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
F..C. GÜVEN 
H. S. TANRIÖVER 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 

B : 49 2 . 5 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t.) 
S. CİMCOZ (1.) 
A. Ş. ESMER ( t ) 
C. B. GÖKER (1.) 
F. TTAMAL 
H. KORTEL 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN (f.) 

İZMİR 
Dr, H. H. CURA 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş. 
bakan) 
S. YUNUS 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KASTAMONU 
Dr. F. ECEVÎT 
Z. ORBAY (1.) < 

KAYSSERİ 
F. BAYSAL 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY / 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
T. TOLON 

KONYA 
S. ARIKAN 
A. H. DİKMEN (î.) 
S. ERGUN 
F. GÖKMEN (1.) 
K. OKAY 
T. F. STLAY 

.1945 O : 1 
KÜTAHYA 

B. ATALAY 
M. ERKMEN 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER (î. Ü.) 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAÖIROGLU 
K. SAYIN (1.) 
0. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(Bakan) 
K. KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1.F. ALP A YA (1. Ü.) 

Gl. S. DÜZGÖREN 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
S. GÜNEY (1.) 

MUŞ 
İL KILICOĞLU (1.) 

NİĞDE 
H. MENGl (I.) 
Dr. R. F. TALAY (t.) 
H. TEPEYRAN (1.) 

ORDU 
Ş. AKYAZI (1.) 
Dr. V. DEMİR 
S. S. TARCAN (1.) 

RİZE 
Dr. S. A. DlLEMRE 
F. SÎRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C. BÎLSEL (1.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (î.) 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

8ÜRD 
A. K. ESEN 
S. TUNCAY 

StNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 
t. H. SEVÜK ( t ) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
N. SADAK 
R. Ş. StRER 

TOKAD 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
F. A. BARUTÇU 
•H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
D. EYÎBOĞLU 
H. SAKA 

URFA 
II. S, COŞAR (1.) 
A. K. TECER (t.) 

VAN 
t. ARVAS 
M. BOYA (1.) 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN (I.) 
H. A. KUYUCAK (1.) 

»-©-« 



T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 86 

1945 yılı 

Vakıflar G. M. Yedi aylık 
bütçesi 





Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/397) 

T. c> 
Ba§bdkcml%k 

Muamdât Umum Müdürlüğü 28 . 1 1 . İW5 

Sayt: 71-320 6/454 
' Büyük Millet MecUai Yüksek Başkanlığın» 

Vakıflar Umum Müdülüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olafc yedi aylık süre 
için hazırlanıp Bakanlar'Kurulunca 8. I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe 
Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
' Ş. Saraçoğlu 

w • • • • • • • - Gerekçe umumî irahat , _ y ; 

Bütçe: 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün, (4968) sayılı kanunun geçici birinci maddesine göre 1 Haziran 
1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olan süre için (7) aylık yapılan Bütçe Kanun tasarısı sunul
muştur. ' 

Diğer seneler bütçelerinde olduğu gibi bu yedi aylık bütçe tasarısının da İ94İ - 1943 malî yılı 
keşin hesaplariyle tesbit edilmiş bulunan üç senelik vardatın vasatisine, bütçenin tanzimi sırasın
da muhasipliklerden alınmış olan hesaplarla anlaşılmış bulunan 1944 malî yılının (7) aylık tahsila
tına, tahakkuk etmiş ve edecek olan varidattan vukuu muhtemel görülen tahsilata ve bunların 
seyirlerine istinat ettirilmek suretiyle tanzim kılınmış olduğundan doğrudan doğruya nakille kar 
sılaştırılmış bir vaziyet demektir. Muhammenatı geçmiş yıllara devredilecek 200 000 lira varidat 
fazlasiyle birlikte 2 519 000 lira tesbit ediimiştir.Buna karşı hizmetlere ait tahsisat 2 518 998 lira 
bulunmuştur. Tetkikından. anlaşılacağı üzere yeni yıl bütçesinin gelir ve masrafları arasında muva
zene temin kılınmış olduğundan fazla veya noksan gibi bir hal mevcut değildir. 

Abide tamirleri 

Atalarımızın kıymetli yadigârları ve millî ruh ve duygularımızın görünen eşsiz eserlerini be
lirten âbidelerin onarılması ve bunların sevilerek korunup kaymlması fikir ve inancının yapılması 
hususlarına Umum Müdürlük senelerdenberi vazifelerinin başında yer vermiştir. 

Asırların çeşitli tesirleriyle yrpranmış ve gelirleri azalmış olduğundan bütçeye düzgünlük veril
mesi yolunda yürünmüş ve bütçedeki arıklık ve düşkünlüğe göre büyük ölçüde sayılabilecek ka
dar âbidelerimiz için tahsisat konulmasına çalışılmıştır. 

1936 dan 1944 yılma kadar dokuz sene içinde âbide ve cami tamiri için bütçeye konulmuş ve istikraz 
suretiyle elde edilmiş olan para yekûnu 2 521 583 liradır. Bunun 1 543 022 lirası rastorasyon kai
delerine dikkat edilerek âbidatm temelli tamirlerine, 978 561 lirası da âbidatm ufak tamirleriyim 
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başka hayatın onarılmasına sarf edilmiştir. (47) âbidenin tamiri ikmal edilmiş ve (37) âbide de 
kısmen onarılmıştır. 

Âbidelerimizin Cumhuriyetten evvelki yüzüstü bırakılmış halleri, eski eser tamirinin ehemmiyeti 
gözöııüne getirilirse yapılan işin küçüksenemiyece ği meydanda olmakla beraber yurdun her tarafına 
serpilmiş, türlü türlü-âfetlerle bitkin ve harap duruma gelmiş yüzlerce âbideyi kurtarmanın da 
V^kıf'lar bütçesinin takati ve hattâ ödevi dışında görülmesine imkân 3'oktur. Bunun içindir ki yük-
sek~Bütçe Encümeni daha 1940 yılı bütçe müzakeresinde kaleme aldığı: 
•"• (Umum müdürlük; âbidatın tamirini, en mühimlerini başa almak üzere, esaslı bir programa bağ

layarak seksenden fazla âbidatın tamirine başlamış bulunmaktadır. Geçen yıl, iki kanunla almış ol
duğu salâhiyete istinaden vakıf paralardan yapmış olduğu istikrazlarla devam etmekte bulunan bu 
tamir işinden bir kısmının ikmal edildiği ve diğerlerinin de bitirilmesine çalışıldığı ve bu suretle 
Türklüğün mefahirinden olan büyük eserlerinin lıarabiden korunmasının temin edildiği öğrenilmiş
tir. Ancak memleketin her noktasında daha binlerce ecdat eserinin canlı olarak muhafazasını te
min edecek böyle bir gayret ve hizmete ihtiyacı bulunduğu ve fakat malî imkânsızlık yüzünden bu 
işlerin hepsine yetişilemediği ve bütçeye konan tahsisatla en müstacel olan tamirata yapmakta olduğu ve 
bilhassa zelzele mmtakasındaki çok kıymetli eslâf eserlerinden kalanlarını muhafaza maksadiyle bazı 
tedbirler ittihaz edildiği anlaşılmış ve Vakıflar Bütçesiyle bu işlerin kâmil bir şekilde başarılmıya-
cağı da müşahede edilmiştir. Ehemmiyetli işin Devletçe de düşünülerek malî imkânlar aranması
nı ve lâzımgelen yardımlar yapılmasına temenniye şayan bulan Encümen, böylece bir taraftan eski 
eserleri kazılar yapılarak yer altından çıkarmaya çalışırken kıymetli Türk eski eserlerinin toprağa 
gömülmesine meydan verilmiyeceğine emniyetinin berkemal olduğunu mazbataya kayıt ve işareti 
münasip görülmüştür.) örnekli ve 94 numaralı mazbatasında tutulacak aydın yolu göstermiştir. Yük
sek Encümen bu kararını 1943, 1944 malî yıllarında aynı anlamda tekrarlamış ve konu geçen yılki 
Büyük Millet Meclisi toplantısında uzunca konuşulduktan sonra Sayın «Başvekilimiz» beyanatta bu
lunan milletvekilleriyle bir görüş ve düşünüşte olduğunu ve bir âbideler divanı olan memleketimiz
de bunların ince bir hesaptan geçirilerek, tasnif vetesbit edilerek gelecek sene daha az kusurlu olarak 
Kurultay huzuruna çıkmağa çalışılacağını söylemişlerdi. İşte arzedilen hayırlı durumun neticesi ola
rak 1945 bütçesi için âbidelerin tamir masrafına Maliyeden yedi aylık devre için üç yüz bin liralık 
bir yardım kabul buyrulmuştur. 

Şu suretle beliren değerli ve ilgili direktifler karşısında derin sevinç ve minnet duyan .Vakıflar 
idaresi yedi aylık bütçesine başkaca 300 bin lira koyarak âbideler tamir işi üzerinde yeniden bir 
program yapmıştır. Çünkü iş gerçekten geniş ve zorludur. Güçlük yalnız parasızlıktan çıkmıyor; 
kudretli ellere, iyi elemanlara, uygun malzemeye ve zamana ihtiyaç gösteriyor. Bu ve bunlara ben
zer zorluklar gözönüne alınarak: 

1. — İleride zamanın vereceği müsaadeye uyularak iş tutumumuz genişletilmek üzere, şimdi, bu 
yıl konulan altı yüz bin liralık tahsisatın küçük tamirlerle ilgili masrafları önleyecek kadarının 
ayrıldıktan sonra kalacak kısmın ileri, senelerde de aynı miktarda konulacağına göre programın çer
çevelenmesi: 

2. — Her biri hemen tamirine girişilmeği ieabeden birinci sınıf âbidelerin içinden mimarlarımızca 
görülüp hakikata yakın bir hesapla tamir 10 922 243 lira olarak rakamlanabilen (222) tanesinin on 
senelik ilk programa konulması ve geri kalan (207) âbide ve cemimde ikinci on senelik programa alın
ması; yolunda hareket edilmiştir. 

Arzedilen tertip uyarınca 1945 bütçe yılı içinde tamir olunacak âbideler yirmi bir tanedir. Bunla
rın on beşine yeniden başlanacaktır. Altı adedi tamirine geçen yıllarda başlanmış olanlardandır. 

Cami hademeleri aylıkları ve aynî yardım: 
îmam ve müezzin gibi dinî vazife sahiplerinin çoğunun aylıkları aslından az tahsis edilmiştir. 
Bunların kabiliyetlerine göre camideki vazifeleri dışında: 
1. -—Zamanın ilim kaynağı yerini tutan büyük cami. medreselerinde şerefli kürsüleri olması, 
2. — Sanat ve ticaret yapmaları, 
3. -*- Mahalle ihtiyar, heyetlerinde - şimdiki muhtarlar gibi - birtakım işlerden para almaları, 
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4. — Mescit ve küçük camiler hademesinden bir haylisinin mahalle halkından çeşitli yardım 
görmeleri, . . gibi sebeplerle «vazife» adı taşıyan az para, geçimlerini o zaman karşılamağa yetiyor 
idi. 

Para vaziyeti, sosyal hal ve şartların mühim değişiklikleri; karşılıksız mülhak hayratın maz
bataya geçmesi bakım ve geçimi sarsmıştır. Cihan harbinin rolü ise pek bellidir. Sayısı 4620 olan 
hayrat hademesinin bu durumlarının gözden uzak tutulmadığı vazifeleri tahsisatının 1936 malî yılı 
bütçesinde 802 000 iken 1943 bütçesinde 970 000 liraya çıkarılmış olmasından anlaşılır. 

1944 yılında kendi sanat ve ticaretleriyle uğraşanlara da tam istihkak verilmesinin kabulü sure
tiyle on dört bin liralık bir fazla tediye altına girmekle beraber her birinin ayrı ayrı ve kırın
tılı miktarda olan aylıkları on beş dereceli bir bareme bağlanmış ve bütçeye, son dayanım erkinde, 
elli bin katılmıştır ve bu suretle 1944 bütçesi tahsisatı-1 020 000 lirayı bulmuştur. 1945 bütçesine 
yirmi bin lira daha konulmuştur. 

Kısacası: Hayrat hademesi geçim sıkıntısına Umum Müdürlükçe her fırsatta, takatin yettiği 
ölçüde ferahlık vermeğe çalışmaktadır. 

Bu kanunda Hükümetimizin yardımına gelince: 
Cihan harbinin her tarafta çıkardığı dayamlmryacak üstünlükte geçim darlığı karşısında me

mur ve müsthdemler için 4599 sayılı kanun gereğince gösterilen derin şefkatin içine hayrat hademesi
nin de alınmış olması büyük değerdedir. 

Hükümet Hazinesinden 1944 yılmda aynı yardım ile müdürüğümüze ayrılan 900 bin liranın 
833 400 lirasını hayrat hademesinin yardım karşılığı çekmektedir. 

1945 yılı Maliye bütçesine de yedi aylık ayrı yardım için 525 000 lira konulduğundan bu para 
Hazineden yardım namiyle Umum Müdürlük varidat bütçesine, geçirilmiştir. Bunlarla birlikte (B) 
cetvelindeki muhammenat 3 344 000 ve (A) cetvelindeki muhassasat ,3 343 998 liraya varmıştır. 

Başka suretle teminine imkân görülemiyen aynı yardım karşılığının kabul Duyurulması rica olu
nur. 

Zeytinlikler: ' , t " j * 
Vakıf zeytinliklerin (3913) sayılı kanun gereğince teşkil kılınmış olan işletmeler devrinden ev

vel vakıflar idarelerince idare olunduğu sırada mahsul zamanında zeytin taneleri her sene ağaç 
üzerinde arttırmaya konarak çıkan müşterisine ihale edilir. Ve müşteri çıkmadığı veya müşteri tara
fından noksan bedel verildiği takdirde toplanarak fabrikalarda yağa çevrildikten sonra satılmak 
üzere piyasaya arzolunurdu. * • * *' ' • • 

Esaslı ıslah ve tamire muhtaç olmakla beraber Ayvalık ve civarında vakfın birer fabrikası vardı. 
Aydın'da ise böyle bir fabrikanın dahi mevcut bubulunmaması yüzünden bu havalideki zeytin ta
nelerinin arttırılmasına girenler tarafından az bir fiyat verilmiş olsa bile ekseri ahvalde mahsulü 
ziyaa uğratmaktan ise bizzarure müşterilere ağaç üzerinde ihale edilmeftP ciheti iltizam edilir ve 
yahut nadiren bu havalideki mahsulat yüksek fiyatlarla hariçten kiralanan fabrikalarda yağa çevri
lirdi. 

Sermaye ve fabrika sahipleri arttırma zamanları da aralarında birleşme kurarak mahsulün de
ğerinden az bir fiyatla kapatılması ve zeytinlerin ağaçlardan silkilmesine dikkat gösterilmeyerek fi
liz ve dalların hasara uğraması ve ağaçların kuruması gibi haller vukua gelirdi. 

İşletmenin tesis sebepleri: 
Bu suretle idare edilen zeytinliklerden inkişaf beklenilmesine ve daha fazla hasılat elde edilmesine 

imkân görülemiyeceği, bunlara iyi bakıldığı ve yeni yeni fidanlar yetiştirilmek suretiyle zeytinlikle
rin teksir olunduğu takdirde âtiyi de sağlamak üzere terakkiye geniş bir yol açılmış bulunacağı ve 
birçok entrikalar karşısında zeytinler yok bahasına şunun ve bunun eline geçmekten ise hem mem
leketin iktisadiyatına, hem de hasılatın yükseltilmesine yardım edilmiş olacağı kanaat ve düşüncesiyle 
mütedavil sermaye ile biri Edremit körfezi havzasındaki Vakıf zeytinliklere ait olmak üzere Ay
valık» diğeri vilâyet hududu dâhilinde bulunan zeytinliklere ait olmak üzere de Aydm'da birer Zey
tinlik işletmesi kurulmuş ve böylece Devletçe görülen işletme prensiplerine uyulmuştur. 
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Ayvalık işletmesi İ937, Aydın işletmesi 1942 malî yıllarından itibaren işletmeye geçmiştiı4. Ay-

valrk 'm sermayesi 250 000, Aydın 'in 100 000 liradır, 
Mütehassıslarının tetkik ve mütalâalarına istinaden işletme müdürlüklerinden alınan^ hesap 

ve raporlara nazaran elde edilen malûmat şöylece hulâsa edilmiştir: 

Ayvalık işletmesi: 
Edremit körfezinin Küçükkuyu köyünden bağlıyarak Havran'da ve Havran'dan bağlıyarak Ber

gama'da nihayet bulan mazbut vakıf ağaçlarının bugünkü adedi 136 556, mülhak vakıflara ait 
zeytin ağaçlarının adedi de 31 801 dir. 

iki senelik tecrübe devresi geçirdikten sonra ziraat kadrosu ile çalışma programlarını tamam
lamış ve müstakbel mesaisini kolaylaştıracak, işler görmüştür. 

Ayvalık ve Havran 'daki köhne yağ fabrikalarını bir çok para ve emek sarfiyle ıslah ve tamir 
etmiş ve başkaca âlât ve edevat alarak bugünkü ihtiyaçları karşılayacak bir surette yenileştiril
miştir. 

1944 malî yılı bilançosuna nazaran başkaca 56 996 lira kıymetinde yeni demirbaş edinmiştir. 
Evvelce bütün körfez mıntakası bir fen memurunun idaresinde iken işletmece beş kısma ayrıla

rak her kısma birer fen memuru ve bunların üzerine bir şef konulmuş olmakla beraber idarei 
umumiyece de hepsinin başına bir mütehassıs geçirilerek işe rasyonel bir durum verilmiştir. Bu 
işlerin öz ve azı şöylece sayılabiliyor: 

Zirai çalışmaları: 
A) Mevcut zeytinliklerin .imar ve ihyası; ''••-'•••• i ' 
B) Boş arazide yeni zeytin ağaçlan yetiştirilmesi; . 
C) Var ve yok senelerin hemen hemen ortadan kaldırılması; 
Ç) Mahsul nispetinin âzami nispete çıkarılması; 
D) İhtiyar ağaçların gençleştirilmesi; 
İstihsal sahasındaki çalışmaları: ' 
E) Fabrikalar tesisatının ıslahı; " " " 
F) Fabrikaların istihsal tekniğine uygun bir surette tanzimi; 
G) Zeytinden tabii vasıflarını muhafaza etmiş yağ elde edilmesi; 
H) Yüksek kalitede fazla miktada yağ alınması; 
1) İstihsal masraflarının asgariye indirilmesi. 

1940 - 1941 senelerinde geniş bir programla sürme, budama, orman temizleme ve gübreleme 
işlerine başlamış ve 1943 senesine kadar aynı faaliyet ve ihya programının tatbikma devam et
miştir. Yeşil gübre yetiştirmiş ve kullanmıştır. Soya fasulyesi ziraatine itina göstermiş ve İstanbul' 
daki cami ve vakıf binaların dam ve bodrumlarında yıllardanberi toplanmış güvercin gübrelerin
den 96 bin kilo gibi mühim miktar getirterek kullanmıştır. 

Ayvalık işletmesinin faaliyetini belirtmiş olmak üzere 1930 - 1936 ile 1937 - 1943 yılları mua
meleleri neticelerine ait grafikler bilece takdim olunmuştur, 
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Rakamlada şöylece sıralanarak hülâsa ve mukayese edilebilir: 

Vakıflar idaresi zamanı işletme idareleri zamanı 
Çuval adedi Senesi 

~ , M « * 

5 580 
5 327 
29 569 
7 840 
21 507 
10 435 
16 118 

96 376 

Zeytin dikmeleri 
Aded 

1 066 
1 648 
336 

2 274 
1 746 
1 619 
1 371 

10 060 Yekûn 

Senesi 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Çuval adedi 

29 348 
26 947 
27 626 
35 083 
33 435 ' 
41 055 
15 291 

208 785 

Senesi 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

100 kilo zeytin tanesinden alman randıman nispeti : 
Yüzde Senesi 

17,09 
17,88 
17,88 
20,86 
23,50 
25,40 
23,60 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 (1943 yılı zeytinlikler için fena geçmiştir. Hayli ağaç kurumuş ve 

yağlar da aşağı kalitede alınmıştır.) 

Istihsalâtm keyfiyet bakımından nispetleri: 
Sabunluk yağ Yemeklik yağ Senesi 

% % 

59,25 
28,87 
20,70 
58,22 

36,60 
68,33 
77,57 
39,70 

1940 
1941 
1942 
1943 (1943 yılı zeytinler için uygun düşmemiş ve halk 

zeytinlikleri daha ziyade zarar görmüştür.) 
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Yemeklik yağların 3 senelik keyfiyet bakımından tasnifi: 

Ekstra ekstra Ekstra Sıra yemeklik 
% . % % Senesi 

-~[ 

15,72 
37,90 
47,76 

11,66 
50,10 
38,20 

72,62 
11,96 
14,04 

1940 
1941 
1942 

İşletmeden evvel ve işletme zamanındaki kadro durumu: 

Kadrolar: 
Vakıflar idaresi zamanına ait ziraat kadrosu: 

Lira K. Senesi 
İşletme zamanına ait ziraat kadrosu; 

Lira K. Senesi 

9 386 
5 340 
5 228 27 
5 740 
5 740 
5 740 

37 174 28 

îmar masrafı: 

1930--1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

6 283 
8 790 
8 700 
11 875 
12 485 
35 683 

83 817 

27 
20 

79 

26 

52 

1937—1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

Vakıflar.İdaresi zamanına ait imar masrafları 
Lira K. Senesi 

İşletme zamanında yapılan imar masrafları 
Lira K. Senesi , 

15 593 
14 294 
9 447 
8 809 
14 599 
10 867 

72 613 

27 
89 
72 
95 
59 
96 

68 

1930 - 1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

24586 
25 736 
39 210 
96 524 
101 560 
167 357 

454 975 

90 

45 
80 
26 

41 

1937 -
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1938 

Zeytin mahsulü: 

Vakıflar İdaresi zamanma ait mahsul miktarı 
Kilo Çuval Senesi 

İşletme zamanına ait mahsul miktarı 
Kilo Çuval Senesi 

502*200 
479 430 

2 661 210 
703 600 

1 935 630 
939 150 

1 590 620 

8 811 840 

5 580 
5 327 
29 569 
7 840 
21 507 
10 435 
16 118 

96 376 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
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2 148 016 
2 479 124 
2 541 592 
3 149 044 
2 829 943 
3 749 284 
1 376 190 

18 273 193 

29 348 
26 947 
27 626 
35 083 
33 435 
41 055 
15 291 

208 785 

1937 
1938 
1939 
1940 

. 1941 
1942 
1943 
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Senelik masraflar: 

Vakıf lar idaresi zamanına ait masarif at miktarı 
Lira K. Senesi 

21 989 
28 940 
11 342 
14 966 
22 730 
43 646 

92 

71 
55 
97 
62 

1930 -
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1931 

143 616 77 

Senelik hasılat: 
Vakıflar idaresi zamanına ait hasdat miktarrı 

Lira K. Senesi 

128 599 
54 384 
30 680 
55 639 
58 875 
138 641 

466 819 

61 
52 
40 

06 

59 
Hasılat bakiyesi: 
Vakıflar idaresi 

1930 - 1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

zamanına ait 
hasılat bakiyesi 

Lira K 

106 609 
25 444 
19 337 
70 672 
36 144 
94 996 

Senesi 

1930 -• 1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

İşletme zamanına ait masarifat miktarı 
Lira K. Senesi • 

156 034 
121 657 
298 095 
529 105 
944 157 

1 238 694 

3 287 745 

50 
66 
70 
87 
43 
66 

82 

1937 . 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

r 

1938 

İsletme zamanına ait hasılat miktarı 
Lira K. Senesi 

321 416 
402 125 
384 846 
684 984 

1 270 025 
1 288 095 

97 
33. 
32 
07 
76 
44 

1937 -1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

4 351 511 89 

işletme zamanına ait hasılat 
bakiyesi 

Lira K. Senesi 

192 112 
258 972 
70 931 
131 003 
286 508 
29 338 

03 
69 
51 
55 
'88 
82 

1937 - 1938 
1939 
1340 
1941 
1942 
1943 

353 207 968 867 48 
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İşletme zamanında tahakkuk eden kazanç vergisi, kira bedelleri, sermaye faizi, amortisman ve 

ihtiyat akçesi: 
Kira 

miktarı 
Lira K. 

103 447 34 
101 467 84 
108 898 
303 038 75 

616 851 93 

Kazanç 
vergisi 
Lira 

158 
41 679 
33 176 
59 756 
187 284 
16 206 

338 262 

K. 

70 
97 
16 
80 
55 
30 

48 

Sermaye 
faizi 

Lira K. 

4 545 97 
3 751 10 
7 247 66 
9 150 32 
11 478 85 
12 908 31 

49 082 01 

Amortisman 
Lira • K. 

563 49 
421 96 
636 43 
636 43 
636 43 

5 609 60 

8 504 34 

îhtiyat 
akçesi 

Lira K. 

10 298 84 
12 602 99 
7 953 12 

15 087 90 
27 244 17 
1 544 15 

74 727 17 

Senesi 

1937 - 1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

968 867 
616 851 
388 262 
49 082 
8 504 
74 727 

48 
93 
48 
01 
34 
17 

Yukarıya dercedilen hesapların tetkikından anlaşılacağı üzere Vakıflar idaresinin 1930 senesin
den 1936 senesine kadar 353 207 lira 80 kuruş kârına karşı işletme idaresi 1937 senesinden 1943 
senesine kadar htilâsatan: 

Lira K. 

Hasılat bakiyesi' 
Mülhak ve mazbut vakıfların zeytinlik kiraları 
Kazanç vergisi 
Sermaye faizi 
Amortisman 
îhtiyat akçesi gibi ceman 2 106 095 lira .41 kuruş bir kâr temin etmiş oluyor 
demektir. 

2 106 095 41 
Bu işletmenin Ankara'da açtığı mağazasında Hükümetin koyduğu narh üzerinden (istisnai bir 

vaziyette) zeytinyağı satışının da halka hizmet ve piyasada öncülük yolu görülebilir. 

Aydın İşletmesi: 
Bu yeni bir teşkil olup işletmesi gibi aynı gaye ve hedeflere doğru yürümekte, faaliyetinden iyi ne

ticeler alınmaktadır. Aydın Vilâyet mmtakasmda vakfın 103 686 adedi mazbut 33 837 si mülhak 
zeytin ağacı vardır ki, böyle bir servetin işletilmesi lüzumu kadar tabii bir şey olamazdı. 

Bu vilâyette halk elinde büyük mikyasta yetişmiş zeytin ağacı ve dağlarında ehlileştirilmeye ya
rayışlı sayısız miktarda delice varken yemeğe elverişli yağ çıkarılmaması, basit tâsirhanelerle ve 
yalnız sabunluk yağ elde etmekle kanaat edilmesi yurt hesabına bir boşluktu. Görüşümüzün ve söz
lerimizin doğruyu tuttuğunu göstermiş.olmak üzere Aydın valisinden şimdi gelen 8 . III . 1945 gün 
ve 61229 - 76/2101 sayılı tahrirat örneği iliştirilmiştir. Nitekim memlekette; Ayvalık, Edremid, 
Havran, Gemlik diye mutfak yağları sayılabilmesine karşı Aydın yağı tanınmaktadır. îşte bu duru
mu gözönüne alan Aydm İşletmesi; Aydın kasabasına trenle bir çeyrek uzaklıkta Umurlu İstasyonunda 
satın aldığı eski sistem bir fabrikayı baştanbaşa fenni bir hale getirmiş ve bu sayede şimdi ekstra eks
tra yağ istihsaline muvaffak olmuştur. 223 802 liraya malolan bu fabrikanın numune tutulmasının Zi
raat Vekâletinin İzmir mmtakası zeytinlik mütehassısı Bay Nâzım tarafından fabrikacılara yayıldığı 
öğrenilmiştir ki, yapılan işler yerinde ve sosyal hizmet değerinde sayılsa gerektir. 

Kısaca: Kurulan işletmelerin, ağaçların imar ve bakımı; mahsulün ve yağ alım nispetinin arttı
rılması; fabrikasyonu ıslahı ile yağ kalitesinin iyileştirilmesi gibi bütün başarılar ilerisi için ferah 
vericidir. 

Vakfa ait incirlikler ise yalnız Aydm havalisinde olup incir ağaçları, zeytin ağaçlan kadar daya-
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ıııklı olmadığından bunların ihtiyarlıyan ve bozulanlarının yerine zeytin fidanı- dikilerek zeytinlik ' 
haline getirilmesi üzerinde incelemeler yapılmaktadır. JJ 

• ' • * . . . . . . . . . " 

Aydın VaHliğmin 8 . I I . 1945 gün ve 6193â/7&- 2101 sayılı yazsa örneğidir 

Zeytin evsaf mm bozukluğu ve fabrikalarda yi kama tesisatı bulunmaması yüzümden halen Aydın 
piyasasından yemeklik zeytinyağı temininde müşkülât çekilmektedir. 

Maliye memurlarına tevzi edilmek kayıt ve şar tiyle Umurlu zeytinyağı fabrikasında istihsal olu
nan zeytinyağlarından 60 tenekenin bedeli mukabilinde Aydın Maliye memurları artUrma* biriktirme 
sandığı namına verilmesi hususunun Aydın Vakıf Zeytinlikler işletme ^Müdürlüğüne tebliği ye neti
ceden malûmat itası ri<fa olunur. . * 

Oöaanfer : 
Vakıflar İdaresine ait ormanlardan 1942 senesi nihayetine kadarmarcakkai keşif raporlaraU göre 

ya arttiBmaya konularak müteahhitlere ihale suretiyle vejrahnfc köyhüsre mahaüî rayke gör* bit- ro-
sm, alıamak suretiyle maktalar verüer#k istif »deedilijraaebt 

Buşekii': • 
1. — Müteahhitlerin araya girmesiyle idare kânımı mahdut bfc derecede kalmasına; 
2. — Ormanların müteahhit ve köylüler taraf nidan teknik kaidelere riayet edilmeden kesim ya

pılması yüzünden esaslı tahribata mâruz bırakılmamasma; * 
3. — Müteaddit müteahhitlerin adamlatiyle köylüleri murakabe zorluklan dplayışiyle kaçakçılığın 

önüne geçüememesine ve bu suretle mahkemelere düşülmesine; 
Sebebiyet verdiğinden Devlet ormanlarında ol dujhı gibi Vakıflar İdaresince deı 3913 sa^&Müte-

davil Sermaye Kanunu gereğince Karadere .ormanı için. Bolu'da ve Istiranca, .^tadajjı, ŞUe/de 
Avcukoru ormanları bölümü içinde İstanbul'da birer işletme idaresi atılmj^tjtr. 

Bolu İşletmesi 1943 şubatında, İstanbul işletmesi 1943 malî yılı başında açılmışve yrme^şine 
(40 000), İkincisine (60 000) lira sermaye ayrılabilmiştir. 

A) Her ikisine ve hele sarsıntı bölgesinde olan liolu İşletmesine uzman, mü.dür, ormancı, şef, 
ticaret hesabım yürütebilecek tam kabiliyette işyarlar bulunabilnm,; orm^nlftan kesim ıpıptakaları-
nm fen biçiminde ayrılması ve Orman Müdürlüğünce -Mühendislerin çoğunun askere alınması yü
zünden - ancak birkaç yana gönderilebilen amehejman ekiplerinden faydalanabilmesi gibi çesjili isler 

B) Daha başlangıçta mevcudiyetlerine ter h^tde i fc^ 
elverişli yollar açılması; mamulâtı koyacak depo ve yerler tedarik ve inşâsı, muhafızlar için bara
kalar yapılması gibi bütün zamanla ve para ile vüçüde gelebilecek önemli ve gerekli hazırkklar 
karşısında : 

VakıÜar idaresince; İstanbul işletmesinin temelini kuran Istiranca orm,anJ&rj?ıa 1940 sene
sinde, Bolu'daki Karadere ormanına ise daha üç yıl önce ve her ifcişine de tahjçfe «diijmiş halde 
el konulduğu düşünülürse işletmelere yeni doğ muş bir çocuk diye bakmak ^erîn^e ö f e 

Herhangi teşebbüsten daha başlanır başlanmaz olgunluk, amaca ulaşma bckienemiyece^i, yalnız 
teşebbüsün iyi. seçilerek gerekli yolunda güdülme sinin uygun sAyılacş^i ve kon â̂ kîâ a kpniuklaya 
belirecek tekâmülün yıldan yıla. tesirini gösterecek gelirin üstün ölçülerde artacağı tabii görüU 
mektedir. 

Durum böyle iken; işletme kurulmazdan evvel Karadere ormanından 1940 senesinde 7 171, 35 
lira sarfedilerek 2 08Ş, 92 lira; 

1941 senesinde 4 915, 81 Ura sarf edilerek 1 471, 75 lira; 
1942 senesinde 6 589, 24 lira sârfedîlerek 8 928, 92 lira ve uç senelik (18 676, 40) lira: majraia 

mukabil * (12 486,62) lira alınmışür. 
Görülüyor ki bu üç sene zarfınö^ elâ> edilen hasılat yiajjulân masrafı feaE|^yam$^is£u\ tfljşt^ı^ 

ise ilk fâaliyet yılı içinde masrafta hariç kira ile beraber (06 380)liravakitli/t |en^ii etm^tir. 
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İstrahcâ ornıanma gelineö: 
.İşletmenin teşekkülünden evvel 1941 senesinde (138 680) kental odun satılmış ve (6 608) lira 

masraf yapılarak safi (13 795) lira varidat elde etmiş iken işletmenin ilk açılış faaliyet devre
sinde bu ormandan (143 736) kental odun istihsal olunarak ve bütün masraflar çıktıktan sonra kira 
bedeli ile birlikte 89 300 lira hasılat elde edilmiş ve başkaca amortisman, demirbaş ve ihtiyat ak
çası olmak üzere İstanbul işletmesi 25 029 lira, Bolu işletmesi 47 867 lira ayırmıştır. 

1. — Orman kiraları ise Orman Umum Müdürlüğünden alman formüllere istinat ettirilmek su
retiyle normal olarak tahakkuk ettirilmiştir. 

2. — Ormanlar işletmesinin teknik elemanların nezareti altında umumî ormancılık kültürüne da
yanılarak işletilmekte ve aynı zamanda muhafaza keyfiyeti de bu mekanizma içerisinde yeter de
recede kadrolarla sağlanmış bulunmaktadır. 

3. — Bu şekilde işletilen vakıf ormanlarında oturan köylülerin çoğuna da kendilerini hoşnut ede
cek sayıda iş sahası temin edilmiştir, 

Köylüleri kayırma düşüncesiyle gerek Istranca ve gerekse Alemdağ ve Avcıkoru vakıf orman-
larmdaki kesim, imal ve nakil işleri tercihan. köylülere ve bunlardan geri kısımları hariçten zuhur 
edecek taliplere verilmekte ve satışlarda bu usul takip olunmaktadır. 

Nitekim 1943 hasılatından 100 000 kental kadar odunla 20 bin kental kadar kömür tercihan 
Kabakça, Sayalık, Alaton ve Şile köylülerine satılmış ve 150 bin kental kadar odunun kesme, 
kömür imali ve nakil işi köylüler çalıştırılmak kaydiyle Alaton ve Sayalık köyü muhtarlarına ve
rilmiştir. 

4. — İstanbul halkının ihtiyacı noktasından Mahrukat Ofisine de yardımlarda bulunulmuştur. 
5. — Bolu'daki Karadere orman işletmesi tabiî tekâmüle tâbi olarak her sene daha elverişli vazi

yete girmekte ve bu sebeple bu yıl Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne 496 bin lira tuta
rında 35 bin aded travers'verilmesi taahhüdüne girilmiş bulunmaktadır. İlk parti olarak 143 küsur 
bir lira alınmış ve işe başlanılarak hem işletmeye hem de Devletin münakale işlerine hizmet ve faide 
temin edilmiştir. 

Şu izahattan sözü geçen orman işletmelerinin yeni teşekkül etmiş bulunmalarına rağmen esaslı 
bir. inkişaf gösterdiğini ve rasyonel bir işletme yolunda yürünmek suretiyle pek kısa bir zaman 
içinde iyi kazançlı neticeler verdiği ve gelecek yıllarda daha iyi sonunçlar elde edileceğini göster
mektedir. 

İşletme haricinde Kırklareli'ndeki Baltalık Kerpice - Longoz ve Giresun'da Koruluk Kırık 
Ormanı vardır. Bu ormanların mahsulâtının satışı mahallî vakıflar idaresince ihale suretiyle yapıl
maktadır. 

Kınk Ormanı'nm gür parçalarının sahile uzak ve sarp arazide olması, nakliyata elverişli yolları bu
lunmaması sebepleriyle daha başlangıçta ötekilerden fazla tesis masrafına lüzum gösterdiği ve orada-
da bir işletme kurularak düzenli program tatbik edilirse önemli faydalar sağlanacağı gözle görü-
nürcesine anlaşıldığı için iletmeler ana sermayesi arttırılarak ve 3913 sayılı kanun hükümlerine uyu
larak ilerisi pek parlak görünen bu orman için birişletme açılması iş tasarımızın önünde yeralmakta-
dır. öteki ormanlar hakkmda düşünce de yukarıkl inanca uyulmaktadır. 

Istranca Ormanı içerisindeki köylülerin ekip biçtikleri arazinin kendilerine temlik olunabileceği 
tebliğ edilmiş ise de henüz müracaat etmediklerinden bu hususta idarece bir şey yapılamamıştır. 

Köylülerin geçim ve zati ihtiyaçları için Orman Kanununun 18, 19, ve 20 nci maddeler ve tadil
leri uyarınca odun ve kerestelik verilmesi hususuna gelince : 

Bu ormanların idare ve isletilmesi için 3913 sayılı kanuna istinaden bir isletme idaresi kurulmuş 
olmasına ve 3116 sayılı kanunun 60 ncı maddesinde Vakıf ormanlarında da hususi orman ahkâmrnrn 
tatbik edileceği tasrih edilmesine ve bu yönden Vakıf ormanlarının Devlet ormanlarının mükellef 
olmadığı resim ve saire gibi vecibe ve mükellefiyetetâbi bulunmasına ve 67 nci maddesine göre düzen
lenen amenajmaiı plânlarında tesbit edilen tahammüllerin bu köyler hakinin adedine nazaran bu ka
nunun tahmil ettiği miktarı karşılamamasına binaen üçüncü fıkrada gösterildiği üzere kendilerine iş 
sahaları temin suretiyle faydalanmaları 'sağlanmaktadır. 

(S. Sayısı : 89 ) 



Kısacası :' İşletmeleri -rasyonel bir şekilde ve fen icaplarına göre gitgide tekâmülleri yolunda 
çalışılmakta ve bunlardan ileride parlak neticeler beklenilmektedir. *> 

T Varidat bütçesi 

Fasıl : 1 - Madde : 1 tcarei vahide : 815 000 lira 
Umum Müdürlük gelir kaynaklarından başlıcasmı teşkil eden bu varidatın getirmekte olduğu 

kira bedelleri bundan beş sene evveline ait miktarları muhafaza ederek artırılmamakta iken seneden 
seneye fazlalık arzetmekte olması, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca mevki
lerine ve temin etmekte oldukları menfaate görekalmalan gereklî görülmiyen bazı akarların sa
tılarak elde edilen paralariyle. memleketimizinmuhtelif mahallerinde münasip akar yaptırılma
sından veya alınmasından ve bir de yine sözü geçen k'anun gereğince mazbut vakıflar arasına alman 
mülhak vakıfların akar kiralarının bütçeye irat kaydedilmekte olmasından ileri gelmekte bulun
muştur. Haziran 1944 den Aralık ayının sonunakadar 7 aylık tahsilat miktarı 800 333 lira tesbit 
edilmiş olmasma mebni 1945 malı yılının 7 aylıkbtitçesi için 815 000 lira varidat, tahmin kılınmıştır. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 îcarei müeccele : 253 000 lira 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince icareteynli ve mukataaİı gayrimenkullerin tavizleri 

alınıp mutasarrıfları namlarına mülkiyetleri kayıt ve tescil olundukça-seneden seneye adedleri de 
azalmakta bulunmuş olduğundan yapılan kesin hesaplara nazaran bu varidat bütçeler muhamme-
natını tutmamaya ve devamlı bir noksanlık arzetmeğe başlamıştır. 1944 malî yılının 7 aylık tah
silat miktarı 237 355 liraya varmış olup mütebaki beş aylık tahsilat miktarı ile birlikte tutarı 1944 
malî yılı bütçe muhammenatı olan 480 000 lirayı karşılayamıyacak 50 000 lira kadar noksanlık 
verecektir. Bu itibarla 1945 malî yılının 7 aylık bütçesi için 253 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 1 Madde : 3 Mukataa : 35 000 lira 
Yukarda icarei müeccele varidatında arzolunan hal mukataada da aynen mevcuttur. 
Ancak 3950 sayılı kanun gereğince vergi kıymeti ile mukayyet olmayan hükmi şahıslar uhde

sinde bulunan vakıf gayrimenkullere yeniden kıymet konulmak suretiyle bu gayrimenkullerin 
mukataa ve taviz bedellerinin tahsiline başlanılmış ve devam da etmekte bulunmuş olduğundan bu 
varidat şimdilik bu yönden düşmeyecek bir tahsilat muhammenatı karşılayacaktır. 1944 malî yılı
nın 7 aylık tahsilatı miktarı 37 656 liraya varmış olduğuna göre 1945 malî yılının 7 aylığı için 35 000 
lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2 - Madde : 1 Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı: 23 000 
1943 malî yılı kesin hesabı ile tesbit kılman tahsilat miktarı bütçe muhammenatmdan 9 511 

lira fazladır. 1944 malî yılının 7 aylık tahsilat miktarı da 21 377 liraya varmıştır. Mülhak vakıf
lar muhasebelerinin rüyeti hakkındaki takibata bir kat daha" önem verilmekte olduğundan 1945 
malî yılının 7 aylık bütçesi için 23 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 2 - Madde : 2 Mahlûl muaccelâtı : 81 000 lira: 
Bu varidatın başlıca inkişaf noktası, 333 sayılı k^nun gereğince mübadeleye gayritâbi olup 

firar ve tagayyüp eden eşhastan metruk icareteynli gayrimenkullerin satışlarına ve bir de son sene
lerde emlâk . fiyatlarının yükselmiş olmasına dayanmaktadır. Haddızatındaki mahlûlât dosyaları mü
him bir yekûn teşkil etmekte ise de bunlarm büyük bir kısmı tasfiyeye tâbi olmakla beraber içlerin
de ehemmiyetli kısımları katmamış ve hisseli şeylerden ibaret bulunmuştur. 

1944 malî yılının 7 aylık tahsilat miktarı 146 964 liraya varmış olup bu meyanda -Manisa'da 
Balyozoğlu fabrikasının sön taksit bedeli olan 24 487 lira dâhildir, Gelecek sene o derectede ve o 
kabilden satılacak gayrimenkul ve mahlûlât mevcut olmadığından alınan hesaplara nazaran 1945 
malî yılının 7 aylığı için 81 000 lira tahmin kılınmıştır. 

Fasıl : 2 - Madde : 3 Orman hasılatı : 50 000 lira: 
İstanbul 'da Istranca, Alemdağr ve Şile, Bolu 'da Karadere ormanları gibi başlıcalannm 3913 sa

yılı kanun gereğince teşkil kılınmış olan işletmelere verilmiş olmasına mebni doğrudan doğruya id&-
re edilenler Kırklareli'nde Lonkoz ve Giresun'da Kınk ormanları kalmıştır. Kırklareli *ndeki or-
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manın işletilmesi, hususu evvelce müteahhidine verilmiş olduğundan sözleşmesi devam etmektedir. 
Bu sözleşmeye göre 1945 malî yılınm 7 ayı içinde müteahhidinden 9 154 lira tahsil olunacaktır. Söz
leşmesi olmayan Kırık ormanı verimli bir halde bulunduğundan bu ormandan 1944 malî yılı için
de 100 000 lira kadar bir varidat elde edileceği ve gelecek-sene de 12 ay içinde 80 000 lira kadar 
bir tahsilatın yapılabileceği anlaşılıyor.' 

1944 malî yılının 7 aylık tahsilat miktarı 73 192 lira tesbit edilmiştir. Bu meyanda 1943 malî 
yılı bütçesinde ayrı bir tertibi olmamasına mebni bakaya tahsilatı olarak Bolu Orman işletmesinin 
kaydedilmiş bulunan 13 000 lira kira hedeli çıkarılınca asıl tahsilat miktarı 60 192 liraya varmış 
oluyor. Bunlar gözönüne alınmak suretiyle 1945 malî yılının 7 aylığı için 50 000 lira teklif ediU 
miştir. 

Fasıl : 2 - Hadde : 4 Zeytinlikler hasılatı : 60 000 lira; 
Zeytinliklerin başlıeaları bulunan Edremit 11e Aydın'dakiler 3913 sayılı kanun gereğince teş

kil kılınmış olan işletmelere verilmiştir. Geri kalanlar o derece ehemmiyeti h a k değildir. Bun
ların başlıeaları da İzmir ile Hatay'daki zeytinlikler teşkil etmektedir. Bu mmtakalardaki zeytiu 
mahsulü 1944 malî senesinde verimli gitmemekle beraber fiyatların tahdidi dolayısiyle satışlar
da mahdut bir derecede kalmıştır. 1944 malî yılının 7 aylık tahsilat miktarı 45 8Ş7 liraya varmış
tır, Sene sonuna kadar vukubulacak tahsilatla birlikte bu miktar ziyadeleşecektir. 

1945 malî yılı mahsulünün verimli olacağı tahmin kılınmakta olduğundan mahsulün ikrakindo 
satılmak üzere 7 aylık bütçe için, 60 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 2 - Madde : 5 Arazi ve incirlikler hasılatı ve kira bedeli : 60 000 lira: 
4648 sayılı Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi gereğince tarla kiraları hu kanunun 

şümulü harieinde bırakıldığı cihetle şimdi değer fiyatlariyle vakıf arazi ve tarlaların kiralanma
sına imkân hâsıl olmuştur. Mahsulleri esasen değer fiyatlarla satılmakta bulunmuş olduğundan 
bu varidatta inkişaf husule gelmiştir. 

1944 malî yılının 7 aylık tahsilat miktarı 54 751 likadır-. Alman hesaplara nazaran 1945 malî 
yılının 7 aylığı için 60 000 lira varidat tahmin kılınmıştır. 

Fasıl •: 2 - Madde : 6 Zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira bedeli : 250 000 lira: 
3913 sayılı kanun gereğince biri Ayvalık'ta diğeri Aydın'da olmak üzere iki zeytinlik işletmesi 

kurulmuştur. 
Yapılan bilânçolariyle .tesbit edilen kârı Umum Müdürlüğün ertesi sene ve kirası senesi bütçe

sine irad kaydedilmektedir. 1944 malî yılı bütçesinin encümen mazbatasında işaret olunduğu veçhile 
bu bapta tetkikat ierasiyle işletmeler hakkındaki noktai nazarın belirtilmesi gerekmekte olduğundan işbu 
gerekçenin umumî izahatında zeytinlikler hakkındaki noktai nazar izah edilmiştir. Şu kadar ki 1944 
malî yılı muhammenatı 1945 malî yılının (7) aylığı için de aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 2 - Madde 7 Vakıf Memba sulan işletmesi hasılatı ve kira bedeli: 12 000 lira : 
(3913) sayılı kanun gereğince İstanbul'da teşkil kılınmış olan bu işletmenin yapılan 1943 malî 

yılı bilançosuna göre .gayrisTi.fi hasılatından bütün masraflar ve kazanç vergileri çıkarıldıktan 
sonra 10 248 lira kadar bir kâr kalmıştır. Bu defa Ankara bayiliği başka bir müteahhide sabıkına 
nazaran bir miktar fazlasiyle ihale edilmiş olmasına mebni gelecek sene biraz daha fazla kâr temin 
edilmiş olacaktır. 

Bu itibarla 1944 muhammenatı 1945 malî yılının (7) aylık muhammenatı olarak da aynen bı-. 
rakılmıştır. 

Fasıl : 2 - Madde : 8 Vakıf.ormanlar işletmesi hasılatı ve kira bedeli: 150 000 lira. 
(3913) sayılı kanun gereğince de biri İstanbul'da diğeri Bolu'da olmak üzere iki orman işlet

mesi teşkil kılınmıştır. Devrei hesabiyesi bir malî seneye münhasır olup her ' malî sene sonunda 
yapılan bilânçolariyle tesbit edilen kân Umum Müdürlüğün ertesi sene ve, kirası ise senesi bütçesine 
irad kaydedilmektedir. 1944 malî yılı bütçesinin encümen mazbatasında işaret olunduğu veçhile bu 
bapta tetkikat ierasiyle noktai nazarın belirtilmesi lâzım geldiğinden ormanlar hakkındaki malûmat 
da bu gerekçenin umumî izahatında arzedilmîştir. Bu orman işletmelerinin bugün için belirtilen 
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hesaplarına nazaran kira ile kârına mukabil 1945malî yılmm 7 aylık bütçesi için 150 000 lira tah
min edÜmiçtir. 

Faal : 2 - Madde : 9 Mütenevvi varidat : 87 500 lira : 
Bu varidatın başlıca kaynağı mülhak vakıfların varidatiyle içare ve. inukataa tahsilatından alınan 

% 10 masarifi tahsiliye teşkil etmektedir. Diğer kısımları ehemmiyeti haiz değildir. Tevliyetlerinin 
inhilâli ve saire dolayısiyle Vakıflar idarelerince emaneten' idare olunan vakıfların va
sati bir hesapla senelik tahsilatı 1 milyon lirayı bulmakta olduğundan tam bir hesapla % 10 
tahsil masrafı 100 000 lira tutarr. Bilûmum mülhak vakıfların müeeecîe ve mukataa tahsilatından baş
kaca alınacak % 10 tahsil masrafı ile bazı mülhak vakıflardan şart tebdili suretiyle mazbut vakıflara 
tahsis edilen paralarla ve ötederiberi masrafları Evkaf bütçesinden verilegelmekte bulunan mülhak 
vakıfların elde edilecek varidatından yapılacak mahsuplar nazarı dikkate almmca seneliği (150 000) 
liraya varacak olan bu mütenevvi arfidat için 1945 malî yılmm 7 aylığma 87 500 lira teklif olun
muştur. 1944 malî yılmm 7 aylık tahsilatı 1Ö5 276 liraya varmış ise de tamamı nakdî tahsilata ait bu
lunmamaktadır. 

Fasıl : 2 - Madde : 10 Akar ve toprak satış bedeli faizi : 100 000 lira : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi gereğince mevkileriyle teinin etmekte oldukları 

menfaate göre kalmaları gerekli görülmeyen akar ve toprakların satılıp ekle edilen bedelleri; yerlerine 
yem akar yapılmaya veya yeni akar almmcıya kadar (13) ncü madde gereğince nemalandırılmıya 
meşrut olduğundan vakıflar idarelerince o kabilden olarak satılan akar ve toprak bedelleri Vakıf 
Paralar-Müdürlüğüne gönderilerek orada nemalandınlmakta ve her malî yılı sonunda bu müdürlük
çe bir faiz verilerek senesi içinde bütçeye irat kaydounmaktadır. 

ölçüsü paranın mevcudu ile kabil olup azalma ve çoğalma ihtimalleri de mevcut bulunmuştur. 
Bu günkü hesaplara nazaran bu varidatın 1945 malî yılının 7 aylığı için getireceği tahmin kılman 
faiz miktarı 100 000 lira-olacağından bu miktar teklif kılınmıştır. 

Fasıl : 2 - Madde : 11 Taviz bedeli faizi % 225 000 lira : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nci maddesi gereğince bir senelik müeccele ve mukataanın 

yirmi misli bir taviz mukabilinde mutasarrıfları namına mülkiyeti tescil kılınmakta olan icare-
teynli ve mukataalı, gayri menkullerden husule gelen taviz bedeli 32 nci madde uyarınca bir gelir 
kaynağı olarak Vakıf Paralar Müdürlüğünde nemalandınlmakta ve her malî yılı sonunda sözü ge
çen müdürlükçe buna da bir faiz verilerek senesi bütçesine irat kaydolunmaktadır. Getireceği fai
zin kalkacak müeccele ve mukataaya karşı umum müdürlüğün daimî bir gelir kaynağını teşkil ede
ceği cihetle 1944 malî yılı bütçesinin tet]cikı sırasında Bütçe Encümenince gösterilen hassasiyet 
pek yerinde önem arzedecek bir iş olduğundan şüphe yoktur. Bu itibarla şimdiye kadar ne alınmış 
ve ne sarfedilmiştir. Aıılaşılabilmek üzere Vakıf Paralar Müdürlüğü hesabında bu bapta değişiklik 
yapılmış ve taviz bedelinin kendine mahsus bir hesapta toplayarak sarf ve tahsisin yerleri ayrı 
ayrı açılan hesaplarda gösterilmiştir. Vakıf Paralar Müdürlüğünün 1944 malî yılmm 7 aylık mi
zanına göre mazbut vakıfların taviz bedeli miktarı 7 430 349 ve mülhak vakıfların ise 488 932 
liradır. Mecmuu 7 919 281 liraya varmaktadır. Bunun 500 000 lirası 3668 sayılı kanuna istinaden 
akar satın almmasma, 600 000 lirası hayrat satış bedeli ile ödenmek üzere 3609 sayılı kanım gere
ğince âbidat tamiratına, 508 844 lira kadar bir parada 3913 sayılı kanun uyarınca teşkil kılman 
zeytinlik orman ve su işletmelerine tahsis kılınmıştır. Bunların da top yekûnu 1 60 8844 liraya 
varmaktadır. Şu hale nazaran Aralık 1944 ayına kadar elde bulunan taviz bedeli miktarı 6 310 437 
lira demektir. 

Taviz bedelinin gayrimenkule tahsis edilen 500 000 lirası çıkarıldıktan sonra geri kalanı kül 
halinde idare edilmekte ve buna göre de sene sonunda faiz yerilmekte olmasına mebni bu vaziyeti 
muhafaza edebilmek ve bütçeye daha fazla para -girebilmek için umumî sermaye gözönûnde tutu
lmak suretiyle alınmış olan tahvil ve bonolar faizinin doğrudan doğruya Umum Müdürlükçe tahsil 
olunarak irat kaydı, kül halindeki em-rü idareyi muhil görüldüğü cihetle bütçe iradını siyanet 
noktasından da muvafık görülemediğinden bu cihet maalitizar yapılamamış ve sabıkı gibi bırakü-
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mıştır. Sonradan daha da yeni satılığa çıkarılanlardan tahvil satın alınm]ş olduğundan sene sonun
da taviz bedeli için verilecek faiz miktarı 1944 malî yılı bütçe muhammenatı olan 450 000 lirayı 
tutacaktır. 1945 malî yrlmın 7 aylık bütçe muhammenatı için de 225 000 lira tahmin kılınmıştır. 

Fasıl : 2 - Madde : 12 Müteferrik hasılat : 87 500 lira : 
Bu varidatm mürekkebatından başlıcası Vakıf Paralar Müdürlüğü memur ve müstahdemlerini n 

ikraz talimatnamesi mucibince her sene sonunda temettüattan bir kalemde tefrik ve bütçeye irat 
kaydedilmek üzere verilen maaş ve" ücret karşılığına ait olup senesi içinde kaydedilen miktarı 40 000 
lira kadardır. $iğer mürekkebatm ufak tefek şeylerden ve zuhurata tâbi işlerden iabrettir. Birde 
oldukça kemiyet ve keyfiyet arzeden mazbuta arasına alman mülhak vakıfların mülhaka hesabında 
kalruış varidatları vardır. Zabıttan sonra bunların masrafları bütçe dahiline alınmakta olduğu ci
hetle mülhaka hesabında kalan varidatları da tasfiyeleri yapıldıkça bütçe iradına kalbolunmakta 
ve kesin.hesaplarda görüleceği üzere miktarı epeyce bir yekûn teşkil eden bu mevcutların bir kısmı 
hesaben görülen bakiyelerden ibaret bulunmaktadır. Nede olsa bir miktar arzetraekte olmasın»-ve 
1944 malî yılının 7 aylık tahsilat miktarı 105 513 liraya varmış bulunmasına göre senelik 150 000 
lira muhammenat üzerinden 1945 malî yılının 7aylığı içn 87 500 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 2 - Madde : 13 Vakıf paralar faizi: 30 000 lira: 
Nukudu mevkuf e faizlerinden ibaret olan bu varidatın başlıcası vakıf paralar Müdürlüğündeki 

sermayesinden husule gelmektedir. Vilâyetlerde bulunan nukudu mevkuf e sermayeleri toplanarak sözü 
gecen Müdü.-lüğe gönderilmiş ve orada diğer sermayeler ile birlikte bir elden gayrimenkul mukabilinde 
ikraz edilmekte bulunmuştur. 1944 malî yılının yedi aylık mizanına nazaran toplanmış sermaye mik
tarı 578 187 liradan ibarettir. Her sene Vakıf Paralar Müdürlüğünce verilmekte olan faizin senesi 
bütçesine «irad kaydedildiği ve esasda bir tebeddül olmayıp sermaye miktarı muhafaza kılınmakta 
bulunduğu cihetle 1944 malî yüı bütçe muhammenatı miktarının esas tutularak 1945 malî yılınrn 
(7) aylığı için 30 000 lira tahmin kılınmıştır1. 

Masraf bütçesi 
Masraf bütçesi varidat bütçesi ile tahmin edilen 3 344 000 liraya göre sıralanmış olduğundan 

umumî hizmetlerin ' yapılabilmesi için 3 343 998 lira tahsisat arz ve teklif kılınmıştır. 1945 yılı
nın 7 aylığına ait bulunan tahsisatın çoğu 1944 malî yrlı bütçe muhassasatının 7 aylığına müsavi
dir. Hattâ ufak tefek tasarrufları da vardır. Yapılan değişiklikler aşağıya sıralanarak arzolunur: 

1. — 4598 sayılı kanun gereğince maaşlı ve ücretli memurlara verilecek bir üst maaş ve ücret 
farklarının 1945 yılı bütçesinde tertiplerine zammedilmek suretiyle tahsisat noksanlarının ikmali 
lâzrmgeldiği cihetle memur maaşlariyle ücretli m<murlar ve bir de muvakkat tazminat tertiplerine 
1944 malî yılı bütçesinin 7 aylığına nazaran fazla vazedilen paralar bundan mütevellittir. 

2. — Müteferrik müstahdemlerwtertibine Antalya'da Mııratpaşa. arazisi için her sene (E) cetveli 
ile alınmakta bulunan müteferrik müstahdemler kadrosunun daimî bir mahiyeti ihtiva ettiği cihet
le bunun. 1945 malî yılı bütçesinde müteferrik müstahdemler meyanına alınması gerekmekle büt
çeye eklenen (E) cetvelinin 17 nci faslına ait kadronun müteferrik müstahdemler kısmı aynen (D) 
cetveline konulmuştur. Bir de bütçelerin arşiv masarifi tertibine mevzu tahsisat için (E) cetve
line istinaden alınan kadroların, ehemmiyet ve lüzumuna binaen daimî bir mahiyeti iktisap et
mekte olduğu görülerek müteferrik müstahdemler tertibine ilâve kılmmak suretiyle bütçedeki ar
şiv masarifi tahsisatı kaldırılmıştır. Eskişehir'de Çifteler çiftliği arazisinin köylülere tevzii hak
kındaki muamelenin tesri ve ikmali için istihdamına lüzum görülecek bazı memurların ücretleri
ne karşı da müteferrik, müstahdemler tertibine bir miktar zam yapılmıştır. 

3. — İstanbul'da Ghıraba hastanesi hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesini teminen lüzum 
gösterilen müteferrik müstahdemler için hastane kadrosuna ancak aylık 60 şar lira ücretle iki la
borant, 75 lira ile bir müracaat memuru, 75 lira ücretle bir aşçıbaşı, 50 lira ile -bir kaloriferci 
ilâve kılınmıştır. Adam bulunamadığından vilâyetler için de 50 şer lira ile iki bahçıvan ve 20 lira 
ile bir suyolcu konulmuştur. Bunlar kısmen tertibi meyanında yapılan tasarrufla temin edilmiş ve 
kısmen de bütçe muhassasatma ilâve edilmek suretiyle karşılaştırılmrştrr. Pek az bir miktarda da 
zam vardrr. 
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4. — Hükümlere bağlanmış olan borçlardan bazılarının seneleri, bütçelerinde tahsisat bakiye

leri olmadığı cihetle verilememekte ve halbuki hükmün de yerine getirilmesi lâzımgelmekte oldu-
ğundan bu kabil borçların da verilebilmesi için bütçede (hükme bağlanmış borç karşılığı) namiy-
le ayrı bir fasıl açılarak buraya yeniden 1 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. 

5. — 15 nci faslın 1 nci madde unvanı 1944 malî yılı bütçesinde (vergi ve belediye resimleri) 
namı altında yazılı idi. Bu madde biri (musakkafat ve arazi vergisi) diğeri (belediye vergi ve re
simleri) namı altında ikiye.bölünmüştür. 

6. — 3950 sayılı kanun gereğince yapılacak işlere memur edileceklerin ihtisas sahibi olmaları 
lâzrmgeldiği takdirde bunlardan istifade olunabileceği anlaşıldığından bu işlere munzam bir vazi
fe olarak memur edileöeklerin geçecek mesailerine karşı ufak bir ücret verilebilmek ve bu sayede 
bu cihetten umum müdürlüğün varidatı yükselmek için kaldırılan 26 nci faslın 2 nci madde tah
sisatı karşılık gösterilmek suretiyle bu işe tahsis kılınmıştır. 

Bütçe kanunu 
Kanun tasarısı maddelerinde bir değişiklik olmayıp 1944 malî yılı bütçesiyle kabul buyurulmuş 

olan esasları, ihtiva etmekte bulunmuştur. Formül ve cetveller tamamdır. 
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12 . IV . 1945 

Rapor 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi aylık bütçesi incelendi. Esasa girmeden evvel Hükü

met gerekçesinde önemli yer alan ve geçen yıl bütçe mazbatamıza karşılık olan birkaç nokta üzerin
deki anlayış ve düşünüşlerimi arzedeyim. 

1. — Âbidelerin onarılması işi. Genel Müdürlük daima birinci pilâna aldığı bu işe verilmesi gereken 
önemi anlatmış ve başarılan işleri saymış, dökmüştür. Bu işdc Genel Müdürlüğün tuttuğu yolu beğenme
mek ve candan benimsememek mümkün değildir. Sayın Başbakanın 1944 bütçesinin Umumî Heyette 
görüşüldüğü sırada beliren arzulan gözönüne alarak Genel Müdürlüğün bu yoldaki çalışmalarına 
Maliyeden de 300 000 lira yardım sağladığı görülmüştür ki, bunu da büyük bir sevinç ve şükranla 
kaydetmek lâzımgelir. Ancak gerek Encümenimizce, gerek Meclisçe daima ileri sürülen bir nokta var
dır ki, o da bir müddettir diğer hayratın binnisbe ihmal edilmesidir. Tarihî veya mimarî kıymetleri 
olmamakla beraber halkın günlük ihtiyaçları noktasından önemleri daha az olmayan ve tasnif dâhilin
de bulunan bu kabîl cami ve mescitlerin ve bilhassa deprem bölgelcrindekilerin de onarılmasının 
ehemmiyetle gözönüne alınmasını ve bütçedeki karşılıktan hiç değilse dörtte birinin bunlara ayrılma
sını tavsiyeye şayan görmekteyim. -

2: — Cami hademeleri aylıkları ve aynî yardım. Cami hademesi aylıklarının mümkün mertebe 
arttırılmasına çalışıldrğı ve böylece devam edilebilmesi için bu bütçe ile de yine yirmi bin lira karşı
lık konduğu ve Hükümetin şükrana değer yardımivle bunların aynî yardımdan da istifade ettirildik
leri bildirilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünde hemen bir milyon liraya varan aynî yardımın 
kendi bütçesinden sağlanması beklenemez. Çünkü en büyük gelir kaynağı olan akar kiraları arttırıla-
mamaktadır. Günün rayiçlerine göre Genel Müdürlük bu akarlarını arttırma ile kiraya verebilse bu 
günkü bütçede 1 356 000 lira miktarında olan akar kirası gelirinin bir, hattâ iki kat daha ziyade arta
cağı muhakkatır. Âmme menfaati mülâhazasiyle alınan karar yüzünden bundan mahrum kaldığına gö
re bu zararı bir dereceye kadar karşılayabilmek için Hükümetçe yardım yapılması yolundaki karar 
çok yerindedir ve böylece devam etmesinden başka da çare yoktur. 

Cami ve mescit hademesinin aylıklarının arttırılması işine gelince : Bunun kesin bir zaruret ol
duğu hakkında söz söylemeğe yer yoktur. Şu kadarki, bü bütçe ile konulan yirmi bin lira karşılık 
çok az olduğundan ve gelir bütçesinin incelemelerisırasrnda, bir iki maddenin biraz arttırılmağa el
verişli oldukları anlaşıldığından o maddelerin birazarttırılmasiyle elde edilecek para karşılık tutula
rak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu iş için elli bin lira karşılık konmasını arz ve teklif ederim. 

3. — Zeytinlikler işletmesi ve diğer işletmeler. Bunlar ve hususan Ayvalık işletmesi hakkında uzun 
boylu izahat verilmiştir. Bu izahatı başlıca iki bölüme ayırabiliriz. 1. Bakım; 2. İşletme. 

Birkaç yıldır bu mevzuda Encümene yaptığımmâruzat hatırlanırsa bunun işletmeler, yani işletme 
işinin Genel Müdürlüğün menfaatine uygun olmadığı hakkmda olduğu görülür. Bakıma, bakımın 
Genel Müdürlükçe yapılmasına bir diyeceğim yoktur ve olamaz. Esasen bakımın doğrudan doğruya 
Evkafça yapılması bugün değil; daha otuz küsur yıl önce büyük Hayri Efendi merhum zamanın
da kabul edilmiş ve tatbikına başlanmış bir esastır. Bugün bunun biraz daha tekemmül etmiş ol
ması ve etmesi (rakamların gösterdiği yüksek neticeler tamamen bundan mütevellit olmamakla bera
ber) hergün biraz daha iyi neticeler vermesi pek tabiidir. Ve bakım işinin böylece devam edip 
gitmesi kesin olarak lâzımdır. Onun için Genel Müdürlükle bu konuda ayrılığımız yoktur. 

İşletmeye gelince : Verilen bütün bu izahata rağmen noktai nazarımı muhafaza ettiğimi kaydet
mekle beraber 1944 bütçesinin Encümen mazbatasmdaki isteğe uyularak Genel Müdürlükçe bir hayli 
izahat verilmiş ve hesaplar yapılmış ve netice olarak da Zeytinlikler işletmeleri hakkmda (Sayfa : 
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12, Satır: 22) aynen «kısaca: Kurulan işletmelerin, ağaçların imar, tımar ve bakımı, mahsulün ve yağ 
alrm nisbetinin arttırılması, fabrikasyonun ıslahı ile yağ kalitesinin iyileştirilmesi gibi bütün başarı
lar ilerisi için ferah vericidir » ve orman işletmeleri hakkında da (Sayfa : 17, Satır : 24) aynen « Kı
sacası : İşletmelerin rasyonel bir şekilde ve fenni icaplarına göre git gide tekâmülleri yolunda çalı
şılmakta ve bunlardan ileride parlak neticeler beklenilmektedir > denildiğine göre bu teminatlarla ik
tifa olunarak işlerin gelecekteki gelişmelerine bakılması yüksek Encümenin takdirine bağlıdır. 

4. Istıranca ormanları içinde yerleştirilmiş olan köylülerin durumu işi. Bu köylülerin ekip biç
tikleri toprakların, kendilerine temliki için müracaatları tebliğ edilmişse de henüz müracaat etmedikleri 
ve bu köylülerin ormandan istifadeleri bahsine gölinee: Vakıf ormanlar hususi ormanlar hükümlerine 
tâbi olduklarından ve bir işletme kurularak doğrudan vakıflar idaresince işletilmeğe başlandığından 
ve saireden bahisle Devlet ormanlarında tatbik edilen usullerin aynen Vakıf ormanlarında da tatbi
kine imkân olmadığı neticesine varılmaktadır. Takdir encümenindir. 
' •'"•••• - " , •*_ Gelir bütçesi 

Bütçe gerekçesinde önemli yer alan konuları bu suretle cevapladıktan sonra bütçenin genel 
durumuna ve dökümlerine geçiyorum. Bütçe; 525 000 lirası aynı yardım karşılığı ve 300 000 lirası 
âbidelerin onarılması işine yardım olarak Maliyeden verilecek 825 000 ,ve geçen yıllar gelirlerinden 
artan 200 000 lira ile 3 344 000 lira olarak teklif edilmiş ve yukarda işaret olunan üç kalem çıka
rılınca gelecek yedi aylık için tahmin edilen esas gelir 2 319 000 liradan ibaret bulunduğu görül
müştür ki 1944 yılı gelir bütçesinin yedi aylığına düşen 2 119 000 liradan 200 000 lira fazladır. 
Her sene muntazaman görünen bu artışı memnunlukla kaydeder, böylece devamını temenni ederim. 
İki fasılda ve on beş maddede toplanan gelir bütçesi geçmiş yılların kesin hesaplarına ve 1944 den 
şimdiye kadar olan tahsilâtına dayanmaktadır. Yukarda da arz edildiği üzere birinci maddeyi teşkil 
eden akar kiralarına yirmi bin ve ikinci faslın ikinci mahlûl muacceleleri maddesine de 19 000 
liranın ilâvesiyle gelir bütçesinin aynen kabulü muvafık olur. < 

Geçen yıl bütçesi görüşülürken taviz bedelleri hakkında; biri bunlar için tesisi gerekli hesaplar, 
diğeri de bunlarla alınan tahvilât kuponları bedellerinin sureti tahsil ve iradı hakkında 
bazı tavsiyelerde bulunulmuş idi. leabeden hesapların tesbit edildiği fakat bazı zorluk
lar ve karışıklıklar ileri sürülerek kupon bedelleri tahsilatının evvelce olduğu gibi Vakıf Paralar 
Müdürlüğünde bırakılması müraecah görüldüğü bildirilmektedir. Hesapların taviz bedelleri tahsilatı 
seyrinin takibine imkân verecek surette tesis edilmiş olduğuna-'gara kopun bedellerinin sureti tah
sili meselesi şimdilik üzerinde fazla tevekkufa değer görülmemiştir. 

Gider bütçesi 
Gider bütçesi gelir bütçesine uydurulmuştur. Fasılların çoğunda hiçbir artış yoktur. Bu itibarla 

yalnız artış gösteren fasıl veya maddeler hakkında maruzatta bulunacağım. 
F, M. 

1 1 Memurlar maaşında görülen 35 668 lira fark 4598 numaralı kanunun tatbiki neticesidr. 
«L> cetvelinden alınmış hizmet yoktur. 

1 3 Cami ve mescit hademeleri tahsisatında görülen yirmi bin lira fark gelecek yıl yapıla
cak zamlar karşılığı ise de ihtiyaca nazaran çok ez olduğundan yokarda da arzedildiği 
üzere gelir bütçesine yapılması arzedilen iki kalem zanidan otuz bin lirasının buraya 
ayrılarak bu karşılığın elli bin liraya çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

1 5 Diyanet İşleri bütçesinin görüşüldüğü sırada da arzedildiği üzere vaizlerin aylıklarının 
asgari on beşer liraya çıkarılması esası kabul edilmiş ve çok mühim bir kısmı da yapıl
mış olduğuna göre aynı mâhiyette olan ve ancak on yedi kişiden ibaret bulunan Evkaf -
daki kürsü ve cuma vaizleri aylıklarının da, bunların reisi addolunan ve halen de on 
altı lira almakta bulunan zatin, yirmi ve diğerlerinin on beşer liraya çıkarılması ve yılda 
beş bin lira gibi ehemmiyetsiz bir miktara baliğ olan farkmm yokarda gelir bütçesine 
ilâvesi arzedilen paradan karşılanması doğru olacağından kabulünü yüksek Encümenin 
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F, M. 

tasvibine arzederim. 
1 6,8 Görülen 3 500 lira fark bir zam ve tenzilden ibarettir. 
1 9 Tekaüt maaşmdaki yedi bin lira fark geçen seneki tahsisatın yetişnıemesindendir. 
2 1 Memur ücretinde görülen 1 477 lira 4598 numaralı kanunun neticesidir. 
2 2 Müteferrik müstahdemlerdeki 15 534 lira farktan 5 742 lirası şimdiye kadar (E) cetveliy-

le alınan kadroların buraya alınmasiyle on altıncı fasıldan 4 600 lirası yine aynı sebeple 
arşiv masrafından naklen gelmiş, 2 863 lirası Gureba Hastanesi hizmetlerinin daha iyi yü
rütülebilmesi için yapılan ilâvelerden Ve 2 165 lirası da yeniden üç ufak hizmetin ilâve
sinden ve bir kaç ücretli memur ve müstahdeme yirmi ve otuz lira olarak yapılan zamlar
dan ileri gelmiştir. Naklen gelen paralar kendi tertiplerinden indirilmiş olduğu gibi has
tane ve saire için teklif edilen ilâve ve zamlar da yerinde görülmüştür. 

2 3 Muvakkat müstahdemlerdeki 2 750 lira 15/4 den naklen gelmiştir. 
3 0 i Muvakkat tazminat, çocuk zammı gibi tertiplerdeki tahsisat kanuni miktarların tutarla-
4 1-5 j rina göre konulmuştur. 
5 Tekaüt ikramiyesi olarak gelecek yıl. tekaüde sevkedilecekler gözönüne alınarak arttırıl

mıştır. 
8 2 Fazlalık Posta, Telgraf Umum Müdürlüğünün tahakkuk ettirdiği miktarı karşılamak için

dir. 
12 2 Muvakkat harcırahta 5 988 lira fazlalık vardır. Gerek âbidat ve gerek hayratın tamirleri 

için bu yıl fazla para konulduğuna göre gerek keşiflerin yapılması ve gerek yapılan işle
rin kontrolü için fazla tahsisata ihtiyaç derkârdır bu itibarla yerinde görülmüştür. 

15 1-2 Belediye resimleri vergi maddesinden ayrılmış ve bundan dolayı birinci maddeden otuz 
bir bin lira indirilmiş ve yetersizliğine mebni bir miktar fazlasiyle ikinci madde yeniden 
açılmıştır. 

17 1-2 Akar, hayrat ve âbidat tamiri karşılığı olan bu iki madde geçen yıla nazaran 490 082 
lira fazladır. Böylece devamı temenni olunur. 

24 2 Maddenin unvanı da değiştirilerek geçenbütçedeki miktar aynen konulmuştur. Tahsis edi
len hizmetin değeri itibariyle aynen kabulü muvafık olur. 

32 Katiyet kesbetmiş bir hükmün icra edilebilmesi için teklif edildiği anlaşılmıştır. 

Bütçe Kamınu 
Genel hükümler ve formüllere uygundur, izah edilecek bir noktası yoktur. Komisyonun yüksek 

onayma sunulur. 
Diyarbakır 
Süstü Bekit 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/397 19 . IV . 1945 
Karar No. 58 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1 . VI . 1945 
den 31 . XI I . 1945 tarihine kadar 1945 yılı ye
di aylık bütçesi hakkında Başbakanlığın 28 . I I . 
1845 tarihli ve 6/454 sayılı tezkeresi ile Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı ve ekleri cetvel
ler Komisyonumuza verilmekle Vakıflar G. Müdü
rü Fahri Kiper ve Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Hadi Hüs-
man hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
Genel müdürlüğün 1945 yılı gider bütçesi 

geçen yıl bütçe yekûnunun on üride birisi olan -
2 199 584 liradan 1 144 432 lira fazlası ile 
3 343 998 lira olarak teklif edilmektedir. Bu 
fazlalığın âbidelerin onarılmasından başka olan
ları, hemen türlü kanunların koyduğu memurların 
yükseltilmesi, aynı yardım, çocuk zammı, ölüm 
ve doğum yardımları, posta, telgraf ücretlerinin 
artması, türlü vergilere yapılan zamlar gibi 
ödevleri yerine getirmek maksadından ileri gel
diği ve bilhassa bunların en büyük kalemini ge
çen yılda genel bütçeden yapılan yardımla teinin 
edilen 525 000 lira tutarında aynı yardımm teş
kil ettiği görülmektedir. 

Bunların dışında önem verilen geçen yıl 
bütçe .raporunda da işaret edilmiş bulunan âbi
de ve hayratın onarılması işidir. Gerek geçen 
yıl raporumuzda ve gerek Kamutayın görüşme
lerinde Başbakanca belirtildiği üzere memleketi
mizin bir âbideler diyarı olduğu muhakkaktır. 
Herbirinin kurulmaları sırasında kurucuları ta
rafından koruyucu ve yaşatıcı karşılıklarının da 
konduğuna şüphe bulunmayan bu âbidelerin ge
lirlerinin çeşitli sebeplerle, ya bunları onaramı-
yacak bir dereceye düşmeleri veya tamamiyle 
yok olmaları yüzünden vakfm dar bütçesi için
den ne ayrılabilirse bu yöne Ödendikleri takdirle 
görülmektedir. Ancak bu işi vakfın küçük büt
çesi içinde değil memleket ölçüsünde düşünmek 
ve her yerde ve zamanda göğüs kabartıcı zevkle
rini duyduğumuz bu atalar yadigârlarını hiç ol
mazsa ayakta tutacak tedbirlere başvurmanın 

yerinde ve bunun raporumuzda tekrar söz ko
nusu olmasının faydalı olacağını ummaktayız. 

Geçen yılki işaretleri Hükümet dikkat nazarı
na alarak bu yılın yedi aylık bütçesine genel büt
çeden 300 000 liralık bir yardımm yapılmasını 
uygun bularak sağlamıştır. Bu konunun daha 
önemle incelenerek esaslı bir pilâna bağlanma
sını komisyonumuz kayda değer bulmuştur. 

Gider bütçesinin görüşülmesi sırasında rapor
törün teklifi üzerine birinci bölümün üçüncü 
(Cami ve mescit hademeleri) ücret ve ödenek-

- leri maddesine 20 000, beşinci kürsü ve cami va
izleri ödenekleri maddesine 3 500 ve yeniden 
açılacak sosyal yardım maddesine de 15 500 lira 
eklenmesi ve bu artışın Merkez Bankası hissesine 
gerektirdiği ilâveden sonra bunların, gelir bütçesi
nin, fazla gelmesi umulan bölümlerinden karşı
lanması teklif edilmiş ve Hükümetle uygun kalı
narak komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Bu suretle gider bütçe toplamı 39 000 lira 
fazlası ile 3 383 000 lira olarak belirtilmiştir. 

Gelir bütçesi: 
Genel Müdürlük gelir bütçesi, 1944 yılı gelir 

toplamının on iki de yedisi olan 2 119 000 liradan 
200 000 lira fazla olarak bulunmaktadır. Buna 
ayrıca geçmiş yıllardan devrolunan gelir fazlası 
200 000 lira ile genel bütçeden yapılan 825 000 
lira yardım da eklenirse toplamın 3 344 000 lira 
olduğu görülmektedir. 

Gelir bütçesinin tahmininde 1944 yılının 7 
aylık tahsilat yekûnu ile evvelki yıllarm kesin-

. hesaplarının gözönünde bulundurulduğu öğrenil
miştir. Yedi aylık tahsilat yekûnu 1 806 795 lira 
olup buna sene sonunda tahsil edilecek olan vakıf 
paralar faizi 30 000, akar toprak satış bedeli fa
izi 100 000 ve tevfiz bedeli faizi 225 000 lira 
eklenirse 2 161 195 lira tutmaktadır. Bundan 
başka orman, zeytinlikler hasılatlarında göz
önünde tutulan inkişaf payları ile arazi ve incir
likler hasılat ve icar bedellerinde kanunla verilen 
salâhiyete göre elde edilecek varidat fazlası ve 
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bilhassa zeytinlikler işletme hâsılatının geçen yıl 
tahmininin bu yedi aylık sürede ayniyle elde edi
leceği hakkında görülen deliller gelir toplamının 
birinci ve ikinci fasıllar toplamı olan 2 319 000 
lirayı da aşacağı muhakkak görülmektedir Gelir 
bütçesinde görülen bu inkişafa dayanılarak büt
çenin görüşülmesi sırasında raportör tarafından 
gider kısmına eklenmesi teklif edilerek Komis
yonca kabul edilen 39 000 liraya karşılık olmak 
üzere birinci bölümün birinci icarei vahide mad
desine 20 000 ve ikinci bölümün ikinci mahlûl 
muaccelâtı maddesine 19 000 lira eklenmesi teklifi 
de kabul edilmiş ve gelir bütçesi toplamı bu ek
lerle 3 383 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının birinci ve ikinci maddelerinde cet

vellerde yapılan eklere göre değişiklik yapılmış ve 
öbür maddeleri bütçe kanunlarının her yıl tek
rarlanan hükümleri taşıtmakla ayniyle kabul 
edilmiştir. 

HÜKÜMETIN TBKLÎFÎ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1945 yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 3 343 998 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1945 yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 344 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
1945 yılı içinde tahsil edilecek varidat nevi
lerinden her birinin müstenit olduğu hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — 1945 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayile 300 000 liraya ka
dar kısa vadeli avans ve câri hesaplar akit ve kü-
şadına Umum Müdürlük mezundur. 

MADDE 5. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstah
demlerle Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun mevzuu haricinde kalan memurlara 
ve nakil vasıtalarına ait kadrolar bağh (D) işa-

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
aylık bütçe tasarısı ve ekleri Kamutay'in onayına 
sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 

T. Coskan M. N. Gündüzalp II. Ş. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul Aydın Bitlis 
F. Öymen R. Alpman B. Osma 

Çanakkale Diyarbakır Diyarbakır Giresun 
S. T. Arsal R. Bekit Ş. Uluğ M.Akkaya 

Giresun İstanbul İstanbul 
A. Sayar H. Kortel II. Ülkmen 
Kütahya Manisa Mardin 
/ / . Pekcan F. Kurtoğhı R. Erten 
Muğla Rize Samsun 

//. Kitabçı T. li. Balta M. A. Yörüker 
Yozgad Zonguldak 
>SY. îçöz E. Erişirgil 

BÜTGU KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Vakıflar Genci Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü" 
1945 yılı giderleri için bağlı (A) ijşaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 3 383 131 lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1945 yılı giderlerine karşılık olan gelir bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 383 131 lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1945 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — 1945 yılı içinde kapatılmak üze
re Başbakanlığın onayile 300 000 liraya kadar 
kısa vadeli avans ve câri hesaplar aktine ve açmı-
ya Genel Müdürlük izinlidir. 

MADDE 5. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerle Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun konu
su dışında kalan memurlara ve taşıtlara ilgili 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gfaterilmiş-
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retli cetvelde gösterilmiştir. Fasıl numaralariyle 
unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı ter
tiplerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince idaresi zaruri görülen muvakkat ma
hiyetteki hizmetler içn aylık ücretli müstahdem
ler kullamlabilr. Bunlarm kadroları ile 3656 
sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümlerine tâbi 
ihtisas mevkileri Bakanlar Kurulu karariyle tes-
bit ve gelecek yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine tevdi olunur. Bu tertiplerden alınacak 
kadroların bütçede mevcut hizmetlere ait kad
rolara ilâve mahiyetinde olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları tertibindeki 
tahsisat fevkinde tahakkuk eden borçlar, ta
allûk eyledikleri hizmetlere tekabül eden tertip
lerden bu tertibe Maliye Bakanlığınca nakle
dilecek tahsisattan ödenir. 

1928 - 1943 malî yıllarına ait olupta Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış karşılıkları yıl
ları bütçelerinde mevcut borçlar, 1945 yılı büt
çesinin masraf tertipleri tasarruflarından eski 
yıllar borçları faslma Maliye Bakanlığınca nak
ledilecek tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
teşkilâtına ait 3821 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilen 1945 yılı içinde mev
kuf tutulmuştur. 

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Başbakan ve Maliye Bakanı memurdur. 

8 . I I . 1945 
Başb. Ad. B. M. Sa. B. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
îç. îş. B. Dış îş. B. M. B 

Hilmi Uran II. Saka N. E. Sümer 
M. Eğ. B. Bay. B. Eko. B. 

Yücel Sırrı Day Fuad Sirmen 
S. S. Y. B. G. Teki. B. Ta. B. 

Dr. S. Konuk Suad II. Ürgüblil Ş. R. Hatipoğki 
Ulş. B. Ti. B. 

•A. F. Cebesay C. 8. Siren 

( S . Sa: 

tir. Bölüm numaralariyle çeşitleri bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri 
görülen geçici mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunlarm kadro
ları ile 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hü
kümlerine bağlı uzmanlık yerleri Bakanlar Ku
rulu karariyle belirtilir ve gelecek yıl bütçesiyle 

Büyük Millet Meclisine verilir. Bu tertiplerden 
alınacak kadroların bütçede mevcut hizmetlere 
ilişkin kadrolara ek mahiyetinde olmaması şart
tır. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları tertibindeki 
ödenek üstünde gerçekleşen borçlar, ilgilen
dikleri hizmetler tertiplerinden bu tertibe Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

1928 - 1943 malî yıllarına ilişkin olupta Umumî 
Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış karşılıkları bütçele
rinde mevcut borçlar, 1945 yılı bütçesinin gider 
tertipleri tasarruflarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Kuruluşuna ilgili 3821 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1945 yılı içinde ka
palı tutulmuştur. 

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalarla ilgili formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 
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A - CEıTVELÎ 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1944 
YÎh 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I * 

I - Aylıklar ve ücretler 

Aylıklar 
1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Cami ve mescit hademeleri va
zife ve olağanüstü ödenekleri 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları aylık ve olağanüstü 
ödenekleri 
Kürsü ve cuma vaizleri aylık 
ve olağanüstü ödenekleri 
Tevliyet ve evlâdiyet aylık ve 
olağanüstü ödenekleri 
Muhtaç ve körlerin aylık ve o-
lağanüstü ödenekleri 
întifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 
Emekli, dul ve yetim aylık ve 
olağanüstü ödenekleri 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 

Geçici tazminat 

608 946 
2 000 

1 020 000 

4 335 

9 397 

18 900 

33 180 

27 000 

206 000 

1 929 758 

47 738 
248 348 

14 565 

310 651 

24 900 

390 886 
1 166 

615 000 

2 528-

5 481 

7 525 

19 355 

19 250 

127 166 

1 188 357 

29 323 
160 399 

11 245 

200 967 

15 785 

390 886 
1 166 

635 000 

2 528 

8 981 

7 525 

19 355 

19 250 

127 166 

1 211857 

29 323 
160 399 

11 245 

200 967 

15 785 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1944 
Yüı 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca. 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1683 sayılı kanunun 68 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emeldi ikramiyesi 8 000 24 645 24 545 
4178, 4598 ve 4599 sayıl 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğam yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 

L 
L 

Bölüm toplamı 

36 000 
900 

0 
0 
0 

36 900 

33 800 
525 

1 580 
1 589 

525 000 

562 494 

33 800 
525 

1 580 
1 589 

525 000 

562 494 

Birinci kısım toplamı 2 310 209 1 992 148 2 015 648 

tkinei kısım - Yönetim gider- '-
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 2 450 1 400 • 1 400 
2 Döşeme ve demirbaş 2 500 1400 1400 
3 Aydınlatma 400 200 200 
4 öteberi giderleri 7 000 4 000 . 4 000 

Bölüm toplamı 12 35© 7 000 7 000 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 5 000 2 900 2 900 
2 Döşeme ve demirbaş 4 200 2 400 2 400 
3 Aydınlatma 2 000 1 100 1 100 
4 Isıtma 4 500 2 600 2 600 
5 Öteberi giderleri 24 000 14 000 14 000 

Bölüm toplamı 39 700 23 000 23 000 

8 Basılı kağıt ve defterk * 16 000 9 300 9 300 
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B. 

9 

10 

11 

12 

'""' 

13 
14 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

" — 2 6 

Ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve diğer haberleşme 
ücret ve giderleri 

. Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

îkinci kısım toplamı 

1944 
Yılı 

ödemeği 
Lira 

7 984 

5 300 

13 284 

4 500 
4 000 

8 000 
23 000 
7 500 

1 

38 501 

10 000 

1 000 

139 335 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabnl edilen 
Lira Lira 

10 916 

3 000 

13 916 

2 625 
2 300 

4 600 
19 400 
4 300 

1 

28 301 

5 831 

5 000. 

97 273 

10 916 

3 000 

13 916 

2 625 
2 300 

4 600 
19 400 
4 300 

1 

28 301 

5 831 

5 000 

97 273 

15 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Sürekli olanlar 

Vakıf akarlar giderleri 
Bina ve arazi vergisi 
Belediye vergisi ve resimleri 
Sigorta 
Tapu harç ve giderleri 
Başka genel giderler 

Bölüm toplamı 

260 000 
0 

21 000 
15 000 
60 000 

356 000 

119 879 
35 000 
12 250 
6 000 

35 000 

208 129 

119 879 
35 000 
12 250 
6 000 

35 000 

208 129 
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B. M. 

21 
22 

23 

24 

Ödeneğin çeşidi 

1944 1945 yılı için 
Yık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

16 

17 

18 
19 
20 

1 

2 

1 
2 

Arasi, ormanlar ve zeytinlikler 
genel giderleri 
Yapı ve onarma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirmi-
yen binalar yapma ve onar
ma giderleri 
Hayrat ve âbideler onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

G-ureba hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Hayrat giderleri 
Aydınlatma ve ısıtma 
Döşeme ve öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

100 000 

95 000 

222 700 

317700 

180 000 
45 000 

t 43 000 
25 000 

68 000 

62 589 

75 400 

600 000 

675 400 

105 000 
26 250 

25 000 
14 500 

39 500 

52689 

75 400 

600 000 

675 400 

105 000 
26 250 

25 000 
14 500 

39 500 

Çeşitli sosyal yardımlar 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nd maddesini, ilgilendiren 
giderler. 

HE - Çeşitli olanlar 
Arşivin her türlü giderleri 

15 500 

Aidat 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 

-." H - Geçici olanlar 
Çifteler çiftliği arazisinin köy
lüye dağıtma giderleri' 

31 001 
40 664 
10 000 

81 665 

50 000 

1 000-

18 080 
23700 
5 800 

,o 47 580 

29 100 

500 

18 080 
23 700 
5 800 

47 580 

29 100 

500 

8 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

25 İnceleme giderleri 
1 Hayrattaki kıymetli eşyamn 

inceleme ve ayırma giderleri 
2 3656 sayılı kanunun 22 nci 

maddesi gereğince verilecek üc
ret karşılığı 

26 

27 

28 

29 

30 

Bölüm toplamı 

înceleme, tercüme, baskı ve es
ki eserlerin satmalına giderleri 
îzmir Fuarındaki vakıflar pav
yonu her türlü giderleri 
Arttırma ve eksiltme ve ihale 
komisyonları ücret ve giderleri 
Muhafaza ve fen memurları 
hayvan yem karşılığı 
Düşünülmiyen giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

31 Geçen yıl borçlan 
32 Eski yıllar borçları 

1 1940 - 1943 yılları borçları 
2 1928-1939 » » 

Bölüm toplamı 

33 Hükme bağlı borçlar 
34 1715 sayılı kanunun 8 nci mad

desi gereğince kâğıt para itfası 

Dördüncü kısım toplamı 

1944 1945 yılı için 
Yık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

200 110 110 

250 250 250 

450 360 360 

5 000 2 900 2 900 

4 000 2 300 2 300 

3 000 1 750 1 750 

6 680 3 800 3 800 
1 000 500 500 

1 227 495 1 195 658 1 211 158 

9 000 5 200 5 200 

5 499 3 200 3 200 
1 1 1 

5 500 3 201 3 201 

0 1 000 I 000 

37 340 24 951 25 084 

51840 34 352 34 485 
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B. 

35 
36 

37 
*38 

M. ödeneğin çeşidi 

Beşinci hısım - Yardımlar 
Darüşşafakaya 
Kudretsiz hayratın imar ve ih 
yasma 
Edremit Belediye Hastanesine 
Şehitlikler imar cemiyetine 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 

23 621 
1 500 
2 000 

1945 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 760 

13 776 
875 

1 166 

ıh için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 750 

13 776 
875 

1 166 

Beşinci kısım toplamı 42 121 24 567 24 567 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 
• • - - : - • « » • 

2 310 209 
139 335 

1 227 495 
51 840 
42 121 

3 771 000 

1 992 148 
97 273 

1 195 658 
34 352 
24 567 

3 343 998 

2 015 648 
97 273 

1 211 158 
34 485 
24 567 

3 383 131 
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B. M. 

1 
1 
2 
3 

r-

2 
1 

2 
3 
4" 
5 
6 

7 

8 

9 
İt) 

11 
12 
13 

' ' • ' '% -A i ^ • • 

3 
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B - CETVELİ 

Gelirlerin çeşidi 

İcareler 
İcarei vahide 
İcarei müeccele 
Mukataa 

Bölüm toplamı 

Türlü gelirler 
Evkafı mülhaka varidatından 
alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hasılatı 
ve kira bedeli 
Vakıf memba suları işletmesi 
hasılatı ve kira bedeli 
Vakıf ormanlar işletmesi hası
latı ve kira bedeli 
Mütenevvi varidat 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Çeşitli gelirler 
Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Geçmiş yıllardan devrolunan 
gelir fazlası 

1944 
Yxh 

tahminleri 
Lira 

1 356 000 
480 000 
60 000 

1 896 000 

35 000 
140 000 
65 000 
80 000 
70 000 

250 000 

12 000 

250 000 
150 000 

170 000 
450 000 
150 000 
53 000 

1 875 000 

0 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

815 000 
253 000 
35 000 

1 103 000 

23 000 
81 000 
50 000 
60 000 
60 000 

250 000 

12 000 

150 000 
87 500 

100 000 
225 000 
87 500 
30 000 

1 216 000 

200 000 

tahmin edilen 
Lira 

• 

835 000 
253 000 
35 000 

1 123 000 

- - - • 

23 000 
100 131 
50 000 
60 000 
60 000 

250 000 

12 000 

150 000 
87 500 

100 000 
225 000 
87 500 
30 000 

1 235 131 

200 000 

Hazineden yardım 
1 4599 sayılı kanun gereğince ye

rilecek aynı yardım karşılığı 
2 Âbidelerin onarılması karşılığı 

Bölüm toplamı 

0 

0 
0 

525 000 
300 000 
825 000 

GENEL TOPLAM 3 771 000 
( S. Sayısı : 89 ) 

525 000 
300 000 
825 000 

3 344 000 3 383 131 
-m»., 
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Bütçe Kanonu madde : 3 
Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

nizamnamenin 
Nev'i Tarihi No. HULÂSA 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

19*. 5 .1934 

16.5 .1929 

16. 5 .1929 

5 . 6 .1935 

27.12.1937 

8. 3 .1934 

20. 4 .1936 

19 . 5 .1934 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

19. 5 .1934 

İcarei vahide 
2387 Vakıf akar ve arazisinin ve mahsullerinin ne su

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 
2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

îcarei müeccele 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Mukataa 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

Kontrol hakkı 
27G2 Vakıflar kanununun 24 ncü maddesi. 

Mahlûl muaccelâtı 
3294 vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair 

Ormanlar hasılatı 
2387 Vakıf akar ve arazinin ' ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakıf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakrf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağma dair. 

Zeytinlikler hasılatı 
2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakrf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8 . 3 . 1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suret

le kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20. 4 .1936 2950 Vakrf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19 • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

( S. Sayısı : 89 ) 
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Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

nizamnamenin 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

HULÂSA 

Vakıf zeytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakrf menba sulariyle orman re zeytinliklerin işlet

mesi hakkındaki kanunun 3 neti ve 8 nci maddeleri. 

Vakıf menba sulan işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8.. 1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 neü ve 8 nci mad
deleri. 

Vakıf Ormanları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakrf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Mütenevvi Varidat 
23 . 7 .1330 îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkındaki 

kanunun birnici maddesi. 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 

20 . 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 

17 . 7 .1936 "" ' Vakıflar nizamnamesinin 58 nci maddesi akar ve 
toprak satış bedelleri faizi. 

5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

5 . 6 .1936 
Taviz bedelleri faizi 
2762 Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Nizamname 
Kanun 

; Müteferrik hasılat 
18. 3 .1926 788 Memurin kanununun 26 nci maddesi. 
22 . 4 .1935 Cami hademesi nizamnamesinin 29 ncu maddesi. 

4 . 1 . 1 9 3 4 2554 Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi-
•* rf'v Ü r e n i n 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 

•= İ - l J l nci maddesi. 
26 . 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 

(Vakıf paralar idarelerinin yapacaklan ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
munbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
mahlül tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paralan ve sair müteferrik hasılat.) 

Nizamname 

Vakıf paralar faizi 
5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

17. 7 .1936 Vakıflar nizamnamesinin 22 nci maddesi. 

( S. Sayısı : 89 ) 



Memuriyetin adı 

Merkez hizmetlileri 

Ressam ve Fotoğrafçi 
Dava muakkibi 
Evrak takip memuru 
Hayrat murakibi 
Müvezzâ 
Vize- memuru 
Q4acı 

Gece bekçisi 
daktilo • , 
Piyade tahsildarı 
Defterci 
İkinci vakıf apartman idare 
memuru 
Elektrikçi 
Hademe 
Ateşçi * 
Kaloriferci (6 aylık) 
Tahsildar ye veznedar 
mayini 
Mücellit 
İşletme idaresi hesap 
Tetkik memuru 

tiler hizmetlileri 

Süvari tahsildarı 
Piyade tahsildarı 

Sermuhafız 
Süvari muhafaza memuru 

> > • • » . 

Piyade muhafaza memuru 
-.' * » > 
Bahçeler memuru 
Bahçivan 

> 
Elektrikçi 
Mücellit 
Gece bekçisi 

D - CETVELİ 

Bütçe Kıanunu,;madde : 5 

Sayı • Ücret 

5 
2 
2 

1 
1 
4 
1 
1 

1 
1 

250 
85 
70 

,100 
65 
60 
45 
40 
45 
60 
30 
45 

60 
130 
40 

100 
80 

75 
65 

150 

4 
11 
16 
112 
3 
8 
12 
3 
5 
1 
4 
5 
1 
1 
2 

40 
35 
30 
20 
50 
50 
40' 
40 
30 
50 
50 
30 
70 
40 
80 

Memuriyetin adı Sayı Ücret 

İnşaat anbar memuru 
Çifteler çiftliği memuru 
İlân v& tebliğ memuru 
.Akarat -müzayede memuru 
Akarat ilân ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 
^Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Tapudan kayıt ihracma memur 
Mahlûlât takip memuru 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif memuru 
İnşaat ve teberrukât anmbar bekçi 
leri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Levazım sevk memuru 
İmaretler aşçıları 

» hademesi 
Müeccelât kuyudu tesisi için kayıt 
ihracma memur 
Dördüncü Vakıfhan idare memuru 
Hademe 

Asansorcü 
Asansör hademesi 
Kaloriferci (6 ayfek) ; *' 
Ateşçi 
Apartman kapıcıları 

» • » 

Bekçi 
04acıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

Umum vakıf helalar müstahdemleri 
senelik [1] 
Mülhak vakıflar kayıt ve tesbit me
muru 

> » > 
Valide hanı odabaşısı 
Han bekçisi 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
1 

2 
1 
1 
4 
10 

5 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
10 
.4 
5 
1 
22 
85 

75 
80 
50 
15 
40 
50 
60 
50 
35 
90 

30 
60 
50 
30 
20 

60 
30 
20 
40 
20 
90 
40 
20 

,30 
2İ0 

JO 
30 

.20 

35 4640 

80 
60 
35 
20 

[1] Âzami 30 lirayı geçmemek üzere aded ve 
tahsisatı dâhilinde herhirinin ücretinin tâyini 
Genel Müdürlüğe aittir. 
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Memuriyetin adı 

* Valide apatımanı bekçisi 
Muakkip 
Daktüo 
Valide hanı kasa 
dairesi memuru 
Valide ham kasa dairesi 
memuru muavini 
Yeni Valide hanı hademesi 

> » > g» < 
Yeni Valide hanı asansörcüsü 
Yeni Valide hanı asansör 
hademesi 
Yeni Valide ham kalorifercisi 
(6 aylık) 
Yeni Valide hanı ateşçisi 
Altıncı vakıf han asansörcüsü 
Altıncı vakıf .han daimî 
kalorifercisi 
Kristal binası daimî 
kalorifercisi 
Yeni apartmanlar kapıcısı 
Kapıcı ve kaloriferci 
Kaloriferci ve asansörcü 

» » 
Dava muakkibi 
» » 

« Su yolcu 
. * _ / 

Guraba Hastahanesi 

Depo memuru 
Müracaat memuru 
Laborant 

» 
Ecnebi başhemşire 
Aşçıbaşı 

> 

a 1 

3 
3 

.1 

1 
3 
2 
1 

3 

1 
1 
1 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

îcret I 

20 
30 
30 

100 

80 
20 
30 
35 

20 
, 
50 
35 
30 

25 

40 
20 
50 
35 
30 

100 
75 
20 

. 

70 
75 
75 
60 

110 
75 
50 

Memuriyetin adı 

Bahçiyan 
Hasta bakıcı ve.hizmetliler [1] 
Daktilo 
Kaloriferci 

Antalya'da Muratpaşa 
Ustabaşı ve aşacı , 
Bahçivan 

» 
Çiftçi . • 
Ambarcı 
Çalakacı 

. 
Arşiv 

Tasnif memuru 
Tasnif memuru 
Daktilo 

> 

Avukatlar 
Avukat 

» 
» 
» 
» 

İstanbul kürsi ve cuma 

Vaiz 
» 
» ' 

I >' 

Sayı 

1 
100 

1 ' 
, 1 

arazisi 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

2 
1 

ı ' 4 
1 

2 
2 
3 
2 
6 

vaizleri 

1 
ı. 

10 
5 

Ücret 

40 
2475 

40 
50 

85 
85 
75 
60 
60 
50 

100 
60 
60 
50 

260 
140 
120 
100 
85 

Maaş 

16 
10 
9,5 
8 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet 
ve tahsisatı dâhilinde beherinin ücretinin ta
yini Genel müdürlüğe aittir. 
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Kaldırılmış tekte ve zaviyeler mensupldri 

Adı 

Abbas Esen 
Salih Kabadayı 
Ahmet O^uzata 
Ahmet Vehaç 
Şükrü Ankaya 
Salih* Ergün 
Abdülfettah 
Ali Muhsin 
Mehmet Fikri 
İbrahim Fahreddin 
Mehmet İzzet 
Hüsnü 
Celâleddin . 
AlTRiza 
Hakkı Bahsi 
Ahmet Aksoy 
Rahmi Gülman 

Maaşı 

5 
7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 ' 

ödeneği 

S 
13,50 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 

15 
9 
9 
9 

. 9 

TAŞITLAR KADROSU 

ed 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

v 

1 
1 
2 

tiev'i 

• 

Yük arabası 
Tek yaylı araba 
Yük arabası 
At 
At ' 
Bisiklet Adler 
Merkep 
Motorsiklet 
sepetli 

Araba 
» 

At 

• • - - • • - ı 

Tahsis eclilen için mahiyeti ' 

Antalya'da Murat Paşa arazisindeki nakü 
Gübre, fidan ve saire nakli işlerinde 
Memur ve iaşe maddeleri naİÜi işlerinde 
Saman ve gübre nakli islerinde 
Araba çekme işlerinde 

> > » 
Zeytinliklerin kontrolü işlerinde 
Ameleye su nakli işlerinde 
Sarolea 105182 Vakıf zeytinlikler su kanalı 
ve arazi kontrolü işlerinde 

Mubayaa bedeli 
Miadı I 

vasıtaları 
2 
2 
2 
5 
5* 
2 
5 

10 

Vakıf Gurdba hastanesinde bulunan nakü vasıtaları 

Cenaze nakli işlerinde. 
Su ve sair nakliyat işlerinde 
Araba çekme işlerinde ' 

8 
3 
5 

jira 

155 
135 
75 

190 
240 
45 
23 

485 

140 
175 
150 

Mubayaa tarihi 

30 / 7 . 1937 
27 . 8 . 1938 
5 . 8 . 1938 

31 . 7 . 1937 
14 . 1 1 . 1937 
13 4 . 1938 
13 . 4 . 1938 

15 . 1 . 1938 

26 . 4 . 1940 
19 . 3 . 1932 
21 . 1 1 . 1935 
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E-CETVELİ 

Bütçe Kanunu madde : 5 

(Kadrolan masraf tertiplerinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları) 

fe. M. Mühassasatm nev'i 

2 
15 
16 
17 

3 
5 

1 
2 

Geçici hizmetliler ücreti 
Başka genel giderler t 
.Arazi, ormanlar ve zeytinlikler genel giderleri 
Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar yapma ve onarma giderleri 
Hayrat ve âbideler onarma giderleri 

Memuriyetin adı 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 
8 Müfettiş 

L - CETVELÎ 
Bütçe Kanunu madde :-7 

Sayı ücret 

İnşaat Müdürlüğü 

11 Ressam ve fotoğrafçı 1 

Muhasebe Müdürlüğü takip ve tetkik bürosu 

13 Kâtip 1 

Varidat ve tahsilat Müdürlüğü 

13 Kâtip 1 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

5 Müdür 1 
8 Muhasebeci 1 

11 Şef 1 

jret 

50 

30 

* 

20 

20 

80 
50 
30 

12 
12 
12 
13 
14 
11 
13 
11 
14 

10 
11 
13 
14 
15 
14 

14 

Memuriyetin adı 

Ikrazat memuru 
Muhasebe memuru 
icra ve takip memuru 
Kâtip 

» 
Veznedar 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Muhammin 
Tahsildar 

VİLÂYETLER 

Müdür 
» 

Memur 
» 
» 

Muhasip, mümeyyiz, başkâtip 
ve ayniyat muhasibi 
Memur ve kâtip 

Sayı 

1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
3 

17 
4 

2 
10 

ücret 

25 
25 
25 
20 
15 
30 
20 
30 
15 

35 
30 
20 
15 
10 

15 
15 
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feütçe Kanunu madde : 8 

fc\ M» Tahsisatın NeV'i Hangi hizmetlere sarfedileölSği •"*"', • " 
_ i • _— i " -i - • -T 1 - - - r -n iT - - r - " f — - - - T - — S S Ü T - •—— -rt~ • r ıtrm mit MM* ••ıif imi'ı « Hmır, nmıtınm HÛ ı»n,ı ıiıi>tt v «< r ı 

1 1 Memurlar aylığı Teşkilâtkânunlarınabağlı kadrolarına ve kanunu mahsus-
v lanna göre sarf ̂ olunur. Pu kadrolar arasından ?dare edi-

, / k n I s t a s i y * Vafaiİar Başmüdürlüğü ile Peyoğlu ye Kadı-
'•'-•.'" köy Müdürlükleri muamelatı, umuan^esi itibariyle doğrudan 

doöTuy^'Uitfttûr müdffrîüğ^*M«jrtyu,ttuKi 

1 ' 4 KaldınlnûiŞfvtekke ve zava- Seddedilett- tekkr v« 2aviyeler>iûtf^ 
yeler-mensu^)l»n' aylık ve Umum* <^ıwgtfelı^KanUnunun 13 ncü ınaddesi mucibince tah-
olagamüsiü ödenefcte*i* siâ> editittî»ioİ*Q mıtiaşlo^ oesaslara göre sarf olunur. Bu ma

aş, sah*pto«nde& * vefefc**denlerle umumî, mülhak ve hususi 
bütçeiçpdeo*bir vaaife< alanların maaşları kesilir. 

7 Mıihtaç ve körlerin aylık ölen hayrat hademesinin muhtaç erkek çocuklarına tahsis 
ve olağanüstü ödenekleri edilecek *, maaşda bu tertipten sarf olunur. Bu maaşların 

_____ fevkalâde tahsisatiyle. belikte miktarı ( 6 ^ ^ kurujpı geçemez, 
ayda (30tfj kuruş iradi olanların maaşları kestik, * 

8 Inttfa tiW&- sttr«tin*ft-»' VaSâllteîffm zapttö*mukabil nizamnamesine tevfikan talı-
makttt^olttHIk1' tahsi»' edÜ1 sis edtlett^btf'«ylıkîttf iyalnız intifa şeklinde sarf; olunur. Baş-
lecök.'ayittö*»*^ ka^'^mttf*tabi3depâir. 

11 Taşıt giderleri G t f i r ^ ' - E i f ö ^ ^ Antalya'da. Muratpaşa arazisinde 
kml*a»>lmaJrta-oİM^n4küfvasrtala«ia*B^tamirr mubayaa ve 
işktm^ıaâ«»flaMyle hayvan yem bedelleri bu tertipten ve-

İS 1 Bitte,-T*i a»ö*^¥e¥g#9i Sfcfctfea veI'gaerl,de'bteterti^^^âitîlâir,.' ' 
2 Belediye vergi ve Tesimleri Sabıka vergi ve resimleri de bu tertibe dahödk. 

- • • " • , ' • • - . > • • . 

3 Sigorta Vakifla^^Kattöfem île mteayyen olan miktardan gâvri hariçten 
.r '• ş#4^eı^yapıi«oa&«igörtv^ 

4 Tapu ve harç ve. giderleri Kadastro ye tahrîre ait b i l û m ^ masraflte^ 
lanjlacak menŞf ye müstahdemler ye ehli vukuf harcirah 
ve yeTOft^Iert ^M lMt^İm^mfS3İ, 

5 Başka genel gidiler Vakıf-akariarmm^tesMö ve tenvir su be^ttrti^^bu işlerin 
m ü t e f « ^ . tam» ve ^ 

16 Ara^i; ormatrl&Y ve zeytin- Bakımdan gayri amenejmaıJ-pîte ve kroki ve mesaha masm 
likler genel giderferr ları; öratftn resîmlerî ve bu işlerde kullanılacak memur ve 

ınüstaaMgmlerl^am^eflm harciralf^ ve ^ ^ y t f » t - de bu-tef-
. tişrten'fitfrf :'oftiniffY 

(SJS#i»rî8f)f 



Tahsisatın Nev (i 

Vakıf akarlarla kira getir
meyen binalar yapma ve 
onarma giderleri 

Hayrat ve abideler onar
ma giderleri 

Hayrat döşeme ve öteberi 
giderleri 
Geri verilecek paralar 

Hangi hizmetlere sarfedileceği 

Mahkeme giderleri 

İnceleme, tercüme, 
ve eski eserlerin satmalına 
giderleri 

İzmir fuarındaki vakıflar 
pavyonu her türlü- gider
leri . 
Arttırma ve eksiltme ve 
ihale komisyonları ücret 
ve giderleri 
Muhafaza ve fen memur
ları hayvan yem karşılığı 

Hükme bağlı borçlar 

İnşa ve tamire ait alınacak malzeme bedelleri de bu tertip
ten sarf olunur. , 

İnşa ve tamire ait alınacak malzeme bedelleri ve istihdam 
edilecek mimarlarla mütehassıs ve fen adamlarının ücretle
riyle hareırah ve yevmiyeleri de bü tertipten sarf olunur. Cami 
bitşiğnde ve harimndeki gayrimenkullerin bedelleri de bu 
tertipten ödenir. , • , 

Mevlût, mukabele masrafları da bu tertipten verilir. 

Reddiyat mukabili olan bu tertipten, mülhak vakıflara ait 
olup ta bütçe varidatı meyanında irat kaydedilmiş • bulunan 
ve rüyet edilecek muhasebe neticesinde aidiyeti tahakkuk 
ederek* red olunacak olan paralarla kablelmuhasebe vak
fın masrafları için alelhesap şeklinde mütevellilere veya 
vakıfları namına tenmiye edilmek üzere vakıf paralar mü
dürlüğüne verilmesi lâzım gelen paralar, doğrudan doğru
ya vakıfları hesabına yapılacak olan sair tediyeler, herhan
gi bir sebeple reddi lâzımgelen mahlul muacceleleri, maz
but vakıflar arasına alınan vakıfların alâkadarlarına tah
sis edilecek intifa haklarının müterakimleri, fazla ve mü
kerrer tahsilata ait paralar ve sular kanunun mucibince 
belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için tefrik edil
en su hisseleri bu tertipten verilir. 

Hertürlü mahkeme masraflarından gayri 1263 sayılı kanun 
mucibince istihdam edilecek avukatların ücretleri de bü 

* 
tertipten verilir. 
Türk âbidat ve medeniyetine ve tarihine ait eserlerin tet
kik, vakfiyelerin tab ve neşri ve teşhir masrafları, satın alı
nacak resim ve fotoğraf ve malzeme ve muhafazaya muk-

.tazi levazım, tesis ve tesisat bedelleri. " . ., 
Pavyonun tesis, idare ve teşhir masrafları ile memur ve 
istihdam edileceklerin harcirah ve yevmiyeleri de bu tertip
ken verilir. 
Arttırma*ve eksiltme ve ihale komisyonu heyetlerinin gay< 
ri mavazzaf âzalarının huzur ücreti ile heyetin harcirah ve 
yevmiye masrafları bu tertipten verilir. 
Talimatnamesi gereğince fen memurlariyle süvari muha
faza memurlarına, verilecek hayvan yem bedeli bu tertipten 
sarf olunur. Aylığı onbeşer liradır. 
Bütçe senelerindeki fasıl ve madde tahsisat bakiyeleri ara-
nılmaksızm hükme bağlanmış olan borçlar buradan verilir. 

w, (S . Sayısı: 89) 
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1944 yûı bütçesinin (E) cetveline giren tertiplerden &ıt yxl içinde alınan kadrolar 

1944 yılı Vakıflar Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen salâhiyete istinaden" (E) cetve
line dâhil masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler için 21 . VII .944 gün ve 3/1243, 3/1245, 
3/1246 VB 16 . VIII '. 1944 gün ve 3/1284 sayılı kararnameler gereğince 1 Haziran 1944 den 31 . 
V . 1945 tarihine kadar tatbik edilen kadroların müfredatını gösterir cetveldir. > ' 

Tatbik edilen kadroya ait mas- * Müd- Fevkalâde 
raf tertibinin" Beheri deti Aslı zam Yekûn 

F. M. A d ı Memuriyetin unvanı Aded Lira Ay Lira . Lira K. Lira K. 

Muvakkat müstahdem- Memur vekilleri 
ler Kayıt ihracına memur 

Müteferrik müstahdemler 

Daktilo 

Yekûn 

9 
2 
5 
1 

mler 

3 
2 

30 
75 
60 
30 

60 
40 

12 
12* 
12 
12 

ıa 
12 

3.240 
1.800 
3.600' 

360 

2.160 
960 

675 
352,56 
713,40 
75 • 

428,04 
195,60 

3.915 
2.152,56 
4.313,40 

435 

2.588,04 
1.155,60 

12.120 2 439,60 14.559,60 

17 Arazi, ormanlar ve zey- Meyva çiftliği mü-
tinlikler umumî mas
rafları 

dürü 
Ziraat fen memuru 

, » » 
Ambar memuru ve 
kâtip 
Silo memuru 

1 
ı •:. 
1 

1 
1 

Müteferrik müstahdemler 

Ustabaşı ve aşıcı 
Bahçıvan 

» 
Çiftçi 
Arabacı 
Çalakacı 

2 
1 
2 
1 
2 
2 

210 
120 
100 

85 
'85 

' • • 

85 
85 
75 
60 
60 
5Q 

12 
12 
12 

12 
12 

^ 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2.520 
1.440 
1.200 

1.020 
1.020 

< . 

2.040 
1.020 
1.800 

720 
1.440 
1.200 

278,76. 
221,28 
332,20 

198/72 
198,72 

V 

397,44 
198,72 
352,56 
142,68 
285,36 
240,48 

2.798,76 
1.661,28 
1.432,20 

1 .2183 
1.218,72 

•? ? 7--F' 

2.437,44 
1.218.72 
2.152,56 

862,68 
1.725,36 
1.440,48 

Yekûn 15.420 2.746,92 18.166,92 

18 1 Vakıf akarlarla kira Yüksek mimar veya 
getirmeyen binalar in- yüksek mühendis 
şa ve tamirat masraf- Fen* memuru 

i •' l a n " ' « 

2 400 12 • 9.600 1.039,20 10.639,20 
1 170 12 2.040 302,76 2.342,76 
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Tatbik edilen1 kadroya ait mas- Müd- Fevkalâde 

raf tertibinin Beheri deti Aslı zam Yekûn 
F. M. • A d ı Memuriyetin; unvanı Aded. ,Lira Ay Lira Lira K. Lira K. 

Müteferrik müstahdemler 

Fennî, tesisat ve kalo
rifer ustabaşısı 
Tamiratı mütemadiye 
usta ve nezaretçisi 

' Yekûn 

18 2 Hayrat ve âbidat ta- vYüksek mimar veya 
mir masrafları vüksek mühendis 

Yekûn 

25 Arşivin her', türlü 
masrafları 

Mütercim 
Tasnif, memuru 

1 250 12 3.000 330,12 3.330,12 

2 120 12 2*880 442,56 3.322,56 
3 100 12 3.600 696,60 4.296>60 

21:120 2.811,24 23.931,24 

Müteferrik müstahdemler 

Daktilo 

Yekûn 

1 
1 
2 

1 
1 
1 

mleı 
4 
1 

500 
400 
300 

85 
75 
60 

60 
50 

12 
12 
12 

12. 
.12 
12 

12 
12 

6.000 
4.800 
7.200 

18.000 

1.020 
900 
720 

2.880 
600 

639 
519,60 
788,64 

1.947,24 

198,72 
176,28 
150,12 

•600,48 
125,04 

6.639 
5.319,60 
7.988,64 

19.947,24 

1.218,72 
1.076,28 
870,12 

3.480,48 
725,04 

6.120 1.250,64 7.370,64 

»9<i 
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