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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cemil Çalgüner (Denizli), Ahmet Faik Abası- I 
yanık vo Koramiral Şükür Okan (Kocaeli) and-
içtiler. 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Mekki Hik
met Gelenbeğ'in seçim tutanağı, Tutanakları İn
celeme Komisyonuna gönderildi. 

îzmir Milletvekili Sedat Dikmen'iıi seçim tu
tanağı ile; i 

2. — HAVALE ED 

Raporlar I 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları iş

letme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/480) 
(Gündeme); | 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/479) 
(Gündeme); 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt- J 

1. — 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/467) [1] 

BAŞKAN — Söz Maliye Bakanınmdır. 

MALİYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal
ya) — Muhterem ve aziz arkadaşlarım; 

1946 takvim yılı bütçesini, Büyük Meclisin 
yüksek tasvibine sunmakla bahtiyarım. 

Şekli ve bünyesi itibariyle, geçen yılmkine 
uygun olarak hazırlanmış olan yeni bütçe, he-

[İJ 5 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

1945 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun kabul 
olundu ve; 

Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 
Başkanvekilı Kâtip Kâtip 

Sivas Samsun Bitlis 
Ş. Günaltay N. Fırat B. Osma 

»İLEN KÂĞITLAR 

çe Komisyonu raporu (1/481) (Gündeme); 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/482) (Gündeme); 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/484) (Gündeme); 

6. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/485) (Gündeme); 

men derin bir gönül huzuriyle arzedeyim ki, Bü
yük Meclisin kıymetli direktiflerinden mülhem 
esaslı vasıf ve seciye farkları taşımaktadır. 

Gerçekten Yüce Meclisin kıymetli işaretle
rinden ve Bütçe Komisyonumuzun salahiyetli 
görüşlerinden; diğer taraftan da Hükümetini
zin, geçen yıl bütçesi demecinde, arzettiğim ana 
düşüncelerinden, ahenkli bir fikir ve zihniyet 
sistemi halinde vücutbulmuş olan yeni bütçe, 
Büyük Meclisle Hükümetinin görüş ve anlayış 
birliğinin yeni bir belgesi olmuştur. 

Bunu, iftiharla, yüksek huzurunuzda ifade 
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B : 12 17.: 
ederken, Bütçe Komisyonumuzun da, aynı telâk
kiye vardığını raporunda minnettarlıkla müşa
hede etmiş olduğumu eklemek isterim. 

Bu münasebetle, bütçenin, Bütçe Komisyo
numuzda gördüğü iyi kabulden ve çok değerli 
müzaheretten dolayı şükranlarımı arzetmeği 
borç. sayarım. 

Kuvvetini, geniş ölçüde, bu hususiyetlerden 
alan bütçemizin rakamları, Komisyonun Yüce 
Kamutaya sunulan raporunda tahlil elilmiş bu
lunuyor. 

Bütçenin rakamları : 
Komisyonca kabul edilmiş olan nihai şekliyle 

bütçemizin; 
Giderler toplamı : 990 572 884 
Gelirler toplamı da : 894 668 000 

liradır. Bu tabloya nazaran, âdi ve olağanüstü 
giderlerimizin % 90 ı vergilerle karşılanmış de
mektir. Şimdi arzedeeeğim iki ehemmiyetli ge
lir kaynağının feda edilmesine mukabil, bu ne
ticenin elde edilebilmiş olmasının değeri, elbet, 
Yüksek Meclisin nafiz nazarından kaçmamıştır. 

Gider ve gelirlerimiz arasındaki farkı teşkil 
eden 95 904 884 liranın 9 milyon lirası büyük 
su işleri, 10 milyon lirası demiryolları inşaatı için 
yapılacak borçlanmalarla, 26 milyon 900 bin lira
sı 4060 numaralı kanunla tâyin olunan kaynak
lardan elde edilecek, 50 milyon lirası da ilk defa 
«Kalkınma istikrazı» adını taşıyacak olan uzun 
vadeli iç istikrazla karşılanacaktır. 

Bu münasebetle arzedeyim ki, 1946 yılı için
de yapacağımız 95 küsur milyon liralık borçlan
maya karşılık bayındırlık işleriyle sermaye tah
sisleri gibi yapıcı Devlet hizmetlerine yarayan 
paraların yekûnu, Bütçe Komisyonu raporunda 
da tebarüz ettirildiği gibi 117 milyon liraya var
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yeni bütçe, gider ve gelirlerimizin hacmine 

ciddi surette müessir olmuş bulunan bazı yeni 
tedbirler getirmektedir; bunları kısaca arzetme-
me müsaadelerini dilerim. 

Vergi mükellefiyetinde tahfifler: 
1) Toprak mahsulleri vergisinin ilgasını tek

lif ediyoruz. 
Buhran yıllarının Maliyemize yüklediği ağır 

külfetleri karşılamak zaruretiyle ihdas edilen ve 
zaten güç şartlar altındaki millî ekonomiyi bir 
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I kere daha zorlamış olan toprak mahsulleri ver

gisinin ilgası, Hazine bakımından, ağır bir gelir 
kayıbı ifade etmekle beraber, millî ekonominin 
belkemiği ve baka şartı olan ziraati kalkmdıncı 
ve fedakâr Türk çiftçisini ferahlandırıcı bir ted-

1 bir olarak düşünülmüştür. 
Refaha kavuşmuş bir Türk çiftçi kitlesinin, 

dolaylı ve dolaysız, vergi ödeme kabiliyetinin da
ha yüksek olacağına şüphe yoktur. 

2) Gümrük çıkış vergisinin tamamen ilgası 
teklif edilmiştir. 

îçinde bulunduğumuz yıl zarfında, esasen bir 
çok ihraç maddelerimizden kaldırılmış olan bu 
verginin tamamen ilgası hakkındaki karar, yük
sek heyetinizin bildiği gibi, zorluklar içindeki 
Türk ihracatının ve dolayısiyle Türk dış ticare
tinin gelişmesine hizmet edecek tedbirlerden biri 
olarak mütalâa edilmiştir. 

Bütçe tasarısında bu iki vergiye mütaallik 
gelir tahminleri, sadece: 

a) Toprak mahsulleri vergisinde filhal ta
hakkuk etmiş olup da tahsili 1946 yılma sirayet 
edecek olan mebaliğe; 

b) Gümrük çıkış vergisinde de 1944 yılı ve 
daha evvelki yıllar mahsulü tütünlerden alınacak 
vergiye inhisar etmektedir. 

3) Millî Savunma bütçesi ödeneklerinde 
azalmalar: 

Geçen altı yıl zarfında arzettiği çeşitli ihti-
lâtlar dolayısiyle bizi, millî savunmamız bakı
mından, daima her ihtimale karşı hazır bulun
mağa zorlamış olan ikinci cihan harbi sona ermiş 
olmakla beraber, dünyanın ve aziz yurdumuzun 
nazik meseleleri bizi hâlâ, bütün dikkat ve has
sasiyetimizle, uyanık bulunmağa davet etmek
tedir. 

1946 yılının cihanda bir barış ve sükûn yılı 
olmasını ve insanlığın da, artık insanlık şuuruna 
kavuşmasını bekliyoruz. Beşeriyete bu müyesser 
olursa, bundan bizim de, her yönden faydalan
mamız tabiidir. 

! Bütçemizin Millî Savunma faslı bu mülâhaza 
ve ümitlerin akislerini taşımakta ve bunlara 
göre tertip edilmiş bulunmaktadır. Huzurunuz
daki bütçenin aşikâr olarak taşıdığı mâna, 
harpten banşa geçişi belirtmesindedir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hükümetin bütçe ile getirdiği dördüncü ted-

I bir : Maaşlı memurlar aylıklarının birer derece 
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yükseltilerek ücretliler seviyesine çıkarılması ve 
aynı zamanda gerek Devlet ve gerek kurumlar 
memurlarının emeklilik rejimlerinin birleştirile
rek tanzimidir. 

Büyük Meclisin bildiği gibi, umumî surette, 
Devlet memeurlan meselesi, Hükümeti durma
dan tedbir ve hal çaresi aramağa sevkeden bir 
meselemiz halindedir. Gerçekten Devlet me
murları meselesini, çok veçheli bir kül mesele 
olarak, ele almak lüzumu aşikârdır. Buna bu
güne kadar kesin bir hal çaresi tâyin edilmemiş 
olmasının sebebi, « fiat - ücret fasit dairesi » 
içinde dönüp dolaşmak endişesi olmuştur. Bu 
dâva, biraz sonra aşağıda ayrıca bir kere daha 
temas edeceğim gibi, ciddi bir tetkikin mevzuunu 
teşkil etmektedir. 

Bu vadide umumî ve kesin bir tedbire gidil
meden önce, ilk sırada, maaşlı memurların istih
kaklarını, tahsil vaziyetleri ve hizmet müddet
leri aynı olan ücretli memurlar seviyesine çı
karmak icabedeceği düşünülmüştşür. 

Maaşlı ve ücretli Devlet memurlarının bu
gün tâbi oldukları farklı rejim Büyük Meclisin 
malûmudur. Gerçekten maaşlı memurlarımız 
aynı derecedeki ücretlilerden bir aşağı derece 
aylık almakta, bu vaziyet de evvelce, ücretlilerin 
tekaüt hakkına malik olmamaları mucip sebebi 
ile izah edilmekte idi. Ücretliler yüzde beş te
kaüt aidatı vermek ve aynı nispette aidat da 
mensup oldukları dairelerce ödenmek suretiyle 
tekaüt hakkından faydalanmağa başladıkları ta
rihten sonra, maaşlı memurlar ile ücretlilerin 
aylıkları arasında, birinciler aleyhindeki, fark 
mesnetsiz ve izahsız kalmış oldu. 

Maaşlı memurların aylıklarını da, kendileri
ne tekaütlük haklarını, bundan böyle, yarı ya
rıya kendileri ve daireleri tarafından ödenecek 
yüzde on aidat mukabilinde tanımak suretiyle, 
ücretli memurların aylıkları seviyesine çıkar
mak, bir taraftan maaş - ücret farkını izale ede
cek, diğer taraftan da tekaütlük sistemini, büt
çe dışında, sigorta esasına bağlıyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Devletin tekaüt maaşı olarak ödediği miktar 

Tekaütlük Kanununun meriyete girdiği 1930 yı
lında (12) milyon lira iken, yıldan yıla, devam
lı bir artış seyri takip ederek bugün (29) mil
yon lirayı bulmuştur. 

Tekaüt aylıklarının bütçeye . yüklediği bu 
ağır külfete rağmen tatminkâr olmadığı ve bun-
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lan bütçe ile artırmak imkânlarının da mevcut bu
lunmadığı malûmdur. Kabul edilecek sigorta siste
mi ile bu artış gelecekte, ehemmiyetli nispette sağ-
lanacak ve bu şikâyet mevzuu da ortadan kaldı
rılmış olacaktır. 

önümüzdeki yıl memurlarımızın maaşlarını 
ücretlilerin aylıkları ile eşit bir seviyeye getir
mek suretiyle geçinme şartlarını nispeten kolay
laştırmak yoluna giderken, emeklilerin mâruz bu
lundukları güç durumu daima gözönünde bu
lundurmuş olan Hükümetiniz tekaütlerle dul ve 
yetimlerin aynı yardım istihkaklarını bir misli 
artırmak salâhiyetini alarak onlara da bütçemi
zin imkânları nispetinde yeni bir yardım sağ
lamış olmaktadır. (Bravo sesleri). Bu iki ted
birin, bütçe bakımından, ifadesi 42 milyon lira 
raddesindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yeni bütçe ile, yüce Meclisin sürekli ilgisine 

konu teşkil etmiş olan dalgalı borçlar için de 
esaslı bir tesviye sureti getirmiş bulunuyoruz. 

Hükümetinizin hususi dikkat ve hassasiyeti
ni üzerinde toplamış olduğunu geçen bütçe mü
nasebetiyle de arzetmiş olduğum bir kısmı dal
galı borçların itfasına başlamak ve böylece Dev
let Maliyesi için, zaman zaman, muhatara teş
kil elebileceği kabul olunan bazı kısa vadeli 
borçları gidermek maksadiyle 1946 yılı bütçesi
ne (90)-milyon lira eklenmiş vee bu tasfiye işi
ne muhassas ödenek bir hamlede, 136 milyon li
ra gibi büyük bir miktara iblâğ edilmiştir. 

Gerçekleşmesini gönülden dilediğimiz sükûn 
ve istikrar devresine geçiş safhasında, bütçemi
zi vasıflandıran hususiyetler arasında bu tedbi
re, Büyük Meclisin lâyık olduğu kıymeti vere
ceğinden emin bulunuyoruz. 

Bu tedbirin mahiyeti bakımından mânası, 
buhran yıllarında son hadlerine kadar artırıl
mış olan vergi tekliflerine rağmen, olağanüstü 
savunma gilerlerini karşılamakta, zaman zaman, 
çetin zorluklara uğramış olan Hazinenizin öde
me takatini desteklemek için katlandığı borç
lanmaları gidermek düşüncesinde mündemiçtir. 
Acık ifadeyle, zaman zaman, Hazine ihtiyaçla
rını karşılamak zaruretiyle müraacat edilmiş 
olan bir kısım emisyonların tedavül hacmimize 
eklediği fazlalığın kaldırılması düşünülmektedir. 
Mütaakıp yıllar bütçelerinde de aynı miktarda 
koymağı tasmim ettiğimiz ödenekler ile dalgalı 
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B : 12 17.. 
borçlarımızdan muayyen bazı kategoriler, öden
dikçe tedavül hacmimiz müteııasiben azalacaktır. 

Fakat, muhterem arkadaşlarım, burada önü
müze ciddi bir mesele çıkmaktadır. 

Tedavül hacmimiz ne mikyasta azalmalıdır? 
Bugün yuvarlak rakamla 600 milyon lira ola

rak hesaplanmakta olan bu mahiyetteki Hazine 
dalgalı borçları, her yıl, 1946 için tasarlandığı 
gibi, 120 milyon lira ödenirse bu borçların, na
zari olarak, beşinci yılın sonunda tamamen itfa 
edilmiş olması ve huzurunuzda bulunduğum şu 
anda, altı ay öncesine kıyasen 110 milyon eksiği 
ile 882 milyon liraya düşmüş olan tedavül hac
mimizin de, yalnız bu yüzden 600 milyonluk bir 
azalma daha kaydetmesi beklenir. 

Fakat bu suretle kurulacak yeni tedavül ni
zamının, yani sürekli azalmalar neticesinde ta-
hassül edecek olan tedavül hacmi daralmasının 
doğuracağı yeni şartların, fiyatlarda, istihsalde, 
ücretlerde, ticari hareketlerde ve nihayet vergi
lerde ve bütçede yapacağı tesirleri kestirmek güç 
değildir. 

(Jünkü, millî ekonomiyi ve beraberinde Devlet 
Maliyesini genişliğine ve derinliğine tesirleri al
tına alması mukadder bir yeni buhranın netice
leri tahmin olunabilir. Şu halde «deflasyoncu» 
bir para ve maliye politikasının realitelerimiz 
muvacehesindeki üstün faydalarından, kesin 
olarak, emin bulunmadıkça, hattâ taraftarlığı
nı yapmak, reealizmi ihmal etmek demek olur. 

tik büyük harbin sonunda, mahdut bir mu
vaffakiyet derecesiyle bazı memleketlerde tat
bik edilmiş olan deflâsyonist para politikası, 
yanlış hesaplara dayanan buhran doğurucu ma
hiyette olmakla ittiham edilmiş ve bir müddet 
sonra o devletlerce de terkolunmuştur. 

Prensipe mütaallik olan bu ihtirazi kayıttan 
sonra hemen ilfıve edeyim ki, ekonomik bünye
mizin ve şartlarımızın arzetmekte olduğu husu
siyetler bakımından, memleketimizle diğer ya
bancı memleketler arasında derin farklar vardır. 
Bu sebeple o memleketlerde evvelce alınmış veya 
bundan sonra alınacak tedbirler, bizim için bir 
örnek teşkil etmiyecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bu münasebetle güvenle arzedeyim ki, ne 

mahiyeti, ne de istilzam edeceği tedbirler bakı
mından hiçbir dâvamız Aziz Cumhurbaşkanımı
zın daima işaret buyurmuş oldukları gibi, millî 
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zekânın' ihatasını aşacak derecede girift ve çe
tin değildir. Yalnız fiyatlarımızla bütün iktisa
di hareketlerin ve yine fiyatlarımızla vergileri
mizin ve bütçemizin sıkı münasebeti mülâhaza 
edilirse, tedbir ve kararlarda ne kadar basiretli 
ve ihtiyatkâr olmak lâzımgeleceği kendiliğinden 
tezahür eder. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hem millî ekonomi, hem de millî ekonomi

nin dış münasebetleri bakımından fiyatlar me
selesi, aynı zamanda, millî paranın iç ve dış 
kıymeti gibi hayati bir dâvamızı da ilgilendir
mektedir. 

Millî ekonomi bakımından, son yıllarda, bir 
iztirap ve şikâyet konusu olarak önümüze çık
mış olan hâdise, bir taraftan fiyatlar seviyesi
nin büyük ölçüde ve süratle yükselmesi; diğer 
taraftan da muayyen bazı içtimaî zümrelerin 
iratla riyl e bu fiyat yükselişleri arasında bir 
ahenk teessüs etmemiş olmasıdır. 

Yurt içinde «Hayat pahalılığı» diye vasıf
landırılan vakıa, hakikatta, bu muvazene bo
zuluşunun bir tezahürüdür. 

Millî ekonominin dış münasebetleri, yani dış 
ticaretimiz bakımından fivatlar mesele-i isn. 
millî paranın dış iştira kudretinin sabit kaimrsı 
ve buna mukabil, umumî rutette fiyatlarımızın 
diğer memleketler fivatlarmdan daha fai l i yük
selmiş olması meselesidir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Hâdiseyi bu formüle irca ettiğimiz zaman hal 

çaresinin de kendiliğinden vuzuhla belirmesi ta
biîdir. 

Fakat meseleyi, önce, millî ekonomi zaviye
sinden vazedersek, ortaya derhal bir soru çık
maktadır. 

Şartları ve unsurlariyle birlikte kaybolan eski 
muvazeneyi yeniden kurmak mümkün müdür?... 
Yoksa, tekevvün etmiş olan yeni şartlar ve un
surlarla bir yeni muvazene mi aramak doğru
dur? 

Bize öyle geliyor ki, bugün karşımızdaki 
mesele budur: 

Buhran yılları zarfındaki fiyat teşevvüşleri
nin ve binnetice fiyatlar seviyesindeki yükseliş
lerin çeşitli âmilleri Yüce Meclisin aydın ihatası 
dahilindedir. 

Bu âmillerin en önemlileri bir yandan erıflâs-
yonist emisyon temayülleri, diğer taraftan da, 
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harp şartları ve ihtilâtları neticesi olarak, ci
han ile münasebetlerimizin, kesilmesi yüzünden 
emtia tedarikindeki zorluklar ve bunlara ilâve
ten yurtta milyonluk müstahsil kuvvetlerin, 
uzun yıllar imtidadmca, silâh altında bulundu
rulmasının tevlit ettiği istihsal darlığı ve istihlâk 
artışıdır. 

Hazine ihtiyaçları için emisyondan kesin ola
rak uzaklaşılması ve dalgalı borçların sistema
tik bir surette itfasına gidilmesi, fiyatlara, bu 
cepheden gelen tahriki esaslı bir surettte giderici 
bir tedbir olacaktır. 

Lâkin ne bu tedbir, ne de, yakın bir gele
cekte pazarlarmıızdaki emtea darlığını nispeten 
giderecek tedbirler, bugünkü fiyatlar seviyesi 
karşısında, eski muvazeneyi yeniden kuramıya-
caktır. 

Tedbirlerimizin hedefi, Sayın Başbakanımı
zın 16 ncı Tasarruf ve Yerli Malı Haftasını açış 
nutuklarında da ifade ettmiş oldukları gibi, tev-
lid edeceği ağır iktisadi buhranlar sebebiyle, 
eski muvazeneyi aynen iade etmek değil, fiyat
larda nisbi bir gevşeme elde edildikten sonra, 
irat ve masrafların yeni bir telâki ve tevazün 
seviyesini tâyin etmek olacaktır. 

içtimaî iratlarla yaşama masraflarının yeni 
bir telâki seviyesinde muvazenelenmesi, bugün
kü vakıada müessir olmuş bulunan para âmili
nin tesirlerini kaybetmeye baslamasiyle müte-
rafik olarak, emtea darlığına tesir etmekte olan 
sebeplerin de geniş mikyasta zail olmasına bağlı 
bulunuyor. 

Bununla beraber, istihsal maliyetlerimizde 
mütenasip azalmalar elde edilmeksizin zorlana
cak fiyat sükûtları, millî ekonomimizin temel 
ve mesnedini teşkil eden zirai istihsalimizde, bir
den bire, şiddetli daralmalar ve dolayısiyle 
Türk çiftçi kitlesinin yaşama şartlarında buh
ranlar tevlit etmek gibi neticeler verir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hayat zorluğu mevzuubahs olurken harp ve 

buhran şartlarından doğmuş olan iktisadi sıkın
tının en ağır yükünü üzerine alan sabit gelirli 
içtimaî zümreyi ve bunun içinde de bilhassa me
murlarımızı, derin bir vicdan ezasiyle düşün
memek mümkün değildir. 

Hükümetçe şimdiye kadar yapılmış çeşitli 
nakdî ve aynı yardımlara rağmen, memurları
mızın reel gelirleriyle yaşama gideriri arasında 
b :r muvH7prıe kurulnmnnnştır. 
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Fiyatlar seviyesiyle, memur vatandaşlar züm

resinin iştira kudreti arasındaki muvazenesizliğin 
yalnız sosyal bakımdan değil, ekonomik bakım
dan da ıslah edilmesi hususunda, Büyük Mec
lisle Hükümeti her zaman bir ve beraber düşün
müştür. 

Ekonomik hayatımızda normale doğru gidiş
ten olduğu kadar dolaylı ve dolaysız vergileri
mizde de yapılacak tedrici tahfiflerden ve bu 
meyanda bilhassa istihkaklara ait kesintilerin (Je-
lir Vergisi kanuniyle mâkul hadlere indirilme
sinden memurlar zümresinin faydalanması mu
hakkak olmakla beraber, memurlar dâvasının 
hallinde daha müessir bir tedbire olan ihtiyaç 
ta aşikârdır. 

Devlet daireleri ve Devletle ilgili kurullar ve 
idareler teşkilâtında ehliyet ve kifayet prensip
lerinden ciddî ve samimi surette mülhem bil
yeni tanzimin, yalnız rasyonel bir idare için de
ğil, ayni zamanda, cidden büyük bir bütçe me
selesi olan memurlar vaziyetinin esaslı surette 
ıslahı için de zaruri olduğu telâkkisi yaygın 
bir haldedir. (Alkışlar, Bravo sesleri). 

Bu münasebetle mümkün olduğu kadar az 
adedde fakat, yüksek vasıfta memurla çok ve mü
essir iş görülmesi ve bunu sağlamak için de teş
kilât kadrolariyle memurlar statüsünün esaslı 
bir incelemeye tâbi tutulması hususunda Bütçe 
Komisyonumuzca telkin edilmiş olan fikrin lâ
yık olduğu dikkatle mütalâa edileceğini arzet-
mek isterim. Fakat meselenin taşımakta olduğu 
nezaket gözönünde tutulursa böyle bir tanzi
min ancak tedriç ile tatbikinin mümkün olabile
ceği kolayca anlaşılır. 

Devlet memurları istikbalinin, her halde, em
niyet ve teminat altnıda bulundurulması lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Bugün ekonomimizin en lıâd dâvası olan fi

yatlar meselesi hakkındaki mâruzâtımı bitirme
den önce, bunun dış ticaret münasebeti erimizde-
ki akislerini de müşahede etmek yerinde ola
caktır. 

Millî paranın iç ve dış iştira kudretleri ara
sındaki mübayenetin sarılarımıza ve menfaatle
rimize en elverişli bir tesviye tarzına bağlanma
sının, dış ticaret münasebetlerimizin istikbali ba
kımından hayati bir ehemmiyeti haiz olduğunda 
şüphe yoktur. 
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Fakat paramızın bugünkü kıymet seviyesine 

müessir olmuş bulunan şartlar ve sebeplerde bir 
gevşeme elde edilmedikçe, yani; yukarıda ar-
zettiğim gibi, yeni bir muvazenenin unsurları 
az çok müstakar ve devamlı bir mahiyet ikti
sap etmedikçe, millî paranın, reel kıymetini 
ne iç, ne de dış pazarlar bakımından tâyin ve 
tarif etmeğe imkân yoktur. Kaldı ki Milletler
arası mübadelede tediye vasıtası olan dövizlerin 
kıymetlerinde de tagayyürler olabilir ve hat
tâ olmaktadır. 

Para kıymetine temas edecek her hangi 
bir kararın ittihaz ve tatbikinde istical, millî 
ekonomi bünyesinde derin akisler bırakması 
mukadder olan bu mahiyetteki tedbirlerin tas
hihi zaruretini tevlit edebilir. Bu bahisde de, 
Bütçe Komisyonumuz ile tam bir görüş muta
bakatı halinde bulunmamızdan derin bir itmi
nan duymaktayım. 

Bu husustaki kısa maruzatımın maksadı, 
en ehemmiyetli bir meselemiz üzerinde daya
nılır ve müdafaa edilir bir mesned bulmadıkça, 
nihai bir karara varmakta ihtiyatkâr olacağı
mızı söylemekten" ibarettir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bütçe müzakereleri münasebetiyle yurdu

muzun hal ve istikbalde karşılaştığı ve karşı
laşacağı büyük - meseleleri düşünürken, cihanın 
sulh ve sükûna kavuştuktan sonra istihale ede
ceği yeni devrenin şartlarına intibak etmemiz 
için gerçekleştirmeğe mecbur olduğumuz umu
mî millî kalkınmanın tablosunu da gözönünde 
tutmakta fayda vardır. 

Başarmak zorunda bulunduğumuz büyük 
işler büyük kaynaklar istemektedir. 

Sadece bu hakikat maliye zaviyesinden millî 
ekonominin ehemmiyetini bütün açıklığiyle be
lirtmektedir. Malî genişliğimiz, millî ekonomi
nin gelişmesine bağlı olduğuna göre, her şeyden 
önce, verim kabiliyeti yüksek bir ekonominin 
teessüs şartlarını sağlamak gerekmektedir. Dev
letle vatandaşın ahenkli işbirliği, herşeyde ol 
duğu gibi millî ekonominin yeniden kuruluşun
da ve gelişmesinde de mukadder semeresini vere
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millî ekonominin geçirmesi zaruri olan bün

ye istihalesinde Devletin üzerine alacağı vazifeyi 
gerçekleştirebilmesi için, Hükümetinizin tasav-
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vurandaki tedbirlere de temas etmeme müsaade
nizi dilerim. 

Dalgalı borçlarımızdan bir kısmının önümüz
deki yıldan itibaren itfasına mütaallik tedbir, 
ikili bir hedef takibetmcktedir. 

Bu tedbirin gütmekte olduğu ikinci hedef, 
tedavül hacmimizin normal med ve cezirlerinin 
serbest hareketlerini tahdit etmiyerek, kabul bu
yuracağınız tahsisatla ödenecek dalgalı borçlar 
mikyasında ve bununla mukayyet olarak, ikti
sadi kalkınma mevzıılariyle ödevlendirilecek Dev
let teşekkül ve müesseselerinin malî ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki kredi hadlerini genişletmektir. 

Bu imkân, tedavül hacmini, bundan önceki 
hallerde olduğu gibi, artırmıyarak, muayyen 
plâfon dâhilinde yurdun iktisadi hareketlerini 
genişletmeye yarayacak vasıtaları temin edecek
tir. 

Bu kredilerden faydalanacak olan müessese
ler ileride borçlarını kısmen yıldan yıla Devlet
ten alacakları sermayeler, kısmen de tahakkuk 
ettirilecek kârlarla ödeyeceklerdir. Gerçekten, 
hem mahiyeti, hem de güttüğü hedefler bakımın
dan ehemmiyetli olduğu kadar durumumuza ve 
ihtiyaçlarımıza uygun bir tedbir muvacehesin
de bulunduğumuz telâkkisindeyiz. Teklif ettiği
miz tedbirin, esas itibariyle, Bütçe Komisyonu
muzun salahiyetli görüşü ile de teyit edilmiş ol
masını maliyeniz için övünmeğe değer saymak
tayız. 

Şimdi, tasavvur edilmekte olan finansman 
metodu dolayısiyle günlerimizin ve yakm gele
ceğimizin en ehemmiyetli mevzularından birine 
temas etmek fırsatı da başgöstermiş oluyor. 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; 
Cihanda, harp sonrasının belirme şekilleri, 

henüz karışık bir manzara arzetmektedir. Tek
nik, tarihin şimdiye kadar kaydetmediği ihtilâl
ler geçirmektedir. Umumiyetle yaşama ve çalış
ma şartları ve insanlığın dünya görüşü, tekev
vün etmekte olan yeni düzen içinde yepyeni bir 
mahiyet ve mecra alabilir. 

Meselelerimizi bu zaviyeden görüp vazetti
ğimiz zaman, geçmiş devirlerin mefhumlarına, 
kaidelerine ve ölçülerine bağlı kalarak hareket 
etmenin tesirsizliğine ve faydasızlığma hükmet
memek mümkün değildir. 

Bu mülâhazalar, zihniyeti ve kuruluşu itiba-
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riyle hamleci olan Cumhuriyetimizin kültürde ve I 
en geniş manasiyle ekonomide süratle gelişmemiz 
için her türlü tedbiri almak zorunda bulundu
ğumuz neticesini, münakaşa götürmez surette. 
ortaya koymaktadır. 

Bugün umumiyetle kabul edilen bir hakikat 
var ki o da, yurdumuzun, mahdut imkânlariyle, 
kültür sahasında kısa bir zamanda geniş adımlar 
atmış olmasıdır. 

Filhakika eğitim ve kültür faaliyetlerimize 
müteallik istatistikler, vatandaşı sevince scvkede-
cck mânâlar taşımaktadır. Yurt çapındaki bu 
işin külfetli olduğunda şüphe yoktur. Fakat kül
fetle mütenasip sereme alındığı da gözönündc-
dir. 

Buna mukabil, millî ekonomi henüz matlup 
inkişafına kavuşamamış, zaruri olan tekâmül se
viyesine yüksel em em iştir. Tarımda, endüstride ve 
ulaştırmada ahenkli bir gelişmenin bütün im
kânlarına sahip olmakla beraber, bu gelişmenin 
teknik şartlarını henüz sağlamış değiliz. Bütün 
iktisadi faaliyetlerin asli unsuru olan insan gü
cünün korunması ve kuvvet bulması için sağlık 
tedbirlerimiz de eksiktir. 

Umumî surette müsait olan şartlarımızdan 
hem. yurt içi yaşayışımız, hem de dış dünya ile 
münasebetlerimiz bakımından faydalanmanın ve 
bu güzel yurdu lâyık olduğu refaha kavuştur
manın tedbirleri, bütün ekonomiyi bir kül olarak 
ihata eden fikir plânları halinde tasarlanmış bu
lunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müşahede buyurduğunuz gibi dâva, yurdun 

baştanbaşa ihyası davasıdır. Bu ihya, milletin 
ve yurdun maddi mevcudiyet şartlarını, yeni 
ekonomisini muasır telâkkilere ve içinde yaşadı
ğımız zamanın icaplarına uydurmak, millî eko
nomiyi ileri tekniğin ve ileri kültürün nimet ve 
imkânlarından faydalanarak kalkındırmaktır. 

Tarımda, Türk çiftçisinin toprak tasarrufuna 
ve meslek bilgisine dayanacak bir gelişme millî 
iaşeyi sağlamak, millî sanayii beslemek ve aynı 
zamanda millî iktisadın kuruluşu için lâzım olan 
dövize kaynak olmak gibi gayelerle istihsali çe
şitlendirme, istihsalin maliyetini düşürme ve 
mahsullerimizin vasıflarını yükseltme hedefleri
ni takip edecektir. 

Millî ekonominin muvazenelenmesi, yani yur
dun bir iktisadi bütün olarak kurulması, iç | 
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[ ulaştırma sistemimizin yaygın ve kolay olmasına 

bağlıdır. 
Fakat, muhterem arkadaşlarım, bugünün 

devleti, ekonomide tam teşekküllü bir vahdet 
demektir. Millî ekonominin bu zaviyeden görü
nüşü, millî hayatımızın süratle gelişmesi ve gür
büzleşmesi lâzım olan bir cephesini ortaya koy
maktadır. Bu, endüstri cephemizdir. 

13 yıl Önce başlamış olan endüstrileşme hare
ketinin dayandığı realist telâkki, kuvvetinden 
hiç bir şey kaybetmeden gelişmiş ve Cumhuri
yet Hükümetlerinde bir kanaat halinde yerleş
miş ve kökleşmiştik. 

Yurtta tabiî gelişme şartları mevcut endüstri 
şubelerinin takviyesini ve tevsiini ve yeraltı ser
vetlerimizin de rasyonel inkişafını sağlıyacak ye
ni plânların tatbikine başlanmak üzere olduğunu 
da arzederim. 

Başbakanımızın da söylemiş olduğu gibi biz
de endüstrileşme hareketi millet şuurunun o te
zahürüdür ki, istikbalimiz için başlıca bir te
minattır. 

Bu münasebetle açık olarak ifade etmek iste
rim ki, Türk endüstrileşmesinin, Türkiye 'nin 
cihan ekonomisinden uzaklaşarak kendine dön
mesi gibi bir düşünce ile en uzaktan bir alâkası 
yoktur. 

Biz insanlık ailesinin, insanlık idealine inan
mış ve bağlanmış bir cüz'ü ve insanlık âleminin 
hayırhah bir yardımcı uzvu olarak kurulmakta 
olan yeni dünya düzenine uymak ve ona hizmet 
etmek kararındayız. 

Türk endüstrileşmesinin tek hedefi, Türk 
Ekonomisinin organik ahengini kurmaktan ve 
aynı zamanda dış tediyeler muvazenemizde aktif 
gelişmeler sağlamaktan ibarettir. 

iktisadi kalkınmada modern tekniğin rolü 
yüksek heyetinizce malûmdur. Yurdun tabiî im
kânlarından faydalanmanın şartı, tarımda pul
luktan, endüstride tezgâhtan, ulaştırmada ba
sit tekerlekli vasıtadan, en mütekâmil traktöre, 
en girift fabrikaya ve havalarda kanada kadar 
çeşitli cihazlar ve vasıtalardır. Bu kalkınmayı 
-mütecanis plânlarla, merhale merhale, başar
mak ve bunun için de hariçten külliyetli mik
tarda tesisat malzemesi ve makine ithal etmek 
zorundayız. 

Yapılan etüdlere göre madenler ve diğer sa
halardaki endüstrileşmeye mütaallik ilk plâna 

I dâhil makine, tesisat, levazım ve diğer vasıta-
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lar için 300 milyon liralık, gemiler, liman te
sisleri, lokomotifler, vagonlar, atelyeler, ocak
lar ve posta tc'graf malzemesi için 330 milyon 
liralık, demiryolları, şoseler, sular ve limanlar 
inşaatına muktazi makina ve malzeme ve atelye
ler ile hidrolik ve termik elektrik santralları için 
150 milyon liralık, tarım, sağlık ve Tekel Bakan
lıkları ihtiyaçlarına ait merkezler, atelyeler te
sisatı ve diğer malzeme mubayaası için de 120 
milyon liralık olmak üzere ceman 900 milyon 
liralık ithalât yapmaklığımız lâzımgelmektedir. 
İmkânlarımızın âzami hadlerinden faydalanarak 
önümüzdeki birkaç yıl zarfında gerçekleştirilmesi

ne çalışacağımız kalkınmamızın bu teknik şartlarını 
sağlamak için normal kaynaklardan gelen döviz
lerimizi ve, icabettikçe altın stokumuzu kullana
cağımız gibi imkân hâsıl olduğu takdirde, ma
kul şartlarla vadeli dış kredilerden de geniş öl
çüde faydalanacağız. 

Kıymetli ve aziz arkadaşlarım; 
Şümul ve hududu bu mâruzâtımla açıkça be

liren umumî kalkınma ve iktisadi cihazlanma 
plânlarının hayal olmaktan çıkarak gerçekleşme
si, mahdut yıllar içinde, geniş malî imkânlar is-
tiyecektir. Karşılığı münhasıran iktisadi var
lıklarla temsil edilecek olan yeni inşa ve tesis 
hareketlerini bir taraftan ölçülü bir kredi ile 
desteklerken, diğer taraftan makul hadler ve 
şartlar dâhilinde uzun vadeli iç istikrazlardan da 
faydalanacağız. 

Fakat, sulh devrine geçiş tahakkuk ettikten 
sonra iç sermaye piyasalarımızın, plasman im
kânlarının çoğalm asiyle müterafik olarak bugün
kü genişliği muhafaza etmesi beklenemez. Yurt 
içindeki sınai plasmanlar ve genişliyecek olan ti
cari hareketler, millî tasarrufu ve serbest ser
mayeleri bu istikametlere çekebilir. Bu itibarla 
istikraz politikamızın hem tasarruf sahibi vatan
daşlar, hem de Hazine bakımından elverişli ve 
makul olması lâzımgelecektir. 

Bu meselede, Maliye Bakanlığınızın, önü
müzdeki yıl içinde, sarih görüşlere bağlıyacağı 
bir meseledir. 

Hazine kredisinden faydalanmakta gözönün-
de bulundurduğumuz ve bulunduracağımız diğer 
bir cihet de borçlarımızın taksit ve faizlerinin 
malî vaziyetimizi tazyik etmiyecek bir seviyede 
kalmasıdır. Şimdiki halde umumî bütçeye ait 
uzun vadeli dâhili ve harici borçlarımızın yekû
nu, 298 küsur milyonu dâhili ve 268 küsur mil

yonu harici olmak üzere 567,5 milyon lira olup 
bunların senelik mürettebatı bütçemizi sıkacak 
bir halde bulunmamaktadır. 

Yüce Meclis takdir eder ki, Devletin karşılaş
tığı ve gecikmeden başarmak zorunda bulundu
ğu büyük işlerin asıl mesnedi, uzun vadeli istik
razlardan ziyade şüphesiz, bütçemizdir. 

Bu bakımdan Devlet gelirleri kaynaklarının 
verimini artıracak yeni bir vergi sistemi kurmak, 
artık, ihmal kabul etmez bir zaruret hâlini al
mıştır. 

Bakanlıktaki arkadaşlarım, kendileri için her 
zaman bir alın akı teşkil edecek olan böyle bir 
sistemi tasarlamakla meşgul olmuşlar ve bir ma
lî kanunlar külliyatı hazırlamışlardır. Bu ha
zırlık mesainin umumî surette hedefi, vergileri
mizi daha adil, daha verimli ve aynı zamanda, 
yeni şartlara ve icaplara uymağa daha salih 
bir hale koymaktır. 

Bu maksatla hazırlanan lâyihaların çoğu 
Büyük Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bunlar : 
1. —• Gelir vergisi; 
2. — Kurumlar vergisi; 
3. — işletme vergisi; 
4. — Usul Kanunu; 
5. — Damga Resmi Kanunu; 
6. — Muamele ve istihlâk vergilerinin ta

dili ve birleştirilmesi hakkındaki kanun. 
7. — «Tahsili Emval Kanunu» yerine geç

mek üzere hazırlanmış olan «Kamu alacaklarını 
Tahsil Kanunu» tasarısıdır. 

Bu kanunlar yürürlüğe girdiği zaman, ma
liyemiz Yüce Meclisin işaret ettiği istikamette 
ciddî ve başar,ılı adımlar atmış olacaktır. 

Bunlardan başka yurt bayındırılığmı kolay
laştırma vazifesini daha geniş ölçüde gerçekleş
tirmenin bir vasıtasını sağlamak düşüncesiyle 
hazırlanmış bir tasarı daha vardır ki o da, 
Emlâk ve Eytam Bankamızın yerine Mlletler-
arası benzerlerine daha ziyade uygun bir bün
ye ile yeni ve kuvvetli bir Türk kredi Fonsi-
ye'si kurulması hakkındaki kanun tasarısıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Millî politikamızı ilgilendiren ana mesele

ler karşısında, telâkki ve hareket tarzımızın mül
hem olacağı prensipleri, bir sistem halinde, tâ
yin etmiş bulunuyoruz. 

Bu prensipler: 
Vergilerde adalet ve verimlilik; 
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Mahdut gelirli vatandaşların vergi yükünü 

tahfif; 
Masraflarda iktisadilik ve tasarruf; 
Ve bu şiarlardan hareket olunarak Bütçe

de de muvazenedir. 
Bütçe denkliği ile birlikte dış tediyeler mu

vazenemizi idame etmek, millî paranın ve va
tandaşlar elindeki tasarruflar sermaye tera
kümünü korumak malî sahada hassasiyetimizin 
üzerinde toplanacağı mevzularımızın başında 
gelmektedir. 

Malî politikamıza hâkim olan prensipleri 
izah ederken bazı katma bütçeli idarelerle özel 
idarelerin ve belediyelerin malî durumlarına 
da kısaca temas etmekliğime müsaadenizi rica 
ederim. Bu idarelerin harp sonrası malî du
rumları yeni vergi sistemimizle ahenktar ola
rak tensik edilinceye kadar kendilerine umumî 
muvazeneden icabeden yardımın yapılacağı yo
lunda geçen yıl da arzettiğim görüşümüzde bir 
değişiklik yoktur. Nitekim bu sene yeniden 
bazı hastaneler umumî muvazeneye alınmış ve 
bu idarelere 29 milyon lira raddesinde yardım 
ödeneği kabul edilmiştir. Bundan 6 milyonu 
katma bütçeli idarelere, 23 milyonu da özel 
idare ve belediyelere aittir. 

Muhterem ve Kıymetli Milletvekilleri; 
Mâruzâtım burada sona ermektedir. 
Bütçe kabulünüze mazhar olursa, bunu övü

nülecek bir muvaffakiyet sayacağız. 
Yüksek kararlarınızın daima yurdumuz ve 

milletimiz için feyizli olacağına emniyetimiz 
vardır. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Maliye Bakanı alkışlar arasında kürsüden 
indi. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum. 

Ali Rana Tarhan, Feridun Fikri Düşünsel, 
Sami Coşar, Cemil Barlas, Dr. Rebi Barkın, 
Berç Türker, Hikmet Bay ur. 

A. R. TARHAN (tstabul) — Sayın arkadaş
larım ; 

Müstakil Grup adına söz aldım. Sözlerim, 
1946 bütçe tasarısının ana çizgileri ile bazı önem
li konular üzerinde ortak görüşlerimizi arzdan 
ibaret olacaktır. 

Grup incelemelerine ve kararlarına konu teş
kil etmemiş olan yurt işleri hakkında, arkadaşla
rım tenkitlerini ayrıca yaparlar. 
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Sayın arkadaşlar; 
Malî yıl takvim yılı ile birleşeli, Kasım aym-

da toplanan Büyük Meclis için, bütçe tasarısı 
üzerine çalışma süresi bir ay kısalmış bulunuyor. 

Değerli Bütçe Komisyonumuz incelemelerini, 
bu kısalmış süre içine sığdırabilmek için övüle
cek gayret ve himmet sarf etmiş; tasarıyı geçen 
yıllardan daha müsait bir tarihte yüksek tetki-
kınıza sunmağa muvaffak olmuştur. Sayın Ko
misyona bundan dolayı teşekkürlerimizi arze-
derken belirtmek isterim ki Büyük Millet Mec
lisinin en esaslı denetleme hakkını kullanmasını 
sağlıyan bu iş için, bu kadar kısa bir zamanın 
normal çalışma ve şartlar içinde dahi çok esaslı 
inceleme imkânını her vakit temin edeceği bek
lenemez. Bütçe Komisyonumuzun bu yıl elde 
ettiği neticede, olağanüstü himmet ve gayretleri 
kadar, beş ay gibi yakın bir zamanda - 1945 
bütçesi münasebetiyle - Bakanlıklar işlerini ince
lemiş bulunmuş olmalarının da bir âmil olduğu 
düşünülebilir. Bundan sonraki bütçeler için bu 
kolaylık da mevcut olmıyacağına göre, Komis
yon incelemelerinin aynı kolaylık ve çabuklukla 
bitirilmesi mümkün olacağını zannetmediğimiz 
gibi, bu sürat rekorunun kırılmasını arzuya de
ğer bulmayız. 

Geçen yıllarda, sayın Komisyonun, gelir tah
min fazlalarını giderlere ekliyerek yekûnu ar
tırmaları, Grupumuzun tenkidine mâruz olmak
ta idi. 1946 tasarısında giderler yekûnunun ar
tı rrlmamış ve hattâ biraz eksiltilmiş olmasını - bu
na imkân veren âmil ne olursa olsun - memnun
lukla karşılarız. 

Bütçe Komisyonumuzun bu yılki çalışma tar
zında asıl öğülmeğe lâyık olan, Ekonomi, Tica
ret ve Ulaştırma Bakanlıkları işlerini toplu 
olarak ele almış olmalarıdır. Hiç olmazsa Tarım 
Bakanlığını da birlikte alarak, bu toplu incele
me usulüne devam edilmesi, Bakanlıklarımızın 
ekonomi alanındaki çalışmalarında birliklerini 
sağlamakta da bir âmil olacaktır, kanaatındayız. 

Sayın arkadaşlr; 
Dünyda devam etmekte olan emniyetsizliğe 

ve huzursuzluğa rağmen, sayın Hükümetimi
zin harp sonrası görüşü ile bütçe hazırlamış ol
mak cesaretini yerinde buluyoruz ve temenni edi
yoruz ki düuyada emniyet teessüs etsin, biz de 
sulh bütçeleri yapmak ve uygulamak imkânını 
bulalım. 

Olağanüstü giderlerden, bugünün imkân ver-
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eliği kısıntılar yapılarak, dalgalı borçların itfa
sı ödeneğine önemli bir pay eklenmiş ve kala
nı verimli işlere tahsis edilmiştir. 

Harp yıllan içinde bütçelerimizin - istikraz
la da karşılanacak olsa - açıksız olması lüzumun
da ısrarımızı bilirsiniz. 1946 yılındaki % 9 ka
dar olan açık geçen yıl açığından azdır. Harp 
sonrası bütçesindedir ve istikraz, faydası nesil
lere geçecek verimli işler için yapılacaktır. 

iç istikrazlarda % 7 gibi yüksek faiz ve bazı 
teminat şartları ile faizden vergi alınmaması 
husularmın, bundan sonrası için, yeni şartla
ra ve icaplara göre bir incelemeye tâbi tutulma
sının yerinde olacağını düşündüğümüzü, bu mü
nasebetle ifade etmek isteriz. 

Bütçe tasarısının en önemli özelliği, Toprak 
Ürünleri Vergisinin kaldınlmasındadır. Yur
dun. selâmeti için hiçbir türlü fedakârlıktan çe-
kinmiyen Türk köylüsüne karşı, sayın Hükü
metimiz de zaruri olmıyan hiçbir fedakârlığı 
devam ettirmemek teşebbüsünü almakta gecik
memiştir ; takdir ederiz. Bu vergi artıklarından. 
tasarının gelir kısmında 79 000 000 liralık bir 
rakam vardır ki gelecek yıl bu gelir mevcut ol-
mryacağına göre 1947 giderlerinden o nispette 
indirmek gerekeceğinin şimdiden hatırlarda bu
lunması iyi olur. ğ<$ 

Çıkış vergisinin kaldırılması teklifini, malî 
işlerimizi iktisadi kavrayışla tedvir etmek zih
niyetinin iyi bir örneği olarak, överiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Maaşk memurların birer derece yüksek aylığa 

geçebilmeleri için tasarıya ödenek konmuş ol
ması, hiç şüphesiz, sayın Hükümetimizin me
murlarımızın bugünkü geçim zorluklarını daima 
gözönünde tuttuğuna maddî bir delildir. Fakat, 
hayatlarını Devlet ve Millet hizmetine vakfetmiş 
bulunan faziletli, feragatli yurtdaşlarrmızm, 
harp halinin doğurduğu geçim iztiraplarmm de
vamına bu mâni olamıyacaktır. 

•Sayan Maliye Bakanımız da bunu şimdi açık 
olarak ifade buyurdular. Sözlerini, meselenin 
esaslı halinin ele alındığına delil olarak kabul 
ediyoruz. 

Aynı yardımın para yardımına kaymasını me
murların lehine bulmuyoruz. Aynı yardımın 
faydası, aylığı geçinmesine yetmiyen memura, 
muhtaç olupta piyasadan tedarike gücü yetme
diği hayatî maddelerden bir kısmını olsun Hü
kümet eliyle sağlıyabilmesindedir. 
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Bu konuda mesken işinin, Ankara'da ve 

yurdun her tarafında, hususiyle memur için; 
arzettiği sıkıntının ağırlığı üzerinde de durmak 
yerinde olur. Ankara'da başlanmış olan memur • 
evleri inşasının, ihtiyaca yeter bir şekilde geniş
letilmesinin ve yurdun diğer taraflarında da ele 
alınmasının, memuru ve halkı büyük ve ağır 
bir sıkıntıdan kurtarma bakımından önemi mey= 
dandadır. Memleketin bayındırlığı bakımından 
da çok hayırlı bir teşebbüs saydığımız Emlâk 
Kredi Bankası kuruluşunun bu konuda da büyük . 
faydalar sağlıyaeağını umarız. 

Devlet memurlarının durumlarına yüksek il
gilerini çekerken, tabiî olarak, aynı yakın il
giyi Devlet kadroları üzerine de çekmiş bulunu
yorum. 

Harp sonrası Dünyası, rasyonel çalışmayı, 
her türlü faaliyet sahalarında, büyük, küçük 
her teşekkülden, hayatî bir zaruret olarak is
terken, Devlet teşkilâtını rasyonelleşme dışında 
bırakmağa imkân var mıdır? Meselenin şimdi 
alâka ile dinlediğimiz bütçe demecinde yer almış 
olması ümit vericidir. Devlet mekanizmasının 
rasyonelleşmesi için, kadrolar bakımından, 
memur statüleri bakımından, işi, bütün şümul 
ve ehemmiyeti ile ele almalarını sayın Hüküme
timizden bekleriz. 

Sayın arkadaşlar * 
Bütçe konuşmaları münasebetiyle bazı yurt 

işleri üzerinde görüşmelerimizin arzına da yük
sek müsaadenizi rica ederim. 

Geleceğimizin ümidi ve kuvveti, en kıymetli 
servetimiz, çocuklarımız meselesine sayın Parti 
Clrupunun gösterdiği çok yakın alâkaya teşek
kür ederiz. Hazırlanan değerli rapor üzerine, 
sayın Hükümetimiz, elbet bir an önce harekete-
geçecek, tesirli tedbirleri Lİaeaktır. 
- îlk okul öğretmenleri aylıklarının umumî büt

çeye nakli meselesini, bunların da kanuni hak
larını köy okul öğretmenleri ve diğer bütün öğret
menlerin tâbi oldukları usuller dairesinde alma
larını ve bazı yerlerde bu konuda raslanabilen 
güçlüklerin ortadan kalkmasını; sağhyacak bir 
tedbir olarak, tekrar incelemeğe değer görürüz. 

Değerli Millî Eğitim Bakanımızın, 1945 büt-
. ç.e-konuşmaları sırasındaki demeçlerinden (Aka
demik Kariyer) kanun tasarısının hazırlandığı 
fakat bu tasarı üzerinde Bakanlar arasında ince
lemeler devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. 
Mümkünse incelemelerin bugünkü safhasını bil-
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dirmelerini kendilerinden rica ederiz. 

Sıtma ile olağanüstü savaş hayırlı sonuç ver
miştir. Yeni esaslara göre tertiplenmiş bir teş
kilâtla, bu savaşta sebat gerektir. Grupumuzun 
devamlı dileklerinden birini teşkil eden yeni sıt
ma kanunu tasarısının yakında Büyük Meclise 
sunulacağını işitiyoruz ve bekliyoruz. 

Yeni Çeltik Kanunu tasarısı için yıilardanberi 
duyulan ve açıklanan ihtiyaç, henüz tatmin 
edilmiş değildir,. 

Bayındırlık işlerimizin, iktisadi ihtiyaçlara 
göre plânlanıp programlanması sırasında - ma
liyeti çok önemli derecede azaltacak ve bir çok 
enerji tasarrufunu sağlıyacak olan - makineleş
me işinin önemini belirtmek isterim. 

ötedenberi haklı şikâyetler konusu olan ve 
bugünün zihniyetine uygun bir mahiyet arzetme-
yen yol vergisinin, mükellefin geliri ve yoldan 
faydalanma derecesi gözönünde tutularak, âdil 
ve verimli bir şekle sokulması gecikmemelidir. 

Tarım örgütünde bugünkü idare teşkilâtına 
uymak yerine, yurdun karakteristik ziraat böl
gelerini kapsayan ve istihsal çeşitlerine göre, 
gerekli teknik vasıtalarla teknik müesseselerle 
teçhiz edilmiş, ihtisasa dayanan bir teşkilât kur
mak işini, ineelemeye değer görürüz. 

Zirai öğretim işinde: Yüksek Ziraat Enstitü
sünde genel bilgileri sağlıyan tahsilden sonra, 
yetkili ve ileri kabiliyetli tarım uzmanları yetiş
tirmek; ve ayrıca, teknik alanlarda başarının te
mel şartı olan, ziraat meslek ustalarını çoğaltmak 
işlerinin önemini belirtiriz. 

îç ve dış propaganda işlerinin daha verimli 
olması lüzumuna kaniiz. Sayın bütçe Komisyo
nunun, turizm işlerinin önemle ele alınarak ter
tiplenmesi hakkındaki dileğini paylaşırız. 

Harp hâlinin doğurduğu hayat pahalılığının, 
savaşın fiilen durmuş olmasına rağmen, iktisadi 
sıkıntının şimdiden kestirilemiyecek bir müddet 
daha devam edeceğine göre, bu ekonomik olaya 
karşı yine ekonomik mahiyette olması gereken 
tedbirler manzumesinin kül halinde mütalâa ve 
kül halinde tatbik edilmesi zaruretini tekrar 
ifade etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar; 
Grupumuzun kısa bir zaman önce, 1945 büt-. 

çesi konuşmaları münasebetiyle yeniden üzerin
de durmuş olduğu, millî kalkınma işlerinin ve 
Devlet ana dâvalarının plânlaştırılmasi; Milletin 
maddi ve mânevi kudretinin mâruz kalabileceği 
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israfların önlenmesi; köylünün ekonomik teşkilât
landırılması; sosyal yardım; gibi konulardan tek
rar bahse lüzum görmüyorum. 

Buna ihtiyaç bırakmıyan bir sebep de, grupu-
muz demeçlerinde bahis konusu edilen bu önemli 
işlerin Sayın Bütçe Komisyonumuzun raporun
da yeralması ve Sayın Maliye Bakanımızın de
meçlerinde tahlil ve ifade edilmiş bulunmasıdır. 

Tekrarına lüzum gördüğüm tek nokta, iktisa
di tedbirlerde koordinasyon ihtiyacıdır; ve Ba
kanlar Kurulu teşkilâtında ileri sürdüğümüz te
kâmülün faide ve lüzumuna inancımızdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Grupumuzun, önemli yurt işlerinden bazıları 

hakkında görüşlerini ve dileklerini böylece ar-
zettikten sonra, tekrar 1946 bütçe tasarısına dö
nerek bu tasarıyı, ana çizgileri itibariyle muva
fık bulduğumuzu Sayın Saraçoğlu Hükümetine 
güvenimizle birlikte, beyan ederim; ve büyük 
Türk Milletine lâyik olduğu hizmeti tam yap
mağa daima muvaffak olmalarını dilerim. (Al
kışlar) . 

F . F . DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Maliye Bakanımızı dinledik, Müstakil Grup Re
isini de dinledik. 

Hakikaten Bütçe Komisyonumuzun kıymetli 
mesaisinden sonra tebarüz ettirilen noktaların 
bir kere daha kıymetli iki ağızdan tekrarı ile 
konumuzun bütününe varmış olduk. 

Evvelâ görülen nokta şudur : Geçen sene büt
çe konuşmaları sırasında esaslı surette üzerinde 
durulan emisyon mevzuu halledilmiş bulunuyor. 
Geçen sene, gerek Bütçe Komisyonu, gerek ar
kadaşlar, emisyonun tehlikeli bir şekle girme
sinin mümkün olduğu üzerinde durdular. Bir 
milyara varmak üzere bulunan bir durum karşı
sında idik. Bu, hepimizde bir üzüntü tevlit et
miş bulunuyordu. Görülüyor ki Hükümet esaslı 
mesai ile 100 000 000 dan fazla bir miktar tenzi
lât yapmağa muvaffak olmuştur. Yani geçen se
ne bir milyara varmakta bulunan emisyon haddi 
bu sene takriben 890 000 000 raddesine inmiş
tir. Bu da memleket için her türlü hususatta 
ölçü olan paranın, enflâsyona doğru değil, bi
lâkis tam değerine doğru bir dönüşünü ifade 
eder bir durum arzetmektedir. Öyle umuyoruz 
ki ve Komisyonumuzun ifadesinden, Maliye Ba
kanımızın sözlerinden öyle anlaşılıyor ki, 7 ay 
zarfında 100 küsur milyonluk bir tenzilât yap
mağa muvaffak olan Hükümet, önümüzdeki bir 
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sene zarfında da bir milyona yakın bir indirme 
yapmağa muvaffak olacak ve bu suretle artık 
memlekette paranın umumî durumuna karşı 
olan emniyet bir kat daha artmış bulunacak ve 
bundan dolayı memlekette hayat pahalılığının 
en korkulabilen tarafını teşkil eden paranın ço
ğaltılması keyfiyeti ortadan kalkmış olacak ve 
bu şişkinlik giderilerek, bundan sonrası için fi
yatların yükselmesi konusunda tamamiyle sağ
lam bir vaziyet elde edilmiş olacaktır ve bu em
niyet artacaktır. 

Sayın Maliye Bakanımız beyanlarında def
lasyonlara doğru gitme konusunu da işlediler. 
Filhakika 1939 senesindeki vaziyete dönmek 
imkânsızdır ve doğru da değildir. Kendilerinin 
millet kürsüsünden bu seneki konuşmalar esna
sında, deflasyon ihtimalâtı üzerinde durmaları, 
memlekette tam bir güvenişin ortaya gelmesine 
sebebiyet vermiştir ki bu da ayrıca şükranı mu
ciptir. 

Fikrimi biraz izah edeyim, yani -geçen sene 
Maliye Bakanımızın ağzından bu tarzda sözler 
söylenilmemişti ve durum da daha müsait de
ğildi. Fakat bugün münakaşa edilen; deflasyona 
gidelim mi, gitmiyelim mi gibi bir konu değil
dir. Bütün memleketin bütün ehemmiyetli te
lâkki edeceği mesele bu değildir. Bunun, bu yük
sek kürsüden müzakere edilmesinin artık zamanı 
gelmiş bulunması keyfiyetidir. Maliye Bakanımı
zın ve Hükümetimizin bütçe tasarruflarından, 
yani 200 000 000 milyon lirayı bulan tasarruf
tan mühim kısmını Dalgalı Borçların tasfiyesine 
tahsis etmesi sevinç verici mahiyettedir. Dalgalı 
Borçların, memleket maliyesi için geçen sene 
Bütçe Komisyonu raporunda gösterilen tehlikesi 
giderilmiş dr. Bugün daha sağlam bir duruma 
girmiş oluyoruz. Bundan dolayı da Hükümeti
mize teşekkür etmek vazifemdir. 

Hükümetin bütçe ile getirdiği çok iyi şey
lerden birisi de Toprak Vergisini kaldırmayı tek
lif etmiş bulunmasıdır. Arkadaşlar, Toprak Ver
gisi hakkında iki kanun yapıldığını hatırlarsınız. 
Bunlardan birincisi çok zorluklan mucip olmuş
tur, ikincisini yapmaya mecbur olduk. Bu ikinci 
kanun da'ıa, iyi işlenmiş ve meırleket ihtiyarları
na daha çok uygun mahiyet arzetmiştir. Fakat 
nede olsa köylü bir çok külfetlere duçar oluyor
du. îşte bu külfetlerden dolayı, köylüyü maliye 
daireleriyle devamlı bir surette karşılaştırmak 
gibi hallerle de, ayrıca cemiyet bünyesinde ne 
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olursa olsun bir üzüntü vücuda getiriyordu, 
Şimdi Hükümet bir taraftan 120 küsur milyon 
liralık bir fedakârlık yaparak, bir taraftan bu 
vergiyi kaldırırken, bir taraftan da, samimi söy
lemek lâzım gelir ki, cemiyet bünyesinde büyük 
bir rahat ve huzur vücuda getirecek olan ve 
köylümüzü mütemadiyen meşgul eden bu konu
dan da onları kurtarmış oluyor. Bendeniz bu 
noktai nazardan iki iyiliğin birden hâsıl oldu
ğunu görmekteyim. 

Tasarıda ileri sürülen noktalardan biri de, 
Çıkış Vergisinin kaldırılmasıdır. Bu da esaslı 
bir konuya temas edildiğini gösteriyor. Filhaki
ka memleketin şu halinde millî geliri iartırmak 
ve memleketin ihraç vaziyetini de esaslı şekilde 
ele almak lâzım gelmektedir. Çünki bütün muh
taç olduğumuz şeyler nihayet dövizle hâsıl ola
bilecek maddelerdir, ihracat Vergisini kaldırma
yı göze alan ve cesaretle buna karar veren Hükü
metin, ihracat dâvasını da esaslı şekilde ele alma
sını gerekli bulmaktayım, ihracat meselesi, bir 
takım idarî büroların formalitelerine ve saire-
lerine mâruz kalmaya asla mütehammil bir konu 
değildir, ihracatın her cihetçe gözönüne alın
ması, bütün bu cihetlerin memleketin zararına 
olabilecek kısımlarının gözden geçirilerek kal
dırılması ve tam mânasiyle memleketin muhtaç 
olduğu malzemeyi getirecek bir imkân temin 
etmek lâzımdır, ihracat meselesi memleket 
için o kadar mühimdir ki, bilhassa 3 kalemde 
yani bildiğimiz kalemlerde, balık, meyve ve 
sebzenin, Türkiyenin umumî ihtiyacını temin 
edecek bir kıymette olduğunu geçenlerde bura
ya gelen ecnebi mümessiller ifade etmişlerdir. 
Yani memleketimizde bu üç kalemin yapacağı 
tesir memleketi baştan başa imar edecek bir' 
kıymettedir. Onun için şimdi balık dâvası, 
Ekonomi Bakanlığının eline geçmiş bulunmak
tadır. Şunu temenni ediyorum ki, bir ihracat 
bankasının vüeude getirilmesi hakkında ortada 
bir fikir vardır, bunun ne dereceye kadar 
mâna ve değer ifade ettiğini bilmiyorum, fa
kat şahsi teşebüsleri de müşkülleştirmemek 
şartiyle bir ihracat bankası kurulması lazımsa, 
bunun, bütün ihracat işleriyle ilgilendirilerek, 
biranevvel yapılmasında bir fayda olacağını 
mülâhaza etmekteyim. 

Bu ihracat dâvasına temas etmişken üç 
noktaya daha ilişmek icabediyor: 

Bunlardan birincisi, prim meselesidir. Büt-
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oe Komisyonunun raporunda buna işaret edil
miş bulunmaktadır. Yüksek malûmunuzdur ki, 
bizim bir çok kalemlerimiz harp esnasmda ve 
harpten evvelki devrede vâki olan mübadele
lerimizin kuruluş şeklinden dolayı yüksek fi
yatlarda bulunuyor ve bugünkü Dünyada mev
cut olan fiyatlarla bunların ayarlanması zor 
oluyor. Bunun için her halde Hükümetin bu 
konu üzerinde, diğer meselelerimizde olduğu 
gibi, lâyik olduğu ehemmiyetle ele alınarak, 
bu prim hususunun da, raporda arzedildiği gi
bi, esaslı bir şekilde neticelendirilmesi zarureti 
vardır. Çünkü bu fiyatlarla ihracat yapmak 
imkânı pek kabil olamamaktadır. 

Diğer taraftan İhracat Birlikleri konusuna 
da temas etmek istiyorum: 

Arkadaşlar bu birliklerin bir takım fayda
ları olduğu bir zamanlar ileri sürülmüştür. 
Fakat bugün illerden gelen ticaret odaları mü
messillerinin yaptıkları son toplantılarda ileri 
sürüldüğü gibi, bu ihracat birliklerinden bir 
fayda elde edilememekte olduğu için, ticaret 
odalarının bu hususta Ticaret Bakanlığına ver
dikleri raporda esaslı şekilde ileriye sürülmüş 
olan bu noktanın kâfi derecede süratle tetkik 
edilerek, bu İhracat Birlikleri hakkında bir ka
rara varılmasını gerekli görmekteyim. 

Sayın Bakan memurların vaziyetine temas 
ettiler. Bu seneki bütçede memurlara yapılan 
yardım 40 milyonu bulmaktadır. Bu, mülrm 
bir yekûndur ve bir fedakârlıktır. Filhakika 
memurlarımızın asgari maişet haddini temin et
mek, kalori vesair şeyler nazara alınarak, bü
tün ihtiyaçlarını temin etmek zarureti vardır. 
Fakat bu, Devletin umumî takati nazarı itibara 
alınarak yapılacak bir iştir. Memurlar için bu 
sene yapılan fedakârlık, az olmamakla beraber, 
ilerisi için vaziyeti esaslı surette gözönüne al
mak lâzımdır. Bunu da iki bakımdan mütalâa 
etmek icabeder. Bunlardan birisi, memurların 
maişeti, onları yaşatacak, çocuklarını okuta
cak, kendilerine nisbî bir takat temin edebile
cek bir şekilde olmak, diğer taraftan da, sa
yın Bakanın ve Müstakil Grup Başkanının işaret 
buyurdukları üzere kadrolar düşünülerek tetkik 
edilmek icabeder ve bunun da artık gelecek se
ne bütçesinde, yani önümüzdeki sene zarfında, 
ne kadar müşkilât ifade ederse etsin, ele alı
nıp gelecek sene bütçe tasarısında getirilmesi ge
rekmektedir. 

- 9 2 
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Burada düşünülecek daha bazı noktalar var

dır. O da bugün halkımızın başlıca şikâyetini 
mucip olan kırtasiyecilik ve muamele çokluğu
dur. Yapılacak idarî bir reform ile bunlara ni
hayet vermenin gerektiğini de belirtmek isterim. 
Kaybedilecek vaktimiz artık kalmamıştır. İdarî 
reformu daha uzun seneler bekliyemeyiz. Sayın 
Rana Tarhan da başka bir tabir ile bunu ifade 
ettiler, idarî ıslah gibi bir formül ileri sürdü
ler. Bendeniz de aynı şey üzerinde durmak
tayım. Nitekim Bütçe Komisyonu da raporunda 
bu konu üzerinde durmuştur 

Eldeki memurları tamam'yle besliyemiyerek 
ve cüz'ü bir işi bir çok formalitelere b ğnrak 
halletmektense, idarî bir reform yaparak, mem
leketin muhtaç olduğu sürati temin etmek ve 
vatandaşlara idarî bakımdan lâzım olan güveni 
getirmek bir zarurettir. Bu, memurlar konu
suna temas ederken, Bütçe Komisyonunun ra
porunda işaret ettiği bir konuya temas etmek 
lüzumunu duyuyorum; o da şudur: Bu arada 
iane ve teberru namı altında alınan paralardan 
vaz geçilmesi gereklidir. Bütçe Komisyonumuz 
şayanı takdir bir ifade ile bu iane ve teberru 
meselesine temas etmiş- bulunmaktadır. Bende
niz kıymetli görüşlerine iştirak ederim. 

Anayasamızın ,84 ve 85 nci maddeleri hüküm
lerini hatırlatmayı faydalı bulurum. Çünkü gü
zelleştirme namı altında bir takım teberrularla 
memleketin bu esaslı hükümlerini, Anayasanın 
ihtiva ettiği bu düstûrları tamamiyle tatbikta te
reddüt veya tereddüt iltibasına meydan vermek 
doğru değildir. Devletin kanun müessesesi mem
leketin ihtiyacını tanzim eder. Güzelleştirme na
mı altında, bu suretle, Bütçe Komisyonumu
zun raporunda yer alan vaziyetlere meydan ver
meyi bendeniz doğru görmem. 

Malî bünyemize temas etmekte iken; gelen 
malî kanunlar içerisinde Muamele Vergisi Ka
nununu göremiyoruz. Fakat Sayın Bakan, Mu
amele Vergisi Kanununun da gelmekte olduğu
nu ifade buyuruyorlar. Yalnız şu noktaya işa
ret etmek isterim ki, 5 beygirlik motörlerden 
fazlasının bir takım muamelelere tâbi tutul
masının verdiği neticeler cümlenizce malûmdur. 
Bu, memleketin iktisadi bakımdan ilerlemesine 
mâni olan bir şeydir. Binaenaleyh şikâyeti mu
cip olan bu cihetin de giderilmesini icabettiren 
tarzda, projenin hükümler ihtiva etmesi ümi
dinde bulunuyorum. 
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Şimdi, Devlet iktisadi işletmelerine geçece

ğim: 
Arkadaşlar; malûmunuzdur k, 3460 sayılı ka

mumla, Sümerbank, Etibank, Ziraat Bankası ve
saire gibi müesseseleri murakabe etmek üzere, 
Sayıştaya mütenazır karekter ifade eden, Baş
bakanlığa bağlı bir heyet vücuda getirilmiştir. 
Bu heyet, 6 senedir bu esaslı vazife ile, mü
masil Avrupa memleketlerinin müesseselerinin 
mesaisini hiç te aratmıyacak şekilde ve kıymet
te çalışmaktadır. O kanunun malûm maddeleri 
mucibince, Başbakanlık Murakabe Heyeti mü
temadi surette müesseselerin faaliyetini kontrol 
eder ve yılda iki rapor verir. Bunlardan birisi 
teknik, diğeri umumî rapordur. Bunlar Meclis 
âzalarının da dâhil bulunduğu bir heyette tet
kik edilir. Filhakika bu konturol şekilleri 
hakkında, önce Parti Grupundan çıkan bir ra
porla ve bilahare bazı noktayı nazarlarla, arka
daşlarımızda bu kanunda bazı değişmelerin ya
pılması ve bu işle Meclisin daha yakından ve et
raflıca alâkadar olması temayülleri de vardır. 

Böyle olsun, şöyle olsun, miletin miyarlara 
varan kiymetleri, bu kiymetli komisyondaki 
arkadaşlar tarafından hakikaten övünülecek şe
kilde kontrol edilmektedir ve günden güne, 
bendeniz Adalet Komisyonundan ayrılan bir 
uzuv sıfatiyle içinde bulunduğum için değerli 
çalışmalarını görmekteyim, altı senedir, yıldan 
yıla, kontrolde bir ilerleme ve övünülecek bir 
fark vardır. Yalnız bu kontrol artık yalnız Et-
banka, Sümerbanka vesaireye münhasır bulunma
malıdır. Yüksek malûmumuzdur ki, Devlet elin
de bu biçim kontrole tâbi olmıyan diğer dört 
müessese daha vardır ki, bunlardan bir tanesi, 
Askerî fabrikalardır. 

Bu askerî fabrikalar; tabii bendeniz bilmi
yorum; nasıl bir teknik kontrola tabidirler; 
maliyet bakımından, idarî ve içtimaî teşkilât 
bakımından, istok vesaire gibi bütün teknik 
esaslar bakımından, ne suretle tetkik edilmekte 
olduklarını bilmiyoruz. Askerî Fabrikaların da 
milyonlara varan kıymetlerinin, bu vatan ço
cukları tarafından, genişletilmiş bir kadro ile 
tetkik edilmesinde fayda vardır. 

Her sene iş farklanmaktadır, Etibankta Bü
yük Millet Meclisi tarafından gönderilen âza 
sıfatiyle çalışmaktayım. Şimdi de Sümerbankta 
çalışıyoruz. Her sene, yukardanberi arzettiğim 
veçhile, güvenilecek şekilde kontrol yapılmak-
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tadır ve herkes her sene daha iyi ismi Sğrenryor. 
Bütün bu işler tekâmüle mu&taç bir mesele ol
duğu içindir ki Askerî Fabrikaların da bu kon
trolün dışında kalmasını doğru bulmuyorum. 

Tekel müesseselerine gelince : Bunlar da mil
yonluk, milyarlık işler yapmaktadır. Yeni bir 
müfettişlik kurulmuştur. Bir kontrol görmekte
dir, fakat hiçbir zaman Başvekâlet Umumî Mu
rakabe Heyeti gibi ve o ayarda bir murakabe 
asla mevzuubahis olamaz. Mademki biz bu teşki
lâtı kurmuşuz ve 7 - 8 sene evvel yapılan bir ka
nunla elimize bir mekanizma verilmiştir ve bk 
bu mekanizmayı güzel güzel inkişaf ettirmişiz-
dir; Tekel Teşkilâtını da bu suretle Başbakan
lık Murakabe Heyetinin kontrolü altma vermek
te fayda vardır. 

Ondan sonra ulaştırma meseleleri geliyor. 
Ulaştırma Bakanlığının teşkilâtı içinde deniz ve 
demiryolları gibi bir takım işletmeler vardır. 
Şurasını arzedeyim ki, tabiatiyle bunlar bizim' 
bütçe Komisyonumuzun murakabesine tâbi ol
makla beraber, Bakanlığın kendi murakabesine, 
aynı zamanda Sayıştayın kendi bakmandan mu
rakabesine de tâbi ise de bunlar kâfi değildir. 
Binaenaleyh ulaştırma işlerinin de yüksek bir 
kontrole tâbi tutulmasında fayda görüyorum. 
Bu suretle üçüncü bir dili hâsıl oluyor. 

Dördüncü dili da orman işleridir. Yani böy
lece bir dörtgen tasavvur ediyorum : Askerî Fab
rikalar, Tekel, Ulaştırma ve Orman işleri... 

Şimdi, Orman İşletmeleri bugün yeni bir işe 
girişti ve bir kanun yaptık. Bu kanunla bir ta
kım müesseseler kurduk. Bu işletmelerin mahi
yetleri nedir, ne alıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl 
inşaat yapıyorlar, nasıl gidiyorlar? Bunları tet
kik etmek icabeder. 

Arkadaşlar, bu sabah Sivas Çimento Fabri
kasının hesaplarını tetkik ettik. Orada hakika
ten iyi bir çalışma olduğu görülüyor. Fakat 
meselâ sabit kıymetler kısmı üzerindeki incele
melerde arkadaşlarımız çok kuvvetle durdular. 
Şu kadar mı olsun, bu kadar mı olsun? Bir ec
zanede ilâç tartar gibi bir şey. Bir taraftan mil
letin bir müessesesi üzerinde bu kadar hassasi
yetle durularken, diğer taraftan milyarlar değe
rinde bir serveti teşkil eden bir dörtgenin te
kemmül ettirilmemesini bendeniz iyi görmediğim 
için bilhassa Yüksek Hükümetten, saynı Baş-. 
bakanımızdan ve diğer arkadaşlarımızdan bu dâ
vanın biran evvel halliyle geleoek sene bHhas* 

A « 
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sa kıymetli ve değerli Maliye Bakanımızdan bu 
dörtgenin tamamlamasını rica ediyorum; mu
rakabe tamam olarak esaslı surette yüksek huzu
runuza gelsin. Bunu arzetmek istiyorum. 

Sanayi konusuna temas etmişken, kıymetli 
Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız kalite üzerinde 
durmuşlardır. Arkadaşlar bazan kemiyeti, ih
tiyaca binaen, keyfiyete tercih ettiğimiz oldu, 
amma birkaç senedir, meselâ Sümerbank fabri
kalarında dokumada keyfiyete, kaliteye büyük 
ehemmiyet verilmektedir.. Fakat bu da kâfi de
ğildir. Memleketimizde, gerek Devlet, gerek halk 
sanayiinin; gerek Hükümet eliyle yapılsın, ge
rekse iktisadi teşekküllerde olsun, gerekse hariç
te olsun, mamulâtta kaliteye büyük yer vermek 
lâzımgelir. Onun için raporlarında da işaret 
etmişlerdir. Bendeniz bu noktanın sanayi dâ
vamızda en başta ele alınması lâzımgelen bir 
mesele olduğunu tebarüz ettirmeyi bir vazife sa-

- yarım. 
Bir misal arzedeyim: Gayet basit, isme lüzum 

yok, memleketimizde mevcut milli fabrikalarımız
dan birinde kurşun kalem yapılmaktadır. Geçen 
sene, Eylül ayında Ingiltereden İstanbul'a bir 
kurşun kalem geldi. Üzerinde boyası filân yok. 
Yalnız bir soğuk damga vurmuşlar. Fakat kale
mi yere atsanız kırılmıyor. Bizim fabrikanın 
yaptığı ise kırılıyor. Sordum; niçin böyle olu
yor diye. Şu eksiktir, bu eksiktir dediler. Şu 
bu eksiktir, fakat kalem ele alınınca kırılıyor. 
Binaenaleyh, sanayiimizde mutalaka kalitenin te
essüsünü arzu ediyoruz ve bunu vazife sayıyo
ruz. Müstehlik millî bir malı kullanmak ister, 
kullanmak ister amma daha ilk defa eline aldığı 
zaman yırtılan veya bir şeĵ e yaramıyan bir ma
la da millî mal demek doğru bir şey olmaz. Onun 
için kaliteye, gerek Devlet sanayiinde, gerek hu
susi sanayide, geniş ölçüde yer vermek zarureti
ni görüyorum. 

Sanayi dâvasına işaret ederken şeker, kömür, 
Karabük konularına da kısaca temas edeceğim. 

Memleketimiz halkının şekere olan ihtiyacını 
bendeniz ifade edecek değilim, lüzum yoktur, 
herkesin malûmu olan bir keyfiyettir. Biz halka 
ucuz şeker yedirmek zaruretindeyiz. Öğrendiğime 
göre; pancar mevzuu ile bu konuyu tamamen 
halletmeğe imkân olmıyor. Memleketimiz pan-
earla, şeker kamışının birleştiği bir noktadadır. 
Binaenaleyh, bir taraftan pancar ziraatına lü
zumu kadar ehemmiyet verilmesini istemekle be-
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raber, bu noktayı da tebarüz ettireyim, memle
ket için bir varlık olan şeker kamışı konusuna da 
ehemmiyet verilmesi ve bu şeker istihsalinde az 
zamanda % 25 fiyat tenziline yardımı olacağını 
ifade etmek isterim. Binaenaleyh, şeker kamı
şının yetiştirilmesi hususunu da sanayii inkişa
fımızda ve memleketin umumî ihtiyacında esaslı 
bir konu olarak tebarüz ettirmeyi lüzumlu gö
rüyorum. 

Kömür : Kömür işinde füzyonun yapılmasın
daki faydalar meydandadır. Yalnız kömür işi
nin memleketin umumî hayatında oynadığı büyük 
rolü gözönüne alarak bu sahada vermiş olduğu
muz kararda 15 senede yapılacak, tatbik edilecek 
plânın 10 seneye indirilmesi, memleketin umumî 
kalkınması işinde geniş ölçüde rol oynıyacaktır. 
Onun için Hükümetin, kabil olduğu kadar, bil
hassa bu 900 milyonluk kalkınma projesi içinde 
bu 15 senelik işi 10 seneye indirmeleri çok ye
rinde olacaktır. Bunu bilhassa sayın İktisat 
Bakanı arkadaşımız takdir buyururlar, ben de _ 
kendilerine bir kere hatırlatmak isterim. 

Karabük : Karabük konusunda arkadaşlar, 
Karabük müessesemizde Haddehane ve Çelikha-
nenin vaziyetleri ana fırınlarla ayarlı değildir. 
Çelikhane ana firma göre zayıf, Haddehane Çe-
likhaneye göre zayıftır. Binaenaleyh, bunun da 
biran evvel ayarlanması ve fabrikanın tam 
mânasiyle işler bir hale getirilmesi gerekli oldu
ğu gibi birikmiş olan bir istok vaziyeti mevcut
tur. Bunun da muhakkak surette bir an evvel tas
fiyesinde fayda vardır. 

Mesken dâvasına temas etmek isterim. Arka
daşlar; nüfus konusundaki vaziyet malûmdur. , 
Kredi Fonsiye Bankası gelecek. Fakat mesken 
mevzuu, memlekette işlemesi lâzım gelen bir çok 
şeylere tesir eder. Nüfus konusuna, sıhhata, ah
lâka, müessir bir konu olduğu için bunun da ge
niş bir surette ele alınıp mesken inşasına yara
yacak kalemlerin ucuzlatılması tedbirlerinin bir 
an evvel 'alınmasını gerekli görüyorum: 

Ticaret odaları bahsinde, Hükümetten yapılan 
"binbir ricalar arasında başlıca rica, teşebbüsü 
şahsi ile, Devlet işletmeleri ve Devlet sanayii ara
sındaki hududun, gerek Hükümet ve gerek tica
ret odalarınca konulacak imkânlar tarafından 
mümkün olduğu kadar halka bildirilmesi ve 
herkesin güven içinde yapacağı işi bilmesidir. 
Bunun da Hükümetçe yapılmasını rica ederim. 

t\A 
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Ticarete kabil olduğu kadar serbesti verilmesini 
hatırlatmak isterim. 

Sonra Ticaret Ofisi hakkında da saym Tica
ret Bakanın, kendi bütçelerinin müzakereleri sı
rasında izahat vermelerini rica ederim. Hakika
ten bu Ticaret Ofisinin ne olduğunu bendeniz 
anlıyamadım. Devlet iktisadi teşekkülü değildir. 
Bazı gazeteler, Devlet» iktisadi teşekkülüdür falan 
diyorlar amma, Devlet iktisadi teşekkülü değil
dir. Kim kontrol eder, nedir, muhasebesi, hesap 
vaziyeti, elindeki stok ne kadardır? Bunlar hak
kında sayın Bakan lütfen izahatta bulunurlarsa 
minnettar olurum. 

Bir nokta daha arzedeceğim. O da: özel İda
reler bünyelerinin takviyesi hakkında Hükümeti
mizce alman tedbirin çok yerinde olduğu ve bu 
idarelerin daimî bir gözetlemeye muhtaç olduk
ları hususudur. 

Son mâruzâtım kıymetli Maliye Bakanımızın 
900 milyonluk kalkınma plânı hakkında yürüt
tükleri kıymetli mütalâaya dairdir. Hakikaten 
çok değerli bir ifadede bulundular. Paranın sarfı 
için hiç bir korkumuz olmamalıdır. Çünkü bu 
para borç alınıp saraylara maraylara-sarfedile
cek değildir. Bu, doğrudan doğruya memleketin 
ihtiyacı için makine olacaktır, servet getirecek
tir, memleketi kalkındıracaktır. 

Bu itibarla Hükümetin geçen sene bütçe mü
zakerelerinde ileriye sürülen esasları nazarı iti
bara alınarak bu sene için cesaretli bir bütçeyle 
ve muhtelif kalemleri indirerek, gerek köylü
yü ve gerek bütün halkımızı takviye eder ve 
kalkınma esasına yakışır bir bütçe ile huzurunu
za gelmesinden dolayı kendilerine muvafakiyet 
dilerim, tnşaallah daima bu suretle mesaimiz 
ileriye gider ve memleketimiz ilerler. (Alkışlar). 

S. COŞAR (Urfa) — Arkadaşlar; Dünyada 
savaşın bittiği, fakat hakikî ve samimi bir sul
hun havasını teneffüs etmek imkânı bulunmadığı 
ve inikasları bakımından herhalde harp yama
nında belki daha zararlı, nazik ve karrşık bir 
durumda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Yüksek Meclis huzuruna uzun vadeli istikraz
larla kapatılmak şartiyle mukayyet 95 milyon 
liralık bir bütçe açığıyla huzurunuza gelmiş ol
masını bir tenkit konusu telâkki etmezdi. Eğer 
bizzat Hükümet yeni yıl bütçesini normal bir 
bütçe telâkki ederek millî savunma masrafları
mızdan 200 milyon liraya yakın mühim bir in
dirme yapmamış olsaydı ve yine eğer Büyük 

Meclise sunduğu bütçe gerekçesinde malî ıslaha
ta girişmiş bulunduğu müjdesini vermiş olma
saydı. Tatbik edildiği memleketin özel şartlan 
ne olursa olsun malî reformun şaşmaz ve değiş
mez iki ana prensipi vardır: 

1. — Hakikî Bütçe Muvazenesi; 
2. — Dalgalı Borçların sistemli ve bilhassa 

süratli bir tarzda itfası ancak, bu vadide ciddi 
adımlar atıldıktan ve müspet sonuçlar alındıktan 
sonradır ki millî para hakkında katî bir karar 
almak ve onun iç ve dış fiyatlarını birleştirecek 
istikrar noktasını tâyin etmek mümkündür. Bu 
hususta sayın Maliye Bakanımızla hepimiz hem
fikiriz ve esasen hepimiz namına büyük bir iha
ta ile bu mevzuu incelemiş olan encümen de bu 
noktayı bu suretle belirtmiş ve ifade etmiştir. 
Eski muvazeneyi iade etmek, zannederim ki, 
Meclisteki arkadaşlarımızın hemen hemen hiçbi
risinin aklından geçmez. Fakat arkadaşlar, ye
ni muvazeneyi ararken içinde bulunduğumuz en-
flâsyonist vaziyetin tesirlerini izale etmeyi araş
tırmak, bunun için icabmda hazırlayıcı mahi
yette bir plân tertiplemek ve belki de cezri ka
rarlar almak gerekmez mi? Harp sonunda millî 
savunma masraflarımız 200 milyon kesildikten 
sonra Maliye Bakanımız ilk iş olarak dalgalı 
borçlarımızın itfasını düşünüyor. Bu karar kar
şısında ilk intibaım kendilerini bu kürsüden bü
tün samimiyetimle tebrik etmek olmuştur. Fa
kat bu kürsüde vermiş oldukları izahatı dinle
dikten sonra bu memnuniyetim ve inşirahım, 
itiraf edeyim ki, yarı yarıya azalmıştır. Çün
kü anlaşılan dalgalı borçların itfası yalnız ba
şına ele alınmış malî bir ıslahat mevzuu değildir. 
Onun oldukça mühim ve inikasları bakımından 
oldukça tetkike şayan bir ikinci hedefi bulundu
ğunu burada tebarüz ettirdiler. O da, bu bo
şalan marjın Merkez Bankası tarafından kalkın
ma kredisi olarak Devlete verilmesidir. Bu su
retle işin mahiyeti değişiyor. Bendeniz bu hu
sustaki noktai nazarımı ileride arzedeceğim. 

Savunma masraflarından 220 milyon kısılmış 
olmasına rağmen Maliye Vekilimizin getirdiği 
bütçenin, gerek kendisi tarafından gerekse Büt
çe Komisyonu tarafından, normal bütçe telâkki 
edilmesine rağmen yine bir bütçe açığı ile Meclisin 
huzuruna gelmesini, Müstakil Grup Saym Baş
kanının fikrine iltihak ederek tenkid etmek mec
buriyetindeyim. Üstelik bu açığın 60 milyon li
rası, % 7 faizli ve ihraç fiyatı da gözönünde tu-
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tulursa 7 den daha yüksek bir faizle istikraz ak-
tedilerek kapatılmak isteniyor. Teklif edilen 30 
milyonluk ikinci iztikraz; her ne kadar % 5 
faizli ise de onun ikramiye tutarı hesaba katılır
sa hakikî faiz haddi eski istikrazların seviyesin
den aşağıya düşmez. Normal zamanlarda memle
ketimizin kalkınma masraflarının uzun vadeli 
istikrazlarla karşılanması pek tabiidir ki, mali
yeci arkadaşlarımla beraber ben de tabii ve ye
rinde bulurum. 

Ancak burada çok esaslı bir mevzu ve karar 
karşısındayız. Maliye Vekilimize, kanaatlarını, 
fikirlerini kuvvetli bir mantıki tertiple ve haki
katen kendilerine has olan bir vuzuhla Türk ef
kârı umumiyesine izah ettiklerinden dolayı bü
tün kalbimle teşekkür ederim. Fakat bu noktai 
nazara iltihak etmemek demek, bunun kıymeti
ni hiçbir vakit azaltmaz, artırır. 

Şimdi bu mevzu, benim telâkkime göre, her 
vakit böyle konuşmak mecburiyetindeyim, şah
si noktai nazarımın doğru olduğunu iddia et
mek mahviyetkârlığıma aykırıdır, benim telâk
kime göre enflâsyonun malî, iktisadi, içtimai ha
yatımızda sebebiyet verdiği çeşitli muvazenesiz
likler henüz bütün arazı ile ortada iken, bütçe 
açığını ve böyle yüksek faizle istikraz akdini, 
bilhassa 60 milyon liralık kısım üzerinde duru
yorum, malî ıslahat zihniyetiyle telif edemem. 
Piyasada bu derece aşın hadde bir para bollu
ğu varken, üstelik enflâsyonun yarattığı alda
tıcı bir refah devresi, yapmacık bir alış veriş 
devresinin son aylarda sona erip piyasalara ar
tık durgunluk devresi geldiği bir zamanda her 
türlü vergiden muaf olarak % 7 değil hakikatte 
biraz daha fazla faiz ile istikraz teklifinde bu
lunmak, harb yılları içinde ölçüsüz, hesapsız 
kazançlar temin etmiş olanlara piyasaların şim
diki durgunluk devrinde de Devlet Hazinesin
den hem emniyetli, hem yüksek bir gelir, bir 
kazanç sağlamak demek değil midir? 

Vergi olarak Devlet Hazinesine vermeğe 
mecbur bulundukları bir parayı, harb içinde 
aşırı alım gücü elde etmiş olanlardan böyle is
tisnai faizle, istikraz etmek duruma uygun mu
dur? 60 milyonluk konsolide istikrazın ağır fa
izinin yükünü Devlete dün, bugün, yarın; kü
meli vergi veren ve verecek olan çalışkan büyük 
kütlenin omuzları çekecektir. Bu münasebetle 
sayın Maliye Bakanımızın bir rakam lütfetme
lerini rica edeceğim. Son defa maliyemizin ter-
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tip ve çıkarmış olduğu istikrara, iştirak etmiş 
bulunan suskiriptörlerin tam adedini Meclise 
bildirmelerini diliyeceğim. Tabii muhtelif şehir
lerde ve muhtelif bankalarda aynı şahıs ve mü
esseseler tarafından alman Devlet istikrazları
na ait tahviller malî istatistikte bir rakamiyle 
gösterilecektir. Benim görüşüme göre önümüz
deki yıllar Hazinemiz içyı dalgalı borçlan öde
me yıllarıdır ve bunu Hazine vergi tahsilatı ile 
yapmağa mecburdur. Çünkü bugünkü duruma; 
benim telâkkime göre, aldanabilirim, yukarda 
arzedildiği gibi enflâsyonun karekteristik ara
zı hâkimdir. (Konsolidasyon - tahkim) muame
lesi yani kısa vadeli Hazine taahhütlerinin uzun 
vadeli taahhütlere kalbi muamelesi bu dalgalı 
borçların vergi yolu ile itfasını arkadan takip 
edecek ve maliyemizin girişmiş olduğu malî 
ıslahatı tedviç edecek ve başaracaktır. Hiç şüp
he yok ki bu parantezi açmağa mecburuz, bir 
suitefehhüme meydan vermiyelim. Dalgalı borç
lar tâbirinden anladığımız mâna, Hazinenin 
normal nakit muamelelerini çevirmeğe matuf 
küçük hacimde ve Hazinenin omuzlannm kal
dırabileceği derecede mutedil faizle çıkanlmış 
Hazine bonoları bu anlamın içine dâhil değil
dir. itfa meselesi de dalgalı borçların bugün
kü tehdit edici seviyesi normale indikten sonra 
duracaktır. 

Arkadaşlar; dalgalı borçlarımızın ve bilhas
sa Emisyon Bankamıza olan kısa vadeli Hazine 
borçlannı kamilen vergi tahsilâtiyle ödenmesi 
zaruridir, demiştim. Müsaade buyurursanız, fik
rimi kısaca açayım: 

Benim görüşüme göre, biz çetin bir mesele
nin etrafında dolaşıp duruyoruz ve hiçbir za
man o çetin meseleye cepheden bakmak istemi
yoruz. İstemeyince de kendikendimizi avutacak 
teselli mevzuları bulup fasit bir dairenin içinde 
dönüp duruyoruz. îşte hep bu yüzden dolayı de
ğil midir ki, iktisadi ve ticari hayatımızla ilgili 
konularda memleket efkân umumiyesine karşı 
giriştiğimiz taahhütleri, gönlümüzün istediği gi
bi, her zaman yerine getiremiyoruz. 

Hatır, gönül tanımayan bir mümeyyiz olan 
iktisadi olaylar bizi efkân umumiye karşısında 
sık sık mahcup mevkie düşürüyor. İktisadi mu
vazenesizliğin ve fiyat ahenksizliğinin ki bu bi
zim tabirimizdir, halkın ağziyle söyliyelim; hal
kın bulduğu terim şudur: Hayat pahalılığının ta
hammül edilmez tazyiki altında kıvranıp duru-
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yoruz. Benim hayret ettiğim cihet şudur ki, soğuk 
kanlılıkla, selâmeti fikirle tedbir alacak bir durum 
karşısmdâr daha işe başlamadan önce aramızda 
doktrin ihtilâfları belirir gibi oluyor. Benden 
evvel bu ktirsiye çıkmış ve fikirlerini eöylemiş 
olan çok sayın arkadaşlarım bir kalemde emisyon 
meselesi halledilmiştir, dediler. Ondan evvel Ma
liye Bakanımız «Deflasyon» un tehlikelerini tek
nik bir lisanla tebarüz ettirdiler. Eski muvazene
ye dönmenin memleketin iktisadi hatta malî ha
yatında derin sarsıntılar yapacağını izah ettiler. 
ifadelerinden eski muvazeneye avdet isteniliyor-
muş gibi bir endişe belirdi. Kendilerini temin 
ederim ki, ne eski muvazeneye dönmek istiyen 
var, ne de deflasyondan bahseden var. Daha enf
lâsyonun göbeğindeyiz. Bu vaziyet karşısında 
ben hislerime daima hâkim olan, vukuf ve salâ
hiyetini iftiharla kabul ettiğimiz Bütçe Komisyo
numuzun raporuna müracaat edeceğim: 

O diyor ki, tabiî o kendine has olan ve bütün 
Meclisi temsil etmek itibariyle takınması lâzım 
gelen üslûbu kullanarak diyor ki: Olağanüstü 
âmil ve şartlar muvacehesinde bir kısım madde
lerde asın derecede, diğerlerinde önemli surette 
fiyatlar artmış, kiralar hemen hemen değişme
miştir; dar ve sabit gelirli zümreler büyük sı
kıntılar içinde yasamak zorunda kalmıştır. Bu 
Meclisin iftihar edeceği komisyon bu lisanı kulla
nıyor. Çünkü hakikati söylüyor. 

Şimdi arkadaşlar; enfilâsyon hâdisesini objek
tif bir tarzda ve gereği gibi incelemek için 1914 
ile 1945 arasında geçen, milletlerin malî, iktisadi, 
içtimai çeyrek asırlık tarihi öyle bol öyle tetkika 
elverişli örnekler arzeder ki, artık bu konu bir 
doktrin konusu, büyük bilginler konusu olmaktan 
çıkmıştır. Bu doktrin sahipleri ve büyük bil
ginler ister konjüktürel finans taraftarı olsun
lar, ister eski klasik finans taraftarı bulunsunlar 
bu konu artık milletlerin hayatında ıstırap kay
nağı olmuştur. Doktrin olmaktan çıkmıştır. 
Bu okadar çok insanın sıhhatine, hayatına, nice 
ailelerin şeref ve haysiyetine, ahlakına tesir et
mektedir ki, artık doktrine yer yoktur. Feci bir 
realite vardır. Bu proplem bu kürsüden bütün 
çıplaklığı ile görüşülmelidir. Bu memlekete ya
pılacak en büyük hizmettir. İç bünyelerinin mu
kavemeti yıpranan memleketlerin durumunu tet
kik buyurun. Dışarıdan gelen istilâ ordularından 
evvel bu şirazesizlik, bu umumî ıstıraba, umumî 
felâkete kftrşı alâkasızlık kötülükten değil, yapa-

mamazlıktan mütevellit bu felce uğraıyış yok mu, 
işte millî hayatta harice karşı mukavemeti yıp
ratan başlıca âmildir. Bu mevzuda ne kadar has
sas olsak yeri-vardır. Enfilâsyonun şümullü bir 
şekilde tatbik edildiği her memlekette bidayette 
« Euphorie > olur. Bu suni alışveriş faaliyetine 
gittikçe çılgınca bir yaşayış, herşeyde israf, inzi
mam eder. Bunun çeşitli tezahürlerini burada tas
vire çalışırsak mevzuun ciddiyetini bozmak iste
mem. Enfilâsyon için ciddi tedbir alınmazsa bu 
aşırı alım gücü millî bünye içinde zamanla hazmet-
tirilebilir telâkkisine gidilirse, benim şahsi görü
şüme göre sonucu daima içtimai sarsıntılar ola
caktır. 

Şu halde biz içinde bulunduğumuz bu fasit 
daireden nasıl çıkabiliriz, bu çıkmazdan nasıl 
kurtulacağız? Bütün düşüncelerimiz, emeklerimiz 
bu suali cevaplandırmağa yönelmelidir, Herkes 
kendi gücü, kendi iktidarı dâhilinde. 

İktisadi, ticari olaylar; benim kanaatımca, 
derdimize teşhis koyalı epey zaman var. Şimdi 
hiç olmazsa karşımızdaki hakikate cepheden bak
mak cesaretini gösterelim. İç ve dış fiyatlarımız 
arasındaki disparile, millî paramızın yurd içinde 
ve yurt dışındaki iştira kuvveti arasındaki tefa-
vüt, bugünkü tehlikeli nispeti muhafaza ettiği 
müddetçe, hüsnü niyetimiz ve gayretimiz ne ka
dar sonsuz olursa olsun, memleketimizde esaslı 
bir iktisadi kalkınma hareketine girişmeğe millî 
gelirimizi, yani millî istihsalimizi artırmaya şah
san maddi imkân görmem... 

İç ve dış fiyatlar arasındaki bu ürkütücü ve 
cesaret kırıcı tefavütü, ihracatımızı adeta felce 
uğratan bu büyük farkı dışardan görüp köylü
müze ve müstahsillerimize ekonomik nasihatlar 
vermekten de bir fayda çıkmaz. Maliyet fiyatla
rında yapılacak indirmeler umumî fiyat seviye
sinin dışında abstre bir mefhummuş gibi nasıl 
olur da ele alınabilir? 

Bugün şahidi olduğumuz bu açık faTkm, bu 
tefavütün ilk neticesi, teknisyen arkadaşlarımın 
hepsi bilirler, ithalâtı otomatik bir tarzda teşvik 
edip ihracatı tavsatmakta ve nihayet felce uğrat
maktır. Bu teknik ve otomatik hâdiseye memle
ketimizde de son hâdiselerle şahit olmuş bulunu
yoruz. 

Şimdi, bu derece çetin bir durum karşısında 
derdimize ipek çorap ve portakal ihraç etmekle 
çare bulabilir miyiz arkadaşlar? 
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Bugünkü vahim fiyat muvazenesizliğinin ıs

lahı için benim kanaatimca iki yol vardır: Ya 
geniş halk tabakalarımızın harp yılları boyunca 
çektikleri büyük iztiraplar pahasına elde edilmiş 
olan altın istok ve döviz ihtiyatlarını tedrici bir 
surette ve mühimce nispetlerde ithalât tüccarla
rımızın emrü havalesine ciro buyurursunuz ve on
ların Merkez Bankasına getirecekleri Türk kâ
ğıt paralarını tedavülden kaldırmış olursunuz. 
Aşın derecede kabarık bulunan para hacmimizi, 
bu suretle, istihsal endiksirnizle, istihsal kabi
liyetimizle mütenasip ahenkli bir seviyeye kadar 
indirizsiniz. Liberal ekonominin herkesçe ma
lûm olan bu klasik formülünden, iç ve dış fi
yatları otomatik bir tarzda birleştiren bu tanın
mış formülden buna bahsedişiminin sebebi sırf 
mevzuun her yönünü aydınlatmak içindir. Yok
sa Cumhuriyet Hükümetinin böyle bir tedbiri 
terviç etmediğini en salahiyetli bir ağız, Maliye 
Bakanı beyanatında gayet vazih olarak ifade bu
yurmuşlardır. 

Bütçe Komisyonumuzun raporunda yalnız dö
viz satışlarına şu suretle temas edilmiştir: 

Bütçe Komisyonumuz, tedavüldeki baknot-
larm azalış sebeplerini incelerken diyor k i ; bu 
önemli azalış, (100 500 000) lira, banka em
rindeki zirai senetlerin, hazine kefaletini haiz 
bonoların ve bir miktar hazine bonosunun itfası 
ve kısmen de döviz satışlarından ileri gelmiştir. 

Her halde Maliye Bakanımızın buradaki ifa
de tarzına ve meseleyi Türk efkârı umumiyesi ile 
Büyük Millet Meclisi huzurunda poze ediş tar
zına göre, benim kanaatimca bu döviz satışı pek 
mahdut olmak gerektir. 

Mamafih Bütçe Komisyonundan bu rakamın 
Meclise bildirilmesini rica ederim. 

Bundan maada, bu mühim ve memnuniyete 
şayan azalışın değerini hakkı ile belirtmek için 
Bütçe Komisyonumuz o devreye isabet eden Ha
zine hesabı umumiyeleriyle, yine o devreye te
sadüf eden Hazinenin diğer bankalarla olan he
sap raporunda kısaca malûmat vermiş olsaydı 
konumuz daha tamam bir şekilde tahlil edilmiş 
olurdu. 

Diğer bir hesap hakkında da Bütçe Komisyo
numuzun raporunda kısa ve özlü malûmat bu
lunmasını çok temenni ederdim. Her ne kadar 
bu hesap, umumî muvazeneye dâhil değilse de, 
yetkili komisyonumuzun değerli incelemelerinde, 
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malî ve iktisadi vaziyetleri birbirinden ayrılmaz 
bir kül halinde belirttiğine göre, matlup baki
yesi bugün, öyle zannediyorum, çok mühim bir 
rakama erişir. Fon hesabı hakkında kısa ve 
fakat özlü bir tahlil yapılmasını saygıyla Bütçe 
Komisyonundan rica edeceğim. 

Şimdi pek haklı olarak bana diyeceksiniz li
beral ekonominin iç ve dış piyasalar arasındaki 
tefavüdü kaldıran ve hiç bir müdahaleye lüzum 
kalmadan kendi kendisine otomatik bir tarzda 
muvazeneyi tesis eden ve fakat memleketin bü
tün altın ve döviz stoklarını sömürüp götüren 
mekanizmasına yanaşmadığına göre para hacmi
ni ne suretle indirebiliriz? Sevgili arkadaşlarım, 
burada mevzuu aydınlatmaya yardım eder ümi
diyle bir tıp termini müsaadenizle kullanacağım. 
Karnında gayritabii surette su toplanan bir has
taya «Ponction» ameliyesi yapılır. Fakat dok
tor geçinen bir kimsenin hiç bir zaman hatırına 
gelmez ki bu adamın hayatına idame için gere
ken su miktarını da çekip çıkarayım. (Gülüş
meler) Samimiyetle itiraf etmek lâzımdır ki har
bin daha başlangıcında hakikî bir kazanç ve ge
lire dayanan bir vergiyi malî mevzuatımız ara
sına sokamadığımızdan dolayı büyük hata işle
dik. Ben bu hususta kendi payıma düşen so
rumu kabul ediyorum." Şimdiye kadar bu ver
gi bilhassa harp yıllarında tam randımanını ve
rirdi. Normal telâkki edilen ilk bütçemizde de, 
ileri ve medenî bir görüşü temsil eden bu mahi
yette bir verginin yer almakta olduğunu görü
yoruz. Maliyemizin hazırlamış olduğu gelir ver
gisi içinde bir hususi madde varmış, bu madde
ye göre gelir vergisi Mecliste kabulünden ancak 
1,5 sene sonra yürürlüğe girecekmiş. Bu doğru 
çıktığı takdirde, 1947 yılında da gelir vergisi
nin tatbik edildiğini görmek bana nasip olmı-
yacak demektir. Bu birinci netice. 

îkinci netice de şudur: Memurlar bu müddet 
zarfında gelir vergisi tasarısı derpiş edilen vergi 
indirmelerinden faydalanamamış olacaklardır. 
Bununla beraber şurasını da ilâve edeyim ki bu 
verginin tam randımanını vermesi için 1947, 
hatta 1948 senesi de elverişli sayılmaz. 1947 ve
ya 1948 seneleri randımanına göre, büyük emek
ler harcayarak maliyemizin hazırlamış olduğu 
ve vergi hakkında hüküm vermeğe kalkarsanız 
hem maliyemizin hem de bu vatana çok lâzım 
olduğuna emin olduğum verginin günahına gir
miş olursunuz. Sebebini söyliyeyim. Çünkü 
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bu devirler, 46, 47, hatta 48 senesinin ilk altı 
ayı, t eski çılgınlık ve enflasyon devrinin tabiî 
bir tepkisi olarak ticari bakımdan nispeten dur
gun geçecektir. Şu halde harp yılları içinde 
dükkân kirası üzerinden sadece sözde kazanç 
vergisi ödemiş olan kazanç erbabı ile, servet
lerini en verimli plasmanlara, en yüksek aksi
yon ve obligasyonlara yatırmış oldukları halde 
bugüne kadar bu harbin çetin şartları içinde bu 
Devlete, bu vatana metelik gelir vergisi verme
miş olanlarldan bir millî tesanüd vergisi alırsa
nız ve bu verginin tahsilatını santimini sarfetme-
den götürüp Merkez Bankasına teslim ederseniz. 
Bu suretle bugünkü kabarık tedavül hacmi 1939 
daki seviyeye değil, katiyen yanlış anlaşılma
sın, böyle fahiş hatalar memlekete çok zarar ve
rebilir, fakat istihsal kabiliyet ve seviyemizle 
mütenasip ahenkli bir seviyeye indirirsiniz. Şu 
kadar ki; bu millî tesanüt vergisinin, piyasala
rımız tanımıyan, iktisadi ve ticari hayatımız 
hakkında esaslı bir fikre sahip bulunmıyan un
surlar tarafından tahakkuk ettirileceğini bir an 
bile aklımdan geçirmem. 

Arkadaşlar, milliyetçiliğin en büyük vasfı, 
en büyük tecellisi millî tesanüttür. Millî tesa
nüt sözle olmaz. Bu mevzuu şimdi rakamla ko
nuşacağız. Hükümetimizin ve Bütçe Komisyo
numuzun normal bütçe telakki ettikleri ve bir
çok malî ıslahata da yol açtığını söyledikleri 
bütçenin gelir kısmının grup ve bölümlerine bir
likte bir göz atalım. Bütün ticari ve sınai teşeb
büslerden ve sair bütün bu gibi işlerden önü
müzdeki bütçe yılında (98) milyon lira bekleni
yor, toputopu (98) milyon lira!... Bugünkü yük
sek fiyat seviyesi gözönünde tutulursa," ka
zanç vergisinin temin edeceği rakamın gider büt
çesine ne kadar faydası dokunabileceği derhal 
kendiliğinden belirir. Netekim bu verginin, yani 
sözde kazanç vergisinin tatbikattaki hazin tecelli-
yatmı yakinen bilen komisyon arkadaşlarımız, 
Hükümetin tahminini fazla bularak iki milyon 
indirmeyi faydalı bir tedbir saymışlardır. 

Şimdi buna karşı, kaldırdığımız ilân ettiği
miz, hakikaten de kaldırdığımız yani bir daha 
almayacağımız Toprak Mahsulleri vergisi bu eli
mizdeki bütçenin bünyesine girmediği nasıl söy
lenebilir? Toprak Mahsulleri vergisi, kaldırılan 
vergiler artığı unvanı altında 79 milyon lira büt
çeye giriyor. Kısmen köylünün, kısmen şehirli 
müstehlikin ödeneceği bu vergi artığı, kabul et-
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mez misiniz ki, kazanç vergisinden gelecek mik
tara çok yakındır. Sonra bir de düşünün ki, ister 
Devlet hizmetinde çalışsın, ister dışarda çalışsın, 
alınteri ile hayatını kazanan bütün hizmet erba
bından önümüzdeki bütçe yılında 32 milyon lira 
kazanç vergisi alacağız. Bunlardan ayrıca direkt 
vergi mahiyetinde, 40 milyon iktisadi buhran, 
43 milyon lira da muvazene vergisi alacağız. 
Bu rakamlar birbirleriyle karşılaştırılınca fiyat 
ahenksizliğinin, iktisadi muvazenesizliğin, daha 
açık olarak söyliyeyim, bugünkü fazla alım 
gücünü kısmak çin teklif ettiğiniz tedbirden baş
ka tesirli bir çare aklıma gelmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, piyasalarımızı ve on
ların zihniyetini tanıdığımı sanırım. Memleketi
min de pekaz yeri müstesna, hemen hemen her 
taı afini tetkik vazifesiyle dolaşmış bir arkadaşı
nızım. Şimdi burada yurddaşlarım arasında yan
lış anlaşılmasın, en ufak bir tefrik, en ufak bir 
ayrılık, en ufak bir diskriminasyon yapmadan 
şunu arzedeyim ki, piyasaiarımızdaki, iş hayatı
mızdaki zihniyete maalesef maziden müdevver kö
tü gelenekler elan hâkimdir. Bu sakim zihniyeti 
kısa bir cümle ile ifade edeceğim. Millî camianın 
mümessili olan Devlete mümkün olduğu kadar 
az vermek, buna mukabil kendisi mümkün ol
duğu kadar fazla kazanmak ve Devlete vergi 
vermek kaçınılmaz bir hale gelince verginin 
ekislerini mümkün olduğu kadar diğer vatan
daşların sırtma aktarmak! Çok iyi hatırlarım 
Arkadaşlar; vaktiyle mevduata ufak bir faiz 
konmsı mevzuubahis oldlğu zaman ne kadar kı
yametler koptu, bilir misiniz? Bir telaş aldı 
yürüdü. Mevduat sahipleri paralarını çekecek, 
bankalar iflâs edecek denildi!.. Vergi tahakkuk 
etti, üzerinden seneler geçti; mevduat bilâkis 
arttı. Hatta o kadar yükseldi ki, banka direk
törleri bu mevduatı nasıl plase edelim diye dü
şünmeğe başladılar Şimdi denilebilir ki sakın, 
harp kazançlarından memleketin bu malî duru
munu ve para vaziyetini ıslah için bir millî te
sanüt vergisi falan ortaya çıkarma!... Görüyor-
sunya piyasanın halini, böyle bir harekete te
şebbüs edersen, neler olur?... Sen düşün. 

Arkadaşlar, size bütün samimiyetimle ve tet
kik hayatımın bana vermiş olduğu birazda gü
venle şu kürsüden iddia ediyorum ki, insanlar, 
hukukî adaleti, vergi adaleti ile (tamamlamak is
tedikleri zaman ve bu gaye uğrunda insanca mü-* 
eadelege giriştikleri sırada böyle sunî feryatlar, 
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böyle sunî itiraflar daima duyulmuştur. Ve in
sanlık taröıinin seyrinde- her vakit böyle hâdise
ler görülür. Fakat böyle suni itirazlar, böyle 
suni feryatlar böyle yapmacık hareketler, bir 
îöîUet ve Devletin hayatı mevzuu bahis olduğu 
zaman onun mesuliyetini omuzlarına almış olan
ların nazarında fazla bir kıymet ifade etmez. 
Arkadaşlar^ piyasada faaliyet gösteren arkadaşla
rımız, ben onları yakinen tanırım, meselâ ihracat 
fecirlerinin bu memleketin iktisadiyatı ve mali
yesi hakkında derin bilgileri ve tetkikleri var
dır, Durumu iyi bilirler. Fakat bu harbin içe
risinde fiyatlar yükseldikçe izharı şadümani et
tiklerinden hiç bir şey söyliyemediler. Ne va
kit ki, iç fiyatlarımıza dış fiyatları arasındaki 
fark dış ticaretimizi felce uğratacak bir hale gel
miştir, O zaman delegasyonları trene atlıyarak 
Ambara.yolunu tutmuşlardır. Onlar da müdrik 
olsunlar ve müdriklerdir de ... Bugün aşırı mik
tardaki para hacmini istihsal seviyemizle, istih
sal kabiliyetimizle ahenkli bir duruma indirme
den, piyasalarımızdaki bu gayri tabiilik bu 
durgunluk geçmiyecektir. 

Arkadaşlar, şimdi bütçenin, bu vesile ile istih
lâk ve muamele vergilerine konumuzun alâkası 
dolayısiyle temas edeceğim. Geri kalmış ve geri 
kaldığı çok büyük mesafeyi en kısa bir zamanda 
aşmak zorunda olan milletlerin hepsi ve hele 
bizim gibi büyük kuvvetlerin ve büyük cereyan
ların karşılaştığı tarihi köprü başında ecdadın
dan devraldığı bir nöbeti bekleyen bu millet, 
en kısa bir zamanda en esaslı plânlarla, rasyonel 
bir sanayi hayatını kurması eksiksiz tam bir 
Metalürji grupunu vücude getirmesi, mekanik 
sanayiini vatana sokması ve sağlam temeller üze
rine yerleştirmesi kutsal bir ödevdir. Şimdi bura
da bu meselelere temas eden Maliye Bakanı ve 
temsil ettiği Hükümete bu bakımdan büyük bir 
minnet duygusu altındayız. 

Tekrar ediyorum ki, bu geniş kavrayışlı gö
rüşünden dolayı Hükümetimize minnetim hudut
suzdur. 900 milyon liralık azametli bir plân 
ancak bugünün heyecaniyle tev'em olabilecek bir 
plândır. Bunu büyük görmemelidir. Böyle bir 
plânı gerçeleştirmek için milletçe fedakârlığa 
katlanıp, hakikaten Maliye Bakanının dediği gibi 
4 - 5 sene içinde bunu başarmalıyız. Yapmadığı
mın takdirde, köprü başındaki tarihi mücadele
mizi hatırlatmamız lâzımdır. Milletlerarası mü-
ticteie yaman bir hal almıştır ve insani konsep-
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siyonlar, felsefi telâkkiler ve beynelmilel emek 
birliği temennilerinin dünyada alıp yürümesine 
rağmen, ben şuna kaniim ki böyle bir ideali 
başarmak için 900 milyonluk fedakârlık çok de
ğildir. Bunun bir kısmı döviz bir kısmı da altun 
olacağı tabiîdir. Bu ülküm gerçekleşebilmesi için 
muamele vergilerine de, istihlâk vergilerine de 
bu memleketin ihtiyacı mutlaktır. Bunu bu kür
süden Türk efkârı umumiyesi önünde söylemeyi 
bir namus borcu bilirim. 

Yalnız bizim değil yukarıdan beri söylediğim 
gibi geri kalıp da büyük hamleler yapmak zaru
retini hissetmiş olan her memleket büyük verim 
temin eden muamele ve istihlâk vergilerine hu
susi ehemmiyet atfeder. Size bir misal vereyim: 
Sovyet Rusyanın 1938 gelir bütçesinin genel top
lamına nazaran muamele vergisinin hissesi % 80 
dir, tekrar ediyorum, % 80 dir. Muamele ver
gisi demekde, müstehlikin ödediği bir vergi de
mektir. Ben buna hayret etmem. Çünkü geri 
kalmış milletlerin büyük mesafeler aşabilmek 
için milletçe fedakârlığa katlanmaları zaruridir. 
Bizim devletçiliğimizin iyi tatbik edilmesi neti
cesinde, iyi tatbik edileceğne Maliye Bakanımızın, 
Devlet hizmetindeki unsurları nasıl telâkki etti
ğini bu kürsüden bildirdikten sonra, emniyetim 
büsbütün artmıştır, çünkü demokrasi telâkkisi 
buraya girmez, bu bir hizmet meselesidir, kafa 
meselesidir, yetişme meselesidir. 400 memurun 
başaramıyacağı bir işi bir kafa, bir zekâ başa
rır. ingiltere'de mütehassıs «Keynes » in yerine 
400 memur gönderseydi Amerika ile olan müza
kereleri başarabilir miydi? Keynes gitti, yaptı. 
Maliye Vekili de bu telâkki tarzını kürsüden be
lirtti. Kendisiyle tamamiyle beraberim. 

Elimize geçecek bir sermaye terakümünü eli
mizdeki altın istokları ile birlikte Maliye Veki
linin dediği gibi hayati ehemmiyeti haiz hedef
lere tevcih edersek Türk Milleti bütün çektiği 
ıstırapları unutur. Bütün tahriklere, dedikodu
lara rağmen istikbali sağlıyanı, kendisine ger
çekten hizmet edeni Türk Milleti daima takdir 
etmiştir. Türk Milleti bu siyasi olgunluğa eriş
miştir. 

Fakat arkadaşlar, şimdi mevzuumuz başka 
safhaya giriyor. Bunu da bu kürsüden tebarüz 
ettirmek isterim. Milletten fedakârlık istememiz 
için, harp yılları içinde, geniş halk tabakaları 
ıstırap çekerken memurlarımız haysiyet ve şe
reflerini korumak için kıvranıp dururken büyük 
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şehirlerimizde verem nispeti artarken, onun ya-
nıbaşmda, bir türlü tatmin edilmeyen, ihtirasları 
kabardıkça kabaran bulunur ve bunlar da Dev
lete hakikî kazançları ve gelirleri nispetinde vergi 
vermemiş olurlarsa, o zaman yüzlerce milyon is
tihlâk ve muamele vergisinin inikasında bir içti
mai adaletsizlik görmemek, cidden vicdan sahibi 
olan bir adamın elinden gelmez. Biricik enerji 
kaynağımız olan kömürün fiyatını tutabilmek için 
Sümerbank mamulâtma yükledik ve bunu pren
sip itibariyle tenkit etmiyorum. Oradan aldığımız 
kârı, kömürün açığını kapatmak için, Sümerban-
ka yükledik. Fakat Sümerbanka rekabet ede
bilecek olan karşıtarafta, hususi fabrikalarda var
dır. Bu suretle onlara da .yüksek fiyatla mal 
satmak müsaadesini verdik ve taliin garip, ha
zin bir cilvesi olarak, halkın kaputbe'zi, basma ve 
saireyi pahalıya almasına mukabil üstelik hal
kın bu fedailiğine dayanarak ucuz seviyede tut
tuğunu Devlet kömürü de hususi fabrikatrölan-
mizin emrine amade bulundurduk. 

Şimdi maliyemizi ciddî bir malî ankete da
vet ediyorum. Bu anket neticesinde hususi sek
törde mühim sermayelerin teraküm etmiş oldu
ğu, dedikodu mevzuu değil, ciddî, ekonomik 
bir musahabe olarak tebeyün edecektir. Türk 
milletinin kimsenin parasında gözü yoktur ve 
onun mümessillerinin de gözü olamaz. Fakat bir 
taraftan yüz milyonlarca istihlâk vergisi öde
nirken, diğer taraftan gayri tabiî servet tera
kümüne müsaade etmeye de imkân yoktur. 

Bakınız arkadaşlar, İngiltere Devleti kömür 
ocaklarını, elektrik santrallerim millet malı ha
line getirmeye karar verdiği günden itibaren 
Avam Kamarasındaki müzakerelerin özetlerini 
dikkatle takibediyorum. Devlet bankasından 
sonra bu iki sektöre karar verdi. Devletleştir
meye karar verdiği sahalarda bizim gibi aynı 
zamanda hususi faaliyetleri kabul etmedi. Sü-
merbankın, sistemin organik zarureti icabı, bu 
harp içinde hususi fabrikatörlerle f'yat alanında, 
teşvik mesaiye sürüklendiğini gördükten sonra 
İngilizlerin uz görürlüğünü kabul etmemeye im
kân yoktur. Tecrübe gösterdi ki biz hata et
mişiz, Devletleştirecek miyiz, bir sektörü. O 
sektörde hususi teşebbüse yer bırakmamak lâzım
dır. Yoksa alâkadar mütehassısların ve bunla
rın başındaki pırlanta kalbli arkadaşlarımızın 
bütün gayretleri, çırpınmaları organik illetin 
ihtilâtlar yapmasına engel olamaz. 

Arkadaşlar; bugünkü kâğıt para hacmini 
tehlikeli bulanlarımız vardır, bulunmıyanlaw-
mız vardır. Bugün kuvveden- fiile geçmemiş 
emisyon tehditleri mevcuttur diyenler vardır, 
demiyenler vardır. Bunlar nihayet rakam me
selesidir, objektif meselelerdir. Bu konuda na
sıl olsa anlaşırız. Millî Savunmadan 200 milyon 
lira kıstık ve bunu başka masraflara, prodüktif 
masraflara tahsis ettik. Kültür, bayındırlık 
sahaları da prodüktiftir. Onlara tahsis ettik. 
Devletin Maliye Bakanının ağzından işittiğim 
için bahtiyarım, yoksa cidden çok müztarip 
olacaktım. Hükümetimizin bütün hassasiyetiyle 
duruma hakim olduğunu ve internasyonal vazi
yeti yakından takip ettiğini öğrenmiş oldum. 
Demek oluyor ki, Hükümet Millî Savunma mev
zuunda eski uyanıklığından eski teyekkuzundan 
hiçbir şey kaybetmemiştir. Fakat, şimdi fcen-
diliğinden bir soru zihnimi tırmalıyor: Enter
nasyonal vaziyet benim Hükümetimi yeniden 
200 milyonu kullanmak zaruretine şu veya bu 
sebeple götürürse ne olacaktır? 

Kuvveden fiile geçmek temayülünü gösteren 
bir enflasyon tehdidi hasıl olmıyacak mıdırî 

Şimdi bugünkü istihsalimizi artırmak mese
lesine gelince; 

Bir çok teknisyen arkadaşlarımız var, ha
yatlarını bu işe vermişlerdir, gelip mesuliyeti 
bu kürsüden tekabbül etmelerini isterim. Be
nim kanaatıma göre iş ve dış fiyatlar arasındaki 
tefavüt düzelmeden istihsalimizi artırmağa im
kân yoktur. 

Şimdi bir tezle karşı karşıya geliyoruz. İs
tihsalimizi artırmağa matuf ümit besleyen tez. 
Bugünkü para hacmini olduğu gibi muhafaza 
edelim Maliye Bakanının dediği budur. Niha

yet 120 milyon dalgalı borçlara itfa etmek için 
tahsis edeceğiz. Amma bu 120 milyonu şu veya 
bu finansuman işi için kullanırsak, demek ki 
plafon bugünkü plâfon olarak kalacaktır. Bu
günkü plafon iyi ise, bu plafonun bir zararı 
yok ise, fiyatlarda niçin tefavüt vardır. Niçin 
ihracat yapamıyoruz. Niçin ihracat felce uğra
dı. Niçin iktisadi durum felee uğradı? Arka
daşlar, iktisadi olaylar bugünkü para hac&ami 
olduğu gibi muhafaza etmenin imldLnİızhğını 
görmüş bulunuyor. 

Simdi sanayi istihsalimize igelelim. S'nravi 
istihsalimizi önemli bir «uarette artırabilmek için 
bu mevzua hakikî sermaye yatırmak lâzımdır, 
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Halbuki Maliye Bakanımız gerek Bütçe Komis- 1 
yonunda yaptığı demeçte, gerek bütçe münase
betiyle basma verdiği beyanatta ve gerekse bu
gün Meclis Kürsüsünde bu işe hakikî sermaye 
yatırılmıyacağmı, Merkez Bankasının finasma- I 
nıyla yapılacağını söylediler. 

Şimdi arkadaşlar, sizi çok sıktım biliyorum 
ve sözü de uzattım, fakat arzedeceğim husus 
mevzuun can damarıdır, hürmetle dilerim, dik
katinizi istirham ederim, memleketimizin hayatı 
ve istikbalinin inkişafı mevzuubahstir. Sanayi 
programlarının finansmanı bir çok değerli enter
nasyonal otoritelerin alâkasını celbetmiş ve tet
kik mevzuu olmuştur. Dünyada bu hususta çok 
özlü çok değerli çok enteresan eserler yazılmış
tır. Mütehassıslar bilhassa iki tecrübe üzerinde 
durmuşlardır. Bunların içinde Anklo-Saksonlar 
da var, Rurslar da var, Almanbilginleri de 
var. Rursya'nm ve Almanya'nın örnekleri.. 
Rurslar sanayi dâvalarını başarmak için enfilas-
yona, Devlet bankalarının kredisine katiyen 
başvurmamışlardır. Devlet bankaları tevzi ro
lünü oynamış ve Devlet bütçelerinin kendisine 
vermiş olduğu parayı tevzi etmiştir. Bu sanayi 
hareketinin muvaffikiyetsizlikle neticelenmemiş 
bulunması sebebini Anklo-Sakson müellifler bun
da görnvorlar. 

«Üçüncü Reich» m kuruluşundan sonra yeni 
Alman Devlet bankasını, Reichbankı şimdi 
bize teklif edilen sisteme benzer bir finansman 
vazifesiyle ödevlendirdiğini kabul ederim. Reich-
bankla sıkı elbirliği yapan, onun tam bir müza
heretine dayanan Alman sanayi âlemi de harp
ten evvel büyük başarılar elde etmiştir. Ancak 
unutmamalıdır ki, Relchbank'a böyle bir finans
man vazifesi verildiği zaman Almanya'da para 
hacmi «Plethorigue» bir seviyeye kadar yüksel-
memişti. Elde kullanılmamış bir marj vardı. 
Almanlar bu marjı kullanırken memlekette aynı 
zamanda, dost ve düşman herkesin itiraf ettiği 
gibi, mükemmele yakın kapalı bir devre sistemi 
kurmağa muvaffak olmuşlardı. Bazı sektörlerde 
biriken aşırı alım gücünü masif vergilerle pom- I 
paladılar ve bütün kaynaklan Devlete doğru 
kanalize ettiler. Bu sistemi tatbik için en şid
detli fiyat murakabesine geçtiler, öyle bir fiyat 
murakabesi ki kadrosunda cellâdı vardı. Ve bun
ların hepsinin üstünde teknik bakımdan en mü
him telâkki ettiğim cihet vatandaşlar arasında I 
adaletli bir ölçüde, esaslı 7 - 8 maddeyi vesika- I 
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ya bağlamış olmalarıdır. Şimdi, bizim duruma 
gelelim: biz bu kapalı devri harpte tatbik etme
dik, şimdi mi edeceğiz? 

Deniliyor ki, toprak mahsulleri ofisi elindeki 
700 bin ton buğdayı nakde tahvil edersek emisyon 
plâfonu azalır, marj hâsıl olur. 

Muhterem arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofi
si kurak yılların birbirini insafsızca kovaladığı 
o büyük felâketli senelerin acıklı tecrübelerine 
dayanılarak Büyük Meclisçe kurulmuştur. Kon
ya ovasında olup bitenleri şöyle bir hatırlayın. 
Bu tecrübeler bize göstermiştir ki memleketin 
tabii bünyesi icabı yıl kurak geçerse hattâ iki 
yıl üst üste kurak geçerse, Maliye Bakanının 
memleketimizin temeli olduğunu burada iftiharla 
tebarüz ettirdikleri Türk köylüsünün tohumunu, 
kıt kanaat geçimim ve nihayet- büyük şehirleri
mizin iaşe ihtiyaçlarını iki senelik stokun muha
fazasını emniyet altına aldıktan sonra artan kıs
mının nakde tahvili doğru olur. 

Bu önümüzdeki bütçe yılı içinde böyle kü
meli bir tediyede bulunacağını tahmin etmem. 
Ofisin zimmetinde 45 milyon lira vardır. Top
rak Ofisi arızaya uğratmadan bunu Merkez 
Bankasına Öderse bendeniz memnun olurum. 

Arkadaşlar; Merkez Bankasını iktisadi ha
yatımızla çok yakından ilgili görmek hakkı
mızdır. Bendeniz daima bu noktai nazara işti
rak etmişimdir. Vaktiyle arkadaşlarımız arasın
da bir çok münakaşalar olmuştur. Herkes ka
naatinde serbesttir ve kanaati ar şayanı hürmet
tir. Bazı zaman, arkadaşlarımız ortoduks ve 
mekanik bir telakkiye bağlandılar. Bendeniz bu 
kadar ileri gidenlerden değilim. Delilim amma, 
arkadaşlar Merkez Bankasının Devlet teşekkül
lerine kredi yoliyle tesis sermayesi vermesi pren-
sipini de katiyen hiçbir suretle kabul ve terviç 
edemem. 

Arkadaşlar; mevcud veya yeniden kurulacak 
Devlet sanayi müesseselerinin ham maddeleri
nin mubayaası için, bunlarm nakil masrafları 
için, imalât masrafları için, mamul hale geldik
ten sonra satışa geçeceği ve nakde tahvil edile
ceği müddet için Merkez Bankamız Maliye 
Vekilimizin kullandığı tâbirle müsmir kredi
ler açsın. Tez, tamamiyle kabili müdafaadır. 
Bunu istemekte haklıyız. Ancak buna da bir 
şartla izin verebiliriz. Size bir misal arzedeyim. 
O da, imal edilen, istihsal edilen malın kon-
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jöktür durumunu yakından takip etmek şartiyle 
bankanın da nihayet bir mesuliyeti vardır. 

Bakınız, harpten sulh durumuna 22 000 ton 
bakırla geçmiş olmamız memnuniyeti mucip mi
dir, değil midir? Bunu tetkik edelim. 

Arkadaşlar, bakır öyle bir metadır ki, dikkat 
edilmezse pek sakardır. Geçen dünya harp so
nunda bakır fiyatı birdenbire tepetaklak düş
müştür ve bir çok müesseseler zararlara uğra
mışlardır. Dünya konjöktürünü yakından takip 
edenler için matematik bir katiyetle malum idi 
ki, bu harbin sonunda dahi böyle aynı feci yu
varlanışlar olacaktır. Nitekim oldu. iktisat Ba
kanımızdan rica ediyorum, bütçeleri görüşü
lürken 1945 senesi şubat ayı sonundaki dünya 
bakır fiyatı ile bugünkü dünya bakır fiyatlarını 
lütfen Meclise versinler. Bu bakımdan 22 000 
ton bakır vaktü zamaniyle müsait şartlarla el
den çıkaramadığımızdan dolayı belki bir üzün
tü duyarız, bu bizim için bir üzüntü mevzuu 
olabilir. Yalnız bendeniz Etibankm idare mesuliye
tini omuzlarına almış olanların dünya konjonktürü
nün bu vaziyete doğru gideceğini sezmemiş olduk
larına katiyen ihtimal veremem. Olsa olsa, eko
nomik olmıyan bazı âmiller müessir olmuştur. 
O zaman yapılacak bir iş vardı, imalâtı buna 
göre tanzim etmek, satış kabiliyeti olmıyan ve 
zarar tevlit edecek bir stoka meydan vermemek. 

Arkadaşlar; bu gibi meselelerimizi birlikte 
müzakere etmenin faydasma bakın. Sayın Feri
dun Fikri Düşünsel arkadaşım da buna benzer 
bir satış müşkülâtına uğramış bir stokun da 
Karabük'te olduğundan bahsettiler. Bunlar 
dünya konjonktörü ile alâkalıdır. Bunları takip 
etmekteki hak ve salâhiyetlerini tamamiyle kal
dırırsak, Merkez Bankasına; Muamelâtı Nakdiye 
Umum Müdürlüğü No. 2 ismini vermemiz kâfi 
gelir . 

Arkadaşlar, Fondörilman kredisi, hakikatte 
nakde kabili, tahvil mal üzerine kredi sağlanma
sını istemek bizim hakkımızdır. Bu banka altun-
larımızın üstüne yatarak kuluçka vaziyetinde 
kalması memlekete büyük tarihi fırsatları kaçır
tabilir. Fakat arkadaşlar, bu temennilerimiz ni
hayet bir Merkez Bankasız görevlerinin ruhuna 
uygun ve onunla tahdit edilmiş bulunmalıdır. 

Eğer bu sınırı aşıp, uzun bağlantılara sebe
biyet verecek tesis sermayelerinin kredi yoliyle 
Merkez Bankası tarafından verilmesini bir ka
nuni meeburiyet haline sokarsak buna katılmak-
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| lığıma katiyen imkân yoktur. Evet hakikaten 

teknik, insanın havsalasını durduracak şekilde 
gelişmiştir. Milletler hayatlarını tanzim ederken 

j geniş ve ulvi görüşlü bir zihniyete muhtaçtırlar. 
i Fakat Merkez Bankasının fonksiyonunu, «Ser

maye ıtahsisi»ni içine alacak kadar geniş tutar
sak, bunun akislerinden çok endişe duyarım. Hü
kümetle aramızda büyük bir içtihat farkı olma
saydı bu teorinin münakaşasını yapmazdım. Fa
kat o kadar içtihat farkı büyüktür ki, aramızda, 
bu münakaşayı yapmağa kendimi vicdanen mec-

. bur saydım. 
Bu mevzuda Bütçe Komisyonu sözcüsünün 

Meclis huzurunda, memleket efkârı umumiyesi 
önünde komisyonumuzun bu husustaki kanaatla-
rmı belirtmesini saygı ile dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, ben naçiz mesai hayatım-
da hiç bir zaman, kim ne derse desin herşeyi 
ben bilirim, demedim ve diyemem. Muhatapla
rım, kanaatlarıma iştirak etsinler; etmesinler 
hürmetim vardır. Maliye Bakanı arkadaşımıza da 
derin bir sevgi ve saygı ile onlara bağlıyım. 
Kendilerinin ilmü irfanına aynı zamanda hay
ranlığım vardır, insanlar birbirlerinin kanatları
na iştirak etmedikleri zamanlarda da birbirine 
karşı hürmet beslerlerse işte o zaman hayatın 
kıymeti olur. Ben haksız olabilirim, önümüzdeki 
olaylar, temenni ederim ki, beni yalanlasın 
(Alkışlar). 

C. S. BARLAS (Gazianteh) — Sayın arkalar
larım, benden evvel konuşan iki arkadaş büyük, 
esaslı mevzulara temas ettiler ve hakikaten ciddi 
mevzuları ortaya attılar. Bununla da sizin din
leme kabiliyetiniz biraz daralmış olacaktır. Onun 
için sabrınızı suiistimal edecek değilim. 

Arkadaşlar, 1946 malî yılı bütçesi hazırlanır
ken Hükümet Bütçe Encümeniyle elele vererek 
müşterek çalışmanın verebileceği mey vay i hazır
layıp önümüze getirmişler. Ben kendilerine te
şekkür ederken doğrudan doğruya Bütçe Komis
yonunun bana ilham ettiği bazı fikirleri söyle
meyi vazife telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar, Maliye Bakanı konuşmasında, 
Bütçe Komisyonu da bilhassa tetkikatında bir nok
tadan hareket ettiler. Bütçe Komisyonu çalışma
sında Ticaret, Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlıkla
rının bütçesinin heyeti umumiyesini ayrıca bir 
komisyon teşkil ederek burada tetkik ettirmiştir. 
Maliye Bakanı konuşurken mütemadiyen millî 

I ekonomiden bahsetti. Bu bize bir şey gösteriyor: 

_ ıas — 
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millî ekonominin tek elden idaresini. Binaen
aleyh benim şahsi kanaatime göre Hükümet gele
cek yıl iktisadi hamlelere girerken, 1947 bütçesini 
getirirken Ticaret, Ulaştırma ve Ekonomi Bakan
lıklarını tek bakanlık halinde görmek temenni
sinde müşterek olmalıyız. Yani bu istihsal saha
larını kaplayan işlerin tek elden idaresidir ki 
memleketteki iktisadi kalkınmaya, para ve fiyat 
meselesinin hallinde esaslı kolaylaştırıcı 
bir âmil olabilir. Bu obnadığı takdirde arkadaş
lar hiç olmazsa, Devlet elinde bulunan fabrika
ların tamamının, gerek askerî, gerek münakalât, 
gerek diğer ellerde bulunanların hepsinin hiç ol
mazsa Senayı Bakanlığının elinde toplanması, 
Ekonomi Bakanlığını Senayi Bakanlığı vazifesini 
bihakkın üzerine almasını temenni ediyorum. 

Arkadaşlar, Bütçe Encümeni raporunda Millî 
Korunma Kanununa temas edilmekte ve haklı 
olarak gaynmenkullere taallûk eden hükümlerin 
muhtacı islâh olduğuna işaret edilmektedir. Ben 
biraz daha ileri gidiyorum. Senede 100 küsur mil
yon lira varilat temin eden toprak mahsulleri 
vergisini kaldırmakla bir cesaret göstermiş ve 
gene 30 milyon lira temin eden ihracat vergisini 
kaldırmakla cesaret göstermiş olan Hükümet nor
mal zamana doğru adım atıldığını kabul etmiş 
oluyor. Benim dileğim, çok yakın zamanda bu 
Millî .Korunma Kanununun tadili değil, tatbik 
mevkiinden kalkmasını görmektir. 

Arkadaşlar teknik işlerle vaktinizi işgal et
mek istemiyorum. Yalnız maruzatıma son verir
ken bir noktaya daha temas etmek istiyorum. O 
da hayat pahalılığ, meselesidir, hayat ahalılığı 
meselesinde istihsal maliyetinin hesabı meselesi
dir. Benim gördüğüme göre fiyatlar tesbit edil ir
ken fabrikada kaça mal oldu ise, ma 1 iyet ona göre 
tesbit ediliyor ve maliyet bu tarzda hesap edi
lerek fiyatlar tesbit ediliyor. Halbuki fiyatları ne 
kadar indirmek lazımsa Bakanlar bir araya top
lanır evvelemirde fiyatı şu kadar indireceğim der. 
Yani fiyat maliyete değil maliyet fiyata uydu-
mlmalıdır. Maliyeti fiyata uydurmak zamanı gel
miştir. Çünkü normal zamana yaklaşmışızdır. 
Normal zamana avdet ederken bir de Devletin 
yapacağı Devletçilik işlerinin hududunu çizerken 
harp dolayısiyle teşekkül etmiş bazı birlikler var
dır. Meselâ ticaret ofisi, petrol ofisi. Harpten 
sonra bunlar devam edecek mi? Normal zaman
larda Devlet tüccarlık yapamıyacaksa, ticareti 
normallaştığı bu devirlerde bu teşekküllerin ilgası 
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zarureti gelmiş ve hattâ geçiyor bile. 

Ben bu kürsüden inerken gerek Bütçe Encü
meninin raporunu ve gerek Maliye Bakanının 
buradaki ifadesindeki memur tenkisi meselesine 
büyük bir ehemmiyet vermekteyim. Bütçe Komis
yonun raporunu ve Maliye Bakanının beya
natını kıymetli bir senet telâkki ediyorum. 

Arkadaşlar, bir imparatorluğu idare edecek 
kadaır memur kadromuz vardır. Gerek Devlet 
memurları, gerek iktisadi teşekküller memurları 
fazlalıktan taşmaktadır. O kadar memur vardır 
ki; iş göremez olurlar. Binaenaleyh, üınid ede
riz ki, kalifiye ve daha çok verimli, imtihanla 
gelmiş, baremle değil, zamanla iyi maaş alan me
murların Devlet memuriyetinde önümüzdeki yıl
larla yer işgal edeceklerini görürüz. Devlete 
muvaffakiyetler. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Dr. Rebi Barkın. 
Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, Devlet bünyemiz içinde ihdasını çok 
lüzumlu telâkki ettiğim bir teşekkül üzerinde 
Yüce Heyetinizin ve Hükümetinizin yüksek dik
katini celbetmek için söz almış bulunuyorum. 

Çok zaruri olan bu teşekkül harpsonu dünya
sında gideceğimiz yolu bize gösterecek umumî 
kalkınma plânımızı hazırlıyacak, Devlet daire
leri ile halk arasında çok lüzumlu olan koordi
nasyon temin edecek olan çok lüzumlu bir teşek
küldür. Bugün böyle bir teşekkülümüz yok
tur. Genç Türk Cumhuriyeti henüz daha 20 ya
şına basmadan korkunç bir harbin alevleri için
de kaldı ve dört tarafı sarsıldı. Harbe girmemiş 
olmamız bir nimettir, ve buna şüphesiz şükredi
yoruz. Amma dünyayı saran bu ateşten tabiî 
bizim bünyemizde müteessir oldu. Tasavvur 
edin ki, birçok pragramlar geri kaldı. Bu pro
gramlar geri kaldıktan maada bu harp birçok 
şartları da değiştirdi. Belki bundan sonra ya
pılacak şey eskiden tasavvur ettiğimiz ve pro
gramını çizdiğimiz tarzda almıyacaktır. Teknik-
de büyük inkilâplar oldu. Bunu Sayın Maliye 
Bakanı da bu kürsüden ifade etmiş bulunuyor. 
Devletlerin bünyesi değişti. Umulmadık şeyler 
gördük. îngiltre'de Devletçilik başlıyor, Fran
sa'da Bank döfrans Devletleştiriliyor. Bu de
ğişen şartlara göre de bize harp sonunda gidece
ğimiz yolu gösterecek bir teşekkül lâzım. Hükü
metin yükü cidden ağırdır. Plânlı bir kalkınma 
için düşünülecek şeyleri bugün Hükümet düşü
nemez ve bu mesuliyeti onlara vermek güçtür. 

ıru 
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Hükümet cari muamelâtla fevkalâde mahmuldür. 
Ben birçok meseleler dolayısiyle Sayın Bakanlar
la temas halindeyim ve ne kadar ağır yük altın
da olduklarını görüyorum. 

Meclise gelince; o da, büyük bir yük altında
dır. Bir nevi ihtisas Meclisi halini aldı veya
hut ihtisas meclisi olmak zaruretindedir. Bütün 
Bunlar bize bu işleri plân dairesinde tasavvur 
edecek, Hükümet dışında sırf istişari bakımdan 
rey verecek bir teşekkülün ihdasına lüzum gös
teriyor. Eskiden Devletin vazifesi dört beş şe
ye inhisar ediyordu. Hudutları müdafaa, vergi
lerin toplanması, emnü asayişin temini gibi ve 
nihayet bir de adii vezaif. Şimdi Devlet bünyesi 
tamamiyle değişmiş çok başka bir şekil almıştır. 
İktisadi Devletler halini almak zaruretinde idi
ler, biz de aynı vaziyetteyiz. Halbuki bizim 
Devlet bünyemiz aşağı yukarı eskisi gibi kaldı. 
Gerçi teşkilât arttı, fakat eski sisteme bağlı şiş
kin bir teşkilât halindedir. Bundan hem mesul 
icra mevkiinde bulunan zevat çok sıkıntı altın
dadırlar. Hem de biz doğru dürüst bir işe dört 
elle sarılıp murakabemizi yapamadığımızdan do
layı cidden vicdan azabı çekmekteyiz. Meselâ 
birkaçgün evvel zeytinyağından tahdidatın kal
dırılmasına karar verdik. Rey verirken elimiz
de hiçbir döne yoktu. Grupa iştirak eden ar
kadaşlardan bunu beklemek güçtü. Çünkü zey
tinyağından tahdidatı kaldırmak için diğer ne
batî yağların istihsali ne kadardır, istihlâki ne 
kadardır, hangi bölgelerde çok istihsal ediliyor, 
bunları bilmek lâzımdı, Fakat bu hususta bize 
tam rakamlar vererek mütalâalar serdedecek, yol 
gösterecek bir teşekkül olsaydı belki daha doğru 
karar verirdik. Kalksın kararma ben de iştirak 
ettim. 1944 - 1945 yılı bütçeleri üzerinde bir 
çok arkadaşlarımız harpsonu meseleleri üzerin
de Hükümeti düşünmeye davet etmiştir. 
Birçok değerli arkadaşlarımız haftalarca ça
lışarak bu mesele üzerinde raporlar ha
zırladı. Hükümet te bütçe ile bunun üzerinde 
durdu. Müşterek tedbirlerin getirilmesi ve bu 
husustaki temayülü rapor gösteriyor Bütçe ko
misyonu raporu! Bugünkü iktisadi sıkıntıyı gi
dermek için iktisadi işlerin teşebbüslerin ko
laylaştırılması ve bütün Devlet teşkilâtının iş
birliğiyle şümullü ve programların hazırlanması 
üzerinde ısrarla durulmaktadır. Bu esaslı işler 
nasıl olacaktır? 

Bu plânları kimler hazirlıyacaktır? Bizim 

umumî plânlarımız aşağı yukarı istikbalde gi
deceğimiz yolu gösteren geniş bir plân olacaktır. 

Bunu hazırlamağa ne Hükümetin, ne de 
Meclisin bünyesi müsait değildir. Onun için 
Hükümetin, ve Meclisin dışında, eskiden ku
rulmuş olan ve büyük hizmetleri görülmüş bu
lunan Alî iktisat Meclisine benzer ve o teşekkü
lü zamanın şartlarına uydurarak yeniden ihdas 
etmek çok zaruridir. Böyle bir teşekkül çok 
faydalı olacaktır. 

Bütçe Komisyonu raporunda işaret edilen 
Devlet teşekkülleri arasında şümullü iş birliği 
lüzumunu yakinen tanıdığım bazı bölgelerden 
aldığım bazı misallerle Heyeti Celileye arzetmek 
istiyorum. Bu bölge Ereğli, Filyos, Karabük 
müsellesi içindeki bölgedir. Bu müselles Türki
ye'nin en önemli bir bölgesidir. Bu bölgeyi He
yeti Celileye misâl getirmekten maksadım burayı 
az çok. tanıdığımdandır. Burada Türkiye'nin 
hayat kaynağı mesabesinde sahalar kaplıyan kö
mürler vardır. Hizmetlerinde kırk binden fazla 
amele çalışır. Türkiye'nin sanayiinde muhtaç 
olduğu ham demiri Karabük Fabrikası verecek
tir. Bu sene amonyum sülfat, süper fosfat fab
rikası da kuruldu ki Türk kimya sanayiinin nü
vesi olacaktır. 

Devlet Orman İşletmelerinin en mühim bir 
parçası burada kurulmuştur. Nihayet daha bir 
kaç hafta evvel Sümerbank burada bir ateş tuğ
lası fabrikasının temelini atmıştır. Bu bölge, 
Türkiye'nin eri önemli bir bölgesi olacaktır. Ya
rın kıymeti daha çok artacaktır. Bu bölgede 
şahit olduğum bir kaç şeyi arzedeceğim: 

Karabük demir mamulleri pahalıya mal olu
yor. Sebebini soruyorsunuz, nakliyat pahalı
dır, demiri getiren vagonlar boş dönüyor di
yorlar. Hak veriyorsunuz. Fabrika yerinde ku
rulmamıştır diyorlar. Bir başkasına soruyorsu
nuz, hayır, fabrika yerinde kurulmuştur, şu 
şu noksandır diyorlar. Kömür işletmelerine gi
diyorsunuz, maden direkleri eskiden 8 : 9 lira
ya alınırken şimdi 85 liraya alınıyormuş. Sebe
bini soruyorsunuz. Diyorlar ki Devlet Orman-

'arını korumak lâzımdır.. Hak veriyorsunuz. 
Devlet kömür fiyatlarını artırmıyor, sabit bir 
had üzerinde tutuyor. Bir yandan direk pahalı 
bir yandan da 30 bin vatandaşı mecburî iş mü
kellefiyeti altında tutmak mecburiyetindedir. 
Bugün Zonguldak Vilâyetinde 30 bin kişi mec
buri iş mükellefiyeti ile çalıştırılan vatandaş var-
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dır. Bunlara verilen yevmiye vasati 160 kuruş
tur. Bunlardan % 80 ni aşağı yukarı bir liraya 
kadar para alıyorlar. Bende işletmelerden aldı
ğım cetveller vardır. Arzettiğim gibi bunların 
% 80 i 100 - 120 kuruş arasında para alıyor. 
Yergi kesintileri çıktıktan sonra 90 - 100 - 110 
kuruş kalıyor. Vakıa yediriliyor, içiriliyor, 
110 kuruş kadar da sosyal masraf tutuyor amma 
onlar nihayet ellerine geçen paraya bakıyor. 
Bunun bir çok iyi tarafları vardır. Muntazam 
iş hayatına alışıyorlar, iyi bakılıyorlar, iyi ta
rafları vardır. Fakat bilmiyorum fena tarafla
rı olduğunu idia edenler de vardır. Bilhassa mü
kellefiyet altında bulunanlarla konuşursanız bu
nun pek fena olduğunu söylüyorlar. Şimdi iş
letme, direk pahalı diyor, Devlet kömürün fi
yatını 21 lirada tutuyor. Bu fiyatı Karabük 'e 
sorarsanız, kömür pahalı, onun için benim de
mir mamullerim pahalı oluyor diyor. Bugünkü 
şartlar altında ancak piyasadan beş altı liraya 
amele bulabiliyoruz. Hlbuki bugün sosyal mas
rafları da dâhil olmak üzere Zonguldak'ta ça
lıştırılan ameleye 260 ilâ 300 kuruş arasında va
sati yevmiye verebiliyoruz. Amma bunun için
den, amelenin % 80 ninin aldığı gündelik 90-110 
kuruş arasındadır. Arzettiğim şu ki, bu müsel
les içinde hakikaten bir intizamsızlık vardır. 
Yani ikisi bir araya getirilipte onlar ve bizi vic
danen tatmin edecek bir karara varamıyoruz.. 
Bunda kimsenin kabahati yoktur. Bunu nasıl 
düzeltmek lâzımdır? Bence, bu sıkı bir işbir
liği ile olabilir veyahut günlük işler haricinde 
selâmeti fikirle düşünecek ve orada bunlar üze
rinde derin tetkikler yapılacak, işin tamamiyle 
içine girecek ve tetkikleri toplayıp inceliyecek 
ve nihai kararlar halinde tavsiye edecek bir te
şekkülün vücudu lâzım gibi geliyor. 

ikinci olarak, Türkiye'nin hayati dâvaları içinde 
bir meseleden daha bahsedeceğim. Ereğli'de 
büyük bir liman yapılıyor. Bu liman Türkiye-
nin en büyük limanı olacaktır. Temelatma tö
reninde bulundum. Fakat bu limanı yurdun 
içine bağlıyacak demiryolları henüz katî bir şe
kilde tayyün etmiş değildir. Bendeniz buna 
Ereğli şehir plânının tanzimi işi ile uğraşırken 
muttali oldum. Ereğli şehir plânı beş seneden 
beri yapılamıyor gidip, gelmeler oluyor. Bayın
dırlık Bakanlığına geliyor, orada Bayındırlık 
Bakanlığı plân üzerinde bazı mütalâalar der-
meyan ediyor, sonra onu şehir plânını hazır-
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lamakta olan mimar alıyor, bu suretle bir çok 
gidip gelmelerle vakit geçiyor. 

Son olarak demiryolunun nereden geleceği 
dahi tesbit edilmiş değildir. Sahil yolundan rai 
gelecektir, yoksa Devrek - Tefen üzerinden mi 
gelecektir? Bu da henüz tâyin edilmiş ,tesbit 
edimiş değildir. Sahil yolunun gayri iktisadi 
olacağı ve Devrek - Tefen üzerinden gelecek 
yolun daha iktisadi olacağı mütalâasında bulu
nanlar olduğu gibi yine Bayındırlık Bakanlığı
nın bir çok alâkalı memurları sahil yolunun daha 
iktisadi olacağı fikrini de ileri sürmektedirler. 
Kimi dinlerseniz ona hak veriyorsunuz. O ka
dar mukni deliller getiriyorlar ki, insan şaşırı
yor. Bunun tâyini benim salâhiyetim haricinde 
kalıyor, şu veya bu istikamette bir karar ver
mek güç görünüyor. Hal bence böyle olunca benim 
gibi şüphesiz bir çok arkadaşlar için dahi böy
ledir. Böyle mühim bir iş bize sunulduğu za
man nasıl isabetle karar verilecek, nasıl vicdan 
hnzuriyle biz bunları düşünebileceğiz. 

Liman meselesinde de şu var Zonguldak'ta 
biı- kömür tahmil tahliye limanı yaptıracak 
Ereğli'de de bir liman yapılıyor. Bayındırlık 
Bakanlığının salahiyetli dairesi ile görüş 
tüğümüz zaman Zonguldak'ta limanın yapılma
sının doğru olmadığını, bunun Ereğli'de ya
pılmasının ve hele büyük tahmil ve tahliye işle
rinin burada yapılmasında fayda olduğunda İs
rar ediyorlar. Bir limanın tahmil ve tahliye te
sisleri ne kadar büyük yapılırsa o kadar ucuza 
mal olur ve iktisadidir, diyorlar. Demiryolu ve 
geniş hat vesaire masraflar, tesisler kısa bir 
zamanda amortize edilir diyorlar. Ereğli -kömür
leri salahiyetli makamlariyle görüştüm; onlar 
başka düşünüyor. Bunlar da öyle fikirler ileri 
sürüyor ki, Zonguldak'ta kömür limanı yapıl
ması insana muvafık geliyor. Buradalki liman 
için sekiz, on tane proje yapılmış; Zonguldak -
Ereğli fen heyeti tarafından^ Bayındırlık Ba-
kanlığında,dosyasrnı getirdiler, 10, 12 tane plân 
gördüm. Mendirek nasıl yapılacak, şu bu te
sisler nasıl olacak vesaire. Çalışmalar fena de
ğil. Fakat iki bakanlığın çalışmalarında biri-
birlerinden haberleri yok. Çalışıyorlar. C4erek 
Hükümetin, gerek Bakanlıkların ve gerek Mec
lisin salahiyetli makamları birbirinden habersiz 
çalışıyorlar. Fakat bu çalışmalar biribirine in
zimam etmiyor, say terakümü olmuyor. Halbu
ki her feyizin kaynağı sayın terakümdür. Bu 
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itibarla böyle bir teşekkülü bendeniz faydalı .gör
mekteyim. Bunu yüksek tasvibinize arzediyorum. 

ikinci meseleye gelince, Devletçilik, Devlet 
sermayeeiüğtnin hududunu tâyin etmek lâzım
dır. Benden evvel kürsüye çıkan arkadaşlarım 
da bu yolda bir çok mütalâada bulundular. 
Devletçilik nereye gidecek ve nenede duracak 
Bunu nkatî olarak bilmiyoruz. Devletçiliği Par
ti programı gayet güzel izah etmiştir. Mese
la Parti programında evvelâ memleketin bütün 
iş sahalarında olanlar gösterilmiştir. Bunlar 
çitftçiler, 4riiçük sanat erbabı, esnaf, işçi, ser
best meslek erbabı, sanayi erbabı, tüccar ve 
memurlardır. Şu kelimeleri aynen okuyorum; 
«Bunların herbirinin çalışması Devletin ve umu
mî camianın hayat ve saadeti için zaruridir.;» 
Demekki, bütün bu sınıfları program ayaküstü 
tutmak istiyor. Part i bu sınıfları zaruri ola
rak biir birlik olarak fcabul ediyor. 

Biraz ileride de şöyle diyor: 
«Partimizin bu prensiple hedef tuttuğu gaye; 

sınıf mücadelesi yerine içtimai nizam ve tesanü-
dü temin etmek ve birbirini nakzetmemek sure
tiyle menfaatlerle ahenk tesis etmektir.» Bunun 
manası da aşikârdır. İş sahalarının hiç birisini 

diğerinin aleyhine kapatmamak, büyütmemektir. 
Görülüyor ki Parti programında bunların birbiri
ni ezmesi arzu edilmiyor. Devletçilik yolunda 
gidilmesi lâzımgelen yolu program hulasaten şöy
le anlatıyor; «Şahısların hiç veya kâfi derecede 
yapamadıkları şeyi Devlet eli ve sermayesiyle 
yapmak fertlerin ve hükmi şahısların vasilerin
den ve Devlet kuvvetinden aynı zamanda istifade 
etmek» Programda ise yukarıda arzettiğim beş 
altı iş sahası vardır; bunları aynı zamanda inki
şaf ettirmek ve çalıştırmak işte programın hede
fi budur. 

Bu suretle Devlet sermayesini Parti kendi 
programında çizmiş olduğu diğer beş iş alaniyle 
beraber ve-müsavi tutmaktadır. En nihayet yine 
Parti programımızda deniliyor ki: «Devletin 
hangi işleri kendisinin yapacağının takdiri yu-
kardaki esaslara ve Devletin yüksek menfaatleri
nin icabına bağlıdır..» 

Şimdi arkadaşlar, nihayet bu icabı takdir et
mek lâzımdır. Devletçiliğin hududunu kesin ola
rak çizmek lâzımdır. Hangi işin, ne kadarını 
Devlet yapaeaktır? Prugramın samimi olarak za
ruri saydığı bu beş iş sahasını ve bu beş çeşit iş 

erbabının nihayet kendi kendilerine çalışma vâ
sıtası ve yollarını tâyin edebilmesi için bunu ke
sin olarak tâyin etmek lâzımdır. Bunun de
vamlı bir çalışmağa ihtiyaç, gösterdiği muhak
kaktır. Binaenaleyh Hükümet dışında sırf isti -
sari mâhiyette bir teşekkül tarafından bunun 
tetkik edilerek Meclise ve Partiye sunulması çok 
faydalıdır. 

Sayın arkadaşlar, bendeniz 1 -1,5 senedenberi 
uğraşıyorum ve bütün arkadaşlarıma fikirlerimi 
söylüyorum ve bunların tervici için çalışıyorum. 
Evvelki gün ajansta şunu okudum. 

« Bir Amerikan saylavı, Saylavlar Meclisin
de bir kanun tasarısı teklif ediyor. Bu kanun 
tasarısında Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edi-. 
lecek 30 kişilik bir iktisadi istişare komisyonu 
kurulmasını istemektedir. Bu komisyon Cum
hurbaşkanına Amerikanın iktisadi işlerinde tav
siyelerde bulunacaktır. Bunu Amerikalılar ister-
so bizim istemekte haydi haydi hakkımız vardır. 
Böyle bir Konsey bizim mesaimizi çok kolaylaş
tırır. îcra mevkiinde bulunan zatlar, muhterem 
arkadaşlar, ağır mesuliyetler altındadır. Gele
cek nesillere karşı çok ağır mesuliyetleri üzerle
rine almış bulunuyorlar. Bir fabrikanın şurada 
veya burada kurulması veya kurulmaması bi

zim vereceğimiz karara bağlıdır. Biz bunları 
yanlış veya doğru olarak kurabiliriz. Bunlar 
ilelebet cemiyetin üzerinde tesiri olacak hâdise
lerdir. Ya mesut bir tesis olacaktır, şükür ede
ceklerdir, hakikaten gelecek nesiller bu mesut 
kuruluşun içinde inkişaf edecekler veyahut za
rarlı bir kurtuluş olacaktır ve o vakit lanete 
maruz kalırız. Hakikaten gelecek nesiller bu 
yanlış kuruluşun zararlarından kurtulmak için 
büyük zahmetler çekmek mecburiyetinde kala
caklardır. 

Onun için tekrar tasvibinize arzediyorum: 
Böyle bir şûranın teşkili, iş hayatiyle sıkı te
masta bulunan bir şûra; yeşil masa şûrası değil, 
beş kişiden mürekkep bir heyet, Meclis dışında, 
Hükümet dışında vücude getirilecek böyle bir 
teşekkülün yanında geniş bir müşavirler ve ra
portörler heyeti de olacaktır. Bunlar memleke
tin iş sahasiyle yakinen temasta bulunurlar? 
Meselâ balıkçılık mı mevzuubahistir, bir tanesi 
kalkar İstanbul'a gider, yakinen işi tetkik eder. 
Bunlar zaten ihtisas sahibi arkadaşlar olduğu için 
mahallen yapılacak tetkikatla beraber işi heyete 
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arzeder, icabederse dışardan o meslek erbabından 
da bir kaç kişi çağırır. Meselâ istanbul'dan bir 
balıkçı veya tüccarı çağırır, hakikî bir müşavere 
olur ve bu Meclis ve Hükümetin teşriî faaliye
tine muvazi olarak çalışır ve biz de hakikî fikir
lere sahip oluruz ve vereceğimiz kararlar ve ya
pacağımız murakabeler hakikaten isabetli olur. 

Arkadaşlar, Umumî Murakabe Heyetini dü
şünün ve bir an için farzedin ki, Umumî Mura
kabe Heyeti yoktur. Bu heyet olmasaydı ne ka
dar karanlık içinde kalırdık! Bu şekilde İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bünyesini görebilir mi
yiz? 

Umumî Murakabe Heyeti yalnız mura
kabesini yapıyor ve bize tavsiyelerde bulunuyor. 
Böyle bir murakabenin altında bulunmıyan iş
letmeler ne kadar zulmet içindedir?. Bunu he
pimiz biliyoruz. Murakabenin faydası ve veri
mi gözümüzün önündedir. Binaenaleyh, iş ha
yatiyle yakından temaslar yapacak Hükümet ve 
Meclisin dışında, fikirler verecek bir teşekkül bi
ze çok faydalı olacaktır. Böyle bir teşekkülün 
kurulmasını Hükümetten rica ederim, înşaallalı 
böyle bir teşekkülün kurulmasına vesile oluruz. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, 1946 yılı bütçesi hakkındaki ra
porun ve tasarının incelenmesinden anlıyoruz ki, 
Devlet masraflarmdan iki yüz milyon liralık 
azaltma yapılmış olmasına rağmen, bütçe ye
kûnu bir milyar Türk lirasına yaklaşmaktadır. 
Normal gelirlerle tamamen karşılanmasına im
kân bulunmıyan bu umumî giderin, elli milyon 
liralık bir kısmı, uzun süreli bir iç istikrazla 
kapatılacaktır. 

Büyük bir yekûna baliğ olan giderin içinde 
acaba tasarruf edilecek fasıllar yok mudur? Bu 
sual yerinde bir mütalâa olmakla beraber, büt
çenin incelemeler usulünü mükemmeliyete var
dırmış olan sayın Bütçe Komisyonu, elbette ki 
bu konu üzerinde durmuş ve lâzımgelen indirme
leri yapmıştır, diyebiliriz. Bu meyanda me
murlar kadrosundan yapılması ötedenberi temen
ni edilen tasarruf meselesi de hatıra gelebilir. 
Ancak kalkınma devremizde, bir çok yeni işler, 
yeni elemanlara ihtiyaç göstermektedir. Bugün 
bir Çalışma Bakanlığı kuruldu. Yarın belki bir 
Hava Bakanlığı yahut bir Deniz Bakanlığı ku
rulur. 

Bu hizmetleri yaptırmak için, mevcut ele
manlardan istifade etmek gerekli olduğu gibi, 

1.1946 0 : 1 
tasarruf mülâhazasiyle de olsa, hayatını ve ma
işetini memurluğa bağlanmış olan vatandaşları
mızdan bir kısmım, böyle bir zamanda, açıkta 
bırakmanın da adalete uygun düşmiyeceği aşi
kârdır 

Binaenaleyh bu önemli meseleyi, zamanı ge
lince, ele almasını, yani az memur ve kültürlü 
memur düstûrunu, alâkalıları mağdur etmiye-
cek tarzda, tahakkuk ettirmeyi, saym Hükü
metimizden rica etmekle iktifa edeceğiz. 

Hiç inkâr edilmez ki, bugün, nispeten az 
maaşlı ağır iş gören memurlarımızda vardır, 
meselâ polisler, denizciler vesaire... 

Giderin % doksanı, mükelleflere tahmil edi
len vergilerle kapatılacaktır. 

Gönül islerdi ki, harpten sonra, bir an ev
vel dünya sulhu katı surette teessüs etsin de, 
bugün dünyada hüküm süren siyasi buhran va
ziyeti dolayısiyle ihtiyar olunan olağanüstü mas
raflar tedricen kalksın, ve bu suretle tasarruf 
edilecek tahsisatın, vergilerin tahfifine ve di
ğer mühim hizmetlere ayırmak imkânı hasıl ol
sun. 

Maalesef, görüyoruz ki, ebedi sulh pek 
uzakta kalıyor. Hatta sulhperver büyük Devlet
ler, dünyayı ve beşeriyeti temelinden imha edi
ci korkunç bir bomba ile meşgul oluyorlar. Bu 
yangın sönmedikçe, ateşin genişleme ve bulaş
ma ihtimalleri vardır. 

Bu senenin, malî bakımdan göze çarpan en 
mühim hususiyeti, değerli Maiye Bakanımızın 
büyük ve enteresan kanun tasarıları hazırlamış 
olmasıdır. Herbiri ayrı ayrı önemi taşıyan bu 
tasarılardan: 

Birincisi: Gelir Vergisi Kanunu tasarısıdır 
ki, bir çok yeni usulleri ve tadilleri ihtiva edi
yor. Gelir vergisinin verimini artırmak için ka
nunun ahkâmı yürürlüğe girerken, mükellefin 
dürüstlüğü esastır. Hazineyi aldatmak isteyen 
mükellef, yahut vazifesini suiistimal eden me
mur varsa, bunların vaktinde yakalanması için, 
tecrübeli kontrol uzmanlarının adedini artırmalı. 
Bunun için geçen yıl çıkan bir kanunla Saym 
Maliye Bakanına selâhiyet verilmişti. Herhalde 
tedbirini almıştır. 

îkincisi: Yeiıi Tahsili Emval Kanunu pro
jesidir. Bu proje ile, vatandaşın Devlete olan 
borcu için hapsedilmesi usulünü kaldırmakta
dır. İşte güzel bir reform ki, halk lehine daha 
bir çok kolaylıklar da kabul edilmektedir. 
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Üçüncüsü: Maaşlı memurlara bir miktar 

zam verilmesi hakkındaki tasarıdır. Şimdiki 
hayat pahalılığı devrinde, maaşlı memurlara 
yapılan bu yardım, takdire şayandır. Primli 
tekaüt usulü de bir esasa bağlanıyor. îmkân 
oldukça, sayın Hükümetimizin, maaşlı memur
ların sıkışık durumunu tahfif etmek için verdiği 
kararlar sevinçle karşılanır. 

Dördüncüsü: Bir kredi fonsiye bankasının 
teessüsü düşünülmektedir. Bu banka, gayri
menkul kredisinin genişletilmesini, halka mes
ken hususunda kolaylıklar temin edecek ve 
memleket bayındırlığı bakımından, mühim fay
dalar sağlıyacaktm 

Ancak kredi fonsiye bankasının' sermayesi 
mühim olmakla beraber, bu sermaye gittikçe 
büyümelidir. Çünkü bir taraftan gayrimenkul 
üzerine verilen paralar, şayet vâdesinde öden
mez ve avans tecdit edilirse bankanın verdiği 
para «immobilize» olur, yani saplanmış olarak 
kalır. Diğer taraftan, yeni avans ve kredi ta
leplerini tatmin etmek için bankanın elinde da
ima «likit» sermaye lâzımdır. 

Mısır'da ve Fransa'da, mükemmel surette 
işleyen kredi fonsiye müesseseleri yardır. Bu 
müesseselerin muameleleri yakından etüt edilir
se bizim için faydalı olur. Bu bankaların ser
mayelerine' medar olmak üzere piyasaya, ara 
sıra ikramiyeli emisyonlar çıkarılması câri usul
lerdendir. 

Beşincisi : Değerli Maliye Bakanımızın, dal
galı borçların süratle itfa edilmesi için verdiği 
kararla, mühim bir meblâğ tahsis edilmiştir, 
bu karar, sağlam bir maliyeciliğin icabından-
dır ve emisyon yekûnunun tedricen azalmasına 
yardım edecektir. Şunu da derin bir memnuni
yetle ifade edeyim ki, geçen altı ay zarfında te
davülden yüz milyon lira çekilmiştir. Hükü
metin bu husustaki başarısını cidden takdir et 
memiz lâzımdır. 

Altıncısı : Toprak mahsulleri vergisinin kal
dırılması için, verilen önemli karar ile, Türk 
çiftçisi, enaz yüz milyon liralık bir vergi külfe
tinden kurtarılıyor. 

Yedincisi : İhracat vergisinin kaldırılması 
dış ticaretimizi teşvik edecek esaslı bir tedbir 
olacaktır. Yukarıda bahsi geçen tasarılardan 
maada, damga, muamele, tekaüt, harcırah, ve
raset ve intikal vergilerine dair tasarılar da 
Meclise sunulmak üzere olduğu anlaşılmıştır. 
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Sayın Maliye Bakanımızı candan tebrik etmeği 
bir borç bilirim. 

Sayın Arkadaşlar; 
Gözlerimizi, yurdumuzun dışına tevcih eder

sek, orada açlık sefaleti, ve ölüm vakalarını gö
rürüz. Türk toprağı ve Türk yurdu talihliler 
toprağı ve yurdudur. Allalım inayetiyle ve Yü
ce Millî Şefimizin dahiyane siyaseti ile altı se-. 
nelik korkunç bir harb kasırgasının tesirinden 
masun kaldık. Ne yazık ki, büyük şehirlerimiz
de hâlâ karaborsacılar şebekesi altı senedenbe-
ri halkımızı ızrar etmekte devam ediyorlar; 
hayat pahalılığına sebebiyet veriyorlar, herhan
gi bir mal memleketimize girergirmez, derhal 
karaborsacılar vazıyed ederek, mal ortadan kal
kıyor ve sonra fahiş fiyatlarla halka satılıyor. 
Bu gayrimeşru usulün bir türlü önüne geçile
miyor. Hayat pahalılığını hafifletici bir tedbir 
de, bolluk yaratmak ve istihsali artırmakla olur. 
Bu konuda Hükümetimiz elbetteki bir çare dü
şünüyor, herhalde mesele müstaceldir. 

Dahilde bazan sabun buhranı, bazan zeytin
yağı ve yemek yağı buhranı, kömür buhranı, 
odun buhranı vesaire başgösteriyor. Bir riva
yete göre ormanlarımızın Devletleştirilmesi, kö
mür ve odunun Devlet teşekküllerine verilme
si, halkın sıkıntılarını artınyormuş. Nakil işle
rinde hissedilen müşkülât ve vasıtasızlık da ay
rı bir dert teşkil ediyor. Bir misal : Zeytinyağı 
tevziatı yapılırken Anadolu'nun öyle yerlerine 
yollanmış ki oradaki halk zeytinyağı yemez, çün
kü nefis tereyağını kullanır. 

Bunları arzetnıekle, Hükümetimizi ikaz et
mek istiyorum. Sayın Hükümetimizden rica edi
yorum, bilûmum gıda maddelerinin halkımıza 
daha ucuza satılması için tedbir alsın. Kara
borsaya karşı alınan tedbirler de bir kat daha 
teşdit edilsin ve hariç memleketlerde tatbik edi
len tedbirler daha müessir ise., onları tatbik 
edelim. Herhalde, gıda maddelerimizden hiç bi
rini asla ihraç etmemeliyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Karada karaborsacılar iş görürken, denizde 

de dinamitle balık avlamak âdeti gittikçe çoğa
lıyor. Bütün Marmara sahillerinde ve Adalar
da, dinamitle balık avlıyanlar, o nefîs balıkla
rın yatağını harap ve imha ediyorlar. Hiçbir 
kolcu motörü meydanda yoktur. Bu gayrimeşru 
ve gayriinsani dinamitçilik âdetini menedici hiç-
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bir kuvvet Marmara'da yahut diğer yerlerde ken- I 
dişini göstermiyor. Bu mühim mesele üzerinde 
sayın Ekonomi Bakanımızın dikkatini cclbctmck 
isterim. 

Orman yangınları: 1945 senesinde birçok or
man yangınları vukubuldu ve memleketimize 
birçok zararlar verdi. Bunların bir kısmı dik- | 
katsizlikten ileri geldi, fakat bir çoğu da kasden I 
yapıldığına şüphe ediliyor. Orman Kanu
nundan şikâyet edenler vardır. Sayın Tarım Ba
kanından rica ediyorum, bu işi ehemmiyetle 
takip ve tetkik buyursunlar, ve memleketimizin 
büyük bir servetini teşkil eden ve büyük fay
dası olan güzel ormanlarımız her sene kül olup 
harap olmasın. 

Sayın arkadaşlarım, \ 
Geçen sefer de arzettiğim ehemmiyetli bir 

meseleyi burada tekrar hatırlatmam için müsa-
denizi rica ederim. Yurdumuzun ekonomi, ba
yındırlık ve ulaştırma işlerinde bir kalkınma 
hareketine devam etmek istiyoruz, amma milyar
lara baliğ olacak bu işleri kendi yağımızla kav- | 
rularak yapalım dersek, pek uzun bir zaman 
içinde ya basardır ya başarılmaz. Meselâ, yollar 
ve limanlar inşası, kanalizasyon, sulama tesisa- ı 
tr, yeni fabrikalar inşası, ticaret vapurları mu
bayaası ile kabotaj vapurları, demiryollar malze
mesi lokomotif, vagon, ray ve traversler muba
yaası, ve saire ve saire.... 

Halbuki Türkiye Cumhuriyetinin kalkınması 
vo imarı, az zaman içinde başarılmalıdır. Yalnız 
ekonomik kalkınma programı için fabrikalar 
kurulması, mevcut fabrikaların eksiklerinin ta
mamlanması için ikiyüz yetmiş beş milyon lira 
ve kimya sanayii ve makine sanayii için de beş 
yüz milyon liralık bir paraya ihtiyaç varmış, bu 
iş ekonomik kalkınmanın ilk adımlarıdır. Diğer 
bakanlıkların yapacağı âcil ve önemli işler için 
para ihtiyacı da hesaba katılırsa, yekûn milyar- | 
lara baliğ olur. Bu masrafları evrakı nakdiye I 
emisyonları ile mi kapatacağız? Asla. 

Britanya gibi büyük bir Devlet bile dostu 
Amerika'dan uzun vadeli mühim bir para elde 
etti. 

Geçen defa demiştim ki, biz de bazı mühim ve 
müstacel olan ihtiyaçlarımızın başarılması için 
tediye kuvvetimize göre uzun vadeli krediler aç
tırmak talebinde bulunalım ve bu işi bir ticaret | 
anlaşmasına bağlayalım. Memnuniyetle duyu- j 
yorum ki, Sayın Hükümetimiz bu hususta müs- I 
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bet teşebbüslerde bulunuyor. Candan muvaffa
kiyet dilerim. 

Berayi malûmat arzetmek isterim ki, 1 [olan
da Hükümeti, Amerika Hükümetinin muvafa
katiyle,' geçenlerde New York Bankalarından 
% 1 1/2 faizle ve 30 sene içinde tediye edilecek 
yüz elli milyon dolarlık ödünç bir para almış
tır, ve İngiltere'den de 5 milyon İngiliz liralık 
bir kredi daha almıştır. 

Holanda'dan maada, Belçika, Danimarka 
ve Çekoslovakya gerek Amerika'dan ve gerek 
İngiltereden malî krediler elde etmişlerdir. De
mek istiyorum ki, diğer memleketler yurdları
nın kalkınması için Amerika'dan ve İngiltere'
den malî yardımlar temin edebilmişlerdir. 

Geçen defa kredi meselesini ortaya attığım 
vakit, tensip edenler oldu, fakat bazıları öyle 
zannettiler ki, ben mahut Düyunu Umumiye 
müessesesini, yeniden yurdumuza yerleştirmek 
istiyormuşum. Bu doğru değildir, böyle bir dü
şünce hatırı hayalimden geçmemiştir. 

Ticaretimizi alâkadar eden bir meseleden de 
bahsetmek isterim. Alman ve Orta Avrupa piya
salarının ortadan kalkmış olması, Türkiye'nin dış 
ticaretine bir rahne açmıştır. Fakat ümid ede
rim ki, bu boşluğu, İngiltere ve bilhassa Birleşik 
Amerika ile ticari ve malî münasebetler kur
mak suretiyle doldururuz. Ancak ihraç edilecek 
mallarımızın fiyatı mübalağalı olursa, müşteri 
başka memleketlere başvurur. Anglo-Saksonlar 
bize mal vermek için karşılık olarak ya mal 
veyahut altın veya döviz talebederler. Bu talep 
ticaretimizin inkişafı için büyük bir engeldir. 
Buna dair sayın Ticaret Bakanının mütalâasını 
dilerim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Hükümetimize bu mâruzâtım arasın

da bir noktayı da hatırlatmak istiyorum. Bazı 
mühim kanunların tatbikatında, vazii kanunun 
maksadına tamamen uygun hareket etmeyen 
memurlara rastlanmaktadır. Binaenaleyh, buna 
mahal kalmamak için, tecrübeli ve seçilmiş me
murlar istihdam edilirse hem halk memnun olur 
hem de Devlet makanizması iyi işler. 

Memleketimizin iç durumuna dair sözlerim 
şunlardır : 

Güneş gibi parlak bir hakikat varsa, o da 
Devlet itibarının yüksek olması ve yurdsever 
halkımızın Devlete karşı beslediği güvenin bir 
kat daha artmış olmasıdır. 
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Bu vaziyeti şükranla tebarüz ettirirken yük

sek ve isabetli tedbirleri ile bunu bize temin 
etmiş olan başta Saym Başbakanımız olmak üze
re değerli Hükümetimizi ve bilhassa kıymetli 
Maliye Bakanımızı takdirle tebriki çok yerinde 
bir vazife bilirim. 

Sayın arkadaşlar; 
Atatürk'ün, Millî Şefimizle beraber kurduk

ları Cumhuriyet rejimi, dünyanın en mükemmel 
re.iimlerinden biridir. Cumhuriyet rejimi, de
mokratik. liberal ve hür yaşamak prensiplerini 
ihtiva eder. 

Binaenaleyh, biz bu re.iime bağlı olduğumuz
dan dolayı kendimizi bahtiyar saymalıyız. 

Türk milleti hariçte sulh, dahilde sulh um
desini benimseyen bir millettir, ve herkesle dost 
yasamasını isteyen kuvvetli ve kahraman bir 
millettir. Binaenaleyh, dünyanın bütün millet
leri bu hakikati bilmelidirler. 

Savgı değer arkadaşlarım; 
Türk milleti, Yüce Şefinin yanında bir bütün 

olarak kaldıkça, Türkiye Cumhuriyeti daima 
pavidar olacak ve bu kahraman millet daima 
yükselecektir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hikmet Bayur. 
H. BAYUR (Manisa) — Saym arkadaşlar, 

1946 yılı bütçesi üzerinde düşüncelerimi sunar
ken. iyi gördüğüm cihetlerden başlamak istiyo
rum. 

Herseyden Önce dış siyasadan bahsedeyim. Bu 
ivi tutulmuştur, iyi tutulmaktadır. Mevcut im
kânlardan faydalanılarak hukukumuz korunmuş
tur, korunmaktadır. Bütünlüğümüz, varlığımız 
ve bakımsızlığımız uğurunda halk Hükümetin ar
kasındadır, Hükümetle beraberdir. Hükümetin 
ekonomi işleri tutlsuna ne kadar muaınz olsa bu 
yüzden ne kadar kızgın olsa da yine, halkla her 
temas edenler görürler ki; dış siyasada halk Hü
kümetle birliktir, bu tabiî bizim için bir güven 
ve güç kaynağıdır. Yani halk şerefle yaşamak 
için şerefle ölmesini göze almıştır. Bunu daima 
ifade etmektedir. 

tik öğretim hamlesini de anmak isterim. Bu 
da devrimci sonuçlar vermek kabiliyetinde olan 
bir hamledir. Bunda da bazı aşırılıklar, bazı ek
siklikler olmuyor değil. Bunları hususi bütçele
rinde, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde belirt
meyi daha uygun görüyorum. 

Su işlerimizde; bilhassa bunların âfetlerinden 
korunma hususunda bizim bölgeye yapılan vait-
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ler, teşebbüsler varclır. Saym Bakandan bunla* 
rm biran önce gerçekleştirilmesini dilerim. Çün» 
kü en zengin bölgeler müthiş âfet altmda kavrul
maktadır. 

îki vergiyi kaldırdı; bu şükrana değer bir 
şeydir. Bunlardan birisi, toprak mahsulleri ver
gisi. Çok dar ve tehlikeli zamanlarda Devletin im
dadına yetişmiştir. Ancak bir türlü düzenleneme-
miştir ve halkın bin bir şikâyetini mucip olmak
taydı. Halktan almanla Hükümetin eline geçen 
arasmda çok büyük fark varlı. Halk vergiden de
ğil vergiden çok onun sebep olduğu kötülükler
den sızlanıyordu.. Hamdolsun ki bu kalkmıştır. 

Keza, ihracat vergisi antiekonomik, ekonomi 
bakımdan muzır bir şekilde îdi. Bunun kalkması 
şükranla zikre değer. Çünkü ihraç mallarımız za
ten pahalı, cihan piyasasının zaten üstündedir. 
Bir de vergi binince korkutuyordu. Bu korku 
yüzünden tüccar müstahsile laha az para veri
yordu. Bunun kalkması zikre değer. 

îç borçlanmalar dolayısiyle Bütçe Komisyonu 
Maliye Bakanını övmüstü.r. Ben de öveceğim; 
ancak şunu belirtmek isterimki eğer Ticaret ve 
Ekonomi Bakanları daha iyi çalışsalar içinde bu
lunduğumuz bu vaziyeti düzeltseler belki bizim 
bu borçlanmalarımıza lüzum kalmaz. Dolayısiyle 
bu iki bakanm himmetivle vaziyet düzelirse bizde 
Maliye Bakanmm bu gibi başarılarından dolayı 
bizi övmek külfetinlen kurtuluruz. (Gülmeler). 

Bütçe komisyonun raporu üzerinde biraz dur
mak isterim. Geçen yıl dediğim gibi Bütçe Ko
misyonu güçlüklerden pahalılıktan vesaireden 
bahsederken ihtikâr ve suiistimaller üzerinde hiç 
durmamıştır. Bunlar üzerinde durarak ortaya 
koysa Hükümet üzerinde daha iyi tesiri olur. An
cak bu raporun bir kısmını ayrıca övmek isterim. 
Bütçe Komisyonu tarafından seçilen altı kişilik 
bir heyetin raporudur. Onun kendisini görme
dik, özetini gördüm, içinde bocaladığımız duru
mu zok iyi tetkik ve tenkit etmiş, belirli noktala
rını göstermiştir. Bu tenkidin herhangi bir say
lav herhangi bir gazeteci tarafından lâalettayin 
yapılması gibi değildir, daha esaslıdır. Bir heyet 
tarafmdan yapılmıştır. Bütçe Komisyonu rapo
runda bu sonuçlan tamamiyle kendisine mal et
miştir, hafifletmiştir. Fakat raporuna koyması da 
şükredilecek bir şeydir. Bu gibi işleri komsiypn-
lar ellerine alırlarsa çok iyi ederler. Bu rapo
run vücut bulması ye önemli noktalann tebarüz 
ettirilmesi şu yönleri ifade ediyor. Efkân umu-
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nüye, kajpcBioyuBiuz.sıkı basmaktadır ve istemek
tedir ki düzelemiyen ekonomik durum düzelsin, 
Hükümet uyartdsm. Hepimiz bu tesirler altında 
konuşuyoruz. Burada aksettirdiğimiz kendi duy
duklarımızdan çok azdır. Bunu hepimiz biliriz. 
Bunun komisyonlar tarafınlan da kendilerine 
maledilmesi büyük bir terakkidir. 

iki dileğim var: Birisi bu altılar raporunun 
aynen yayınlanması çok faydalı olacaktır.. Yal
nız özeti yayınlanmıştır. 

İkinci dileğim de şudur: Buna bilhassa hedef 
olan, Ticaret ve Ekonomi Bakanları bu mesele 
üzerinde, bizi aydınlatsınlar, herhalde bu heyet 
veya komisyonda tartışmalar, konuşmalar olmuş
tur. tsterim ki bu görüşmeler burada ve alenen 
olsun. Bunun faydası nedir diyeceksiniz? Fay
dası şudur: Bu tenkitler hiç olmazsa bu işlere 
aklı erenlere mal edilmiş ve bu işlerde çalışan me
murlar aydınlatılmış olur. 

Zaten demokrasinin üstünlüğü de budur. Ka
palı, bir iki kişi içinde kalması doğru değil
dir. Alenen olsun. Tabiî, askerî ve siyasi şeyler 
vardır ki bunların açıklanması doğru değildir. 
Fakat bu rapora konu teşkil eden Ticaret ve 
Ekonomi Bakanlıklarının şu şu aksaklıklarını 
belirten cihetlerin açıklanması, halkımızca bilin
mesi, ilgili bütün memurlarca bilinmesi çok fay
dalı olacaktır. 

Bütçe Komisyonunun raporunda, iane ve 
teberru namı altında alman paralardan vazgeç
mek gerekir diye bir fıkra vardır. Bu doğrudur 
ve çok doğrudur. Ancak bazı istisnalar vardır. 
Bir ikisi üzerinde durmak istiyorum. 

Farzedelim ki bir kent suyunu getirmek is
tiyor,, kâfi parası yoktur ve borçlanacak halde 
de değildir. Farzedelim ki, orta okul yapmak 
istiyor. Para&L yoktur. Bu kentin çocukları iki 
üç saatlik mesafedeki orta okula trenle gidiyor. 
Bizim bölgemizde, Salihli'den, Turgutlu'dan sa
bahleyin Manisa'ya gelip akşam dönen çocuklar 
vardı. Bu gibi kentler aralarında iane toplasın-
1ar amma bu, tamamiyle serbest olarak ve isti-
yerek veyahut şu veya bu maddeye küçük bir 
resim koysalar buna mâni olmamalıdır. Yeter 
ki tamamen kanaat gelsin ki. bu isteniyor. Biz bu 
işjere engel çıkarmak istiyen içbakanlarla bu 
hususta münakaşa, etmişizdir. Bu yönler kabul 
edilecek cihetlerdir. Komisyonun raporu bu is
tisna ile kabul edilebilir. Tabiî bazı şehri güzel
leştirme ve saire gibi israfa kaçan para topla-
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malan vardır ki bunlar menedilmelidir. Amma 
her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu ölçüyü elde 
tutmalıdır, kesin yasak veya kesin müsaade ol
mamalıdır. 

Bir kentimiz vardır ki Gördes kenti hergün 
birçok evini toprak kayması yüzünden kaybe
der. Bütçe Komisyonunun onun hakkında yaz
dığına teşekkür etmek isterim. Hükümet bunun 
üzerinde durur ve çalışırsa bu kentin mukad
deratı artık taayyün eder. 

Bütçe Komisyonu turizm işine de işaret et
miştir, çok haklıdır, yalnız bu işte esaslı bir iki 
nokta vardır ki gözönünde tutulmalıdır. Tu
rizm, yani bilhassa dışarıdan gezmen çekmek, 
seyyah çekmek işi, her şeyden önce gelecek 
adamlara ve bilhassa zengin ve orta halli Av
rupalılara, zevkle oturacakları, hiç olmazsa tik
sinmeden oturacakları otel sağlamak, lokanta 
sağlamak, salon sağlamak, gezmek için taksi 
sağlamak, ve saire işidir. Bunlar yapılmalıdır. 
Birçok defalar görüyoruz, propaganda yapılıyor. 
Amma otel, lokanta konusu yoktur.. Bilhassa 
Avrupai tarzda işi ele alma konusu yoktur. Bu 
konular ele alınmadıkça lâftan ileri gidilemez. 
Bu konular muhakkak surette ele alınmalıdır ve 
bu işleri anlayan adam iş başına geçirildiği za
man, lâzımdır ki, Avrupayı bilsin, Avrupa'nın 
zengin hayatından, orta hayatından ne bileyim, 
nasibi olsun ve böyle davranılırsa fazla israfa 
kaçmadan çok şey yapılabilir. 

Bütçe Komisyonu gayrimenkul icarlarına do
kunmuş. Burada hakkı vardır. Bir defa bariz 
bir haksızlık var. Dükkân han ve saire kiraları. 
Bunların bazılarının sahipleri fakir adamlardır, 
sade bunlardan aldıkları icarlarla geçinirler. 
Onu kiralayanlar ise çok para kazanmışlardır, 
yine yedi sene evvelki kirayi veriyorlar. Bu ta
mir edilmelidir. Ev kiralarına mesken icarları
na gelince, mesken kiraları deyince de zannede
rim ki, Bütçe Komisyonu, han, dükkân kirasını 
da düşünmüştür. Esas olan da bunlardır. Bil
hassa ev kiralarında kiraya verilen evlerin üçte 
biri, dörtte biri hava parası alınarak kiraya ve
riliyor. Burada yapılacak tedbir şudur ki, mal 
sahibi varsın meşru olarak biraz daha fazla para 
alsın amma öbür taraftan hava parası alınması da 
önlenmiş olsun. Yani etraflı, şümullü bir tedbir 
bulalım buna. 

Bütçe Komisyonu resmî otomobillerden de 
bahsediyor. Fakat onda diyor ki, bugünkü tat-
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bikat aksaklıklarını gidermek için yeni bir ka- ı 
nun yapmalıdır. Bence mevcut kanun tatbik 
edilsin, çünkü bir kanun tatbik edilmedikten sonra 
onu mükemmelleştirmekte ne fayda verir.' Her
kesin intibaı odur ki tatbik edilmemektedir. 
Tatbik edilsin, görelim, sonra daha iyisi yapıl
sın. 

Şimdi genel ekonomik durumumuza geliyo
rum. Burada maattessüf beğendiğim kısımlar 
yoktur veya yok gibidir. Hepsi hakkında ten
kitlerim olacaktır. Bu konu gerek burada, ge
rek yurdumuz içinde her mahfilde en çok tartı
şılan ve en çok atışmalara sebep olan bir konu
dur. Bunun kötü gidişinin sebebi ve âmilleri 
arasında azçok bir anlaşma ve anlayışma olma
lıdır. Bu olmazsa bütün tartışmalar ve atışma
lardan bir şey çıkmaz ve hiç bir vakit sel aha 
doğru gidemeyiz. Genel olarak, Hükümet ola
rak, ve onun adına konuşanlar şu cihetler, şu 
yönler üzerinde dururlar: Emisyon; yani faz
la kâğıt paranın tedavülde olması, kısmî sefer
berlik, vergilerin artması, bazı Devlet malları
nın fiyatlarının yükselmesi vesaire gibi. Bu se
bepler ve âmiller vardır ve müessirdir. Ancak 
hepimiz de biliyoruz ki bu sebep ve âmiller baş
ka ülkelerde bizdeki kadar ve bazan bizden çok 
fazla tesirler göstermişlerdir. Bu ülkelerden ba
ğımsız olanları ve işgal altına girmemiş olanlar
dan bir kaç tanesini ele alacağım. Bu ülkeler
den bazıları yıllarca ve yıllarca ate,ş ve bomba 
altında kalmışlardır ve yine bu ülkelerden ba
zıları yiyeceklerinden büyük bir kısmını kendi 
topraklarında yetiştiremezler dışarıdan getirir
ler, minelkadim. Bunlarla bir karşılaştırma 
yapacağım. 

Bize az evvel Toprak Ofisinin bu yılki rapo
runu dağıttılar. Bu rapor 1944 yılının bazı ra
kam ve istatistiklerini kapsamaktadır. Buradan 
rakam alıyorum. Şimdi, savaştan evvelki paha
lılığı 100 addedersek geçinme endeksi Amerika'
da 1944 de 127, İngiltere'de 131, Almanya'da 
112, İsviçre'de 1,52, İsveç'te 143, İspanya'da 173 
dür. Bu son üç ülke savaş dışındaydı. Fakat 
seferberlik yapmışlardı. Bu memleketler yiye
ceklerini büyük ölçüde dışardan getiren ülkeler
dir. Aynı rapor 1944 içinde ki bu yıl sona er
miş bir yıldır. Aynı rapor İstanbul ve Ankara 
için 340 civarında bir rakam veriyor. Yukarıki 
rakamlarla 340 rakamları arasında fahiş fark sa
vaş, seferberlik, emisyon vesaireden hasıl olan | 
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pahalılaşma ile yanlış ve eksik tetbirlerin neti
cesi olarak hasıl olan pahalılaşma arasındaki far
kı gösterir. Bunların ne kadarı yanlış tedbirlere 
ve ne kadarı diğer sebeplere aittir aşağı yukan 
bu rakamlar belirtir. Mamafi bunlar da kafi 
derecede belirmez, çünkü bizde rapor mesken 
kiraları yüzde kalmış, yani değişmemiş gibi 
gösteriyor. Fakat hepimiz biliyoruz ki pek çok 
aileler için bu böyle değildir, bunlar hava pa
rası vermektedir ve vermiştir. Bunlar için bu 
arkam 340 değildir, 400 ü çok aşar. Yine bili
yoruz ki bu 340 rakamı resmî fiyatlara göredir. 
Yine hepimiz biliyoruz ki bizde, ekmek müstes
na resmî fiyatlarla eşya yok gibidir. Yani Hü
kümet ne kadar un, zeytinyağı, ne kadar şu ve 
bu dağıtıyor ki kilo alınabilsin. Bunlar ihtiya-
em hatta onda birini karşılamamaktadır. Bina
enaleyh rapordaki fiyatlar bir bakımdan yanlış
tır, hakikatten çok aşağıdır. Biz herşeyi resmî 
fiyattan çok yukarıya almaktayız. Yukarda 
saydığım altı ülkede vesika ile verilen şeyler aşa
ğı yukarı kâfi miktardadır, yani bir adamın 
tıka basa demiyeyim fakat ölmiyeceği kadar ya
şamasını temin edecek miktardadır. Ondan faz
la isterse veyahut çeşit ararsa karaborsadan alır. 
Halbuki bizde böyle değildir. Ekmeğin dışın
da vesika ile alman hiçbir şey yeter sayıda de
ğildir. Dolayısiyle bizde hayat 400 - 500 dere
cesinde artmıştır. 

Şimdi bu ayrıntıları niçin ortaya koyuyo
rum? Şunu göstermek için: Bugünkü güçlük
lerin sebebi yalnız şu şu değildir. Başlıca eksik 
tedbir, yanlış tedbirdir. Bunu kabul etmedik
çe bunu kendimizde mal etmedikçe düzelteme
yiz. Buna karşı beylik bir karşılık vardır; di
yeceklerdir k i : «Bizde bu kadar yapılabilir». 

Ben bunu kabul etmem. Bu daima söylen
miştir. Ben zannediyorum ki, «icra mevkiinde 
bulunan Hükümet bunu bu kadar yapabiliyor» 
Yoksa bu memleket, bu halk bundan çok daha 
iyisini yapabilir. Bundan iyisini yapacağı su
nunla bellidir ki bu isleri yrilardanberi emanet 
ettiğimiz kimseler bu işlerde hiç bir suretle te
mayüz etmiş adamlar değildir. Ne idarecilik, ne 
genel kabiliyet bakımından, ne ihtisas bakımın
dan bu işlerde temayüz etmiş kimseler değildir. 
Alelade nereden geldiğini kimsenin bilmediği, 
anlıyamadığı kimselerdir. İşler bu kimselere ema
net edilmiştir. Bizden bir çok iktisadi hamleler 
yapılmıştır. Onları yapmış olan kimseler bugün-
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kü durumun yaratsalardı bu iş ancak bu kadar 
yapılabilir denirdi. Fakat böyle bu işle ayrıca 
bir kabiliyeti olmayan kimseler yapınca kimse 
memlekette bu kadar yapılabilir sözüne inanma
maktadır. 

Şimdi âmillerin, bugünkü durumumuzun âmil
lerinin bir kaç tanesini saymak isterim. Tabii Hü
kümet sözcülerinin saydıkları da var amma bun
ların tesiri başta gelmez. Bunların başında: başa
rısız ve kifayetsiz idare, kötülük ve karaborsa 
üe kifayetsiz mücadele, içerde fiyat denkliğini 
kuramamak ve kurmak yolunda hiç bir adım 
atamamak, pahalılık yüzünden normal dış piya
salarımızı kaybetmiş olmak, kazançların çalışma 
ve hizmet ölçüsünde değil daha çok açık gözlülük 
mukabili olması, Hükümetin makûl bir ticari 
programı olmaması, günü gününe tedbir alması, 
en büyük örneği de son zamanlarda zeytinyağıdır. 
Bir yıl içinde üç türlü tedbir alınmıştır ve bu 
üç tedbir birbirini nakzedicidir, sonuncusunu da 
biz aldık. Bu da gösteriyor ki, dümen yoktur, 
dümenci yoktur bu işlerde. 

Mâkul bir iktisadi siyaset olmaması yüzün
den pahalılıkla mücadele edilememesi, yanlış ve 
eksik tedbirler yüzünden zarar görenlerin duru
munu düzeltmek için ciddi bir şey yapılamaması. 

Bu âmiller üzerinde biraz konuşmak istiyo
rum. 

Tabii başarısız ve kifayetsiz idare herşeyin 
başında gelir. Bu, bir çok yönden mütemadiyen 
görünmektedir. 1942 de Hükümet hububat fiyat
larını birdenbire on misli fırlattı bu ne idi? 
O vakit Başbakanın kendisi de söyledi. Yanlış 
ve eksik tedbirdi, dedi. Fakat bu daima söylen
melidir hiç olmazsa o yıl hububat müstahsili ka
zandırdık. Herhalde bu fırlatış büyük bir hata 
idi, çünkü her şey birden fırladı ve pek çoğu in
medi. 

Zeytinyağını alm. 1944 - 1945 te zeytinyağını 
piyasadan kaybettik. Bundan bir ay önce sabu
nu piyasadan kaybettik. Bunların hepsi yanlış 
tedbirlerin, idarî kabiliyetsizliğin, başansızlığm 
örnekleridir. Ve bu yoldan ayrılacağımıza, bu iş
lerin daha iyi tutulacağına da hiç bir belirti 
yoktur. Geçmişe sünger çekelim; maza ma maza 
diyelim amma, ortada bu işlerin düzeleceğine dair 
bir belirti yoktur. Buna dair daha binlerce misal 
söylenebilir. Meselâ çok muhtaç olduğumuz bir 
mal vardır, becerikli bir tüccar bunu Amerikada, 
Ingüterede bulur. Getirmek için müsaade ister. 
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Gerek îstanbulda birlikteki gerekse burada Ba
kanlıktaki kırtasi muamele yüzünden bu iş bir 
ay gecikir o mal da orada başka birisine 
satılmış bulunur, başkasına satılır. Kırtasi 
güçlük yüzünden bir çok malı kaçırıyoruz 
ve sonra daha pahalısına almağa mecbur 
oluyoruz. Şimdi bu bakımdan kesin ola
rak söylenebilir ki, Hükümet makinesi ve ekono
mik cihazlar gerektiği gibi işlememektedir ve 
halk ta bunu görmekte, anlamakta ve bizim yüzü
müze vurmaktadır. 

Simli kötülük ve karaborsacılıkla ciddî uğra
şıldığını kimse iddia edemez. Bundan altı yedi 
ay evvel Kamutayda bütçe müzakereleri yapılır
ken, Toprak ofisinin neleri söylenmedi. Yalnız 
iki konu üzerinde j hububat mübadelesi ve inşaat 
konularında Yüksek Murakabe Heyetinin raporu 
mucibince beş milyondan fazla bir ziyan vardır. 
Bunlar bir takım eşhasın elinde kaldı ve vatan
daşlar fuzuli olarak sıkıntıda kaldı. Bakanlar ce
vap veremediler. Buna inandırıcı bir cevap vere
bildiler mi? 

Sonra Tütün Limited Şirketi milyonlarca lira
lık döviz kaybettirdi. Bunlar ne oldu? Bunlar 
hakkında takibat yapıldı mı? inandırıcı biçim
de izah edilebildi mi? Ne oldu bunlar? Bunlar 
hakkında takibat yapıldı mı? İş unutuldu gitti. 
Onlar tekrar rahatlarına kavuştular, 

Bundan bir kaç ay önce bir lâstik rezaleti 
çıktı. Bu lâstik rezaletinin her yerde serpinti
leri görülmektedir. İllere gidiniz orada da ya
rım saat kadar bir zaman işledikten sonra orta
sından bölünmüş lâstikleri de hâtıra diye sak
ladıklarını görürüsünüz. Ne bileyim. Ben bu
nu söyledim diye belki bir genelge gönderilip 
bunlar ortadan kaldırılabilir. Amma bugün bu 
vardır. Yüzlerce, belki binlerce kamyon ve oto
mobilin mefluç kalması demektir. Bunun neti
cesi nedir? Ulaştırma işlerinde bu kadar güç
lük çekiyoruz. Buna yeni ulaştırma âmilleri ek
lenmiş demektir. Dolayısiyle darlık ve pahalı
lık artırılmış ve devam ettirilmiş demektir. 
Asıl teessüf edilecek cihet bu işi ne Ticaret Ofi
sinin, ne de Ticaret Bakanlığının meydana çı
karmış olmamasındadır. Gazetenin birisi yaza-
yaza görünüşe göre birçoklarına rağmen mey
dana çıkarmış ve mahkemeye düşürmüştür. Hü
kümet bu işi ciddiyetle tetkik etsin. Suçlular 
herhangi kademede bulunurlarsa bulunsunlar 
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muhakkak cezalandırılsın. Toprak Ofis, Tütün 
Limitet vaziyetine gidilmesin. 

iç piyasadaki fiyat denksizliklerine geliyo
rum : Bu, birçoklarını sıkıntıda bırakmakta ve 
birçoklarını da ezmektedir. Köylüyü ele alalım; 
meselâ nispeten iyi durumda olan hububat köy
lüsünü ele alalım. Bu köylü hububatını harpten 
evvelkine nazaran beş misline satar. Fakat şe
hirden aldığı birçok malı on misline tedarik 
eder. Demiryolu üzerindeki şehirlere yakın olan
lar daha az karaborsa payı vererek eşya alır. 
Fakat uzaklaştıkça aşağı yukarı % 50 ile % 100 
arasında ve bazan da daha fazla bir karaborsa 
payı öder. Dolayısiyle o, buğdayını beş misline 
satıyor, fakat kumaşını on misline alıyor. Ayak
kabıyı da öyle. Ak borsadan olsun, karaborsa
dan, olsun, fiyat eskisinin on mislidir. Koşum 
takımı, demir âletleri gibi şeyleri de yine on 
ilâ yirmi misli fazlaya alır. Demek ki en ziya
de terfih ettiğimizi söylediğimiz hububat köy
lüsü dahi ağır bir durumdadır. Mütemadiyen si
ze sızlanır. Temas edersiniz şundan, bundan 
memnunum cevabını alamazsınız. 

Şimdi bir de öbür köylüyü ele alın. Fındık 
yetiştiren, üzüm yetiştiren, incir yetiştiren, tü
tün veya tiftik istihsal edenlerin malları ancak 
2 - 3 misli fazlalaşmıştır. Fakat buğdayı 7 - 8 
misli fazla ile alırlar. Vakıa Toprak Ofisi on
lara bir miktar buğday verir. Lâkin bunlar bu 
miktar yetişmediğinden kilosu 40 - 4 5 kuruş 
üzerinden buğday alırlar, bu gibiler korunduk
larına değil soyulduklarına kanidirler. Bunun da 
nedense düzeltilmesine doğru gidilmiyor. Bugün
kü fiyatlarda denklik yapmak gerekir. Bu gibi 
denklikler uzun yılların yarattığı bir muvaze
neye dayanır ve aşağı yukarı emekle ölçülür. 

Şimdi, müstahsili koruyoruz, ve saire deriz. 
Fakat başka bir bakımdan da müstahsili çok 
zarara sokarız. Bir alış veriş mevzuu oldu mu, 
Hükümetin giriştiği alış verişlerde ekseriya o 
malın son fiyatı yani pazara arzediliş fiyatı tes
pit ediliyor. Meselâ : Üzümlerde dışarıya satış 
fiyatı, tütün de keza öyle... Birçok malda sa
tış fiyatı tesbit ediliyor. Ondan sonra imalâtçı
nın, çünkü bazıları imalâta tâbidir, alıcının, sa
tıcının, toptancının, perakendecinin şu, şu kâr
ları tesbit ediliyor. Bunlara hiç olmazsa asgari 
bir kazanç sağlanıyor. Kalan para müstahsile 
veriliyor ve ona yeter sayılıyor. Bu para onun 
masrafına yetiyor mu, yetmiyor mu? Çoluğu-

nun, çocuğunun geçimini karşılıyor mu, karşı
lamıyor muV Buna hiç bakılmıyor. 

Bu yıl üzüm bahsinde % 100 böyle davranıl-
mıştır. Üzümü müstahsil kaça maletmiştir, 
Hiç düşünülmemiştir. Fakat imalâtçının, top
tancının, şunun bunun kân hesap edilmiştir. 

Pamukta müstahsilin nasıl zarara sokuldu
ğunu, bir takım fabrikacıların nasıl zarara so
kulduğunu bir kaç hafta evvel bu kürsüden bil
dirmiştim. Tekrarlamıyacağım. Bu konuşma
dan sonra aldığım bir çok haber bu yönleri ay
rıca tâyin etmiştir. Bu tutuş yüzünden ekono
mik işleri böyle anlayış yüzünden nihayet ken
dini müdafaa edemıyenıer zarar görüyor. İşin 
özü budur. Hububat müstahsilinin elinden buğ
dayını istediğimiz gibi ve istediğimiz fiyatta alı
yoruz. Fakat ona giden kumaşı sekiz - on misli 
fazla fiyatla almasına mâni olamıyoruz. Çünkü 
ihtikârı önlıyemiyoruz. Genel olarak haleti ru
hiye, vaziyet budur. Kim ki, mukavemet ede
miyor ondan, alıyoruz. Mukavemet edene bir 
şey yapamıyoruz. Tütün, üzüm vesaire yetişti
renler bu yüzden bu vaziyete düşmektedir. Şu
nu belirtmek isterim ki, yurdumuzun en zen
gin bölgeleri bu yüzden fakirleşmektedir. Ege 
bölgesi bunun bir örneğidir. Bu biçim ticaret, 
mahsullerin değerini ölçmemek ve son fiyat üze
rinden onlara doğru inmek usulü en çok bu 
bölgeyi ezmektedir. 

Yurdun henüz satışa çıkarılmayan bir ürünü 
kalmıştır, o da tütündür. Bir çok diğer ürün
ler müstahsilin zararına sattırılmıştır. 

Tütün piyasasının açılmasının arefesinde 
bulunuyoruz. Bu bakımdan bir kaç dilek ileri 
sürmek istiyorum. Ve Hükümetin bu işlere 
önem vermesini bilhassa rica ediyorum. Söyle
mek istediklerim şudur j geçen yılın tütün piya
sasını tutmak için elbirliği yapmış olan müda-
hil müesseseler ve ilgili bakanlıklar müspet ve 
verimli şekilde çalışmışlardır. Bu yıl da bunu 
tekrarlamalarını ve tam bir ahenk içinde çalış
mak suretiyle müstahsile faydalı olmalarını di
lerim. Çünkü geçen yıl çok şükür o mahsul de 
bir iyilik gördük. Bu yıl aksi biçimde davra-
nılırsa hem müstahsil çok zor bir duruma dü
şer hem de yurdumuzun en önemli bir döviz 
kaynağı fakirleştirilmiş ve dövize muhtaç olan 
ekonomik bünyemiz zafa uğratılmış olur. Top
rak işçilerimizin en ön safında yer alan, bun
lar arasında en aydın bir zümre olan ve tabi-
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atm 'aksiliğine 'uğrayan tîrtün müstahsillerimi
zi biz de ahenksizlik veya ihtiraslara kapılarak 
ayrıca ^rbetememeüyiz. 

Bu işte ımevzuubahis olan iki yüz küsur bin 
müstahsil ailesinin mukadderatıdır, ve hele dö
viz tedariki bakımından ekonomik belkemiğimiz 
mesabesinde olan bir ana ürünümüzün hali ve 
istikbalidir. Bu işle atılacak her yanlış adım, 
yurdumuza milyonlarca liralık döviz kaybettire-
büir. 1944 de Tıütün Limited Şirketinin davra
nışı bunun cevabı bir örneğidir. 

Şimdi nasıl va2?bğımızm ve Devletimizin te
mel ve bel kemiğini teşkil eden müstahsili koru
mak işini beoeremiyorsak, aynı surette faydalı 
tüccarı da zarara sokmaktayız ve o kendi çalış
masından kâfi derecede faydalanamamaktadır. 
Meselâ tasavvur ;buyurunuz ki, 'binbir güçlükle 
bir tüccar dışardan bir mal getiriyor. Bu bizim 
için faydalı -olmakla beraber aynı zamanda onun 
için bir «başarıdır. Bu iş evvelâ öncede söyledi
ğim gibi geciktirmelere mâruzdur. Nihayet 
devairden geçirmesinin ve daha çabuk çıkması
nın çaresinin bulmuşsa gelen mal kısmen olsun 
onun «ünden alınır, şuna, buna verilir; karabor
saya kaçmasın diye. Fakat bu defa da öbür adam
lar karaborsaya kaçırır. Asıl malı getirtmiş olan 
istMade edemez. Fakat ötekiler fazlasiyle isti
fade eder. Bu da teşebbüsü kıran bir yöndür. 
Keza nasıl ki, köylüye Hükümet fabrikalarının 
kumaşları % 50, % 100 karaborsa fiyatı eklene
rek satılıyorsa Anadolu'daki perakendeci tüccar 
da o vaziyettedir. ® dahi hemen hiç bir vakit 
ilk elden mal alamaz. Anadolu perakendecisi 
İstanbul'a gelir, orada toptancıya müracaat eder. 
Biliyorsunuz, 510 numaralı kararname mucibince 
toptancı haddi, perakendeci haddi tesbit edil
miştir. Şimdi bu hadlere göre mal almış olan 
bir toptancı ne yapar? 'Perakendeciler gelsin di
ye bekler mi? Hayır. Onun kendi adamlarından 
perakendeciler vardır. Derhal onlara devreder 
ve -onların perakendecilik hakkından bir pay 
ater. Çünkü usulen bekliyecektir, sırasiyle gelen 
perakendeciye mal satacaktır. O toptancı hak-
fciyle iktifa edecektir. Amma o bunu yapmaz. 
Perakendeci adamlarını çağırır malı derhal on
lara ciro eder. 

Şimdi Anadolu perakendecisi toptancıya gi
der mal ister öteki ben sattım, benim elimde 
mal kalmadı, istersen şuna buna git onlardan 
al der. Amma onun gösterdiği adamlar o malı 

perakendecilik kârını ekliyecek satacaklardır. 
Hulâsa birçok aeaipiıkier başlar. Anadolu 

perakendecisi Karaborsadan alır, çünkü almaya 
mecbur olur ve yanlış fatura tanzim ederler. 
Bunları yapmazsa dükkânı malsız kaiıp kapana
cak. Bütün bunları halkın şikâyetlerinden ve 
bilhassa parti, ocak kongrelerinden arkadaşların 
birçoğu duymuşlardır ve duymaktadırlar. Fakat 
bunun önlenilmesi için ciddi bir tedbir ve hare
ket yoktur. Bu gibi oyunlar tıkır tıkır munta
zaman işlerler. Memlekette en çok kazanan ne 
en çok çalışandır ve ne de en çok faydalı olan
dır. En çok çapraşık yolların anahtarını bulan 
insanlardır. Bunlarsa faydalı çalışma şevkini 
kıran başlıca âmillerdendir. Ekonomi işlerinde 
hep görüyoruz ki, Hükümet amaçsız belirli bir 
plânsın yürümekte ve bocalayıp durmaktadır. 
Altılar raporu da bunu bariz surette belirtmiş
tir. i 

Hemen her gördüğümüz her aklımızın erdiği 
işte böyle aksaklıklar, eksiklikler görünce doğru 
olarak diyemez miyiz ki, aklımızın ermediği 
teknik işler kim bilir ne haldedir. İşte Dr. Üe-
bi Barkın arkadaşım burada bu noktaları be
lirtmiştir. Eğer bugün mesalâ. Sümerbank pa
mukluların metresini 151 kuruşa satıyorsa belki 
daha teknik bir çalışma ve kontrol sayeisnde 
130, 110 kuruşa satılabilir. Düzenlenmiş bir ça
lışma ile bu olabilir. Bunu Altılar Komisyonu 
da, Dr. Rebii Barkın da tebarüz ettirdi. 

Umumî Murakabe Heyetinden bahsedildi. 
Genel olarak Umumî Murakabe Heyeti idari ve 
malî bakımdan çak güzel bir denetleme yapı
yor. Hakikaten ona minnettar olmalıyız ve bu 
denetleme bütün Hükümet fabrikalarına ve ti-
fcari özde müesseselerine de şamil olmalıdır. An
cak onun bünyesindeki kuvvet teknik denetle
meye pek müsait görülmüyor. Bunun ikmali ge
rekir; Dr. Barkın'm söylediği de ayrıca yapıl
malıdır. Fakat her ne olacaksa olsun, bu de
netleme teknik kısımlara da vakit kaybetmeden 
teşmil edilmelidir. Gördüğü işleri bu kadar fena 
gören bir Hükümet daha güç işleri daha iyi gö
rebilir mi buna kimse inanamaz, bunu kimse id
dia edemez. 

Şimdi bize derler ki; peki böyle boyuna 
derd yanıyorsunuz, buna çare nedir? Ben de 
kaç defa dedim ve yine de derim. Buna çare 
bulmak kaptan mevkiinde olanlara aittir. Eko
nomik işlerde kaptanlığı kimler yapıyorsa bo-
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zuk işleri düzeltmekle de onlara aittir. Çünkü 
ne onlarm elindeki bilme imkânı ve ne de on
ların elindeki dümen vesaire benim elimde var
dır. Ancak işler bazan o kadar kötü gidiyor ki, 
herkes bağırmak zaruretini duyuyor. Aşağıda 
söyliyeceklerim bu kabil şeylerdir. Yoksa iddia 
edemem ki, şunu yap, bunu yapma dediğim za
man, ben isabetle söylüyorum ve daha iyisini 
yaparım, bu olamaz, estağfurullah, çünkü elim
deki öğrenme imkânlarından mahrumum. Bun
lar olursa ben daha iyi yaparım. Böyle bir 
iddiayı da ileri sürmüyorum. Fakat bizlerin 
vaziyetinde bulunan bir adam tabiidir ki, eksik 
malûmatı dolayısiyle eksik karar vermeğe mah
kûmdur. Yalnız bazı göze çarpan şeyler var
dır. Mesela elimizde pek çok istif mal olduğu 
söylenmiştir. Başbakan da bunlar hakkında bazı 
rakamlar vermiştir. Bu günkü durumda bu 
istifler arasında kıymetini muhafaza eden, bü
yük ve mühim ölçüde muhafaza eden altmla, hu
bubattır. Tabii diğerlerinin de değeri vardır 
fakat bu ikisi gibi değildir. Bunlar aceba bir 
manevra silâhı gibi, ekonomik alanda kulla
nılamaz mı ? Şimdi şunu belirtmek istiyorum; 
her şeyden önce hep biliyoruz ki, bizden top
rak ve üs istiyenler vardır. Bunlar da hâlâ ya-
1 anlamamıştır. Bundan dolayı kendimizi tehdit 
ve tehlike altında bilmeli, ona göre hareket 
etmeliyiz. Ben bu istoklarm harcanmasını tek
lif etmeyi aklımdan geçirmem. Yalnız manevra 
silâhı olarak fiyat düşürmek için içinde bulun
duğumuz zorlukları gidermek için kullanıla
bilir. ve yine toparlanılabilir. Şunu da bilme
liyiz ki, ekonomik durumumuzun sağlamlaş
ması her türlü tehlikeye karşı sağlam durmayı 
kolaylaştırır. Tabii bütün ulus her ne olursa ol
sun dayanmağa.hazırdır. Amma eğer onun eko
nomik durumu yükselirse, her türlü mukavemet 
ve her türlü dayanma da çok yükselir. Bunda 
tereddüde mahal yoktur. 

Hatta şunu da ele alalım, farzedin ki, teh
dit müzmin bir hale geliyor, boyuna uzayor. 

Ozaman bu tehdidi önlemek ve bu tehdide 
karşı koymak herşeyden önce ekonomik bünye
mizin sağlamlaşmış olmasına bakar. Dolayısiyle 
bunu ciddiyetle esaslı bir surette yapmak şarttır. 

Akla bazı basit şeyler geliyor; köylüden buğ
dayı 25 - 28 kuruş arasında alıyoruz. Kentlerde, 
hiç olmazsa büyük kentlerde un ve makarnayı 
yetmiş bulguru küsur kuruşa bulguru elli beş 
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altmış, kuruşa- tedjşrik ediyoruz. Resmi fiyat
lardan bahsetmiyorum. Çünkü resmî fiyatlarla 
verilen mal lâşey mesabesindedir, kimseyi dor. 
yurmaz. 

Acaba 15 - 28 kumbarasında alınan buğda
yın unu, makarnası, bulguru bu fiyatlarda mı 
olmalıdır? Bazı ulaştırma vasıtaları vergiler alîm 
satım işleri ve saire esaslı surette incelenir ve 
düzeltilirse bunlarda önemli düşürmeler yapıla
bilir. Unla makarnayı 35 - 40, bulguru-30 - 35 e 
satamazmıyız? Satarız diyenler vardır. Yeter ki, 
bir kül olarak bu işler üzerinde düşünülsün ve 
çalışılsın. 

E t de böyledir. Biz bu sonbahar Eşmede, 
Uşak yolu üzerinde bir ilce merkezidir, dana etini 
35 - 38 kuruşa satan adamlar gördük. Neden? 
çünkü kuraklık vesaire vardı. Amma aynı zaman
da büyük istihlâk kentlerinde eti ya bulamazsınız 
bulursanız 130 - 200 kuruşa alırsınız. Bunun gi
bi daha ele alınacak bir çok konular vardır. Et, 
zeytinyağı, un, makarna, bulgur, şu ve bu. Esas 
gıda maddeleri, bunları ciddi surette ele alır, 
ciddi surette üzerinde çalışılır ve ahenkli bir 
mesai yapılırsa behemhal fiyatlar düşer, hem de 
esaslı surette düşer. Şimdi başka bir yöne dik
katinizi çekmek isterim. Ulaştırma güçlükleri, 
güçlüklerimizin en önemlileri arasındadır. De
miryolundan aşağı yukarı ne verim almak kabil
se alınmaktadır. Fakat kamyon ve motor nakli
yatını ele alırsak bugün bir çok kamyonların bir 
kısmı lâstiksizlik, bir kısmı benzinsizlik yüzün
den işleyememekte olduğunu görüyoruz. Fakat fi
yatlar fahiş olursa işliyor. Bunu bir müddettir 
duyuyoruz. Eğer söylediklerimde yalnış veyahut 
şişirme varsa ilgili bakan sonra düzeltir. Benzin 
şirketleri bize teklif yapıyorlarmış. Resmî fiyata 
istediğimiz kadar benzin satışı yapabiliriz diyor-
larmış. Dolayısiyle akar yakıt karaborsacılığını 
bu suretle ortadan kaldırmak kabüdir. Bu şirket-
ler yurt içinde üç aylık istifade yapacaklarmış. 
Bu teklif aylardanberi sürüncemede kalmış imiş. 
Neden bilmiyorum. Fakat olabilir ki döviz me
selesi sebep olmuştur yani fazla döviz gider diye 
çekinilmiştir. Yalnız şunu bilmeliyiz ki bu ise gi
decek döviz, en hayırlı dövizdir. Evvelâ otomo
bil ve kamyonların pek çoğu, hattâ belediyelerin 
kamyonları, çünkü bunu tarif eden beledi
ye başkanları vavrdır gecikince benzini 
karaborsadan almak zorunda kalırlar ne yap
sınlar demiryolu haricindedirler. Eğer kam-
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yon işletmezse felâkettir, kendi şehiri için. Onlar 
dahi karaborsa fiyatına benzin almaktadırlar. 
Böyle bir teklife müsaade edildiği vakit ne ola
caktır vaziyet? Bence kamyonların bugün işleyen 
kamyonlara yarısından fazla, 1/3 belki de 1/4 
nispetinde kamyonlar eklenecektir. Bir çok deniz 
taşıtları işleyecektir. Yani işlemiyenler işleyecek 
işleyenler de daha çok ucuza işleyecektir. Bu gi
bi işlerde tereddüt edilmemesi lâzımdır sanırım. 

Şimdi bu gibi tedbirlerle ve Hükümetin, iş 
başında bulunanların daha iyi ve esaslı surette 
bulacakları tedbirlerle ana yiyecek maddelerini 

şehirlere daha ucuza götürür % 30, 40, 50 daha 
ucuza satabilirsek tabiîdir ki kentlerde yapılan 
mallar da daha ucuza mal edilip satılabilir ve 
köylerde de daha ucuza satılabilir ve bilhassa 
Hükümet köylere giden kumaş karaborsasının 
önüne geçsin. Efendim mal yetişemiyor, ihti
yaca kâfi değildir demekle o malın karaborsa 
fiyatına satılmasını mazur göstermiş olamayız, 
bunu böyle kabul etmek ya Hükümet yok veya 
iş görecek halde değil demektir. Pek güzel, bir 
mal bütün ihtiyacı karşılıyacak kadar çok ola
maz fakat yine intizamla dağıtılabilir. Bu yüz
de yüz bir tedbir meselesidir, muhakkak ka
raborsaya imkân ve müsamaha mevzuu değildir. 
Şehirlerde yapılan mallar bu ölçüde % 40, 50 
daha ucuza mal edilirse ve bunların karaborsası 
da önlenirse köylü tabiatiyle o vakit 25 - 28 e 
sattığı buğdayını daha ucuza seve seve satar. 
Bu ucuzlamanın şehir üzerindeki tesiriyle şehir
deki mal da ucuzlar. Yani demek istiyorum ki, 
bazı ana maddeler üzerinde emek teksif edilir ve 
başarılı tedbir alınırsa kademe kademe köylü ve 
kentli mallarının fiyatı düşürülmüş olur. Niha
yet bu fiyat indirmelerinin nereye kadar yara
cağı belli olduktan sonra bizim paramızın da baş
lıca dış ticaret yaptığımız memleketlerin para-
siyle yeniden ayarlanması kabil olur. Bu su
retle aşağı yukarı normal bir vaziyete girmiş 
oluruz. Demiyorum ki fiyatlar 1939 a döner. 
Fakat hiç olmazsa bugünden çok aşağı düşer. Fi
yatın hiç olmazsa kismî düşmesiyle ve kısmen 
de döviz kıymetlerinin yeniden ayarlanmasiyle 
bir ıslah elde edilir. Bu işlerde de başarılı, cid
dî bir mesai görülmemektedir. Hükümetin bir 
eksikliği bir yanlış tedbiri yüzünden büyük küt
leler büyük zarara girmektedir. Bunların telâ
fisi kabil olmamaktadır. Çünkü bunları telâfi 
etmek için ciddî ve ehemmiyetli bir tedbir alm-
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mamakta veya alınamamaktadır. Bu yüzden en 
çok sıkıntıya düşenlerden tabiî ilk olarak akla 
gelecek memeurlardır, emeklilerdir, dar ve de
ğişmez gelirlilerdir. Şimdiye kadar çok söylen
di, tedbir alınmadığı için yine de söylenebilir, 
orta halli bir memur büyük sıkıntı içinde yaşar. 
Eğer bu memurun çoluk çocuğu da varsa peri
şanlık içinde yaşar. Bu gayet açık bir hakikat
tir. Yüz lira 150 lira alan öyle memurlar var
dır ki bunların bir kaç çocuğu da varsa ayda 
bir iki gün sıcak yemek ya yer ya yiyemezler. 
Hele bu soğuk havalarda bunların sefaleti daha 
büyüktür. Bunları hepimiz biliriz. Bunların 
maaşları bir miktar artırılmıştır. Fakat bu neye 
yarar? Zaten bundan evvel bir kaç arkadaşımın 
tebarüz ettirdiği gibi bundan evvel Partinin kur
duğu bir komisyonda, bu gibi memurlara yüzde 
10 veya 15 fazla para verin demedik. Bunlara 
aynı mal verin dendi, yemeklik verin dendi. 
Çünkü bunlara para verdiniz mi aldıkları mal 
için muhtekir payı ödiyorlar. Köylüden 25 ku
ruşa alman buğdaydan yapılmış unun kilosunu 
70 kuruşa alıyor. Hükümet öyle tedbirler alma-
lıki, köylüden 25 - 28 kuruştan aldığı buğday
dan yapılan bulguru, unu, makarnayı, muhte
kir payı, vergi payı, fazla ulaştırma payı, ted
birsizlik payı ödenmeden bu gibi kimselere tes
lim edebilsin. Sonra memur başına değil, ba
şındaki nüfus başına versin. Bu da yapılabilir 
Bu zeytin ve pamukyağı içinde yapılabilir. Hal
buki hiçbir esaslı yardım yoktur, bu yolda hiç
bir ciddî adım yoktur, bu işlerde pusu1 asız, he
defsiz bocalamaktan başka bir şey görmüyoruz. 

Şunu tekrar ediyorum ve iyice bilmeliyiz ki 
memurları zarurette bırakmak kadar zararh bir 
siyaset yoktur. Bu çok pahalıya ödenir ve öden
mektedir 

Hükümetin tedbirsizlikleri yüzünden büyük 
zararlara uğrayan büyük bir kütle de ihracat için 
çalışan müstahsillerdir yani ihracat ürün'eri ye
tiştiren, incir, fındık, üzüm, palamut, tiftik, kıs
men de tütün vps^irevi yetiştirenlerdir. Bullar 
bu memleketin fiyatlariyle geçiniyorlar. Çün
kü buğdayını iç piyasadan alır, giyeceğini iç 
piyasadan alır, bu memleketin fiyatiyle yer, 
içer. Amma hayatı % 30 pahalılaşmış olan 
memleketlere mal satmak mecburiyetindedirler. 
Bunların sıkıntısını telâfi etmek için çareler 
vardır, ihracat primini artırmak, zaten «Altı
lar» heyeti de buna işaret etmiştir, bazı vergi-
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leri azaltmak ve saire. Amma olmuyor. Bunla
rı bu perişanlıktan kurtarmak için birşey yapı
lamıyor. Bu gibi müstahsillerin durumu hak
kında Ticaret Bakanlığı bütçesi sırasında ay
rıca konuşmak istiyorum. Onun için, bu ba
kımdan bunu burada keseyim. 

Bazı ufak kütleler vardır, önemsiz sayılabi
lir. Bir defa hiçbir yurttaşın sıkıntı çekmesi, 
sefalete düşmesi önemsiz değildir. Amma ka
labalıkları bakımından Önemsizdir, amma bi
rer örnektir. Bunlardan bir tanesini zikredeyim, 
aldırışsız siyasetimizin bir örneği olmak üzere. 

Orman Kanunu zaruri bir kanundur. Tabii 
buna katlanacağız ve katlanmaktayız. Yurdumu
zun geleceği için bu zaruridir. Bunda hiçbir 
münakaşa yoktur ve olamaz. 

Bu orman çalışmalarının birkaçı ile temas 
ettim. Bunlar hakkında pek çok şikâyet vardır. 
Benim şahsan temas ettiğim Turgutlu ve Gör
des işletmeleri başkanları idi. Bunları liyakatli 
ve makul adamlar olarak buldum. Bunlar hak
kında hiçbir şikâyetim yoktur. Yalnız merkeze 
ait olması lâzınıgelen bazı cihetler vardır ki, on
ların şikâyeti budur. Bazı köyler vardır, her 
türlü orman işinden menedilmiştir. Bunlar ba
badan oğul a ormandan geçinen ve kısmen olsun 
ormanı tahrip eden insanlardır amma bunları 
her türlü geçimden menetmemeliyiz, ne yapar
sanız yapınız demek de doğru olmaz. Bunlar 
vaktiyle orman tahrip etmişlerse gelenekten, 
görenekten birşey yapmışlardır. Ormana girer, 
odununu keser, kömür yapar, keçisini otlatır, 
odununu satar, onun yerine gider buğday alır, 
bu. suretle geçinir. Bazı köyler vardır ki, bun
ları işletmelerde kullanıyorlar. Fakat bazı köy
ler de vardır ki, civardaki ormanlar henüz işle
tilmiyor ve her türlü orman işinden menedilmiş-
lerdir. Bunlar hakkında başka şeyler de düşü
nülmüyor. Herhalde bunlara bir yer, bir yuva 
göstermek lâzımgelmez mi? Hiç olmazsa onlara 
başka bir yerde toprak verelim vesaire birşey ya
palım. Ne olacak bunlar? Böyle züğürt ve pe
rişan adamlardır esasen. Kendi başına nereye 
gitsin, ne yapsın? Mutlaka bir lâkaydî vardır. 
Bunlar 10 köy mü, 20 köy mü?... Yani belki de 
yüzlerce köydür. Kimse sahip çıkmıyor bunlara. 
Toplu olarak şunu diyeyim ki; bugünkü halin 
devamı, bu tutuşun böyle gitmesi, bu bocala
malar kendi başına büyük bir tehlikedir. Bunu 
böyle bilmeliyiz ve böyle davranmalıyız. Şimdi 
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bunlara yakın başka konulara geçeyim. 

Dolaştığınız vakit hemen her yerde veremin 
arttığından şikâyet edildiğini görürsünüz. Bazı 
yerlerde liste çıkarırlar; son üç ay için şu, şu 
adamlar veremden ölmüştür, diye. Bunlar, bu 
şikâyetler tabii uydurma birşey değildir. Her
kesin gözüne batacak şekilde ölüm vardır ki bu 
listeler yapılmıştır. 

Genel sayımda gördük, nüfus artışımız azal
mıştır. Bunu bir miktar askerin silâh altında 
bulundurulmasiyle izaha kalkışanlar oldu. Bu
nun tesiri olmuşsa da gayet cüzidir. Bir defa 
bunlar çocuk yapacak kadar senede izin alıyor
lar. Dolayısiyle mutlak olarak bunun bir mâ
nası yoktur. Ondan sonra seferber edilen erkek 
miktariyle nüfusun artışındaki tenakus birbiri
ni tutacak şekilde değildir. Dolayısiyle umumî 
sefaletin, umumî sıkıntının bir neticesi saymalı 
bunu. Ya çocuk ve insan ölümü artmıştır, yahut 
da. bu sıkıntı dolayısiyle doğum azalmıştır. Bu
nu böyle kabul etmeli. Yoksa seferberliği buna 
sebep göstermemelidir. Bu gibi muhakemeler 
kendikendimizi uyuşturmağa yarar, kendikendi-
mizi aldatmağa yarar. 

Şimdi deniliyor ki, bütün bunlara rağmen 
ulusumuzun ekonomik seviyesi yükselmektedir 
ve buna. delil olarak da şekerin, yağın, rakı
nın, sigaranın ve sairenin daha çok istihlâk edil
diği ileri sürülüyor. Bunu söylemeden önce bazı 
yönleri gözönünde tutmak lâzımdır. Köylümüz 
piyasadan pek az şeker alır. Pekmez ve benzerle
riyle şeker ihtiyacını teinin eder. Askere alınan
ların istihlâk ettiği şeker umumî iktisadi seviye
mizin yükselliğine delâlet etmez. Keza askere 
alınanların yağ istihlâki de ekonomik seviyemi
zin yüksekliğine delâlet etmez. Biz evvelce dışar
dan yağ getirtirdik. Şimdi zeytinyağı ihraç et
miyoruz ve sıkıntı çekmekte isek bu seviye yük
sekliğine delâlet etmez. Yanlış tedbirlerle toprak 
altına gömdürdüğümüz yağlar la başkadır. Da
hası var bu maddelerin çoğu eskiden kaçak ola
rak sınırlarımızdan yurdumuza girerdi, bugün 
dışarıya kaçıyor. Bu da önemsiz bir rakam sa
yılmamalıdır. Bu akıntının tersine dönmesini 
de iktisadi seviyenin yükselmesi mi sayacağız? 
Hayır, çünkü işgal altındaki memleketler ne olur
sa olsun mütemadiyen sömürülür, orada kıtlık 
hâsıl olur vo o memleketler her taraftan mal çe
ker. Bizden de bunun için mal çekmektelirler. 
Sayılarını kimse bilmez amma bizde de 30 - 40 
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bin kadar savaş zengini milyoner türemiştir. Bun
ların bir kısmı pek milyon sahibi değilse de yüz-
binlere malik bulunmaktadır. Bunlar aileleriyle 
beraber bir kaç yüz bini geçer. Her savaş zen
gini gibi bunların da fevkalâde ziyade ve ölçü
süz israfları seviye yükselmesi mi sayılacaktır? 
Bence bu işlerde muhakeme yürütürken çok titiz 
davranmalıdır, fazla iyimserliklere sapmak fay
dalı değildir uyuşturucudur, gevşeticidir ve ge
rektiği gibi çalışmaktan insanı alıkoyar. Bir şeyi 
olduğundan iyi göstermektense, kötü göstermek 
daha iyidir, hiç olmazsa daha fazla ve dikkatle 
çalışmayı mucip olur. 

Şimdi içimde bir korku vardır ve bu çok kişi
de görülüyor ve duyuluyor. Halk iktisadi duru
mun kötü gitmesinden ve bir türlü düzelmiye yüz 
tutmamasından ve bu sıkıntıdan o kadar bıkmış
tır ki, bazan bu durumun baştakilerin kabiliyet-
sizliklerine, kifayetsizliklerine değil, de bazı 
prensiplere atfediyor. Yani devletçilik, sanayi
leşme ve saire ve saire prensiplerin bu vaziyeti 
ihdas ettiği zannma kapılıyor. Bir zaman gele
cek tir ki, illallah bu sanayileşmeden, illâhlah bu 
Devletçilikten diyecekler çıkacaktır ve bu öyle 
bir hal alacaktır ki, kimse önüne duramaz. Biz 
bu hal hâsıl olmadan işlerimizi düzeltmeliyiz. 
îş iyi gidiyor diye kendimizi avutmamalıyız. 
Bir fırtına esmektedir. Onu görmemek, gözünü 
yummak fena ve acı bir şeydir. Bu yolda pro
pagandalar yapılmaktadır, bazan şuursuzca ya
pılmaktadır. Bazan her türlü ölçü unutularak 
yapılmaktadır. Savaştan öncede böyle idi, Pa
halılık vardı, denilmektedir ve harpten önceki 
hafif pahalılık bugünkü hiçbir ölçüye gelmeyen 
fahiş pahalılığın bir başlangıcı gibi gösterilmek 
istenilmektedir. Bu çok fena bir şeydir. Bu 
harpten evvel başlamış olan sanayileşme plânı 
için halkta bir nefret uyandırabilir. Hepimizin 
bildiği gibi hakikat o değildir. Hakikat işlerin 
eksik ve yanlış tutuluşundadır. Hükümetin gös
tereceği en büyük yurtseverlik halka demek ola
caktır ki, ne harpten evvelki yapılan işlerde, ne 
prensiplerde eksiklik yoktur demelidir, ve yine 
söylüyorum; bu Hükümetin ekonomik alandaki 
tutuşunu beğenmiyorum. Onun yerine bu işleri 
daha iyi yapacak bir Hükümetin gelmesini isti
yorum ve bu gerek yurdda ve gerekse dışarda 
bizi kuvvetleştirir. 

Geçen yıl dediğim gibi bütçeyi genel işlerin 
görülmesi için bir kanun addediyorum. Ona ve-
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reeeğiın oy Hükümete güven oyu sayılmamalıdır. 

Sonra çok büyük ve alttan alta işlemeye baş
layan bir propagandaya ve en büyük derdimize 
gelmek istiyorum. 

Bu derdin başlangıcı ve temeli, yıllardanberi 
ekonomi işlerinin her gün biraz daha kötü git
mesi ve bu işleri bu düzensizlikten kurtarma kabi-
liyetsizliğidir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat 
deniyor ki, Kamutay, 'Türkiye Büyük Millet Mec
lisi buna çare bulamıyor. Dolayısiyle Kamutay 
ve Hükümeti denetleme cihazı işlemiyor. Kusu
rumuzun büyük kısmı bizlerdedir. Bu propa
ganda yürüyor ve bunu kuru bir tenkit saymak 
ve ona göre muhakeme yürütmek en büyük hata 
olur. Bunu yurtseverliğine hiç şüphe edilmeyen 
kimseler söylemektedir ve açıkça söyliyenler de 
vardır. Dolayısiyle biz bu cihazı tashih etmeli
yiz. 

Şimdi esasa ne ad verilirse verilsin, Hüküme
ti denetlemekle mükellef olan cihazı, icra kuv
veti aday gösteriyor, hakikat budur. 

Yani bizi aday olarak gösteren kimlerdir! 
Onları denetlemekle mükellef olduğumuz kimse
lerdir. Halk bu adaylara niçin oy veriyor? Şanlı 
geçmişe bakıyor, şeflerin perestişine bakıyor. 
ölmüş olan Şefin ve bugün mevcut olan Şefin 
perestişine bakıyor, onlara rey veriyor. Hükü
mette olmanın bahşeylediği perestişe rey veriyor. 
Ancak sonra görüyor ki, bu kendisine gösteri
len ve kendi oyu ile saylav olan adamlar gerek
tiği gibi işlemiyor. Dolayısiyle bu son yılların 
tecrübesi göstermiştir ki, bu seçimin geleneği ta 
büyük zafere kadar dayanır ve aşağı yukarı 
oradan gelmektedir. Bunu değiştirmek lâzımdır. 
Sade bizim seçimimizde değil, Parti kademele
rindeki seçimler, hattâ kooperatiflerdeki seçimler 
dahi başka biçimde olmalıdır. Bir çok parti se
çimleri için ad söyleniyor. îstiyen kolunu kal
dırsın deniyor. Kısmen nezaket icabı, kısmen de 
şu veya bu sebeple kol kaldırılıyor. Bu da kalk
malıdır, yasak edilmelidir. 

Benim düşündüğüm ve gitgide yayılan şey ve 
bu rejimin perestişinin yükselmesi gereken şey 
adayların merkezden değil, illerde ve ilçelerdeki 
teşkilât göstermelidir. Bu teşkilât tamamen ser
best surette seçilmiş bir teşkilât olmalıdır. (Mer
kezde kim gösterecek sesleri). Derdimizinbaşı bu
dur. Hükümet denetlenemiyor. 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Daha nasıl denet
leyeceksin. 
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î. ARVAS (Van) — Onu kendi kuracağınız 

partide yaparsınız. 
H. R. ÖYMEN (Bolu) — Buradaki tenkidi

nizle bu sözü kendiniz tekzip ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
H. BAYUR (Devamla) — Deniliyor ki, hiç

bir vakit yurdumuzda bu kadar tartışma olma
mıştır. ; gerek Kamutayda gerek basmda bu ka
dar serbest konuşulmamlştır. Fakat mühim olan 
serbest konuşmak, yazmak, yazmamak değil. Da
ha çok işlerin düzelmesindedir. Halk görüyor-
ki, konuşulsun, konuşulmasın, yazılsın, yazılma
sın işler düzelmiyor. Maksat işlerin düzelmesidir. 
Biz işleri ister konuşarak ve yazarak düzeltelim, 
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ister konuşmıyarak, yazmryarak düzeltelim, lâ
zım olan düzelmesidir. Bu olmuyor. 

Yine söylüyorum, çoğunlukta olan saylavlar 
mühimdir. Çünkü oy onlardadır. Madem ki, is
tenmiyor bu konu üstünde konuşmaklığım, ben 
de kesiyorum. Fakat fikrimde gayet musırrım 
ve tek çıkar yol bunu görüyorum. 

BAŞKAN — Salim Altuğ... 
BAŞKAN — Yedi sekiz arkadaş daha söz al

mıştır. Arkadaşlar sıkıldılar galiba (Yarın ses
leri). O halde yarın saat ondörtte toplanmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1946 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 29 . IX . 1945 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Genel Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Başbakan 
#• Saraçoğlu 

Hükümetin Genel Bütçe Kanunu tasarısı 

1946 yılı Genel Bütçe Kanunu tasarısı ve ekleri Anayasanın 95 nci maddesi gereğince 29 Eylül 
1945 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulmuşturr. 

4698 sayılı kanunla bütçe yılı başlangıcı Ocak ayına alınması üzerine 1945 yılı için Haziran -
Aralık 1945 devresi için 7 aylık bir bütçe kabul edilmiş olduğundan, 1946 yılı için hazırlanan bu 
bütçe tasarısı, Ocak 1946 yılından itibaren Devletin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ilk büt
çedir. 

Gider bütçesi toplamı (875 616 664) lirası âdi ve (115 000 000) lirası olağanüstü masraflar kar
şılığı olmak üzere (990 616 664) lira, gelir tahminlerinin toplamı ise (894 620 000) liradır. 

Gider bütçesinin olağanüstü kısmı yalnız olağanüstü Millî Savunma ihtiyaçlarının gerektirdiği 
miktardır. 

Bütçe açığını teşkil eden (95 996 664) liradan (9 000 000) lirası büyük su işleri, (10 000 000) 
lirası demiryolları yapıları için 3483 ve 4625 sayılı kanunlara dayanılarak yapılacak borçlanmalarla, 
(26 996 664) lirası 4060 sayılı kanun gereğince elde edilecek (50 000 000) lirası da özel kanunu 
gereğince yapılacak uzun süreli bir iç istikrazla kapatılacaktır. 

Bu vaziyete göre 1946 yılı içinde yapılacak Devlet masraflarının % 90,04 vergilerle ve geri 
kalan % 9,06 istikrazlarla karşılanacaktır. Bayındırlık işleri ve sermaye tahsisleri gibi kalkmma ve 
ekonomik 'cihazlanma mevzularma müteallik olarak bütçelerin altıncı kısımlarında yer alan öde
nekler tutarı (104 658 906) lira olduğuna göre, bütçe açığını kapatmak üzere yapılacak borçlanmala
rın, faydası nesillere intikal edecek müsmir işlere tahsis edilmiş olduğu görülür. 

Maaşlı ve ücretli Devlet memurlarının aylıkları arasındaki farkın, kaldırılması, bu suretle ücretli 
tp$m.urlara nazaran harbin ve buhran yıllarının yarattığı geçim şartlarından nispeten daha fazla soft-
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teessir bulunan maaşlı memur sınıfı istihkaklarını ücretli emsalleri seviyesine çıkarmak, diğer, taraf
tan kendileri için de ücretliler gibi aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle ve tek sistem içinde tekaüt
lük hakkı tesis etmek düşünülmüş ve bu maksatla bütçeye (36 000 000) lira konulmuştur. 

Buhran yıllarının ve alman olağanüstü Millî Savunma tedbirlerinin zaruretiyle kabarmış olan dal
galı borçların sistematik bir şekilde süratle bertaraf edilmesini sağlamak üzere Devlet borçları büt
çesinde mevcut ödeneğe (90 000 000) lira eklenmiştir. 

Gider kısmının arzettiği esaslı bir hususiyet de harb yıllarında süratle artmış olan olağanüstü 
Devlet masraflarından (200 000 000)ı lira civarında bir miktarın azaltılmasına imkân sağlanmış ol
masıdır. 

Gelir kısmına gelince; olağanüstü hallerin gerektirdiği ihtiyaçlar karşısında ihdas edilmiş olan 
Torak Mahsulleri Vergisiyle ihracat Vergisi bütçe yılı başmdan itibaren kaldırılmaktadır. Toprak 
Mahsulleri Vergisinin kaldınlmasiyle fedakâr Türk çiftçisi, geçen üç yıl fenagatle katlanmış oldu
ğu (100 - 120) milyon liralık bir vergi külfetinde en kurtulmuş olacaktır. 

Bütçe Kanunu tasarısında, lüzum kalmadığına göre 23 ncü madde kaldırılarak geçen yıla naza
ran başkaca bir değşiklik yapılmamıştır. 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 

Büyük Millet Meclisimin 1946 yılma mahsus olmak üzere hazırlanan bütçe tasarısı hizmetliler 
ve nakil vasıtaları kadrolarını ihtiva eden (D) cetveliye birlikte Yüksek katlarına sunulmuştur. 

' (6 047 064) lira olarak kabul olunan 1945 yılı yedi aylık bütçesinin seneliği hesaben (9 477 638) 
liradan ibaret olması lâzımgeldiğine göre 1946 yılma ait olan bu tasarının genel toplamı (1583 892) 
lira fazlasiyle (11 061 530) lira olarak bağlanmıştır. 

Fakat, bu tasarının çeşitli bölüm ve maddelerindeki artırmalar heyeti mecmuasının hakikî 
miktarı (1 623 476) lira olup bu meyanda ayrıca üç maddede yapılan (39 584) liralık bir eksilt
menin her iki seneye ait bütçeler mukayesesinin tesisin de bu rakamdan çıkarılmış olmasından bu
nun mütebaki kısmı olan (1 583 892) lira bu itibarla fazla miktar olarak gösterilmiştir. 

Tasarının tetkikinde görülececği üzere bu fazlalığın (1 400 000) lirası inşasana devam elilmekte 
olan yeni Büyük Millet Meclisi binası için hazırlanan proje ve plânlarına göre sarfına mecburiyet 
hâsıl olacak masrafların karşılığına (tahsis edilmiş olmasından, 

Geri kalan (223 476) İdrasından (5 932) lirasının 4598 sayılı kanun hükümleri gereğince 
1946 yılı zarfmda terfileri yapılacak memurlara verilecek üst derece maaş farklarından, 

(37 159) lirasının da hizmetliler kadrosunda yapılan ilâvelerle içinde bulunduğumuz olağan
üstü hallerin geçinme hususunda yarattığı büyük müşküller ve hariçte temin olunan daha fazla 
kazançlar sebebiyle az ücretli vazifelere rağbet gösterilmem esinden naşi bir kısım ücretlere ilâve
ler yapılmasında j , , 
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Millî Saraylardan bir kısmında harabinin önüne geçilebilmesini temin maksadiyle yapılması 

hakiki bir ihtiyaç halinde mütalâa olunan onarma karşılığı olarak onarma giderleri tertibine(122 864) 
lira bir tahsisatın ilâvesinden; 

Basımevindeki eskimiş olan dört adet dizme makinesinin yerine alınmasına zaruret duyulan ye-
u nileriyle yedek aksama mahsus olmak üzere hakikî ihtiyaçlar saikasiyle basımevi giderleri tertibine 

(47 520) lira gibi bir miktarın fazla konmasından ve mütebaki (10 001) lirayı teşkil eden miktarın 
da mahiyetleri bakımından dayandığı kanunları-a icabı olarak bazı bölüm ve maddelere zaruri ola
rak yapılan cüzi zamlardan ileri gelmiştir. 

Binaenaleyh gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerek bunun dışında kalan bütün bölüm ve 
maddelere konan rakamların hesabında bunların müstenit oldukları kanunların istilzam eylediği ne
ticeler Ölçü olarak kullanılmış olduğu gibi zaruret ve mecburiyet hissedilmeyen herhangi bir iş için 
en ufak bir rakamın tasarıda yer almasına imkân vermemek yolunda elden gelen bütün gayretler 
sarfedilmiştir. 

Esaslı ve derin incelemelere dayanılarak 1946 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında sadece bir 
sene içinde yapılması gerekli hizmetler karşılığı olarak tesbit edilen (11 061 530) liralık tahsisatın 
kabulüne müsaade Duyurulmasını saygılarımızla Yüksek tasviplerine arzeyleriz. 

OUMHUBBAŞKANLIĞI 

İ. — 1945 senesi yedi aylık bütçemize nazaran 31, 32, 33, 35 ve 36 ncı fasıllara bir şey ilâve 
edilmemiş yalnız yedi aylık miktar on iki ay üzerinden yapılmıştır. 

2. — 34 ncü fasıldaki (2 076) lira fazlalık hizmetliler kadrosuna bir Metrdotel ilâvesinden ileri 
gelmektedir. 

3. — 38 ned fasılda gösterilen (12 000) on iki bin lira 926, 927, 928, 929, 930, 931 ve 942 yılDa-
nna ait telefon mükâlemesi borcu olup şimdiye kadar tahsisatı olmadığından ödenememesinden ötürü 
1946 yılında ödenebilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ilâve edilmiştir. 



SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1945 yılı 7 aylık bütçe yekûnu (737 773) lira olmasına göre 12 aylığı (1 169 184) liradır. 1946 
yılı bütçesi ise (47 893) lira noksaniyle (1 121 291) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Şöyleki: 
Bölüm 39 : Bu bölümün birinci memurlar aylığı maddesine 1945 yılı 7 aylık bütçesine göre fazla 

görünen (2 727) lira, bu yıl içinde kanuni terfi müddetlerini bitirerek ehliyetleri sabit olan memur
lara 4598 sayılı kanun gereğince bir üst derece aylık verilebilmesini temin maksadiyle ilâve edil
miştir. 

Bu bölümün ikinci maddesine 1945 yılı bütçesinde olduğu gibi ilerde ihtiyaç hâsıl olursa mü
nakale suretiyle ödenek teinin edilebilmesi için (1) lira konmuştur. 

Bölüm 40 : Bu bölümün birinci 4644 sayılı kanun gereğince verilecek ücret farkı maddesine 
1945 yılı bütçesine konulan ödeneğe lüzum kalmadığından bu yıl bütçesine konulmamıştır. 

İkinci hizmetliler ücreti maddesine konulan (36 989) lira ödenek (D) cetvelinde yazılı hizmetli
lerin olağanüstü zamlariyle birlikte ücretlerine tekabül etmektedir. 

Bu maddeye konulan ödenekte 1945 anlı 7 aylık bütçesine göre (283) lira noksanlık vardır. 

Bu da tekaüt aidatı olarak kendilerinden kesilen paralar çıktıktan sonra kalan ücretlerine ola
ğanüstü zam hesap edilmekte olmasından ileri gelmektedir. 

41 nci geçici tazminat bölümünde 1945 yılı bütçesine göre görünen (876) lira fazlalık: 39 ncu 
bölümde arzedildiği veçhile terfi edecek memurların tazminat farkından mütevellit bulunmuştur. 

Bolüm 42 : Bu bölümün birinci çocuk zammı maddesine konulan ödenek şimdi verilmekte olan 
çocuk zammı miktariyle birlikte hâsıl olacak ihtiyaç gözönünde tutulmak suretiyle (20 640) lira 
olarak konulmuştur. 

42 nci bölümün ikinci ve üçüncü doğum ve ölüm yardımları maddelerine tahmini olarak geçen 
yıl bütçesine göre ikinci maddeye (2 000), üçüncü maddeye (1 000) lira ödenek fazla konulmuştur. 

Dördüncü aynı' yardım maddesine konulan Ödenek ayda (15) lira hesabiyle ve mevcut memurlar 
ve hizmetliler kadrosuna göre tesbit edilmiştir. 

Bölüm 43 : Bu bölümün 2, 3, ve 5 nci maddelerine konulan Ödenek 1945 yılı 7 aylık bütçesinde 
yazılı miktara göre 12 aylık olarak hesap edilmiş ve birinci maddesine (1 335) lira noksaniyle öde
nek konulmuş, 4 ncü ısıtma maddesine konulan ödenek ise geçen yıl bütçesiyle kabul edilen öde
neğin ayni bulunmuştur. 

Bölüm 44 : 1945 bütçesinin 12 aylığına göre bu bolümden (1 000) lira noksaniyle ödenek iste
nilmiştir. 

Bölüm 45 : Bu bölümün birinci maddesine P. T. 1*. idaresinden istenilen miktar aynen ödenek 
olarak konulmuştur. 

İkinci telefon maddesine 1945 yılı bütçesine göre yapılan sarfiyat gözönünde bulundurulmak su
retiyle (1 983) lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 

46 nci bölümdeki başkanlık otomobili giderlerine onarma dolayısiyle 1945 yılı bütçesine göre 
(750) lira ilâve edilmiştir. 



47 nci bolüme konulan ödenek miktarı 1945 yılı 7 aylık bütçesine nispetle 12 aylık olarak he
sap edilmiştir. 

48 nci giyecekler bölümüne konulan ödenek miktarı bu yıl içinde hizmetlilere palto yaptınlmıya-
cağı için 1945 yılı bütçesine göre (2 500) lira noksaniyle konulmuştur. 

Bölüm 49 : 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi ve yolluklar bölümüne konulan öde
nek şimdiye kadar yapılan masraflar gözönünde tutulmak suretiyle (8 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. ' 

50 nci kitap ve dergiler gideri bölümünün birinci satmalma karşılığı maddesine konulan ödenek 
1945 yılı bütçesine göre hesap edilmiş ve ikinci kararlar dergisi, kâğıt baskı ve yayım giderleri ve 
kararları sıralama ve toplama maddesine; baskı ücretlerinin ve kâğıt bedelinin artmış olması hase
biyle 1945 yılı bütçesine göre (750) lira fazla ödenek konulmuştur. 

51 nci onarma bölümünde görülen ödenek miktarı 1945 yılı bütçesine uygun olarak konulmuştur. 

Bölüm 52 : Bu bölümde 1945 yılı bütçesiyle verilen ödenek senesi içinde sarfedilmiş ve 1946 
yılında ayni iş için ödenek alınmasına lüzum kalmamış olduğundan bunun yerine Sayıştay binasının 
alt kısmındaki belgeler saklağma hücum etmekte olan suların önlenmesi hususu Bayındırlık Ba
kanlığından gönderilen Fen heyetinin gösterdiği kesin lüzum ve zaruret üzerine Sayıştay binası etra
fında yapılması gereken dranaj masrafı için adı geçen bakanlık fen heyeti tarafından düzenlenen 
keşif gereğince (60) bin lira ödenek konulmuştur. 

53 ve 54 ncü bölümlerdeki ödenek 1945 yılı bütçesine nispetle hesap edilmiştir. 

55 ve 56 nci geçen ve eski yıllar bölümlerine konulan ödenek bazı borçlar gözönünde tutulmak 
suretiyle konulmuştur. 



BAŞBAKANLIK 

B. M. 

57 Başbakan ödeneği: 
Geçen yıl bütçesine göre yıllık tutarı olan (9272) lira aynen konulmuştur. 

Aylıklar: 
Memurlar aylığı: 
Bu bölümün ödeneği geçen yıla göre (200 700) lira tutmakta ise de 4598 sayılı kanunun 
uygulanması sonucu olarak kadro üstünde tazminat ve terfiler için 1946 yılında (1860) li
raya ihtiyaç hâsıl olmuş ve ödenek miktarı bunun ilâvesi suretiyle (202 560) lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

2 Açık aylığı: 
Bir lira konulmuştur. 

59 Hizmetliler ücreti: 
Bu bölüm ödeneği geçen yıla göre (49 430) lira tutmaktadır. Ancak (T)) cetvelinde bazı 
değişiklik ve ilâveler yapılmasına zaruret hasıl olmuş ve bunun istilzam ettiği (4 140) 
liranın ilâvesi suretiyle bu bölüme ait ödenek miktarı (53 570) lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

60 Geçici tazminat: 
Hecen yıla göre bu bölümün ödeneği (17 005) lira tutmaktadır. 4598 sayılı kanunun uy
gulanması sonucu olarak kadro üstünde terfi edeceklerden bir kısmına verilecek geçici 
tazminat miktarının da üst derece üzerinden verilmesi icap edeceğinden 1946 yılı için 
Imnun tutarı olan (624) liranın ilâvesi suretiyle bu bölümün ödeneği (17 628) lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

61 Zamlar ve yardımlar: 
Geçen seneki uygulamadan edinilen kanaata göre bu bölümün birinci maddesinden 304, 
ikinci maddesinden 143 ve üçüncü maddesinden de (285) liranın indirilmesi mümkün 
görülerek birinci madde (6 500) ikinci madde (5 000) ve üçüncü madde de (4 000) lira 
olarak konulmuş ve memur ve hizmetlilerin kadro sayısına göre aynı yardım miktarı 
(29 700) lira tuttuğundan dördüncü madde ödeneğide geçen seneye nazaran (720) lira ek
siğiyle (29 700) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Merkez büro giderleri: 
Kırtasiye 
Ambarda mevcut stokların tükenmesi ve fiyatların yükselmesi hesabiyle (500) lira ilâve 
edilmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Evrak ve muamelât yazı işleri kalemleri için lüzumlu dosya dolapları ve yazıhaneler ile 
yol halısı alınmasını temin için bu bölüme (1 130) lira ilâve edilmiştir. 

3 Aydınlatma : 
Ampul fiyatlarının yükselmesi hasebiyle bu bölüme (95) lira ilâve edilmiştir. 

5 öteberi giderleri : ' 
Malzeme fiyatlarının yükselmesi hasebiyle (572) lira ilâve edilmiştir. 
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1,2,3, ve 5 îller büro giderleri : 
Yıllık tutarları aynen konulmuştur. 

4 Isıtma : 
istanbul'da Arşiv Genel Müdürlüğüne ait tadilen yeniden inşa edilen binada tesis edil
miş olan kaloriferler için İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünün raporu ile tesbit edilen 30 
ton kok kömürü ihtiyacını karşılamak üzere mevcut (428) lira ödeneğe (822) lira ilâve 
edilmiştir. 

Basılı kâğrt ve defterler : 
Kâğıt fiyatlarının yüksekliği dolayısiyle (35) lira eklenmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri: 

P. T. T. Genel Müdürlüğünün verdiği istatistiğe göre bu maddeye (478) lira eklen
miştir. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Tesis ve mükâleme ücretlerinin arttırılmasından (1 572) lira ilâve edilmiştir. 

Taşıt giderleri : 
1 Başbakanlık otomobilleri : 

Benzin, malzeme ve tamir ücretlerinin yüksekliği hasebiyle bu maddeye (1 285) lira ilâ
ve edilmiştir. 

2 Başka taşıtlar : 
Birinci maddeye yapılan zammı kısmenkarşılamak üzere (285) lira indirilmiştir 

Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Yıllık tutarı olduğu gibi konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Yıllık tutarları olduğu gibi konulmuştur. 

Giyecekler *: 
Yıllığı (7 715) lira tutmakta ise de (6 500) lira kâfi geleceğinden (1 215) lirası indi
rilmiştir. 

Tedavi giderleri ve yollukları: 
Yıllık tutarı olan (3 580) lira olduğu gibi konulmuştur. 

Basımevi giderleri: x 

1 Ücret ve yevmiyeler: 
ingiltere ile yapılan ticaret anlaşmasına göre açılan kredi kontenjanından Devlet Mat
baası ihtiyacı için sipariş edilmiş bulunan muhtelif baskı, kırma, keski makinelerinin 
1946 yılında peyderpey yurdumuza getirilip montajlarının yapılması sözleşmeleri, ica
bından bulunmasından dolayı bu makinelerin işletilmesi için yeniden almacak makinist 
ve sair işçilerin gündeliklerine karşılık olmak üzere bu maddeye (19 239) lira eklenmiştir. 

* 
2 Mamul ve.iptidai maddeler: 

Kırtasiye genel müdürlüğünce kâğıt fiyatlarına 1945 yılında yapılmış olan zammı kar
şılamak üzere bu maddeye (2 857) lira ilâve olunmuştur. 
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Demirbaşlar: 
Bütçeyi denkleştirmek için bu bölümden (195) lira indirilmiştir. 

Diğer işletime ve yönetim giderleri: 
Birinci maddede alınacağı izah edilen makineleri işletme ve diğer giderlerine karşılık 
olmak üzere (4 572) lira eklenmek suretiyle bu maddeye (20 000) lira olarak konul
muştur. 

Örtülü ödenek: 
(2141000) lira olarak bütçeye konulmuştur. """' 

Arşiv genel giderleri: 
Yıllığı (45 000) lira tutmakta olup (D) cetvelinde yapılan ücret zamları dolayısıyle arşiv 
idaresinin 4 odacısına yapılan zammı karşılamak üzere bu bölümden (500) lira indiril-
miştr. 

Devlet Basımevi giderleri: 
Bölümü muhafaza için bir lira konulmuştur. 

Emekli keseneği: 
(2 000) lira olarak konulmuştur, » 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Aylıklar: 

Memurlar aylığı. : 
Kadroya göre fevkalâde zammiyle birlikte aylıkların seneliği (312 126) lira tutmakta
dır. Kadro üstünde aylık alan memurların aylık farkları olarak (42 743) lira eklenerek 
(354 869) lira konulmuştur. 

Açık aylığı : 
Bir lira konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti : 
Yıllık tutarı (18 960) lira ise de uzun zamandan beri değişiklik yapılmamış olan hizmet
liler ücretlerinin diğer emsalleri seviyesine çıkarılması için 1946 yılı D cetvelinde ki hiz
metlilerin yalnız ücretlerinde bazı ufak zamlar yapılmış ve ödeneği (21 871) lira tuttu
ğundan bütçeye bu miktar konulmuştur. 

Geçici tazminat : 
Kadroya göre seneliği (39 900) liradır. Bütçeye bu (39 900) lira olduğu gibi konul
muştur. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 
Çocuk zammı : 
Yıllık tutarına nazaran 114 lira noksaniyle (5 000) lira konulmuştur. 
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2 Doğum yardımı: 
Yıllık tutarına ve şimdiye kadar ki uyggulanışına göre (1 143) lira noksaniyle (4 000) lira 
konulmuştur. ___ 

3 ölüm yardımı: 
Bu da (2 286) lira noksaniyle (8 000) lira olarak konulmuştur, 

2 Aynı yardım : 
Kadroya'uygun olarak (24 İ20) lira konulmuştu*. j 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Kırtasiye fiyatlarının artırılmış olmasına binaen bu bolüme (1 080) lira eklenmek sure
tiyle (3 000) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Uzun zamandanberi ödenek bakımından esaslı bir yardım görmemiş olan bu tertibin ihti
yacı pek ziyade ise de şimdilik bütçenin verdiği imkân nispetinde (515) lira eklenerek 
(3 500) lira konulmuştur. 

3 Aydınlatma:-
Yıllığına göre (4) lira indirilerek (1 170) lira konulmuştur. 

4 Isıtma: 
Vâki sarfiyata göre ödeneğinin yetişmiyeceği anlaşılarak bu maddeye (375) lira eklen* 
mistir. 

5 Öteberi giderleri: 
Uşyâ fiyatlarının artması yüzünden bu maddeye de (929) lira eklenerek (3 500) lira 
konulmuştur; 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Yıllık tutan (1 430) lira aynen konulmuştur. , 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
İ Posta ve telgraf ücretleri: 

P. T. T. Genel Müdürlüğünün verdiği istatisliğe göre (737) lira eklenmek suretiyle 
(1942) lira konulmuştur. 

2 Telefon Ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Tesis ve mükâleme ücretlerine yapılan zam dolayîsiyle bu maddeye de (188) lira eklen-
mistin 

--* 
Başkanlık otomobil giderleri: 
Tamir ve malaeme ücretlerindeki fark dolayisiyle bu bölüme de (215) lira eklenmiştir. 

Volluklâr: 
İ Sürekli görev, yolluğu t A* 

Yıllık ödeneği (500) lira aynen konulmuştur. 

6 Geçici gofev yolluğu* 
Yıllık ödeneği (74Ö) liraya bir lira eklenerek (750) lira konulmuştur. 

Tedavi giderleri ve yolluifclar: ; . ^ ' "' . 
Yıllık tutarı (1 915) liradan 15 lirası indirilerek (1 900) lira konulmuştur^ 
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Kitap ve dergi giderleri: 
Kitap ve dergi satmalına karşılığı: 
(492) lira olnn yıllık ödeneğine 8 lira eklenerek (500) lira konulmuştur. 

Kararlar dergisi: 
Bu maddeye de (52) lira eklenerek tam (1 000) lira konulmuştur. 

Emekli keseneği karşılığı: 
Yıllık tutarı (771) liradan 1 lira indirilerek (770) lira konulmuştur. 

BASIN VE YAYIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıklar : 
Memurlar aylığı : 
Geçen yıl kadrosuna göre 12 aylığı (470 264) lira olup buna (L) cetvelinden çıkarı
lan 70 liralık iki basın at'eşesi, 50 liralık iki ateşe muavininin aylık ve temsil Ödenekleriy
le fen heyeti reisliğinin 60 liralık bir mütercimi ve radyo dairesi müdürlüğünün 70 li
ralık bir radyo istasyon müdür muavini kadrosunun tu tan olan 49 271 liranın ilâvesiyle 
(519 535) liraya baliğ olmuş ve 4644, 4598 sayılı kanunlar gereğince ücretten maaşa ge
çenlerin üst derece farklariyle kadrosuz terfi farklarını karşılamak üzere Maliye Ba
kanlığınca verilen (38 136) lira ilâve edilerek (557 671) lira olarak tesbit edilmiştir. An
cak bütçeye konulan (569 354) lira ile (557 671) lira arasındaki (11 683) lira fark Maliye 
Bakanlığrnca 1945 yılı bütçesinin yıllığının (481 947) lira olarak kabul edilmiş olmasın
dan mütevellit bulunmaktadır . 
Açık aylığı : ^ . . . . . . . . . . . ~ . - , . . _ 

ödeneği bir liradan ibarettir. 

Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl kadrosuna göre 12 aylığı (582 947) lira tutmaktadır. Bundan 18 kadro ile kar
şılığı (45 848) lira tenzil edilmiş ona mukabil yeni ihdas edilen film servisi ve haberler 
dairesiyle fen heyeti reisliği için ceman (47 945) yılı (E) cetvelinden 1946 yılı (D) cet
veline naklolunan 8 ve radyo istasyonu için bir aded Diskotek şefliği kadrosiyle^ bir aded 
bülten teksir makinisti kadrosu ve Basın ateşelikleri için üç aded mahalli kâtip ve dak
tilograf ile üç odacı kadrosu ki toptan 63 kadro karşılığı (146 380) liranın ilâvesi sure
tiyle (683 479) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Geçici tazminat : 
1945 yılı bütçesine nazaran 12 aylığı (44 772) lira olarak görülmekte, ise de merkeze ait 
olup 1945 yılında İstanbul Mıntaka Müdürlüğü emrine verilmiş olan bir memur kadro
sunun geçici tazminatı olan (180) lira dâhil edilmemiş olduğundan kadroya göre tu tan 
44 952 liradır. (L) cetvelinden çıkarılan 60 ve 70 liralık iki kadronun geçici tazminatı 
olan (528) lira ile 4598 sayılı kanun gereğince kadrosuz teklifler karşılığı olarak tesbit 
edilen (1 596) liranın da ilâvesiyle (4 r 067) lira konulmuştur. 
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95 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar : 
1 Çocuk zammı : 

Geçen yılki uygulanışa göre (17 285) lira konulmuştur. 

2 Doğum yardımı : 
Geçen yılki uygulanışa göre (6 800) lira konulmuştur. 

3 Ölüm yardımı : 
Geçen yılki uygulanışa göre (5 000) lira konulmuştur. 

4 Aynı yardim î 
Geçen yıl kadrosuna göre 22 aylığı (93 600) lira tutmaktadır. Buna L cetvelinden çıkarıl
mış olanlardan iki memurun aynı yardım tutarı olan (360) lira ile D cetveline ilâve edi
len hizmetlilerin ayni yardımı olan (7 020) liranın ilâvesiyle (100 980) lira ödenek konul
muştur. _ 

96- Büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yılm 12 aylık ödeneğine nazaran (143) lira noksandır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın 12 aylığı (15 943) lira olup bu sene (57) lira fazla ile (16 000) liradır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılm 12 aylık (4 285) liradır. Haberler servisinde geceleri sabaha kadar mesainin 
devam etmesi ve dış yayın dairesi için Yenişehirde ayrıca bir bina kiralanmış bulunması 
dolayısiyle artan aydınlatma giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (1 715) lira zam ya
pılmıştır. 

4 Isıtma: 
Geçen yılm 12 aylık tutarından (428) lira noksandır. 

5 öteberi giderleri : 
Geçen yılın 12 aylık tutarının aynıdır. 

97 Basılı kağıt ve defterler : 
Geçen yılın 12 aylığı (1 715) liradır. Bu sene (15) lira noksaniyle (1 700) lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

98 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
1 Posta ve telgraf ücretleri : 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünce 1946 yılı için (2 922) lira istenildiğinden bu mad
deye aynı miktar konulmuştur. Ve geçen seneki ödeneğe nazaran (553) lira bu tertipten 
indirilmiştir. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesinde 12 aylığı (34 285) lira tutmaktadır, Bu Ödeneğin kifayet etmiye-
eeği anlaşılmaktadır. ' Bundan başka Dış işleri Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine 
bazı elçilik ve konsolosluklara telgrafla haber servisi ihdas edildiğinden 1945 yılı içinde 
Ağustostan itibaren başlıyan bu servis için (30 000) liralık munzam ödenek istenilmiş
tir. Yabancı memleketlere çekilecek olan bu telgraf masrafları yılda (60 000) lira tuta-

\ cağı tahmin edildiğinden bu sebep dolayısiyle (96 000) lira ödenek konulmuştur. 
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99 Kira karşılığı : 
Geçen yıl bütçesinin 12 aylık tutarı (36 857) lira olup bu sene için (1 857) lira noksaniyle 
(35 000) lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak bu günkü vaziyette verilen kira bedeli tu
tarı (32 734) lira ise de artan (2 266) lira ile ayrıca bir depo daha tutulması zaruridir. 

100 Taşıt giderleri: *• 
1 Taşıt giderleri: . . . . .„••. ,,.«-*,- * ? „ 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 12 aylığı (21 428) liradır. Motorlu taşıtların eskimiş ve 
yıpranmış olması dolayısiyle tamir masrafları gittikçe artmakta olduğundan bunları kar
şılayabilmek üzere bu maddeye (3 572) lira zam yapılmıştır. 

2 Motorsuz taşıtlar satmalma giderleri: 
Geçen yıl bütçesine bisiklet mubayaası için (1 000) lira ödenek konulmuş ise de piya
sada yeni bisiklet bulunması kabil olmadığından ancak iki aded kullanılmış bisiklet sa-
tmalmabilmiştir. Eskimiş bisikletlerin yerlerine yenilerinin almabilmeleri için bu mad= 
deye yine (1 000) lira ödenek konulmuştur ve geçen senenin 12 aylığı olan (1 715) İi-
raya nazaran (7.15) lirası indirilmiştir. 

101 Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu: 

Geçen yıl bütçesinin 12 aylık tutarı (1 028) lira olup bu sene için 28 lira indirilerek 
(1 000) lira tesbit edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Geçen yıl bütçesinde 12 aylığı (3 428) liradır. Yeni radyo istasyonlarının kurulması 
dolayısiyle geçici görevler artacağından bu maddeye (1 572) lira zammedilmiştir. 

3 Yabancı memleketler yolluğu: 
Genel Müdürlüğün muhtelif hizmetleri hususunda tetkikat yaparak bilgi ve görgülerini 
artırmak maksadiyle yabancı memleketlere gönderilecek olanların yolluk ve gündelikleri
ne karşılık mevcut (1 715) lira ödeneğe (75 285) lira eklenmek suretiyle (77 000) lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

102 Giyecekler: ''< i- • ? ' r •"'•r *"**J*'" 
Geçen yıl bütçesinde ödeneği (11 000)lira olup esasen senelik olarak konulmuş olan bu 
miktarın diğer masraf kalemleri gibi 12 aya ir camda (18 857) liraya baliğ olmakta ise 
de Etimesgut Radyo İstasyonu ile radyo evinde bülten teksir işlerinde çalışan teknisyen
lere tulum Ve lâstik ayakkabı alınması zaruri görüldüğünden senelik tahsisat miktar"! 
olan (11 000) liraya (4 000) lira ilâvesiyle (16.000) lira ödenek tesbit edilmiştir ve 
(3 857) lirası indirilmiştir, 

103 Tedavi ve yol giderleri! 
Geçen yıl bütçesinde 12 aylığı (3 072) lira olup bu yil için {Û Oöö) lira kâfi görülmüş 
tür, 

104 Yayın ve propaganda: 
Geçen yıl bütçesine nazaran 12 aylığı (245 917) liradır, Bundan geÇen yil (E) cetveliıl* 
de istihdam edilip bu sene (D) cetveline naklolunan (260) liralık bir kadro karşılığı olan 
(3 462) lira tenzil edildikten sonra (242 455) lira kalmış ise de yabancı memleketlerden 
sipariş edilecek muhtelif film alıcı,' ses kopya, developman, projeksiyon Ve stüdyo mö* 
klnelerîyle buna müteferri cihaz ve aletler vesair film ve fotoğraf malzemesi bedelleriy
le bilûmum masrafları için (308 822) ve İngiltere'den getirilecek olan tat? ve nfcşre ait 
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makine vesair teknik malzemenin umumi masraflarına karşılık olarak (100 000) liranın 
ilâvesi suretiyle (651 277) lira ödenek konulmuştur. 
Ajans ödeneği ve Ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri: 
Geçen yıl bütçesinin 105 nci bölümünde (Ajans ödeneği) ve 106 ncı bölümünde (Ajans 
dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri) namiyle ayrı iki bölüm olan bu ödeneklerin 
ayn olmasında bir fayda ve zaruret bulunmadığı Anadolu Ajansı tarafından bildiril
diğinden bu yd bütçesinde birleştirilmiştir. 1945 yılı bütçesine nazaran her ikisinin 12 
aylık tahsisat tutarı mecmuu (399 302) lira olup bu ödeneğin kâfi gelmiyeceği yine Ajans 
Genel Müdürlüğünce bildirilmiş olduğundan (138 698) lira zam yapılmıştır.. 
Ajans dış muhabirleri: 
Yukarıki bölümde izah edildiği üzere Ajans ödeneğiyle birleştirilmiştir, 

Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim ve işletme giderleri: 
1 Ankara Radyodifüzyon istasyon ve Stüdyoları: 

Geçen yıl bütçesine nazaran 12 aylığı (610 937) lira olup ücretleri bu bölümden veril
mek suretiyle geçen yıl (E) cetvelinde istihdam edilen yedi hizmetli kadrosu (E) cet
velinden (D) cetveline nakledilmiş olduğundan buna tekabül eden (13 914) lira bu mad
deden indirilmiştir. 

2 Başka Radyo istasyonları: ' " 
ödeneği bir liradır. 

3 Genişletme ve islâh giderleri: 
Geçen yıl bütçesine nazaran 12 aylığı (132 615) lira olup bu sene (615) lira noksaniyle 
(132 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

4 Gezgin istasyonları: 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

Basın ataşelikleri giderleri: -
1 Ataşelerin genel giderleri: 

Geçen yıl bütçesine göre 12 aylığj (25 715) lira olup bu ödenek bu günkü ihtiyacı kar
şılamakta ise de 1946 yılında yeniden ihdas edilecek olan Basın Ataşeliklerinin genel 
giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (14 285) lira zam yapılmıştır. 

2 Ataşelerin sürekli ve geçici yollukları; 
Geçen yıl bütçesine nazaran 12 aylığı (17 143) lira tutmaktadır. Bu sene (17 000) lira 
kâfi görülmüştür.' 

Sözleşmeli yerli ve yabancı hizmetliler: * 
1 Ücret: 

ödeneği bir liradır. 

2 Yolluk ve başka giderler: 
ödeneği bir liradır. > 

; Staj için yabancı memleketlere gönderilecekler: 
ödeneği bir liradır. " 

Milletlerarası birliklere iştirak hissesi.: 
Geçen yıl bütçesine nazaran 12 aylığı (2 745) liradır. Bu yıl için (2 000) liranın kâfi ge
leceği anlaşıldığından (745) lira tenzil edilmiştir. 
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Kongre ve konferanslar : 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

Emekli keseneği karşılığı : . 
1946 yılı (D) cetveli hizmetliler ücretinin 12 aylık tutarının % 5 i (29 256) lira tutmakta 
ise de bu bölüme Maliye Bakanlığınca esas olarak kabul edilen (32 400) lira ödenek ko
nulmuştur. 

Geçen yıl borçları: 
1945 yılında tahakkuk edip ödenen,em eşi muhtemel bulunan bir kısım borçlara karşılık 
olarak (745) lira ödenek konulmuştur. 

Eski yıllar borçlan : 
1941 - 1944 yılları borçları : 
Ufak tefek borçlara karşılık bu maddeye (100) lira konulmuş ve (7-1) lirası indirilmiştir. 
1928 - 1940 yılları borçları : 
Bir liradan ibaret olan ödeneğine (59) lira ilâve edilmiştir. 

Çeşitli yardımlar : 
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığından (3) lira noksandır. 

Yeniden kurulacak radyo istasyonları : 
4670 sayılı kanunla verilmiş olan (5 500 000) liradan bakiye kalan miktar olup aynen 
konulmuştur. 
Maliye Bakanlığı bütçesine : 
Eskimiş ve yıpranmış olmaları dolayısiyle 1946 yılı içinde kullanılamıyacağı anlaşılan 
iki motosikletin yerine yenilerinin satın alınabilmesi için Maliye-Bakanlığı bütçesinin 407 
nci bölümünde yeniden açılacak bir maddeye konulmak üzere (6 000) lira ayrılmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine : 
Radyo istasyonlarımız için muhtelif yabancı memleketlere gönderilerek okutulacak 
olan 10 elektrik mühendisi talebenin aylık, yol parası ve tahsil giderlerine karşılık, ola
rak Millî Eğitim bütçesinin 516 ncı bölümünde yeniden açılacak bir maddeye konul
mak üzere (33 000) lira ödenek tesbit- edilmiştir. Bu miktar halen Millî Eğitim Bakan
lığınca talebeye verilmekte olan aylık ve giderler esas tutulmak suretiyle hesap edil
miştir. 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıklar : 
Mamurlar aylığı: 
Kadroya göre 197 386 lira olarak hesap edilmiş ve üst derece aylık Ve tazminat alanlar 
için (3 165) lira eklenerek (200 541) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Açık aylığı : 
Yalnız bir lira konulmuştur. 



— 17 — 
B. M. 

118 Hizmetliler ücreti : 
Kadroya göre (20 660) lira hesap edilmiş ve Maliye Bakanlığınca eklenen 282 lira ile 
(20 892) liraya baliğ olmuştur. 

119 Geçici tazminat : 
Kadroya göre (21 420) lira tutmakta ise de kadro üstünde verilen aylıklar dolayısiyle 
(1 920)lira eklenerek (23 340) lira olarak konulmuştur. 

120 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar geı^ğmea yapılacak zaaslar ve yardımlar : 
1 Çocuk zammı : 

Geçen sene bütçesine nazaran (45) lira indirilmiştir. 

2 Takacak zammı : 
Aynen (500) lira olarak alınmıştır. 

3 Doğum yardımı : 
Geçen sene bütçesine göre (285) lira indirilmiştir. 

4 ölüm yardımı : 
Geçen sene bütçesine göre (285) lira indirilmiştir. 

5 Ayni yardım : 
Mevcut 172 kadroya göre (30 960) lira tutmakta ise de nüfus sayımı tasnifi dolayısiyle 
(E) cetveline 90 memur ilâvesinden dolayı bu yekûna (16 200) lira eklenerek (47 160) 
liraya baliğ olmuş ve bu vaziyette geçen seneki miktara (11 880) lira eklenmiştir. 

121 Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen sene bütçesine göre (6) lira indirilmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen sene bütçesine göre (6) lira indirilmiştir. 

3 Aydınlatma: 
Senelik ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu maddeye (102) lira zam edilerek (750) 
liraya çıkarılmıştır. 

4 Isıtma : 
Bu maddeye konulan (1 485) lira fazlalık ödeneğinin kâfi gelmemiş olduğundan dolayı 
eklenmiştir. 

5 öteberi giderleri : 
ödeneğinin kifayetsizliği yüzenden bu maddeye (764) lira eklenmiştir. 

122 İller büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen sene bütçesine göre (4) lira indirilmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen sene bütçesine göre (8) lira indirilmiştir. 

3 Aydınlatma: 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Isıtma : 
Geçen yılm aynıdır, 
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5 öteberi giderleri: 
Geçen sene bütçesine göre (4) lira indirilmiştir. 

123 Basık kâğıt ve defterler : 
Vâki talepler dolayısiyle bastırılan kitapların adedini artırma zorunda kalındığından ge
çen sene bütçesine göre bu bölüme (404) lira eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

124 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri : 

Geçen yıla göre (1 908) lira artırılmıştır. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Nüfls sayımı ve tasnifi dolayısiyle gerek merkez ve gerekse vilâyetlerle muhabere adedi 
arttığından bu maddeye (396) lira eklenmiştir. 

125 Kira karşılığı: 
Geçen yılm aynıdır. 

126 Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Geçen yılm aynıdır. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Nüfus sayımı ve tasnifi dolayısiyle bazı illere memur izam etmek zaruretinde kalınacağı 
nazara alınarak bu madde de görülen (1 096) lira ilâve edilmiştir. 

127 Giyecekler: 
Bu bölümlerde görülen (501) lira fazlalık bu sene bir kısım hizmetlilere nalto yaptırılma
sı lüzumu dolayısiyle ilâve olunmuştur. 

128 Tedavi giderleri ve yollukları: 
Geçen yılm aynıdır. 

129 Nüfus sayımı giderleri: 
1 Ücretler: 

Nüfus sayımı tasnifi dolayısiyle ücretleri bu tertipten verilerek çalıştırılan hizmetli ade
dinin 90 a iblâğ edilmesi zaruretiyle mevcut (68 572) liraya (6 428) lira eklenerek ye
kûnu (75 000) lira olarak tesbit edilmiştir 

2 Giderler: 
Bu maddenin 1945 yılma göre senelik miktarı (996 000) lira görülmekte ise de bu fazla
lık 1945 nüfus sayımı dolayısiyle geçen sene bu bölüme (581 000) lira konulmuş olmasın
dan ileri gelmiştir. 1,946 yılı için (946 000) lira bu bölümden indirilmiş ve nüfus tasnifi
nin icap ettirdiği çeşitli giderleri karşılamak üzere (50 000) lira bırakılmıştır. 

130 Yayın giderleri: 
1 Yazı, resim ve tercüme ücretleri: 

Geçen yılm aynıdır. 

2 Baskı ve yayın giderleri: 
Bu maddede görülen (51; 004) lira fazlalık kâğıt ve baskı masraflarının artması yüzün
den konulmuştur. Bu masraflar o derece yükselmiştir ki iki seneden beri her tarafta 
büyük bir alâka ile aranan istatistik yıllığı bile basılamadığı gibi her sene 8 - 10 cilde 
baliğ olan çeşitli kanunlara ait istatistikler de basılmamakta ve bunlar pek çok emek 
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sarfiyle yapılmalarından beklenen gayeye yaramadan dosyalarda çürümektedir. Dairenin 
teessüsünün hikmeti istatistik tanzim etmekle beraber bunları halkın ve Hükümetin is
tifadesine arzetmek olduğuna göre bunları neşredebilmek imkânının teminini de daima 
gözönünde tutulması lüzumu izahtan varestedir. 

131 Makine ve makine fişi satınalma karşılığı: 
(375 000) liralık ödenek 1940 ve 1945 sayımların neticelerinin süratle tasnifi için zaruri 
olan birkaç yedek makine ile 50 milyon makine fişi .satmalmması için konulmuştur. Yal
nız 1946 yılmda ihtiyaç olan bir ödenektir. 

132 Kitap ve dergi satnralma ve abone karşılığı: 
Geçen yıla göre 4 lira indirilmiştir. 

133 Milletlerarası İstatistik: Enstitüsüne katılma hissesi: 
Geçen yılın aynıdır. 

134 Milletlerarası kongrelere katılma giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

135 Emekli keseneği karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

DEVLET METEOROLOJİ GENEL MÜDÜBLÜÖÜ 

188 Aylıklar : 
1 Memur aylığı : 

Kadroya göre hesaplanmış kadro üstünde aylık alanların aylık farklariyle ücretten maaşa 
geçmiş olanlara 4644 sayılı kanun gereğince verilen farklar da bu yekûna eklenmiştir. 

2 Açık aylığı : 
Aynı halde bırakılmıştır. 

189 Hizmetliler ücreti : 
Fiili kadroya göre hesaplanan 12 aylık ücretler tutan konulmuştur. 

140 Geçici tazminat : 
12 ay üzerine hesaplanmıştır. 

141 1-5 Bu bölüme çeşitli zamlar ve yardımlar 12 şer aylık üzerine hesaplanarak konulmuştur. 

142 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye: . 

İhtiyaca göre yetmiyen bu maddenin yıllık tutarına (1 000) lira katılmıştır. 
2 Döşeme ve demirbaş 

Kıymetli vesikaların muhafazası için yaptırılacak ve alınacak dolaplar dolayısiyle bu ter
tibe (5 000) lira katılması lâzımgelmiştir, 
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3 Aydınlatma : 
Gece çalışmaları dolayısiyle yetmediğinden bu maddeye (1 000) lira katılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

4 Isıtma 
Bu maddenin yıllık tutan aynen konmuştur. 

5 öteberi giderleri : 
İhtiyaç dolayısiyle (1 000) lira arttırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

143 İller büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

İhtiyaca yetmiyen bu maddeye (1 000) lira katılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Bunları yeni yapılmış olan beş meteoroloji istasyonunun bu bakımdan olan ilk ihtiyaç
larını karşılamak üzere bu tertibe (6 000) lira konmakla iktifa olunmuştur. 

3 Aydınlatma: 
Gece çalışmaları dolayısiyle kifayet etmediği cihetle bu maddeye 2 000 lira ilâve edil-
nışitir. 

4 Isıtma: 
Gece çalışmaları dolayısiyle (4 000) liraım ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

148 5 öteberi giderleri: 
Ambalaj masraflarının da bu maddeden verilmesi (3 000) liranın ilâvvesini zaruri kıl
mıştır. 

144 Basılı kâğıt ve defterler: 
Şimdiye kadar alınan ödeneklerle teşkilâtın ihtiyacı olan basılı kâğıt ve defterlerin fiyat 
yüksekliği dolayısiyle basılmaları temin edilmemiş olmasndan basılı kâğıt ve defterlerin 
yaptırılabilmesi için bu bölüme (4 400) lira ilâve edilmiştir. 

145 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgaf ücretleri: ~ 

P. T. T. U. Müdürlüğü tarafından istenilmiş olan miktardır. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Artırılmış olan haberleşme ücretleri dolayısiyle (4 000) lira ilâvvesme zaruret hasıl ol
muştur. 

146 Kira karşılığı: 
Meteoroloji istasyonu binalarından bazılarını ev sahiplerinin mahkeme karariyle tahliye 
ettirilmekte olmaları ve yeni tutulan binaların daha fazla kira vermek suretiyle tutulması 
zarureti karşısında kalınmakta olduğundan bu bölüme (4 000) lira eklenmesine zaruret 
hissedilmiştir. 

147 Taşıt giderleri: 
1 Taşıt giderleri: 

Miadlarma göre taşıtlarının yapılacak olan Revizonlan karşılığı (4 250) lira ilâve edil
miştir. 
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Motorsuz tahtlar satmalma karşılığı: 
Kullanılmaz hale gelmiş olan üç bisikletin yeniden satın alınması için (1 000) lira ilâve 
edilmiştir. 
Yolluklar: 
Sürekli görev yolluğu: 
İdari ve teknik zaruretler ve kalifiye memurlarm noksanftgı ddayıâyle yer değiştirme 
giderlerini karşılamak üzere bu tertibe (7 177) lira ilâve edilmiştir. . 

Geçici görev yolluğu: 
Bu maddeye de taşıt fiyatlarındaki farklar yüzünden (1 000) lira eklenmiştir. 

Giyecekler: '; 
70 müstahdemin giyimi ve teknik memurlann iş gömlekleri bu günkü fiyat dummuna 
göre (5 400) lira katılmasını zoruri kılmıştır. 

Tedavi ve yol giderleri: 
12 aylığı hesaplanarak konulmuş ve (30) lirası indirilmiştir. 

Meteoroloji istasyonlarını kurma ve onarma giderleri : 
Binaları yeni yapılan beş Meteoroloji istasyonunun rasat parklarının kurulması, tahdidi, 
su, elektrik ve telefon işlerinin yapılabilmesi için bu tertibe daha (37 624) lira ilâvesiyle 
(45 000) liraya iblağına lüzum hâsıl olmuştur. 

Her türlü rasat alet ve cihazları: 
Miatları dolmuş olan en aşağı 120 aded rasat siperinin yaptırılması ve 4 aded büyük rüz
gâr cihazı ve 2 aded marografın barakalarının yaptırılması ve enstallasyenları giderleri 
karşılığı olarak bu tertibe (122 467) liralık ödenek ilâve edilmiştir. 

Meteoroloji meslek okulu, kurs ve staj giderleri : 
Meteoroloji meslek okuluna alınacak öğrencilerin okuldaki masraflariyle tatil aylarında ki 
staj yevmiye staj, inceleme, ve yollukları karşılığı olarak cem'an (14 700) liranın bu ter
tibe ilâvesi icabetmiştir. 

Yayın, baskı, dergi ve abone karşılıkları giderleri: 
Yeni basılacak olan aylık, yıllık meteoroloji yağış bültenleriyle lüzumu olan el kitapları 
için (7 000) lira ilâve edilmiştir. ___ 

Milletlerarası meteoroloji hizmetleri: 
Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri : 
Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri karşılığı olarak bu tertibe 
(5 000) lira konulmuştur. 

Milletlerarası meteoroloji kurumlarına ödenecek katılma karşılıkları: • . 
Milletlerarası meteoroloji kurumlarına ödenecek katılma karşılığı yetişmediğinden (500) 
lina eklenmiştir. 

Staj ve meslek incelemeleri için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle ve 
başka giderleri : 
Bu sene gönderilecek olan (2) öğrenci için (6 400) lira konulmuştur. (Millî Eğitim Ba
kanlığının hesabı gözönüne alınarak hesaplanmıştır.) 
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4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı olarak hesaplanan (13 000) 
lira aynen konulmuştur. 

Geçen yıl borçlan : J 
Tahakkuk edecek borçlara karşılık olarak (1 000) lira konulmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
1 1941 -1944 yılları borçlan : 

1941 - 1944 yıllarında tahakkuk edipte tediyesine imkân bulunamamış borçların tutan 
(1 000) lira bu maddeye konulmuştur. 

2 1928 -1940 yılları borçlan : 
1928 - 1940 yıllarında tahakkuk etmiş ve tediye edilmesi mümkün olmamış olan (800) 
lira bu maddeye konulmuştur. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Aylıklar: 
1 Memurlar aylığı: 

Teşkilât kadrosuna göre memurlar aylığı (468 537) liradır. (D) cetveline girmekle be
raber bu tertipten aylık alan Vaiz ve Dersiamların 1945 kadrosuna göre yıllık ödeneği 
bilhesap (361 173) lira tutmaktadır. Bu ödeneklere ilâveten: 
1 — Geçen yıl, aylıkları seyyanen onbeşer lira olarak tesbit edilen 295 vaizden 10 - 15 
sene gibi kıdemli olan 30 adedinin kadrosu (20) liraya, 15 inin kadrosu da (25) liraya 
çıkarılarak hem bunları terfih ve hem de diğer memurlarla olan muadeletin kısmen te
mini düşünülmüş ve bu maksatla bütçeye (.8 545) lira; 
2 — 20-30 sene kıdemleri olduğu halde uzun müddettenberi zam görmemiş olan 80 Der
siam kadrosundan beş adedi (35) liraya, beşi (30) liraya, yirmisi (25) er liraya ve 
50 si de (20) liraya yükseltilmek suretiyle terfihleri cihetine gidilerek bunlar için 
(13 582) lira; 
3 — 4598 sayılı kanun gereğince kadro üstünde aylık alan memurlar maaş farkları ola
rak bilhesap (63 484) lira eklemek suretiyle aylıklar tutarı (915 321) lira olarak tes
bit edilmiştir. 
Ancak, Maliye Bakanlığınca aylıkların 1945 e nazaran yıllık tutarı olan (871 872) lira 
esas alınıp buna kadro üstündekilerin farkı olarak (49 101) liranın eklenmesiyle ceman 
(920 973) lira olarak tesbit edilmiş olduğundan yukarıdaki (915 321) liraya nazaran 
hâsıl olan (5 652) lira fark dahi bu tertibe eklenmiştir. 

2 Açık aylığı: 
Geçen yıla nazaran (232) lira noksaniyle (200) lira olarak teklif edilmiştir. 

3 Müstenikkdni ilmiye aylık ve olağanüstü ödenekleri: 
Kadrosuna müsteniden (18 854) lira aynen konulmuştur. 
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Hizmetliler ücreti: 
Yıllık ödeneği (47 599) lira tutmakta ise de 1946 yılı zarfında bir kısım hizmetlilerin 
ücretlerinin artırılmasına ve bir kısım hizmetli kadrolarının adedinin artırılmasına lü
zum ve zarureti hissedildiğinden gereken ödenekleri şu suretle hesap ve bütçeye konul
muştur: 

1 Ücreti yükseltilen hizmetliler: 
Daire doktoru ile odası, gece bekçisi, dağıtıcı gibi ücretleri çok az olan hizmetlilerle kur' 
an öğreticilerinin ücretleri bir miktar artırılmış ve bunun için (17 883) lira; 

2 Kadro adedi artırılan hizmetliler: 
Merkez teşkilâtında doktilo kadrosu bulunmadığından iki aded daktilo kadrosu, İstan
bul'da eski şer'iye sicilleri mahzenindeki kıymetli dosya ve evrakın istenildiği gibi tasni
fini sağlamak ve Adalet Bakanlığından ve Millî hudutlarımız dışında kalan eski Osmanlı 
İmparatorluğu bölgelerinden sık sık istenilen kayıt ve malûmatı süratle verebilmek mak-
sadiyle bir Arşiv ayırıcı kadrosu, hâlen 63 il merkezinden maada ilçelerde odacı bulun
madığı cihetle asgari olarak 20 lira ücretli 15 odacı kadrosu ve hâlen fahri olarak çalıştı
rılan Kur'an öğrencilerinden bir kısmmrn kadroya bağlanması zaruri görüldüğünden 
112 aded Kur'an öğreticisi kadrosu eklenmiş ve bunlarm tutarı olarak (53 243) lira ek
lenmiştir. 

45 179 1945 kadrosuna göre hizmetliler ücreti tutan 
71 126 Yukarıda iki maddede belirtüdiği gibi eklene 

116 305 Toplam 
Bu suretle 1946 yılı hizmetliler ücreti ödeneği (116 305) lira olarak tesbit ve teklif 
olunmuştur. 

Geçici tazminat : 
Meveut kadroya göre hesaplanarak (8 921) lira konulmuştur. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 
1 Çocuk zammı : 

Yıllık tutarma nazaran (1 286) lira noksaniyle (60 000) lira konulmuştur. 

2 Yakacak zammı : 
Yıllık tutarma göre (497) lira noksaniyle (4 500) lira konulmuştur. 

3 Doğam yardımı : 
Geçen yüm sarfiyatına nazaran (143) lira noksaniyle (5 000) lira konulmuştur. 

4 ölüm yardımı : 
Geçen yılm sarfiyatına nazaran (571) lira noksaniyle (8 000) lira konulmuştur. 

5 Ayni yardım : 
161 nci bölümde izah edilen kadro artırılmasından dolayı 130 hizmetli için 23 400 lira 
eklenerek (225 180) lira konulmuştur. 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Kâğıt fiyatlarının artması sebebiyle bu maddeye (548) lira eklenmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi teşkili için lüzumlu olan kütüphane ve do-
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lapların mubayaasını temin maksadiyle (2 075) lira artırılarak (3 500) lira konulmuş
tur. 

3 Aydınlatma : 
(7) lira zammiyle (350) lira konulmuştu!. 

4 Isıtma : 
- Kiraya dâhil olduğundan yalnız bir lira konulmuştur! 

5 Öteberi giderleri : 
Eşya fiyatlarının fazlalığı yüzünden bu maddeye (429) lira eklenerek (1 000) lira ko
nulmuştur. 

165 tiler büro giderleri: 
1 Kırtasiye : 

Diyanet İşlerinin 414 müftülük teşkilâtının her birine asgari on liralık kadar bir kırtasiye 
verilebilmesini sağlamak maksadiyle ve fiyatların da yüksekliği gözönünde Utularak bu 
tertibe (3 575) "lira eklenerek (5 000) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Teşkilâtın çoğunda masa, iskemle ve soba gibi zaruri eşyaların mevcut olmaması ve mü
him illerden bir kısmına yazı makinesi temini lüzumuna binaen uzun yıllardan beri öde
neği müsait olmıyan bu maddeye (23 097) lira eklenmek suretiyle (25 000) lira konul
masına zaruret hâsıl olmuştur. 

3 Aydınlatma: 
Yıllık ödeneğinden (52) lira indirilerek (900) lira konulmuştur. 

4 Isıtma : 
414 teşkilâtın her birine asgari (40) liralık bir yakacak sağlanması zaruretine binaen ve 
fiyatların yüksekliği de gözönüne alınarak (10 500) -lira eklenmek suretiyle bu maddeye 
(17 500) lira konulmuştur. 

5 Öteberi giderleri : 
İhtiyaç derecesi ve fiyat yüksekliği gözönüne alınarak bu maddeye de (1 176).lira eklen
miş ve bu suretle (3 000) lira konulmuştur. 

166 Basılı kâğıt ve defterler : 
Ayniyat cetvelleri, sicil cüzdanı ve tahsis belgeleriyle yeni bütçe gider belgelerinin ve 
diğer lüzumlu defterlerin kâğıt ve baskı işlerini sağlamak ve çok yükselmiş olan basım fi
yatlarını karşılamak üzere bu bölüme (3 499) lira eklenerek (6 000) lira konulmuştur. 

167 P. T. T. giderleri : 
1 Posta ve telgraf ücret ler i : 

Verilen istatistiğe göre (4 040) lira konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Tesis ve mükâleme ücretlerinin artması sebebiyle yıllık ödeneğine (549) lira eklenerek 
(1 500) lira konulmuştur. 

168 Kira karşüığı : 
Merkez dairesi için (5 500) lira verilmekte olup geri kalan miktar 414 teskilâtm 1/4 üne 
dahi yetişmemekte ve mahallerinde İsrarla kira karşılığı istenmekte olduğundan bu yıl 
(6 500) lira eklenerek (20 000) lira olarak konulmuştur. 
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Yolluklar: ~" Z J L 7 I 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Bazı memuriyetlere mahallinden matlup evsafta memur bulunmadığı cihetle başka yerler
den gönderilmesine lüzum hâsıl olmakta ve idarî lüzum ve zaruretlere binaen değiştirilme
leri gereken memurların yolluklarını karşılayabilmek üzere (3 511) lira fazlasiyle 
(6 000) lira konulmuştur. 

2 Cteçâci görev yolluğu: 
Taşıt fiyatlarının çoğalmış olması yüzünden (483) lira eklenerek (1 854) lira konulmuştur. 

G i y e c e k l e r : *!-' '* • : • • . ;* • - - - - - . , - < - . ; : ? - ? , 
Tertibindeki ödenek mevcut hizmetlilerin ancak 1/3 üne yetirilebildiğinden ve bu yıl 
bir kısım hizmetlilere palto yaptırılması gerektiğinden bu tertibe (3 499) lira eklenerek 
(6 000) lira konulmuştur. 

Tedavi giderleri: 
Memurların yaşlı bulunmaları dolayısiyle tedaviye olan ihtiyaçarı tabii bulunmuş ve 4598 
sayılı kanunla tedavi sahası genişlemiş olduğundan bu bölüme de (1 530) lira eklenerek 
(7 000) lira konulmuştur. 

Din eserlerini satmalına, tercüme, yazdırma, bastırana, ücret ve giderleri: 
Basın ücretlerinin ve kâğıt fiyatlarının yüksek olması ve basıtırîlması zaruri bulunan 
eserlerden bu yıl basılacaklarla basılmakta olanlara malzeme temini için bu bölüme (4 000) 
lira eklenerek (14 000) lira konulmuştur. 

Emekli keseneği karşılığı: 
(D) cetveline eklenen kadroların ihtiyaçlarını karşılamak üzere (2 057) lira eklenerek 
(5 091) lira konulmuştur. 

Geçen yıl borçlan: r 

Geçen yılın aynı olarak (500) lira konulmuştur. 

-2 EsM yıllar borçları: 
Bu bölümün birinci maddesi aynen (500) lira ve ikinci maddesi (2 000) lira fazlasiyle 
(2 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

ADALET BAKANLIĞI 

1 Memurlar aylığı : 
Maaş tertibine konulan (10 912 928) lira (68) kuruştan (9 544 874) lira (20) kuruşu (1945 
L cetveli hariç) fiili kadroların ve 4644 sayılı kanun gereğince ücretleri maaşa çevrilen
lerin alacakları müktesep hakkın bir senelik tutarı, (289 802) lira (16) kuruşu 1945 (L) 
cetvelinden çıkarılan 100 aded kâtip, 37 aded yargıç, 100 aded hâkim adayının bir senelik 
maaşları karşılığı, (79 786) lira (92) kuruşu kadroları 3656 sayılı kanuna eklenecek olan 
cezaevleri memurlarının bir senelik maaşları tutarı, (31 143) lira (60) kuruşu kadroları 
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3656 sayılı kanuna eklenecek Adlî Tıp Meclisi memurlarının bir senelik maaşları muka
bili (7 164) lira (24) kuruşu Hâkimler Kanununa bağlı cetvelde Başsavcı başyardımcısı
nın maaşı (80) liradan (90) liraya çıkarılmış olduğundan Başsavcı yardımcıısnın ve maaşı 
(80) liraya çıkarılacak olan Seferberlik Müdürünün ve Adlî Tıp asistanlariyle Avrupadan 
dönecek olan yargıç adaylarının maaşlarının artırılması için hazırlanan kanun tasarısının 
gerektirdiği ödenek tutan (924 745) lira (76) kuruşu 4598 sayılı kanunun 4 ncü madde
sine göre üst dereceye çıkarılanların ve 1946 yılı içinde üst dereceye çıkarılacak olanların 
üst derece maaş farkı karşılığıdır. 

Hizmetliler ücreti : 
Bu tertipteki (40 022) fazlalıktan (1 773) lira (40) kuruşu yeniden kurulacak olan Adli 
Tıp Meclisinin 3 aded (40) lira ücretli odacısının ve (11 793) lira (60) kuruşu 4769 sa
yılı kanunla kadroları 1945 yılı (D) cetveline eklenen 27 aded odacı, gardiyan ve mü
başirin bir senelik ücretleri tutan, (26 495) lirası da (D) cetveline ilâve edilen (75) lira 
ücretli yargıtay bahçıvanının senelik ücretiyle hizmetliler ücretlerine yapılan bir miktar 
zamdan ileri gelmektedir. 

Merkez ısıtma : 
Bakanlık ve Yargıtay binaları kömür kontenjanı 307 tondan 407 tona çıkarılmış oldu
ğundan 100 ton kömürün nakliyesiyle birlikte bedelini karşılamak üzere bu maddeye 
(5 000) lira zam edilmiştir. 

iller büro giderleri : 
Kırtasiye : 
Mahkemelerin faaliyetlerine nazaran iş h,acmınm artması ve yeni kurulan ilçelerde 
Adli teşkilâtın kurulması dolayısiyle bu maddeye (19 428) liranın ilâvesine lüzum görül
müştür. 

Döşeme ve demirbaş : 
2000 küsur yazı makinesinin işlemez bir hale gelmesi ve yeni kurulan ilçelerde mahkeme
lerin kurulması ve eskiyen döşemelerin yenilenmesi karşılığı olarak bu tertipteki tahsi
sat (49 858) lira artırılmıştır. 

Aydınlatma: 
Yeni ilçelerde kurulan mahkemelerin aydınlatma bedelini karşılamak üzere 1945 senesi 
bütçesindeki tahsisata nazaran (5 000) lir;: fazla tahsisat kanulmuştur. 

Isıtma : 
Veni kurulan ilçelerdeki mahkemelerle yeniden bazı mahallerde kurulan mahkemelerin 
ısıtma giderlerini karşılamak için bu maddeye (18 574) lira zam yapılmıştır. 

Öteberi giderleri: 
Yeni kurulan ilçelerdeki mahkemelerin öteberi giderleri karşılığı bu maddeye (9 285) 
lira ilâve olunmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler: 
1939 bütçesinde basılı kâğıt ve defterler karşılığı (63 000) lira ödenek olduğu halde 
1945 bütçesinin bu tertibine seneliği (65 000) liradan 7 aylık (37 917) lira ödenek ko
nulmuştur. 1939 rayiciyle bu günkü rayici arasında üç dört misli bir fark bulunması ve 
yeni ilçelerde mahkemelerin kurulmuş olması hasebiyle 1946 yılı için bu tertibe (25 000) 
lira fazlasiyle (90 000) lira konulmuştur,, 
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183 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri: , K 

Münakalât Bakanlığının 30 . VI . 1945 gün ve 915/946 sayılı yazısında Adalet Bakanlı
ğının 1946 yılı posta telgraf ücreti karşılığı (817 126) lira 73 kuruş olduğu .bildirilmiş 
olduğundan posta telgraf ücreti tertibine bu miktar ödenek konulmuştur. 

2 Telefon ve ıbaşka haberleşme ücret ve giderleri: 
Yeni kurulan ilçelerdeki mahkemelerin telefon tesis masraflarını karşılamak ve bu tertipte
ki ödenek esasen senelerden beri kâfi gelmemekte olduğundan her sene ek ödenek alın
mak suretiyle telefon borçları ödenmekte olduğu cihetle bu tertipten karşılıksız borç bı
rakılmasına mahal verilmemek üzere (10 000) liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

185 3 Başka taşıtlar: ' \ 
İstanbul Cezaevine kadrosu gereğince alınacak olan ikinci bir kamyonetin ve kadroları 
nakil vasıtaları cetveline dâhil diğer kamyonetlerin tamir ve işletme masrafları karşı'ı-
ğı olarak bu maddeye (5 000) liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

186 2 Geçici görev yolluğu: | * 
1945 yılı bütçesiyle alman (33 833) liradan (23 720) lirası üç buçuk ayda sarfedilı ıis 
olduğundan 1946 yılrnda geçici yetki ile başka mahallere gönderilecek yargıç ve savcı
ların ^yolluklarım karşılamak için bu tertibe (10 000) lira fazlasiyle (6,8 000) lira ko
nulmuştur. . | * 

189 1 Meşhut suçlar giderleri: \ 
1945 yılı bütçesine meşhut suçlar gideri karşılığı (262 500) lira ödenek konulmuş oldu
ğundan bunun bir seneliği (450 000) lira tutmaktadır. 1945 yılının üç buçuk aynıda 
yapılan sarfiyat miktarı nazarı itibara alınarak (450 000) lira ile meşhut suçlar giderle
rinin karşılanamayacağı anlaşıldığından (50 000) lira fazlasiyle bu tertibe (500 000) lira 
ödenek konulmuştur. 

102 Ceza ve tevkifevleri : 
1 Yiyecek giderleri : 

1946 yılında iş esası üzerinde çalışan yeni cezaevlerine bir miktar mahkûm nakledilece
ğinden bunların yiyecek giderleri karşılığı olarak 36 500 Uranın bu tertipten indirilme
sinde bir mahzur görülmemiştir. 

3 Yönetim giderleri : 
Yeni kurulan ilçelerdeki cezaevlerinin kira, yakacak, aydınlatma, su, telefon, basılı kâğıt, 
kırtasiye, döşeme, demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tertibe 30 000 lira ilâve olun
muştur. 

4 Hükümlü^ mücrim ve mevkufların gönderme ve geri gönderme giderleriyle götürmeğe 
memur edilenlerin yollukları : 
Yeni cezaevleriyle iş yurtlarına yapılan sevkiyatı ve sürgün cezasına hükümlü olanların 
sevk giderlerini karşılamak için (5 000) lira fazlasiyle bu tertibe (7 000) lira ödenek ko
nulmuştur. 

193 Ceza ve tevkifevleri yapma ve esaslı onarına işleri : 
Bir çoğu esasen fena bir durumda olan ceza ve tevkifevleri binalarının bu günkü haliyle 
muhafazası için esaslı bir surette tamir ettirilmeleri zaruri görüldüğünden (44 858) lira 
fazlasiyle bu tertibe (68 000) lira Ödenek konulmuştur. 
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200 Eski yıllar borçları : 
1 1940 - 1943 yıllan borçlan 

2 1928 - 1939 » » 
Muhasebeye gelen düyun ilmühaberleri muhteviyatı nazari dikkate alınarak bu bölümün 
birinci maddesine (14 578) lira ikinci maddesine de (2 150) lira fazla ödenek konulmuş
tur. 

TAPU VE KADASTRO GENEL Mel. 

202 1 Memurlar aylağı: 
(1 811 741) liradan (1 660 597) li*a SÛ kuruşu (1945 L. cetveli hariç)' fiili kadroların 
ve 4644 sayılı kanun gereğir.ce ücretleri maaşa çevrilenlerin alacakları1 müktesep hak
kın bir senelik tu;:-.r.' (151 143) lira 20 kuruşu 4598 sayılı kanuna göre üst dereceye 
çıkarılanların ve 1946 yılı içinde üst dereceye çıkarılacak olanların maaş farkı karşı
lığıdır. 

2Ö3 İ Hizmetliler ücreti: 
Hizmetliler ücreti tertibindeki (12 689) İira fazlalık hiç odacısı olmıyan 322 kazadan 
bir kısmına odacı verilebilmek üzere kadroya ilâvo edilen (25) lira ücretli 35 aded odacı
nın bu senelik ücretleri tutarının zam edilmesinden tevellüt etmektedir. 

205 5 Ayni yardım: 
Bu tertibe fazla konulan (9 052) liradan (2 752) lirası yeniden kurulan 9 ilce tapu 
memurunun ve (6 300) lirası da (D) cetveline ilâve edilen 35 aded odacının bir senelik 
ayni yardım karşılığıdır. 

207 îller büro giderleri : 
1 Kırtasiye: 

Yeni teşkil olunan 25 ilce tapu dairelerinin ve kırtasiyeleri yetişmeyen diğer tapu daire
lerinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için bu tertibe (3 000) lira zam yapılmıştır. 

2 Döşeme ve demirbaş: £ T " 
Yeni teşkil olunan ilce tapu dairelerinin masa, sandalya ve soba gibi döşeme ve demir
başa taallûk eden ihtiyaçlarının temini için (4 500) lira ilâve edilmiştir. 

4 Isıtma: ' 
Bu tertibe ilâve olunan (5 700) lira yeni teşkil edilen 25 ilce tapu daireleriyle diğer ta
pu dairelerinin ihtiyaçlarından daha az bir miktarda verilmekte olan odun ve kömür 
giderlerine birer parça zam yapılabilmesi içindir, 

5 Öteberi giderleri: 
Yeni kurulan 25 ilçedeki tapu dairelerinin ve öteberi gideri olarak her yıl üç beş lira 
arasında ödenek verilen ve bazılarına da hiç Verilemeyen diğer tapu dairelerinin öteberi 
giderlerini karşılamak üzere (2 500) lira ilâve olunmuştur. 
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Pata, telgraf ücret ve giderleri: 
Posta ve telgraf ücretleri: 
Münakalât Bakanlığının işarı gereğince posta telgraf ücreti karşılığı olarak bu tertibe 
(24 393) lira konulmuştur. 

Telefon ve başka haberleşme giderleri: • ^ 
Telefon ödeneği yetmemekte olduğundan telefon tertibine (90) lira zam yap-lmıştır. 

Yolluklar : 
Sürekli görev yolluğu : 
Yeni kurulan ilçelere gönderilecek memu rlann yolluklarını karşılıyabilmek için bu tertipteki 
ödenek (5 000) lira artırılmıştır. 

Geçici görev yolluğu : 
Hastalık vesaire gibi memuriyet mahallerinden muvakkaten ayrılan kâtibi olmayan ilce 
tapu memurlarının yerlerine hariçten gönderilecek vekil memurların yolluk ve gündelik-
leriyle yeni teşkil olunan ilçelerin ayrıldıkları vilâyet ve ilçelerdeki tapu kayıtlarını istin
sah için diğer mahallerden gönderilecek memurların yolluk ve gündelikleri ve grup kon
trol memurlarının devir ve teftiş ve zaruri giderleri karşılığı bu tertibe (8 000) liranın 
zammı lüzumlu görülmüştür. 

Müfettişler yolluğu : 
Müfettişlerin daha çok yerde teftişde b ulunabilmelerini sağlamak için bu tertibe (5 000) 
liranın zammına lüzum görülmüştür. 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Sanatoryum tedavisine ihtiyacı bulunan memurların adedi artmış olduğu gibi sanator
yum ücretleri de artmış olduğundan te davi giderleri tertibindeki ödenek yetmemektedir. 
Bu sebeple bu tertibe (2 930) lira zam yapılmıştır. 

Kadastro, tapu yazma heyetleri giderleri : 
Teçhizat fennî gereçler ve aletler ve satmalına giderleri : 
Elde mevcut aletlerden bir kısmının tamiri ve tamiri kabil olmayanların yeniden satıu 
alınabilmesi için (2 000) lira ilâve edilmiştir. 
Yönetim giderleri : 
Bu maddedeki ödeneğin azlığından dolayı Kadastro dairesinin yönetim giderlerinin karşı-
lanamamakta olması ve işleri biten bazı kadastro heyetlerinin yeniden kadastrosu yapıla
cak yerlere gönderilebilmeleri nazarı itibara alınarak ("2 000) lira eklenmiştir. 

Vukuf erbabı amele ve jaloncu gündelikleri : 
Vukuf erbabı ve jaloncu gündelikleri karşılığı olarak 1945 bütçesine (40 143) lira ödenek 
konulmuşsa da 1945 bütçesinde yapılan tab hatasından dolayı 4 ncü maddeye (2 000) lira 
noksaniyle (20 143) lira ve bu bölümün 1 nci maddesine de (20 000) lira fazlasiyle 
(41 909) lira konulduğu, gösterildiğinden bu bölümün 1 nci maddesinden (20 000) lira 
4 ncü maddeye aktarılmıştır. Buna göre 1946 yılı vuklıf erbabı ve jaloncu yevmiyeleri 
için bu maddeye (33.770) lira zam yapılmıştır. 

Kurs giderleri:. ... ._ 
Yönetim giderleri : 
ödeneği yetmediğinden 500 lira artırılmıştır. 

Kursa getirilecek öğrenci gündelikleri : 
Okula beş altı öğrenci daha fazla alabilmek için (2 740) lira ilâve olunmuştur, 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Millî Savunma Bakanlığının 1946 yılı bütçesi (265 000 000) Ura olarak tesbit olunmuştur 
(150 000 000) lirası âdi bütçeye ve (115 000 000) lirası da özel bölüme ayrılmışır. 

ÎÇÎŞLERİ BAKANLIĞI 

îşişlcri Bakanlığının 1946 yılı bütçesinin toplamı (11 528 419) liradır. 1945 yılı bütçesindeki 
rakamların 12 aylık toplamına nispetle 482 098 lira fazlalığı ve 303 269 lira eksikliği vardır. 

Fazlalıklar aşağıda gösterilen ödeneklerdir : 

Lira 

143 736 Memurlar aylığında 
29 253 - Hizmetliler ücretinde 
12 960 Ayni yardımda 

Toplam 

ÎUer kırtasiyesinde 
îller Isıtma giderlerinde 
Telefon giderlerinde 
Kira karşılığında 
Genel Müfettişlikler yönetim giderlerinde 

Genel Müfettişlikler taşıtlarında 
Sürekli görev yolluğunda 
Müfettişler yolluğunda 
Giyeceklerde 
Asker yoklamasında bulunacak nüfus memurları yolluklarında 
Nüfus defterleri ve basılı kâğıtlarında 
Kaymakamlar devir yolluklarında 
Kurslarda iş görecek memur ve öğretmen ve hizmetli ücretlerinde 
Kursa geleceklerin yolluk ve yevmiyelerinde 
Kurs yönetim giderlerinde 
Emekliler keseneğinde 
Geçen yıl borçlarında 
Eski yıllar borçlarında 

185 949 
•22 288 
47 715 
4 000 
2 000 
3 427 
286 

20 000 
19 996 
1 057 
39 999 
9 956 
2 856 
21 186 
62 115 
2 963 
1 330 
6 000 
30 985 

482 098 Fazlalıklar toplamı 



102 400 
26 000 
134 746 
3 570 
7 406 
24 857 
4 290 
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Eksiklikler dahi aşağıda gösterilen ödeneklerdir: 

Lira 

Çocuk zammında 
Basılı kâğıt ve defterlerde 
Posta, telgraf ve telefon ücretlerinde 
Nüfus yazımında 
İçişleri meslek kursu ücretlerinde } Bu rakamlar bölümün diğer maddelerine eklen-
îçişleri meslek kursu giderlerinde \ mistir. 
270, 271, 273, 274, 275, 280, 281, 282, 287, 291, ve 296 ncı bölümlerde (kesirlerin 
atılmasından) 

303 269 Eksiklikle toplamı 

ödenekleri çoğaltma ve eksiltmeler genel surette 1946 yılı hizmetlerinin iyi görülebilmesi esasına 
dayanmaktadır. 

Memurlar aylığında görülen artış yeni bir teşkilâtın karşılığı olmayıp geçen yıl teşkil edilen 9 
ilce memur aylıklarının ve 4598 sayılı kanun gereğince kadro üstünde yapılan yükseltmelerin ge
rektirdiği k'arşıhğın bütçeye katılmasından ileri gelmiştir. 

Hizmetliler ücretindeki artış; 1945 yılında kurulan 9 ilçeye ait kadro karşılığı ile (D) cetveli
nin merkez kısmında yapılması idare ve ihtiyaç bakımından zaruri görülen değişikliklerin gerektir
diği artıştır. Bunların nelerden ibaret olduğu (D) cetvelinde açıkça gösterilmiştir. 

Aynı yardım aylığı (15) lira üzerinden kadrolara göre hesap olunarak konulmuştur. 4786 me
mur 1686 hizmetli kadrosu vardır. 

İller kırtasiye ve ısıtma giderlerine yapılan eklemeler elde mevcut hesaplara dayanmaktadır. 

Bütçenin kırtasiye maddesine konulan (120) bin lira; 63 il, 409 ilce ve 940 bucağın yıllık ihti
yaçlarına karşılıktır. İsıtma maddesine konulan (140 000) lira da böyledir. 

Telefon kira, genel müfettişlik yönetim, taşıt giderleriyle giyecek ve benzeri bir kaç tertibe 
yapılan ilâveler üzerinde durulmıyacak az miktardadır. 

Sürekli görev yolluğu ve müfettişler yolluğu maddelerine yapılan zamlar geçen yılların ver
diği hesabi sonuçlara dayanmaktadır. 

Askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları harcırahı bölümüne 1945 de rakam konul
maması yoklamanın Ocak ayında yapılmakta olmasından ileri gelmekte idi. 1946 yılında bu işin 
görülmiye başlanması tabii olduğundan geçen yılın bir liradan ibaret olan ödeneği bu sene (40) 
bin lira olmuştur. 

Yukarda artışlar listesinde görülen kabarık rakamlardan ikiside kurslara ilişkin bulunmak
tadır. 

Bu bölümdeki artış : 

Siyasal Bilgiler Okulu ile Hukuk Fakültesinden mezun olup 4089 sayılı kanun hükümlerine 
tevfikan stajlarını bitirerek kaymakam olmak için kurs görmeleri zaruri bulunan aday adedinin 
fazla olmasından ileri gelmiştir. 

4089 sayılı kanunun meriyet mevkiine girdiği 12 . 7 .1941 tarihinden bugüne kadar açılan beş . 
kurstan 115 kaymakam çıktığı halde bu defa bütçe tasarısı sunulan 1946 yılında 50 kaymakam 
adayı kursa getirilerek okutulacaktır. 
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Meslek kursunda ise ilk açılışında ilerden otuz memur getirilmiş ve istekli adedinin fazla ol

ması, memurlarımızın bilgilerini yükseltmenin de tevdi olunacak işlerdeki başarılarını artırması 
bakımından 1945 yılında getirilen 45 memur adedi 1946 yılı için beş ilâvesiyle 50 ye çıkarılmıştır. 
Geçen bütçelerde beş madde üzerine tanzim edilen kurslar bölümü bu yıl bütçesinde üç madde 
üzerine toplanarak meslek kursu diye ayrılan iki madde kaldırılmış ve bunlarında ödeneği yukar-
daki üç maddeye konulmuştur. Bu suretle münakaleye lüzum kalmaksızın idare imkânları geniş
letilmiş bulunuyor. 

Geçen yıl borcu ve eski yıllar borçları karşılığı ödeneklerinde göze çarpan kabarıklık tahmini 
olmayıp kayda geçen borçlardan henüz verilememiş bulunanların gözönüne almmasındandır. 1945 
yılında yedi aylık olarak mevcut borç tertipleri tahakkuk eden senelik borçları tesviyeye yetmemiştir. 
Plak sahiplerini bekletmemek için bu tertipleri artırmak zaruri görüldü. 

Eksiklik gösteren ödeneklere gelince; 

Bunların başlıcaları yukardaki listede görüldüğü üzere çocuk zammı, posta ve telgraf ücreti, ba
sılı kâğıt ve defterler ödenekleridir. Çocuk zammında bütçede kalan miktarla idare kabil olacağı dü
şünülmüştür. Posta telgraf ücreti olarak her yıl bütçesine Ulaştırma Bakanlığının gösterdiği mik
tar üzerinden ödenek konulduğundan bu yılda aynı suretle bildirilen rakam konulmuş ve bu suretle 
bir indirme yapılmıştır. 

Basılı kâğıt ve defterlerden indirme iller kırtasiyesi ve telefon giderleri lehine vuku bulmuştur. 

Bütçenin yukarda yazdan değişiklikler dışında kalan rakamları 1945 yılı için kabul buyrulmuş 
olan rakamların 12 aylığından ibarettir. Ve hepsi ihtiyaçların gerçek ifadesidir, 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B. M. 

297 Aylıklar: 
1 Memı.:rîar aylığı: 

S 427 207 8633 memurun aylık intan 
24 601 4789 sayılı kanunla maaşa geçen 16 öğretmenin aylık tutarı 

126 006 Kadroya katılacak 130 polis, memurunun aylık tutarı [1] 

Bütün kadronun üst derece farkları [1] Beyanı 
5 S. I Em. Âmiri 
5 Başkomiser 

15 Komiser 
105 Polis 

130 Toplam 

8 577 814 
929 890 

9 507 704 

2 Açık aylığı: 
1945 bütçesinin (12) aylığından (1 000) lira noksan konulmuştur. 
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298 Hizmetliler ücreti: 
217 575 (D) cetvelinde 320 kişinin yıllık ücret tutarları 
25 083 4789 sayılı kanunla maaşa geçirilen 16 öğretmenin yıllık ücret tutarları 

olup tenzil edilen 

192 492 
2 161 İki şoför ücretlerinin artırılmasiyle kadroya katılacak iki hizmetlinin 

194 653 

299 Geçici tazminat: 
Genel Müdürlük, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Millî Emniyet ve Polis Enstitüsü kadro
larında mevcut 1523 memurun yıllık tazminat tutarları aynen konulmuştur. 

300 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar: 
1 Çocuk zammı: 

Doğum artışı ile kadroya katılacak 130 polis memurunun istihkakları gözönünde tutula
rak bu bölüme (14 000) liralık bir zam yapılmıştır. 

2 Yakacak zammı: 
Bu zammın verimekte olduğu yerlerdeki memur adedine göre hesaplanarak konulmuştur. 

3 Doğum yardımı: 
1945 bütçesinde ödeneğin yıllığına göre kadroya katılacak 130 polis memuruna da yapıl
ması muhtemel yardın için (2 000) lira fazla konulmuştur. 

4 Ölüm yardımı: 
3945 bütçesindeki ödeneğe (640) lira eklenmiştir 

5 Ayni yardım: 
Kadroda mevcut 9101 memur ve müstahdem basma ayda (15) lira hesabiyle konulmuştur. 

301 1475 sayılı kanun gereğince v«riiec:k tazminat: 
Bu kanun hükümlerinden faydalanacakların aded ve durumlarının önceden tahmini müm
kün olmadığından geçen yılın 12 aylığı aynen konulmuştur. 

302 Merkez büro giderleri: 
1 Kırtasiye.-

Geçen yıl ödeneği yeter miktarda olnırdığından (2 100) lira eklenmiştir. 

2 Mefruşat ve demirbaş: 
Bilhassa son yıllarda yenilenmesine imkân ohnıyan yazı makinelerinin tamiri ile eskiyen 
ve eskiyenlerin yerine yazı makinesi alınması ve sandalye, dolap gibi bazı demirbaş eş
yanın tamiri için 1945 bütçesinin 12 aylığına (1 500) lira eklenmiştir. 

3 Öteberi giderleri: 
Temizlik eşyası ve bendiye maddeleri fiyatlarının pahalı oluşundan başka terkos ve içme 
suyu bedelleri de hes-ıplanarak bu bölüme 1945 bütçesinin yıllığına nazaran (1 000) li
ra eklenmiştir. 

303 îller büro giderleri: 
1 Kırtasiye: 

Her yıl alman Ödeneğin dörtte biri ya'nız. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi teşkilâtı geniş 
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üç ile verilmekte olmasına rağmen yetişmediği yapılan yazışmalardan anlaşıldığından 
bu tertibe (2 500) lira zam yapılmıştır. 

Döşeme ve demirbaş: 
Bilhassa sun yıllarda yazı makinesi mubayaa ve illere tevziine imkân olmamıştır. İhtiya
ca kâfi gelmediği ha'de bir çnğr:um da kullanılanuyacak hale geldiği inceleme ve ya/aş
inalardan anlaşılmaktadır. Mevcutlardan mümkün olanlarının tamiri ile yenilenmesi za
ruri olanların yerine makine alınmak masa sandalye ve dola]) gibi eşyanın tamir ve 1e-
mini için çok az olmasına rağmen geçen yılın 12 aylığına (o 000) lira üâves'yle (40 000) 
lira konulmuştur. 

Aydınlatma: 
Her yıl alman ödeneğin yarısına yakın bir kısmı İstanbul, Ankara, İzmir, S;>yh::n ve 
Edirne gibi teşkilâtı geniş bir kaç ile verilmekte ve geri kalan illerin ilçeleri de dâhil 
ancak vasati olacak (450) şer lira gibi az bir miktar ayrılabilmektedir. I>u yüzden her 
sene borç devredilmektedir. Bilhassa Sark ve Orta Anadoluda illerin bir çoğunda gaz
yağı yakılmakta ve görev itibariyle k; rakollar sabaha kadar elektrik ve gazyağı yakmak 
zorunda bulunmaktadırlar. Bu zor du 'umun önlenmesi maksadiyle bu maddeye (50 000) 
lira konulmuştur. 

Isıtma : 
Ankara, istanbul, İzmir, Seyhan ve Edirne gibi teşkilâtı geniş emniyet müdürlükleri bi
naları da dâhil olmak üzere mevcut karakol adedi 622 dir. Bunlar da ancak dörtte birin
de kömür diğerlerinde ise yalnız odun yakılmaktadır. Kömürün beher tonu uzaklık ve 
nakliye işlerinin güçlüğü yüzünden 46 -85 lira arasında tedarik edilmektedir. Bu ihtiyaç 
nisbeten korunmak üzere maddeye; (1 500) lira ödenek eklenmiştir. 

Öteberi gierleri : 
Bu tertipten karşılanması gereken öteberiler çok ve çeşitlidir. Ve tedariki pahalıya mal 
olmaktadır. Bu cihetler gözönüne alınarak geçen yıl bütçesinin yıllığına (1 200) lira ilâ
vesiyle konulan (20 000) lira üzerinden 622 karakoldan beherine yılda 33 lira düşmekte
dir. * 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl. bütçesinin \2 aylığı aynen konmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon üeret ve giderleri : 
Posta ve telgraf ücretleri : 
4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince ve 1\ T. T. Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1945 
gün ve 933 sayılı yazısı ile bildirilen miktar aynen konulmuştur. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesinin 12 aylığı aynen konmuştur. 

Kira karşılığı : 
Mevcut 622 karakoldan icarlı olan 233 ünün yapılmış sözleşmelere göre ve kadroya 130 
polis memurunun katılmasından açılacak yeni karakolların kiralarına karşılık olarak gecen 
yıl ödeneğine (5 100) lira eklenmiştir. 

Taşıt giderleri : 
Taşıt satmalma karşılığ: (Motorsuz) 
Mevcut bisiklet ve sandalların ve motorsuz lüzumlu vasıtaların bir kısmı yenilenmek ve 
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emniyet görevlerinin vaktinde ve çabuk sağlanması için yeniden bir miktar bisiklet satm-
alınmak üzere bu maddeye (5 000) lira eklenmiştir. 

işletme ve onarma : 
Teşkilâtta 14 otomobil 87 motosiklet ve 8 deniz motoru mevcuttur. Yenilenmeleri zaruri 
bulunan bunların ahval dolayısiyle kullanılmakta devamı sık sık tamir görmelerine ve ba
zı parçalarının değiştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Benzin, yağ ve benzeri işletme 
maddelerinin ve bilhassa tamir masraflarının yüksek oluşu da malûmdur. Bundan başka 
2827 sayılı kanuna göre ödeneğin Maliye bütçesine konularak mubayaa edilmek üzere 
olan 5 kamyonet 16 motosikletin ve deniz motorunun 1946 yılında ödeneği bütçemizden 
ayrılarak mubayaası teklif edilen motorlu vasıtaların işletme masrafları da gözönüne alı
narak 1946 yılı için bu tertibe (80 000) lira konulmuştur 

Yolluklar : ' 
Sürekli görev yolluğu : 
Her sene birçok memurların yaş haddi kanunu münasebetiyle emekliye çıkarılması ve 
doğuda müddeti dolan memurların değiştirilmeleri dolayısiyle bu maddeye geçen yılın 12 
aylığına göre 12 550 liralık zam yapılmıştır. 

Geçici görev yolluğu : . 
Emniyet ve asayiş işlerini mahallen incemelerde bulunmak üzere uzak ve yakın il ve 
ilçelere illörden ve merkezden gönderilmesi zaruri görülen memurların bu yolluklarına ge
çen yıl ödeneği yeter miktarda olmadığından bu maddeye (2 500) lira eklenmiştir. 

Müfettişler : 
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığı ile idareye çalışılacaktır. 

Giyecek : 
Şimdiye kadar yalnız merkez ve Ankara müstahdemlerine kıyafet tüzüğünde yazılı 
renk ve şekilde olarak verilmekte olan giyim, istihkakının ilerdeki hademelere de teşmili 
için geçen yıl bütçesinin 12 aylık ödeneğine (4 000) lira eklenmiştir. 

Tedavi giderleri ve yolluklar : 
1945 bütçesinin yıllığından (5 000) lira düşülmüştür. 

Teknik giderler : 
Polis telefonları : 
Polisin görevlerini istenilen süratle vaktinde başarmasında pek büyük rolü olan haber
leşme işleri bir kısım illerde hâlâ santral bulunmadığından jandarma ve diğer daire 
santrallarmdan istifade edilmek suretiyle idare edilmektedir. Geçen yıl alınan öde
nekle ancak mevcut telefonlar için gerekli malzeme alınmakla iktifa edilmiştir. Santral 
ve malzemeye olan ihtiyacı karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinin 12 aylığına (5 800) 
lira eklenmiştir. 

Fotoğraf ve daktiloskopi giderleri : 
Polis için artık zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş bulunan fotoğraf ve daktiloskopi şimdiye 
kadar ancak 45 ilde teşkil edilebilmiştir. Fotoğraf ve parmak izi teşkilâtı olmıyan yerlerde 
yakalanan suçluların ve ele geçen sabıkalıların fotoğraf ve parmak izleri alınamamakta 
ve bu yüzden suçlular ve sabıkalılar üzerinde tam ve hakikî kontrol yapılamamaktadır. 
Bu mahzuru Önlemek için teşkilâtın bu yıl mühim illere teşmili zaruri görülmüş ve bil 
maddeye (30 000) lira konulmuştur. ... ...ı*•»>--'•— ^ -^-*»»r.« •••• - < - * r t 
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Giyecek ve teçhizat: 
1945 yılı bütçesine konulmuş olan ödenek ile ancak ayakkabı ve bir miktar kumaş alı
nabilmiştir. 1944 fiyatlarına göre üniformalı bir memurun giyim eşyası (116) lira (25) 
kuruş sivil ve teknik sınıflara mensup memurların elbise ve şapkaları (70) paltoları da 
(27) lira (24) kuruş olmak üzere (97) lira (24) kuruştur. (Sümerbank kumaş fiyatla
rında 1944 fiyatlarına göre şimdi (3) lira fazlalık vardır.) 
1944 fiyatlarına göre ödenek ihtiyacı : 

Lira L. K. Memur adedi 

887 103 116 25 7 631 Ünüformalı memur 
108 422 97 24 1 115 Sivil memur 

995 525 
108 960 4 000 memura bu sene kaput verilmiyeceğinden düşülen 

886 565 
1946 bütçesine (886 565) liranın konulması gerekir iken (608 500) lira kauulmuştur ara
daki, fark, 1945 yılından devreden kumaş vesaire ile kapatılacaktır. Bu münasebetle şura
sını belirtmek Önemli görülmüştür. 1945 Emniyet flenel bütçesi için Hükümetçe tesbit olu
nan yekûndan (100) bin lirası motorlu taşıtlar satmalmması zorunda, kalındığından Maliye 
Bakanlığı bütçesine koydurulmuş ve bu yüz bin lira bütçenin giyecek bölümüne konulma
sı gereken paradan ayrılmış idi. Motorlu taşıt mubayaası ihtiyacı 1946 yılında da de
vam ettiğinden 1946 yılı Maliye Bakanlığı bütçesine yine emniyet hizmetlerine ait ve 
12 aylık olarak (170) bin lira konulmuştur. Bu paranın 1947 yılında Emniyet Oenel Mü
dürlüğü bütçesine iade ve ilâvesi suretiyle giyecek bölümüne ilişkin ihtiyaçların mezkûr 
yıî içinde tamam olarak karşılanması icap etmektedir. 

Silâh, cephane: 
Kanunen tabanca taşımaya mezun 7690 memura mukabil tamiri gerekenlerle birlikte 
beş muhtelif cins ve markadan mevcut tabanca adedi 700 dür. Kullanılmağa elverişsiz 
olanlarla birlikte memur adedine nazaran noksan tabanca adedi bini bulmaktadır: 1945 
yedi aylık bütçesine konulan (10 00C) lira ile bir kısım tabancanın mubayaasına girişil
miştir. Bu yıl Avrupaya, Amerika'ya sipariş mümkün olabileceği gözönüne alınarak 
mevcutların tamiri, temizlenmesi ve mermi ile birlikte yeniden alınacak tabanca be
dellerine karşılık olmak üzere 1946 yılı için bıı tertibe (25 000) lira konulmuştur. 

Vazife esnasında yaralanan ve hastala-ıan memurlarla kazaya uğrayanların tedavi1 gi
derleri : 
Son yıllardaki ilâç fiyatlarının yüksekliği malûmdur. Bir çok yerlerde hiç bulunmaması 
gözönüne alınarak 1945 yılında merkezlen ilâç mubayaa edilerek aynen gönderilmek ve 
bir miktarda ödenek tevzi edilm?k suretiyle idareye çalışılmıştır. Bu yıl geqerı yılın 12 
aylığına nazaran (5 300) lira fazlasiyle (25 000) lira konulmuş bulunmasına rağmen 8779 
memurdan her birine düşen miktar ancak 285 kuruştur. 

Gözetim altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların, gönderme iaşe giderleri, is
kân mıntıkasını terk edenlerden geldikleri yerlere geri gönderileceklerin ve bunlara m&-
mur edilenlerin gerekli gidirleri: 
Bu tertibe konulan ödeneğin sarf ve idamesinde geçen yıllarda pek çok müşkilât çekilmiş 
olmasına rağmen bu yılın mülteci işlerinin az olacağı mütalâasiyle geçen yılın 12 aylığı 
aynen kanulmuştur. . _ . . . . „ .. -



- â t f -
B. M. : : • . : . . „ • . * • . " ' . . ; - ' . ; ' • " " " " * • • - . • - - - . ' * « 

315 tnşa ve onarma işleri: 
Gecen yıl alınan ödenekle Cizre, İslahiye İlçeleri ile Ankara, Diyarbakır ve Antalya İl
lerinde ev ve', ki yıllarda bağlamış olan karakol binalarının bütçenin verdiği imkâna göre 
tamamlanmasına çalışılmış, Bolu, Ge.ede ve Düzce'de birer polis noktası yaptırılmış 
İzmir'de iki karakol binası ile Manisa'da bir arsa istimlâk edilmiş ayrıca muhtelif il 
ve ilçelerde 20 karakol binası onartılmıştır. Başlanmış olanların ikmali ile inşa edileT 
cek karakolların ve onartılması gerekenlerin yaptırılan keşif raporlarına göre inşa ve 
onarma bedelleri olarak istenilen ödenek miktarı (660 000) lirayı bulmasına binaen 
1946 yılı için (400 000) lira konulmuştur. 

316 Süvari polis hayvanları ve polis köpekleri : 
1 Satmalına karşılığ : 

1945 yılı süvari hayvanı kadrosu 100 ise de bunlardan ölüm ve sakatlanmaları yüzünden 
bugünkü mevcut 92 dir. Hâlen kâfi miktarda motorlu vesait temini mümkün olmadığın
dan bilhassa çevresi geniş illerde bu teşkilâtın kurulması emniyet ve asayiş bakımından 
zaruri olduğu cihetle bu yıl kadro 120 olarak teklif edilmiştir. Geçen yıl bu teşkilin vü-
cude getirildiği İzmir, Seyhan, Eskişehir, Bursa ve Afyon gibi illerde mevcut hayvan 
adedi 4 - 8 arasındadır. Gerek kadro noksanını tamamlamak ve gerekse bu kadroları biraz 
daha çoğaltmak ve hem de bazı illerde yeniden vücudo getirilmek üzere hayvan mubaya
ası için 15 bin lira konulmuştur. Geçen yıl Tarım Bakanlığının gösterdiği haralar mm-
takasından hayvanın beheri 800 - 1000 lira arasında alınmıştır. 

2 Yem bedeli : 
1944 ödeneğinin yedi aylığı (43 750) lira tutmakta iken 1945 yedi aylığı bütçesinin 
yaz aylarma rastlıyaeağı ve bu suretle yem ihtiyaçlarının daha ucuza temin edilebilme
si hesap edilerek noksan konulmuştur. Bu yılın kurak gitmesi yüzünden bilhassa ot ve 
saman fiatlarmdaki artış alınan ödenekle fomülü dahilindeki ihtiyaçların teminine im
kân vermemiş ve bu sebeple hayvanların gıda ve teçhizatlarından kısmak zarureti hâsıl ol* 
muştur. Yeniden alınacak hayvanların (Eyer takımı ve sair teçhizatları ve işçi-gündeli
ği dâhil) ihtiyaçları da gözönüne alınarak bu bölüme (78 000) lira ödenek konulmuştur» 

317 Er taymı karşılığ : 
2 594 700 8649 memurun er tayın bedelleri tutan» 

39 000 Kadroya katılacak 130 memurun er tayım bedelleri tutarı» 

2 633 700 Toplam ,, . 1 

317 A Emekli keseneği karşlığı : < „ - * , . . . 
1945 yılı bütçesinin 12 aylığı aynen konulmuştur. 

318 Haber alma : 
1945 yılı bütçesinin 12 aylığı aynen konulmuştur. 

319 Polis dergisi : , v 
1945 yılı bütçesinin 12 aylığı aynen konulmuştur. 

320 Yabancı uzmanlar : 
1 Ücretler : 

Emniyet teşkilâtını fennin yardımlarından uzak tutmamak amaciyle Cumhuriyet devrinde 
zaman zaman ecnebi uzmanlar getirilmiş ve bunlardan büyük istifadeler temin edilmiştir. 
Bu cümleden olarak İkinci dünya harbinin başlangıcından evvel Lozan Polis Enstitüsü 
uzmanlarından Doktor Mark Payot mukavele ile yurda celbolunmuş ve bu sayede Polia 
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Enstitüsünde bir fenni polis bürosu kurularak bilhassa adli sahada büyük başarılar el
de edilmiştir. Mukavelenin sona ermesiyle memleketine dönen Mark Payottan sonra harp 
vaziyeti dolayısiyle başka bir uzman celbi mümkün olamamıştır. Harbin sona ermesi bu 
koauya eskisi gibi önem vermeye ve polisimizi fennin son terakkiyatiyle teçhiz etmeye 
imkân vereceği düşünülmüş olduğundan bu tertibe (4 200) lira konulmuştur. 

Yolluk ve başka gerekli giderler r 
Celbi düşünülen mütehassısın yolluğuna karşılık bu maddeye (800) lira konulmuştur. 

Milletlerarası kurumlara katılma giderleri : 
Yılda ve İsviçre frangı üzerinden bir defada verilmekte olan miktara göre geçen yılların 
ayın olarak (600) lira konulmuştur. 

Kongre, staj ve tahsil giderleri : 
Yabancı memleketlerde staj : 
Amerika ve ingiltere gibi memleketlere olan münakale yollarının normal hale gelmesi do
layısiyle Emniyet mensuplarının meslekî ve teknik bilgilerini sağlamak gayesiyle staj için 
bu memleketlere gönderilecek memurların yol ve tahsil giderleri karşılığı olarak geçen 
yıl ödeneğinin aynı konulmuştur. 

Milletlerarası kongre ve konferans giderleri : 
İkinci dünya harbinden evvel her yıl Avrupamn muhtelif şehirlerinde milletlerarası po
lis kongreleri kurulmakta ve belli başlı milletlerin hemen hepsi bu kongreye iştirak et
mekte idi. Biz bu kongrelere fiilen iştirak edemiyerek yalnız milletlerarası kurumları
na iştirak masrafı olarak her yıl muayyen bir para vermekte idik. Harbin sona ermesi 
hasebiyle toplanması muhtemel milletlerarası kongrelere bizde iştirak etmeyi düşünüyo
ruz bu suretle dünya polis teşkilâtı mensupîariyle temas ve münasebet tesis edileceği, bun
ların kongreye arzedeceği konular hakkında düşünce ve mütalaalarımızı söylemek millet
lerarası polisin bir birine ne suretle yardım etmesi icabedeceği hakkındaki fikirlerimizi 
bildirmek imkânını elde etmek üzere bu fasla (5 000) lira konulmuştur. 

Yüksek tahsil giderleri : 
Geçen yıla kadar yüksek tahsile 15 öğrenci gönderilmiş ve bu yılda tahsile devamları ge
rekli bulunmuş olduğundan geçen yıl ödeneğinin 12 aylığı aynen konulmuştur. 

Polis okulları giderleri : 
Pojis memur ve adaylan, öğrencileri yiyecek ve geyecek giderleriyle harçlık ve yollukları: 
Ankara Polis Enstitüsü, kollej ve İstanbul Polis Okulunda tahsilde olan öğrenci sayısı bü
yü 565 olarak tesbit edilmiştir. İlk mektep tahsilini görmemiş olan memur sayısının çoklu
ğu karşısında bu yıl İstanbul Okulunda yatısız olarak 100 memurun da okutulmasına 
lüzum hâsıl olmuş ve bunların öğle yemeklerini okulda yemeleri icab etmiştir.. Bütün 
ihtimamlara rağmen beher talebenin günlük yiyeceği (120) kuruştan aşağı düşmemekte 
ve bu suretle 565 kişinin yiyecek giderinin senelik tutarı yıl 300 gün hesabiyle (203 400) 
liraya baliğ olmaktadır. Geri kalanı da kolej talebesinin yiyecek ve harçlıklariyle ensti
tüye getirilenlerin harcırahlarına karşılık tutulmaktadır. 
1945 senesinin yedi aylığına nazaran tati l devresi gözönüne alınarak 1945 bütçesine ko
nulan ödenek öğle yemeği verilecek olanlarla birlikte öğrenci adedinin 129 aded fazla 
olmasma rağmen (230 000) lira ödenekle idare edilmeye çalışılacaktır. 

Yönetim ve imtihan giderleri: 
Polis okullarının birinci madde dışında kalan ders ve imtihan vesair yönetim giderler;-
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nin ödenmekte olduğu bölüme konulan ödenek 1944 yılı bütçesindeki ödeneğe (1 500) 
lira ilâvesiyle (60 000) lira konulmuştur. 

İlerde açılacak polis kursları ve öğretmieri ücretleri: 
Polise intisap edenlerin tahsil durumları ne olursa, olsun görevlerini başarı ile yapma
ları için meslekî ilk Öğretim görmeleri şarttır. Mesleğin ilk öğretim müessesesi yalnız 
İstanbul Polis Okulu olduğundan buradan her yıl ancak (200) kişi mezun olmakta, hal
buki sayısı 3 000 i aşan meslek tahsili görmemiş olan memurlara her yıl yeniden alınan 
yüzlerce stajyerin ilâvesiyle tahsilsiz memur sayısı gittikçe kabarmaktadır. Bu mahzuru 
önlemek için geçen yıl uygulanmış olan polis okulu derecesindeki polis kursları 800 
mezun vermek suretiyle mühim bir memur kitlesinin ilk meslek öğrenimini göstermiş ol
duğu gibi alınmış olan ödenekle sivil kısmında çalışan memurlara da bir kurs gösteril
miştir. Bu yıl bu kursların polis okulları tüzüğünün vazettiği esas ve süreler için de ve 
aynen polis okulu prağramlarımn uygulanması şeklinde açmak kararındayız. II ay süre
cek olan ve şimdilik üç valilikte açılacak bulunan kurslardan başka muhtelif illerde ye
tiştirme kaosları ihdas elnu\< ıvjk faydalı görülmüştür. Bu sebeple gerek bu üç kursun 
gerekse yetiştirme kurslarının öğretmen ücretleri ve her türlü yönetim giderleri karşılığı 
olarak bu yıl bütçesine (30 000) lira konulmuştur. 

Pravantoryom ve sanatoryum giderleri: 
1940 yılmdanberi polis memurları arasında akciğer veremi vakaları gittikçe artmakta
dır. Bunun sebebi gıdasızlık yanında vazifenin ağır icaplarıdır. Bugün sanatoryom te
davisine muhtaç olanların sayısı çoksada sanatoryomda yatak bulunmamasından mecbu
ren sıra beklemektedirler. Bilhassa bu yıllarda hergün biraz daha artan verem vakaları
nın vaktinde önlenmesi; polis memurları arasına zayıf, kansız ve bu hastalığa müstait 
bulunanları muayyen bir zaman içinde istirahat ve bol gıda yolu ile tedavileri mümkün 
olacağından geçen yıl İstanbul Polis Okulunda 15 yataklı bir pravantoryom kurulmuş
tu. Alman neticeler çok memnuniyet vericidir Bir taraftan sanatoryumlarda mümkün ol
duğu kadar fazla yatak temin edilerek mevcut hastaların hemen tedavilerine başlanma
sını sağlamak diğer taraftan da önleyici mahiyetinde olan pravantoryom Sağlık Bakan
lığının gösterdiği yerde tesis için bina satın almak ve onarmak suretiyle 40 - 50 yataklı 
kurum haline getirmek üzere 1946 yılı için bu fasla (140 000) liranın konulması gerekli 
görülmüştür. 

Para mükâfatı: 
Memurlar uhdelerine verilen işleri yapmakla mükelef tirler. Buna şüphe edilemez, ancak 
şimdiye kadar yapılan tecrübelerden elde edilen neticelere nazaran takdirname ve para 
gibi mükâfatlar işlerin daha salim bir mecrada yürümesini temin ettiği ve memurları 
daha faal bir hale getirildiği görülmüştür. Esasen para mükâfatı fevkalâde mühim hal
lere hasr ve tahsis edilmiş olduğundan 1945 yılı ödeneğinin 12 alığına (1 500) lira eklen
miştir. 

Geçen yü "borçları: 
Bu bölüme konulan ödenek 1945 yılının aynıdır. 
Eski yıllar borçları: 
1941 -1944 yıllarrborçları: 
Bu bölüme konulan ödenek 1945 yılının aynıdır. 
1928 - 1940 yıllan borçları; 
1946 yılı için bu maddeye (1 700) lira ayrılabilmiştir. 
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Jandarma Genel Komutanlığının 1946 yılı bütçesi; geçen yıl bütçesi toplamının 12 aylık 
miktarına göre (510 494) lira fazlalık arzetmektedir. 
Bu fazlalık; bazı bölümlerden indirmek suretiyle elde ediJen miktarla birlikte bütçenin 
çeşitli bölümlerine dağıtılmış bulunmaktadır. Her bölümdeki fazlalık ve noksanlık 
miktarları teklif cetvelinde gösterilmiş bulunmaktadır. Bu arada çokça zam gören bö
lümler giyecekler, yem, harp teçhizatı, ilâç ve binalar onarma giderleridir. (50 000) li
rada da arazi otomobilleri satın alınması için "ayrılmıştır. Bu altı kalem ilâvenin topla
mı (995 000) liradır. 

Bütçede yazılı bölümler hakkındaki açıklamalar : 

Aylıklar : 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonuna sunulacak olan eylemli kadroya göre istihkak 
olup §u parçalardan ibarettir. 

Lira K. 

3 075 526 54 Subay, askerî memur ve subay yerinde kullanılan siviller aylığı 
1 422 306 34 Gedikliler aylığı 

702 744 20 Uzatmalılar 
663 180 — Mükellefler aylığı 
42 456 96 Namzetler » 

5 906 214 04 
75 486 36 öğretmenler » 

5 981 700 40 

Hîzmetıliler ücreti : 
Bu tertipte (4 788) lira fazlalık vardır. (D) cetvelinin incelenmesinden de anlaşılacağı 
üzere bir kısım hizmetli kadrolarında değişiklik yapılması gerekmiştir. 
Yapılan değişiklikler şunlardır : 
Aded 

2 Basımevi makinisti ücretlerine (20) şer lira 
3 Giyecek, teçhizat ambarı memurlarının ücretlerine (20) şer lira 
1 Telefon fen memuru ücretine (30) lira 
1 Makine tamircisi ücretine (20) lira 
1 Makine tamir yardımcısına (20) lira 
1 Elektrikçiye (40) lira 

zam yapılmış ve ihdas olarak basımevi için bir tane (140) lira ücretli linotip operatörü 
kadrosu konulmuştur. 
Bir tane (120) lira ücretli telefon fen memuru yardımcısı kadrosu konulmuştur. 
1945 (D) cetvelinde mevcut (75) lira ücretli bir kaloriferci ile (40) lira ücretli yedi 
odacıdan bir tanesi kaldırılmıştır. 
Zam ve ihdaslar; bu işleri görecek adamların vasıfları, ve günün şartlan da gözönüne 
alınmak suretiyle yapılmak zorunda kalınmıştır. 
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330 Geçici tazminat : 
1945 bütçesinin 12 aylığına nazaran (1 434) lira noksaniyle konulmuştur. 

331 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar. 
1 Çocuk zammı : 

Eski yıllara nispet edilerek ödenek konulmuştur. 

2 Yakacak zammı : , 
Eski yıllara nispet edilerek ödenek konulmuştur. 

3 Doğum yardımı : 
Eski yıllara nispet edilerek ödenek konulmuştur. 

4 ölüm yarlrmı : 
Eski yıllara nispet edilerek ödenek konulmuştur. 

5 Ayni yardm : 
(D) cetvelindeki ücretlilerin bir yıllık ve ayda 15 liradan istihkakları olup buna göre 
ödenek konulmuştur. 

332 Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye | 
2 Döşeme ve demirbaş : } Geçen yılların aynı olup fazla ve eksiği yoktur. 
3 öteberi giderleri : J 

333 tiler büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Fiyat farkından ancak (2 000) lira ilâve edilmiştir. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
2784 birliğin yalnız yazı makinası tamiri ile bayrak parasına bile kifayet etmeyen bu ter
tibe asgari bir hesapla (15 000) lira ilâve edilmiştir. Bu paranın bir kısmı da yeni teş
kil edilen ilçelerin ihtiyacına karşılıktır. 

3 öteberi giderleri : 
Bu tertibe (1 500) lira kadar yapılan ilâve yeni ilçelerin ihtiyacına karşılıktır. 

334 Basili kâğıt ve defterler : 
Bu tertibe yıllardanberi ilâve yapılmadığından ye ihtiyaca kâfi gelmeyen bu ödeneğe 
(5 000) lira ilâve edilmiştir. 

335 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
1 Posta ve telgraf ücretleri : 

Ait olduğu daire yazışma göre ödenek konulmuştur. 

2 Telef on ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak bırakılmıştır. 

336 Kira karşılığı : 
62 ilde 645 yerin kira karşılığıdır: İl, ilce ve her birinde kiralanan bina miktarı ve kirasını 
gösteren cetveli vardır. 

337 1,2 Taşıt giderleri: • ' - - • , - : ; • 
Geçen yılın aynıdır, 
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338 1,2,3 Yolluklar giderleri : 
Sürekli, geçici ve müfettişler yollukları tamamen geçen yılın aynı olarak bırakılmıştır. 

339 Giyecekler: 
(D) cetvelindeki hizmetlilerin yıllığı (150) liradan hesaplanan istihkakları karşılığı ola
rak ödenek konulmuştur. 

340 Muayyenat: 
1 jTaymat : 

Kadro subay ve erlerinin ayda (25) lira iaşe ve (15) liradan aynı yardımları karşılığı 
olup tamam olarak ödenek konulmuştur. 

2 Yem: 
Millî Savunma Bakanlığından verilecek (500) hayvanla ceman (1 900) hayvanın günde 
(132) kuruş hesabiyle bir yıllık ihtiyacı karşılığıdır. 

3 Yakacaklar, aydınlatma, ısıtma : 

Yakacaklar hesabı aşağıdadır : • " 
Sabit birlikler Günde Yılda 

mevcudu Gramdan kilo kilo Kuruştan 

Gaz istihkakı: 31 000 X 
Odun istihkakı : 2 232 karakol 

457 îlce 
63 İl 
25 Bölge 
7 Müf. 

2 784 5 726 
5 726 X 12 =• 68 712 X 120 = 8 245 440 X 4 = 329 817 60 

438 441 00 lira 
341 Askerî gereçler : 

1 Giyecekler : 
Bir erin yıllık (87) liradan tamam istihkakıdır. 

2 Teçhizat: 
Bir erin (18) liradan bir yıllık tamam istihkakıdır. 

342 Harh gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri : 
Yalnız 500 hayvanm muytabiyesi için (20 000) lira ayrılmış bakiye (39 900) lirası palaska 
takımı ve vazelin yağı (44 000) lirası silâh ve muhabere atelyeleri malzemesine (184 000) 
lirası da telefon, tesis ve tamiri ile satın almasına tahsis edilmiştir. 

343 Sıhhi gereçler ve tedavi giderleri: 
1 Ecza ve sıhhi gereçler: 

ilâç pahallılığı yüzünden bu tertibe (10 000) lira fazla konulmuştur. 

2 Tedavi: 
Geçen yılın aynıdır. 

30 = 930 X 365 = 339 450 X 32 = 108 624 
X 2 sobadan — 4 464 soba adedi 
X 2 » •=• 914 » > 
X 4 » •=• 252 > » 
X 3 » = 75 » » 
X 3 > •=• 21 » » 
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Hayvan satmalına ve tavizi: 
Millî Savunma Bakanlığından hayvanlarımız iade edileceğine göre yalnız subaylar içiri 
(20 000) liralık taviz karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 

Taşıma giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

taşıt giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Onarma işleri: 
Geçen yıla nazaran (510 000) lira fazla ödenek konulmuştur. Cenup ve şark illeriyle hu
dut illerinde yapılacak karakollor içindir. Bütçeye konulan (710 000) liranın ilişkin ol
duğu iş adedi 238 dir. Her birinin miktarını hangi il- ve ilçede olduğunu ve mahiyetini 
gösterir listeler sunulmağa hazırdır. 

Okullar genel giderleri: 
Geçen yıla nazaran (36) bin lira noksaniyle ödenek konulmuştur. Bu noksan geçen yıl 
açılan gedikli hazırlama orta okuluna geçen yıl ödeneği ile alman mefruşat ve demirbaş 
parasıdır. 

Emekli keseneği karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri: 
Bu bölüm ve maddeler geçen yılın aynıdır. • • • : 

Basımevi giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

İkramiye ve tazminat: 
Geçen yılın aynıdır. > 
Ağrı, Van, Hakkari, Mardin ve Urfa tilerinde güvenliğin bozulmaması için her ile iki
şerden ve tahminen beşerbin liradan arazi otomobili şatmalmmak üzere (50 000) lira öde
nek konulmuştur. 

DIŞİŞLERİ BAKANLİĞİ 

Bakan ödeneği: . : ' f ı 
Senelik istihkak hesap edilerek (5 321) lira teklif edilmiştir. 

Aylıklar: • t > , : 
Memurlar aylığı ve temsil Ödeneği: 
1946 bütçe yılında hariç ve merkez teşkilâtında kullanılacak memurların senelik aylık
ları tutarı hesap ve tahmin olunarak (2 642 000) lira teklif olunmugtur, 



2 Açık aylığı; 
Açık aylığı almakta olan memurların senelik istihkakları hesap olunarak (2 700) lira 
teklif olunmuştur. ' < 
Ücretler: 

1 Hizmetliler ücreti: ] 
Kadro tutarına göre senelik ücret miktarı hesap olunarak (136 337) lira teklif edilmiş
tir. İhtiyaca binaen kadroya (175) ve (130) ar lira ücretli üç, doktiloğraf ve (120) lira 
ücretli bir mücellit ilâve olunmuş ve köşk yönetim memurunun aylığı (140) liraya çıka
rılmıştır. I 

2 Geçici hizmetliler ücreti: 
1946 bütçe yılında ihtiyaç görüldüğü takdirde geçici müstahdem kullanılabilmek ve ter
tip ipka edilebilmek üzere 1 lira teklif olunmuştur. 

3 Elçilik ve konsolosluk nizmetlileri: 
1945 bütçesine mevzu tahsisat (209 522) liradan ibaret olup bu miktarın senelik tutarı 
(359 181) liraya baliğ olmakta isede yeniden açılacak olan elçilik ve konsolosluklarda 
istihdam edilecek müstahdemlerin adet ve ücretleri de nazarı itibare alınarak vergi ta
hakkukuna esas olan adet 410 dan 450 ye senelik ödenek de (24 195) lira fazlasiyle 
(387 376) liraya çıkarılmıştır. • . • • - « . ' * & • • 

Gteçici tazminat: J 
1946 bütçe yılında merkezde vazife görecek memurların adet ve maaşlarına göre 1946 
yılı ödeneği (52 211) lira tahmin ve teklif olunmuştur. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar: 
1 Çocuk zammı: « 

1945 yılında ödenmekte olan çocuk zammı miktarı nazarı itibare alınarak (15 000) lira 
teklif olunmuştur. 

2 Doğum yardımı: 
1945 yılının dört ayı zarfında bu tertipten yalnız (170) lira ödenmiş ise de 1946 yılı 
Ödeneği (2 000) lira tahmin olunmuştur. 

3 Ölüm yardımı: 
1945 yılının dört ayı zarfında bü tertipten yalnız (170) lira ödenmiş isede 1946 yılı için 
(3 000) lira teklif olunmuştur. 

4 Aynı yardım: 
1945 yılındaki dört aylık sarfiyat yekûnu (18 510) lira olduğundan senelik Ödenek ihtiya
cı (55 000) lira hesap olunmuştur* 

Merkez büro giderleri: 
1 Kırtasiye: 

1945 yılı ödeneğinin oh iki ayma isabet eeden miktar hesaplanarak (6 000) lira teklif 
olunmuştur. 

2 Döşeme ve demifbaş: 
1945 yılı ödeneğine nazaran ön iki aya isabet eden miktar (6 000) liraya baliğ olmakta 
isede eskimiş olan mefruşatın esaslı tamir ihtiyacı gözönünde tutularak (800) lira faz
lasiyle (6 800) lira teklif olunmuştur* 
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3 Aydınlatma: 
1945 Mtçesi sarfiyatına nazaran 1946 ödeneği (4 500) lira tahmin olunmuştur. 

4 Isıtma: 
Geçen yıl ödeneğine nazaran on iki aya isabet eden miktar (6 060) lira olup aynı mik
tar teklif olunmuştur. 

5 Öteberi giderleri: 
On iki aya isabet eden miktara nazaran (143) lira fazlasiyle (7 000) lira teklif olun
muştur. 

363 Elçilik ve konsolosluklar giderleri: 
1 Arsa hâna satmalma, yaptırma, ve kira karsüıklariyle sigorta, belediye vergi ve resim

leri ve küçük onarma: 
1945 yılı ödeneğinin 12 aya isabet'eden miktarına eşit olarak (208 003) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
1945 ödeneğinin 12 aya isabet eden miktarı (60 000) lira olup 1946 ihtiyacı için aynı mik
tar teklif edilmiştir. 

3 Ziyafet: 
1945 ödeneğine nazaran on iki aylık mikdar (42 857) lira olup 1946 yılı ihtiyacı için aynı 
miktar teklif edflmiştir. 

4 Taşıtlar satmalma ve onarma ve işletme giderleri: 
Miadlarım bitirmiş» olan dört elçilik otomobili ile mevcut elçilik otomobillerinin tamir 
ve işletme giderleri gözönünde tutularak 1946 ödeneği (60 000) lira teklif olunmuştur. 

5 Başka giderler: 
1945 yılı ödeneğine nazaran on iki aya isabet eden miktar (140 571) lira isede yeniden 
açılacak olan Elçilik ve Konsoloslukların ihtiyaçları nazara alınarak 1946 ödeneği (9 429) 
lira f azlasiyle (150 000) lira teklif olunmuştur. 

363 6 Yardım ve geri verme : 
1945 yılı ödeneğine nazaran on iki aya isabet eden miktar (12 000) lira olup aynı mik
tar teklif olunmuştur. _ 

364 Basılı kağıt Ve defterler : 
1945 yılı ödeneğine nazaran on iki aya isabet eden miktar (12 000) lira olup aynı mik
tar teklif olunmuştur. -<•- -

365 Para taşıma giderleri : 
Telgraf havale gideri olarak Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenen bu ödenek 1945 yılı 
gideri de gözönünde tutularak on iki aya isabet eden miktar nispetinde (17 000) lira tah
min olunmuştur. 

366 Kira karşılığı : 
Aylığı 100 lira üzerinden kiralanan garajın senelik kira karşılığıdır. 

367 Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri; 
i Posta ve telgraf ücretleri : 

P. T. T. İdaresinin istatistiklere istinaden ödenmesini bildirdiği miktar nispetinde teklif 
olunmuştur, 
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2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
1945 yılmın dört aylık gideri de gözü nünde tutulmak suretiyle 1945 yılı Ödeneğinin on 
iki aya isabet eden miktarı nispetinde (320 000) lira teklif olunmuştur. 

368 Taşıt giderleri : 
1 Bakanlık otomobili : 

1945 yılı ödeneğine nazaran on iki aya isabet eden miktar nispetinde .teklif olunmuştur. 

2 Başka taşıtlar : 
Nakil Vasıtaları Kanununa göre kullanılan iki otomobil ile motosiklet giderleri 1945 öde
neğine nazaran on iki aya isabet eden miktar nispetinde hesap ve teklif olunmuştur. 

369 Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu: 

1946 senesinde mübadele edilecek memurlarla tâyini zaruri görülecek memurların yolluk
ları 1945 yılının on iki ayına düşen miktar nispetinde (150 000) lira hesaplanmıştır. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Geçici görevle ecnebi memleketlere gönderilecek veya oralardan celbedilecek memurların 
istihkakları (44 000) lira tahmin ve teklif olunmuştur . 

370 Giyecekler : 
1945 ödeneğinin on iki aya isabet eden miktarı (12 000) lira ise de ihtiyacın (10 000) 
lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından bu miktar konulmuştur. 

371 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluğu: 
1946 yılı ihtiyacı (9 000) lira olarak tahmin olunmuştur. 

372 Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri: 
Bu tertibin ihtiyacı hâdiselere bağlı ise de 1946 yılı ihtiyacı için (103 772) lira teklif 
olunmuştur. 

373 Hakem mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri: 
1946 yılında bu tertibe mütaallik bir hizmet yapılacağı şimdiden malûm ohuadığından 
tertibin ipkası maksadiyle (1) lira konulmuştur. 

374 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri: 
1945 bütçesinde yedi aylık ihtiyaç için (49 900) lira kabul edilmiş ise de bu ödenek ki
fayet etmemiş ve ek ödenek istihsaline tevessül edilmiş olduğundan 1946 yıl: ihtiyacı 
(100 000) lira olarak tahmin ve teklif olunmuştur. 

375 Fahrî konsolosluklar keseneği: 
Fahrî konsolosluk muamelelerinin azalmış olması hasebiyle 1946 ihtiyacı (3 000) lira tah
min edilmiştir. 

376 Pasif korunma giderleri: 
Bu hizmete lüzum kalmadığından bu fasıl bütçe teklifinden çıkarılmıştır. 

377 Bombardımanlar yüzünden binaları yanan yıkılan ve sarar gören veya böanîbardmiâflâ 
açık bulunan elçilik ve konsoloslukların her türlü giderleri: 
Harbin bitmesiyle bombardıman tehlikesi kalmadığından bu tertip çıkarılmıştır, 
Himaye masrafları: :•..»*•.. « ... 
1944 yılında siyasi ve iktisadi münasebetlerimizi kestiğimiz memleketlerde himayemizi 
deruhde etmiş olan Hükümetlerin elçil ve konsolosluklarımız hesabına yaptıkları bil-
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umum giderlerin ve mahsubu için yeniden açılan bu tertibe (12 000) lira ödenek konul
muştur. 

378 Telif, tercüme, yazı, yayın ve abone ücretleri ve giderleri: 
1945 yılı ödeneğinin 12 aya düşen miktarı (9 943) liradan ibaret ise de 1946 yılı ihtiya
cı (943) lira noksaniyle (9 000) lira tahmin olunmuştur. 

379 Basımevi giderleri: • • • * . ' ' • ' » ;-• 
1945 yılı bütçesine mevzu ödenek (500) liradan ve on iki aya isabet eden miktar da (857) 
liradan ibaret ise de basmıevinin eskimiş olan harflerinin yerine yenilerinin satınalma-
bilmesi için (1 643) lira fazlasiyle (2 500) lira teklif olunmuştur. 

380 Milletlerarası müesseseler ve milletler derneğine katılma payı: 
1945 yılı bütçe teklifine bu hizmet için (2 400) liralık ödenek istenilmiş ise de katılma 
paylarının 1945 takvim yılı başmda ödenmesi lâzımgeldiği mülâhazasiyle bu ödenek 
Bütçe Komisyonunca lâyihadan tenzil edilmiş olduğundan katılma paylarının tutarı olan 
(2 400) lira ile 4749 sayılı kanun ile kabul olunan Sivil Havacılık Anlaşmasına istina
den iştirak ettiğimiz Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına ödenmesi yüklenen (31-776) 
Kanada doları mukabili (37 792) lira ki ceman (40 192) lira teklif olunmuştur. 

381 4644 sayılı kanun gereğince emekli keseneğin karşılığı: 
1945 yılı için konulan ödenek (4 000) lira ve on iki aya düşen miktar da (6 857) lira 
ise de 1945 bütçesinin tatbikmda konan ödeneğin ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşıldığın
dan 1946 yılı için (3 800) lira teklif olunmuştur. 

382 Geçen yıl borçları: 
Ahval dolayısiyle elçilik ve konsolosluklarla Bakanlık arasındaki muntazam posta müra-
selâtı mevcut olmadığından mahsup devresinden sonra gelen evrakın bütçeden mahsubu
nu temin için (20 000) lira teklif olunmuştur. 

Geçen yıl borçları: 
1941 - 1944 yılları borçlan: 
Bti senelerde tahakkuk eden alacakların ödenmesi ve mahsupsuz kalan evrakın bütçeden 
mahsubu için (6 500) lira teklif olunmuştur. 

1928 - 1940 yılları borçlan: 
Bu senelerden tahakkuk edebilecek borçların ödenmesi için (100) lira teklif olunmuştur. 

MALÎYE BAKANLIĞI 

385 1 Memurlar aylığı: 
Bu tertibe geçen senenin 12 aylığma nazaran (228 586) lira fazlasiyle (10 873 801) lira 
ödenek konmuştur. Aradaki fark 1945 yılında yeni teşkil olunan 9 ilce malmemurlan 
ile 4598 sayılı kanun gereğince yerinde terfi edenlerin maaşları karşılığıdır. 

383 
1 
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386 Ücretler: 
1 Hizmetliler ücreti: 

Bu tertibe, geeçen yılın 12 aylığına nazaran (63 995) lira fazlasiyle ödenek konmuştur. 
Bu fark 1945 yılında yeni' teşkil olunan 9 ilce müstahdemini kadrolarından ve Baş 
Hukuk Müşavirliği teşkilâtının kanunu gereğince tevessü etmesi üzerine ilâvesi' gereken 
bir kaç müstahdem ile kalorifer tesisatı ikmal olunan 5 Hükümet konağı için o miktar
da ateşçi kadrosu ve tahsil şubeleri için 6 aded gece bekçisi kadrosu ilâvesinden mütevel
littir. 

2 Geçici hizmetliler ücreti: 
Bu tertibe (21 160) lira fazlasiyle konan (70 000) lira ödeneğin (48 000) lirası geçen 
seneki gibi dalyanlarda çalışan müstahdeminin ücretleri ve (22 000) lirası da getirilecek 
ecnebi mütehassısların yolluğu ve ücretleri karşılığı. 
Bu tertibe, görülen lüzum üzerine maaşlı memurlara verilecek üst derece farkı ve emekli1 

kesenekleri için (36 000 000) lira ödenek konmuştur. 

390 5 öteberi giderleri: 
Bu tertibe görülen lüzum üzerine (600) lira fazlasiyle (60 000) lira ödenek konmuştur. 

391 Basılı kâğıt ve defterler: 
Görülen lüzum ve ihtiyaca ve matbua kâğıtları fiyatlarındaki yüksekliğe binaen bu ter
tibe gecen senekine nazaran (57 143) lira fazlasiyle (400 000) lira ödenek konmuştur. 

396 Giyecekler: " '• ' - - • • '-«•-•• ••-
Müstahdeminin giyecekleri için (32 000) liraya ihtiyaç olduğu anlaşıldığından bu ter
tibe, geçen senekine nazaran (11 000) lira fazla ödenek konmuştur. 

398 Huzur ve ehlivukuf ücretleri: 
Bu tertibe, vergi komisyonlarında aylıklı olmayanların huzur ücretleriyle vukuf ehli 
ücretleri için kesirsiz oarak geçen seneki kadar (73 000) lira ödenek konmuştur. 

399 Malî müşavere komisyonu ücretleri: 
Geçen sene bu tertibe, konan ödeneğin sene nihaeytine kadar kâfi gelmiyeceği ve müna
kale suretiyle ödenek teminine lüzum hâsıl olacağı anlaşıldığından bu sene bütçesine 
(2 286) lira fazlasiyle (22 000) lira ödenek konmuştur. 

400 Vergi tahsil giderleri : 
1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri karşılığı : 

Kâğıt ve levazım fiyatlarındaki artışa binaen bu tertibe (22 000) lira fazlasiyle (110 000) 
lira ödenek konmuştur. 

2 Gümrük memurları keseneği : 
Balık istihsalinin ve fiyatlarının yüksek oluşu dolayısiyle mevcut kadro ile murakabe 
ve cibayet işleri lâyıkı veçhile sağlanamadığı gibi ekseri yerlerde gümrük teşkilâtı da bu 
işlere yetişmediğinden sair memurlarla muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin verginin mu
rakabe ve cibayetinde çalıştırılmaları düşünülmektedir. Bu sebeple bu tertibe geçen sene
kine nazaran (2 000) lira fazlasiyle (5 000) lira fazla ödenek konmuştur. 

401 İHazine işleri : 
1 Faiz ve aciyo: 

2 Para taşıma giderleri : 
1946 yılında faiz ve aciyo için (140 000) lira ve para taşıma giderleri için de (15 000) li-
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ra ödeneğe lüzum ve ihtiyaç görüleceği anlaşılarak bu tertiplere geçen senekine nazaran 
biraz fazlasiyle ol miktar ödenek konmuştur. 

403 Onarma giderleri : 
Bu tertibe kesirsiz olarak geçen seneki miktarda (1 658 000) lira ödenek konması muva
fık görülmüştür. 

404 Devir ve teftiş yollukları : 
2 Hesap uzmanları 
3 Defterdarlar ve malanüdürleri ve saire 
4 Vergi kanunları uygulanması için köylere gönderilecekler 

Görülen lüzum ve ihtiyaca binaen bu bölümün ikinci maddesine (143) lira fazlasiyle 
(343 000) üçüncü tertibine (10 000) lira fazlasiyle (160 000) ve dördüncü tertibine de 
(27 000) lira fazlasiyle (75 000) lira ödenek konması muvafık görülmüştür. 

405" 4 Mahkeme harçları : 
Bu tertibe kesirsiz olması için (42) lira fazlasiyle (342 900) lira ödenek konmuştur. 

406 4553 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler : 
Bazı mühim ve işi çok ilçelerde avukat istihdamı zaruretine binaen bu tertibe (15 001) 
lira fazlasiyle (80 000) lira ödenek konmuştur. 

408 Damga basımevi giderleri: 
1 işletme ve işçi ücreti : 

Mütehassıs işçilerin elde tutulabilmesi için yevmiyelerini birer mikdar artırılması zaruri 
görüldüğünden bu tertibe geçen senekine nazaran (20 001) lira fazlasiyle (120 000) lira 
ödenek konmuştur. 

3 îlk maddeler : 
Evvelki senelerden devren gelen stokların tamamen sarf edilmiş olması hasebiyle bu yıl 
kullanılacak ilk maddelerin alınabilmesi için bu tertibe (14 000) lira fazlasiyle (86 0,00) 
lira ödenek konmuştur. 

4 tşçi sigortaları kurumuna verilecek pirim : 
Bu tertibe işçi ve hizmetlilerin, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortalan için 
4772 sayılı kanun gereğince (7 500) lira ödenek konması icap etmiştir. 

Kaldırılan toprak mahsulleri cibayet masrafı: 
Bu bölüme, bu iş için (2 800 000) lira ödenek konması muvafık görülmüştür. 

413 Staj için yabancı memleketlere gönderilecekler : 
Bu bölüme, staj için yabancı memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin yolluk ve 
ödenekleri için (60 000) lira ödenek konması muvafık görülmüştür. 

416 Hayvan yem bedeli : 
Bu bölüme, yeni teşkil olunan kazalara tâyin edilecek atlı tahsildarlara verilecek hayvan 
yem bedeliyle atı ölenlere at tedariki için verilecek avans karşılığı olmak üzere (5 060) lira 
fazlasiyle (247 160) lira ödenek konmuştur. 

460 Sermayesine mahsuben Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna : 
(1 000 000) lira fazlalık genel müdürlüğün yapacağı çay fabrikası yapı ve kurma giderle
rine karşılıktır. 
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Borçlar 

1 - iç borçlar 

A - İstikrazlar 

2094 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
1933 Ergani istikrazı (12 000 000) liralıktır. İtfa plânı ve banka ile yapılan anlaşma ge
reğince bu istikrazın 1946 yılında ödenecek olan rosülnıal, faiz ve ikramiye karsılıklariyle 
keşide ve diğer giderleri için (1 135 000) lira teklif edilmiştir. 

2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
Sivas - Erzurum istikrazı (30 000 000) liralık olup 7 tertipte tedavüle çıkarılmıştır, İtfa 
plânı ve banka ile yapılan anlaşma gereğince bu istikrazın 1946 yılında ödenecek resül-
mal ve faiz karşıl,klariyle keşide ve diğer giderleri için bu bölüme (2 845 000) liralık 
ödenek konulmuştur. ; > 

3322 sayılı kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
1918 dahilî istikrazı tahvilleriyle değiştirilen 1938 ikramiyeli tahvillerinin kıymeti 
(8 279 740) liradan ibaret olup 1946 yılı için, itfa plânı ve banka ile yapılan anlaşma ge
reğince ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye karsılıklariyle keşide ve diğer giderleri için 
(791 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince 1941 Demiryolu istikrazı için (85) milyon liraya 
kadar tahvil ihracı kabul edilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak şimdiye kadar bir kısmı 
yalnız faizli ve bir kısmı ikramiyeli ve faizli olmak üzere 5 tertipte (50 000 000) liralık 
tahvil tedavüle çıkarılmıştır. Bu tertipler için itfa plânı ve banka ile yapılan anlaşmalar 
gereğince 1946 yılında ödenecek resülmal, faiz, ikramiye karsılıklariyle keşide ve diğer 
giderleri için (4 765 000) liralık ödenek konulmuştur. 

4275 sayılı kanun gereğince yapılan istikraz : 
Millî Müdafaa istikrazı adiyle (150) milyon liraya kadar tahvil çıkarılmasına, 4275 sayılı 
kanunla yetki verilmiştir. Bu miktara karşı şimdiye kadar 4 tertipte (12 000 000) lira
lığı ikramiyeli ve (123 000 000) liralığı da yalnız faizli olmak üzere (135 000 000) liralık 
tahvil çıkarılmıştır. 
İtfa plânı ve banka ile yapılan anlaşmalar gereğince 1946 yılında ödenecek resülmal, faiz 
ve ikramiye karsılıklariyle keşide ve diğer giderleri için bu tertibe (12 790 000) liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 

B - Dalgalı borçlar 

459 sayılı Genel Mahsup Kanunu gereğince çıkarılan tahviller: 
Halen tedavülde bulunan (1 002 530) liralık % 2 faizli Hazine tahvillerinin 31 ..V . 1946 
tarihinde ödenecek olan 14 numaralı kupon bedelleriyle nakden verilecek kesirler ve yeni
den tedavüle çıkarılması melhuz tahvillerin müterakim kuponlarının karşılığı olarak di
ğer senelerde olduğu gibi (80 000) lira teklif edilmiştir, 



1513, 248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayîhkanatalar gereğince ödenecek borçlar: 
Bütçe Kanununun 14 ncü maddesr gereğince ödenecek borçların miktarı malûm olmayıp 
tahakkuk ettikçe nakit olarak ödenmektedir. 1945 yılı 7 aylık bütçesine konulan ödeneğin 
12/7 si ıiisbetinde eski senelerde olduğu gibi bu bölüme (50 000) liralık ödenek konulmuş
tur1. • - :. : 

Olağanüstü ödenek karşılığı: ' 
Kısa vadeli Haeine borçlarının tasfiyesini teminen 1Ö46 yılı için bu bölüme (134 489 663) 
İiralik Ödenek konulmuştur. : ' ı ' 1 _. , 

2425, 2980 ve 3395 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan bonolar: 
Millî Savunma ihtiyaçları için verilmiş olan bonoların 1946 yılında ödenecek kısımları 
için (634 595) lira ödenek teklif edilmiştir. 

4649 sayılı kanun gereğince verilen büyük su işleri bonoları: 
4646 sayılı kanun gereğince ödenecek büyük su işleri bonoları faizlerinin tediyesini te* 
minen (2 500 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

4604 sayılı kanun gereğince yapılacak tediyeler: 
Millî Korunma fonundan Zirai Donatım Kurumuna sermaye olarak verilen miktarın mah
subunu teminen (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

C - Çeşitli borçlar 

Türkiye üuüıhuTiyeti Merkez Bankasına yapılan ödemeler: 
Kâğıt para amortismanı: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para ödeme karşılığı olarak Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek para, genel gider bütçesinin % 1 idir. 1946 yılı 
genel gider bütçesi toplamına nazaran bu maddeye (8 620 257) lira konulmuştur. 

Kâğıt p«ra kargılığı verümiş olan bonoların fâfeâ: 
1715 sayılı kanunun 5 nci maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve
rilmiş olan bonoların henüz ödenmiyenlerin % 1 faizini teşkil eden (1 255 885) lira tek
lif edilmiştir. 

Türkiye Chımnuriyeti Tarım Bankasına yapılan ödemeler: 
S2Ü2 sayılı kanun gereğince verilecek sermaye: 
3202'sayılı kanunun 5 nci maddesinin (C) fakrası gereğince Tarım Bankasına verilecek 
sermaye genel gider bütçesinin % 1/2 sinden ibarettir. 1946 yılı masraf bütçesi topla
mına nazaran (4 410 128) lira ödenek konulmuştur. 

34&£ sayüî kantin gereğince yapılan ödemeler: 
3491 sayık kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince Tarım Bankasına ödenecek paranm 
Banka ile yapılan anlaşmaya göre, senede (1 000 000) liradan aşağı olmaması kabul 
edildiğinden bu miktar teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar : 
1945 yılı 7 aylık bütçesine konulan ödeneğin 7/12 sini teşkil eden (600 000) lira teklif 
edilmiştir. 

öeaaevleri inşaat kredisi faizleri : 
Cezaevleri inşaatı için açılmış olan kredinin faizlerini karşılamak üzere (541 155) liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 
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II - Dış borçlar 
478 1945 Bütçe Kanununun 25 nci madesi gegreğince çıkarılan bonolar : 

Erken ödemeye tabi tutulan 1933 Türk borcu tahvillerinin Merkez Bankası ve banknot 
karşılığı portföyünde bulunan kısmı için verilen % 5 faizli bonoların 25 . V . 1946 tari
hinde ödenecek taksiti karşılığı olarak (1 065 091) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

479 3022 sayılı kanun gereğince verilecek taksit : 
3022 sayılı kanun gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 1946 yılında 
(1 832.68) dolar ödenecektir» Bu borcu ödeyebilmek üzere (2 500) lira teklif edilmiştir. 

480 2434 sayılı kanun gereğince temin olunan kredi : 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümetinden temin edilen kredinin 1946 yılı 
taksiti olarak (803 571) lira ödenek konulmuştur. L 

481 3525, 3738. ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin olunan kredi ve istikrazlar : 
1 10 milyon sterlinlik kredi : ; 

10 milyon sterlinlik garanti bonolarının 1546 taksiti olarak (4 205 614) lira teklif edil
miştir, 

2 25 milyon sterlinlik kredi : 
25 milyon sterlinlik kredinin istimal kıymeti üzerinden hesaplanan taksit miktarına göre 
(9 504 497) lira ödenek konulmuştur. 

3 15 milyon sterlinlik istikraz : 
İtfa plânı gereğince 1946 yılı taksiti olarak (695 284) lira teklif edilmiştir. 

4 2 milyon sterlinlik istikraz : 
itfa plânı gereğince 1946 ydı taksiti olarak (695 284) lira teklif edilmiştir. 

5 264 750 000 franklık istikraz : 
îtfa plânı gereğince 1946 ydı taksiti olarak 521 461 lira teklif edilmiştir. 

ÜI — Kişi ayilık ve ödenekleri ,+:*":*' 

482 Vatanî hizmet mukabili bağlanan maaş ve ödenekler: 
Bu tertipten maaş alanların isimleriyle maaş miktarları bütçeye ilişik (Ç) cetvelinde 
gösterilmiştir. Bütçe senesi zarfında aylıklarını her hangi bir sebeple almıyanlarm istih
kaklarına karşılık olmak üzere (1 434,20) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

483 Tekaüt, dul, yetim maaş ve ödenekleri; 
Tekaüt, dul, yetim maaş ve ödenekleri için -946 yılmda zamlariyle birlikte (29 000 000) 
lira tediye edileceği tahmin edildiğinden bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

484 4178 ve 4599 syilı kanunlar gereğince yapılacak zamiar ve yardımlar: 
1 Çocuk zammı: 

1945 yılı 7 aylık bütçesinin 12/7 si nispetinde eski senelerde olduğu gibi (250 000) lira 
teklif edilmiştir. 

2 Ayni yardım: 
1 ncr ve 2 nci dereceden maaş alan malûller için tam; tekaüt, dul ve yetim maaşı alan
larla vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için de yarım olarak hesap edilmek sure
tiyle (5 300 000) liralık ödenek teklif edilmiştir* 
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485 551 sayılı kanun gereğince verilecek arazi bedeli: 

1945 yılı 7 aylık bütçesine konulmuş olan ödeneğin 12/7 sini teşkil eden (80 000) lira 
teklif edilmiştir. 

486 Tekaüt ikramiyesi: 
1683 sayılı kanunun 58 nei maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi için 1945 büt
çesine konulan ödenek kâfi gelmediğinden 1945 bütçesindeki ödeneğin 12/7 sine (173 537) 
lira ilâve edilmek suretiyle (1 200 000) lira teklif edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

1 — Millî Eğitim Bakanlığı 1945 yılı 7 aylık bütçesi (51 012 927) lira olup 12 aylığı 
(87 450 733) liradır, 

2 — 1946 yılı bütçe tasarısının düzenlenmesi sırasında (87 450 733) liradan ve çeşitli ödenekler
den (6 542 116) lirası düşüldükten sonra 12 aylık bütçe toplamı (80 908 617) lira kalmaktadır, 

3 — 1Ö46 yılı bütçesi (95 811 428) lira olarak tesbit edilerek teklif edildiğine göre arada 
(14 902 811) liralık bir fark görülmektedir. Bu farkın (6 542 116) lirası bütçemizin çeşitli ödenek
lerinden yapılan indirmeden ve (8 360 695) lirası da açıktan eklenen ödenekten doğmaktadır. 

Gerek (14 902 811) liranın ve gerekse (8 360 695) liranın ayrı ayrı ve genel olarak hizmetlere 
dağıtımı aşağıdaki 1 ve 2 sayılı tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo : : 
Lira 

51 012 927 
36 437 806 

87 450 733 
6 542 116 

80 908 617 
(x) 14 902 811 

95 811 428 

L 

1945 yılı 7 aylık bütçesi 
5 aylık ödenek 

Düşülen 

Eklenen 

1946 yılı bütçesi 
(x) Lira 

3 102 334 
7 000 000 
3 524 925 
1 275 552 

Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklara 
Meslekî ve teknik Öğretim (4304 sayılı kanun) 
Yapı ve onarma için 
Çeşitli hizmetlere dağıtılan 

14 902 811 
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Tablo «e 2 

Lira 

51 012 927 1945 yılı 7 aylık bütçesi 
36 437 806 5 aylık ödenek tutarı 

87 450 733 
[x) 8 360 695 

95 811 428 

12 aylık bütçe 
Gerçek olarak 

1946 bütçesi 

toplamı 
eklenen ödenek 

(x) Lira 

1 500 000 
1 364 000 
3 102 334 
1 342 848 
1 051 513 

Ankara Fen Fakültesi yapımı için 
» Tıp » » » 

Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklara 
Meslekî ve teknik öğretim (4304 sayılı kanun) 
Çeşitli hizmetlere dağıtılan 

8 360 695 

4 — Ödeneği çoğaltılmış olan bölüm ve maddelerin gerekçesi aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Bölüm: 488 

Aylıklar 1 - 2 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

17 533 191 19 803 696 2 270 505 

1 — 1 341 095 Yerinde terfi ve kadro açığı için 
301 802 L cetveli : Meslekî ve Teknik öğretim 
146 534 L cetveli : Orta Öğretim G. Müdürlüğü 
12 040 L cetveli : Kitaplıklar Müdürlüğü 
35 675 L cetveli : Ankara Tıp Fakültesi 
46 957 L cetveli : İlk öğretim müfettişleri 

6 940 Güzel Sonalar : Teşkilât 
39 286 Talim ve Terbiye Dairesi : Teşkilât 
12 152 Balıkesir Orta öğretmen Okulu : Teşkilât 
90 000 Üniversite : Teşkilât 

238 024 İlk köy enstitüleri için teşkilât 

2 270 505 Toplam 

2 — Meslekî : her yıl genişlemekte olan Teknik Üniversitesinin ihtiyacı ile yeniden açılacak 10 
kız, 2 ticaret, 20 erkek sanat okulları için alınacak öğretmenlerle takviyesi için. 

3 — Orta : 30 lira aylıklı 120 öğretmen ile 46 yönetim memurunun aylıkları karşılığı için. 

4 — Kitaplıklar müdürlüğü : Bugün bakanlıkça idare olunan kitaplıklardan Antalya - Tekeli-
oğlu, Antalya - Akseki - Yeğen Mehmetpaşa, Antalya - Ellmalı - Halk, Bursa - Orhan ve Haracoı-
oğlu , Çorum. - İskilip - Halk, İsparta - Yalvaç Ali Rızaefendi, Kayseri - Ürgüp - Tahsinagaj 
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Malatya -Darende - Genel kitaplıkları müstahdem kadrosundan üeretleri verilen mÜHtihdemler tara-
& * t o yönetilmektedir. Halkın genel fikir seviyesini yükseltmek ve halkı yetiştânıaek «laaciyle açıl
mış kitaplıkların bu tarzda idaresine imkân bulunmadığından bu kitaplıklara birer memurluk kad
rosu verilmesi zaruridir. Kütahya - Vahitpaşa genel kitaplığı ile İstanbul'da Fatih - Mölet, Süley-
maniye ve Sayazıt genel kitaplıklarının mevcut kadrosu ile idaresine imkân kalmamıştır. Bu se
bepten mevcut fffli kitaplıklar kadrosuna mevkuf kadrodan serbest bmtkrian kadrolar karşılığı için. 

5 — Ankara Tıp Kakültesi: 
4761 sayılı kanunla Ankara'da kurulan Tıp Fakültesi kürsülerine getirileeek profesörlerin bu 

gün almakta oldukları aylıklarını karşılayacak boş kadro bulunmadığı için fakültenin (L) cetvelin
de 4 tane 90 ve 6 tane 80 lira aylıklı profesörlük kadroları serbest bırakılmıştır. 

6 — İlk öğretim Genel Md. Müfettişleri: 
1946 yılı içinde terfi edecek ilk öğretim müfettişleri ile Gazi Eğitim Enstitüsünden çıkacakların 

tâyinlerini karşılamak için 30, 35, 40 lira aylıklı kadroların serbest bırakılması gerektiğinden: 

7 — Güzel Sanatar G. Md. : 
Gerek Devlet Konservatuvarmın ve gerekse Güzel Sanatlar Akademisinin bu günkü ihtiyacı kar

şılayamayan idare ¥e öğretim kadrolarına yeniden, eklenecek kadrolar karşılığı için. 

8 — Talim ve Terbiye Dairesi teşkilâtında yapılacak değişiklik için. 

9 — Balıkesir Orta öğretim kadrosunun takviyesi için. , 

10 — İstanbul Üniversitesi: 
İstanbul Üniversitesi yönetmenliği gereğkıee profesörlüğe yükseltildikleri halde boş kadro ol

madığı için aylıklarını doçentlik kadrosundan alan 18 profesör için 7 si 90 ve 11 i de 80 lira Ay
lıklı olmak üzere Üniversite öğretim kadrosuna 18 tane profesörlük kadrosu konulmuştur. Bunun 
bir seneliği olağanüstü zamla birlikte (66053) liradır. Bundan başka Üniversitede öğretim kadrosu
nun biraz olsun takviyesi maksadiyle Üniversite teşkilât kadrosuna ayrıca 10 tane lira aylık-
!ha»istanltk kadrosu kapşıhğı olacak (90 000) lira konulmuştur. 

11. — İlk öğretim Genel Müdürlüğü. ! . • • • • • • "• 1 'i ';! ^ 
Köy enstitüleri öğrenci sayısı 16700 ü bulmuştur. 4459 sayılı kanun gereğince 1943 yılından beri 

kız, erkek köy ebesi ve sağlık memuru olmak üzere 1700 öğrenci fazla alınmıştır. Köy enstitüle
rinin sayısı yüksek köy ecs^ÜMİyley birlikte 21 i bulmuştur. Bunlar için eaaz l'ao öğretmen kadrosu ge-
retehektedir. Ayrıca açılmış ve açılacak köy enstitülerinin yönetim kadrolarına yeniden 30 memur 
eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm : 489 
Ücretler 

Madde : 1 
Hizmetliler ücreti 

1945 12 ayUğı 1946 Fazlası 

3 530 240 4 299 795 769 555 
1. — Meslekî ve Teknik öğretim : * • • * • . • 
Yeniden açıkûak 10 kaz, 2 ticaret, 20 erkek sanat okulu ihtiyacı için 302 265 
2. — Talim ve Terbiye Dairesi: f T 
Tabancı dil bilen 3 daktilo ile 2 kardeksçi kadrosuna ihtiyaç bulunduğundan 9 814 
3. — Orta öğretim Genel Müdürlüğü. ' "'s*®* ?,r*ı "i: ü -•;• - U. * „ . ,. V 
Q4wjJtadrosunun noksan bulunmasından 30 lira ücretli 31 tane odacı kadrosunun ek

lenmesinden 13 485 
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4. — İlk öğretim Genel Müdürlüğü: '•":..'. •; " " 
Köy enstitülerinin hizmetliler kadrosunun takviyesi için 332 868 

5. — Kitaplıklar Müdürlüğü: 
Kitaplıklarımıza mahsus hizmetliler kadrosu ihtiyacı kâfi değildir. Bir çok kitap

lıklarımız hizmetlisiz bulunmaktadır. Gerek bu boşluğu kapatmak ve gerekse iyi vasıf
ta ciltçi bulmak için 5 000 

6. — Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü Üniversite: 
Guraba Hastanesindeki Tıp. Fakültesi pavyonlarının Üniversitece idare edilmekte ol

ması dolayısiyle bazı kadroların eklenmesi için 12 601 

7. — Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü : 
Türbe ve anıtların korunması için memur ve bekçi kadrolarının eklenmesinden 17 992 

Merkez: 
Az ücretle hizmetli bulunmadığından merkez hizmetlileri ücretlerinin birer miktar 

artırılmasından 20 526 

9.— 1945 yılı içinde kabul edilen kanunlarla eklenen kadroların açığını kapatmak 
için 55 003 

769 555 

Madde : 2 
Köy öğretmenleri ücreti 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

894 970 1 342 275 447 305 
1945 yılmda köy enstitülerinden çıkan 2119 öğrenci için 3 aylık olarak ödenek konulmuştu. Bu 

ödeneğin yıla çıkarılması ve 1946 yılında çıkacak 2000 öğrencinin 2 aylık ücretleri karşılığıdır. 

Bölüm : 490 ~'_ 
Madde :1 """ 

4644 sayılı kanun gereğinceverilecek görev tazminatı 
1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

1 871 370 1 342 275 242 968 
1. — Meslekî : 
Yeniden açılacak okulların kadrosu için 27 452 

2. — Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü : 
Balıkesir Orta öğretmen Okulu Müdür ve Muavin kadrosunun eklenmesinden 3 664 

3 .— ilk öğretim Genel Müdürlüğü : 
(K) cetveline yapılan ilâveden 53 244 

4. — 1945 yılında (K) cetveline eklenen 2119 köy okulu başöğretmeni ile bölge ge
zici başöğretmen kadrolarının ücretleri olarak konulmuş olan 3 aylık ücretin 12 aya çı
karılmasından 158 608 

242 968 



Bölüm : 491 
Geçici tazminat 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

247 585 267 000 19 415 
1945 yılında Tıp Fakültesi için eklenen kadrolarla aynı yıl içinde diğer kadrolarda yapılan deği

şiklik dolayısiyle kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu bölüme (19 415) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 492 
Madde : 5 
Aynı yaıdım 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

3 354 000 3 476 880 122 880 
(L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolarla (D) cetveline eklenen kadroların bir yıllık aynı yar

dım karşılığı içindir. ' V ı ' s . ' - P ? 

Bölüm : 493 
Madde : 1 - 5 

Merkez büro giderleri 
1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

38 340 41 800 3 500 
Yrilarâanberi edilen tecrübelere göre kâfi gelmediği anlaşıldığından bu bölümün çeşitli madde

lerine 3 500 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 494 
tiler büro giderleri 

Madde : 1 - 5 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

64 900 70 760 6 115 
— Millî Eğitim müdürleri ile müşavirlikler ve 4274 sayılı kanunla bölge merkezleri ilçelere nakle

dilmiş olan ilk öğretim müfettişlerinin yakacak ihtiyaçları bu bölümden karşılanmaktadır. Bura
larda 400 soba yakılmakta ve bazı yerlerde kalorifer tesisatı bulunmaktadır. Bu bakımdan (6115) 
lira eklenmiştir. 

Bölüm : 499 
Yolluklar 

Madde : 1 - 3 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

293 685 401 600 107 915 
1 — Günden güne okul ve öğretmen sayısının artması dolayısiyle yıllardan beri yapılan tecrübe

lerden sürekli ve geçici görev yolluklarının kâfi gelmiyeceği için. 
2 — Günden güne çoğalmakta olan okullarımızla Doğu illerindeki Millî Eğitim müesseselerinin 

istenilen şekilde denetlenmesini temin için. 
3 — 4274 sayılı kanun ilk öğretim müfettişlerine yeni bir takım görevler vermiştir. Nakil va-

sıtalarındaki pahalılık devam ediyor, ilk öğretim müfettişlerinin bir kısmının aylık asılları değiş
miş ve bu suretle yevmiyeleri artmıştır. Bundan başka müfettişlerin zatî ve aile yollukları da bu 
bölümden ödenmektedir. Geçen yıla göre müfettiş sayısı da artmış olduğu için bu bölüm ödeneği 
(107 915) lira çoğaltılmıştır. 
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Bölüm : 500 
Giyecekler 

194512 aylığı 1946 Fazlası 

7 000 9 000 2 000 
Bu yıl odacılara palto verebilmek için (2 000) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 502 
Madde : 3 

Yayım giderleri 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

888 870 928 000 39 130 
Okullar ve kurumlar için bastırılacak öğrenim ve eğitim araçları ile her türlü yönetim kâğıt

larının karşılığı olarak (39 130) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 504 
İstanbul Üniversitesi giderleri 

194512 aylığı 1946 Fazlası 

1 272 545 1 497 000 224 455 
İstenilen (224 455) liranın (150 000) lirası, 4499 sayılı kanunla yaptırılmasına başlanıp inşaatı 

biten enstitülere alınacak mobilya karşılığı ve geri kalan ksmı da, senelerden beri tamir görmeyen 
üniversite fakülte binalarının onarılması için konulmuştur. 

Bölüm : 505 
Ankara Fakültesi genel giderleri 

Madde : 3 
Fen Fakültesi 

194512 aylığı 1946 Fazlası 

184 375 200 000 15 685 
4492 sayılı kanunla Ankara da kurulan Fen Fakültesi için İngiltere ve Amerika'dan getirile

cek laboratuar malzemesini karşılamak üzere Fakülte giderleri maddesine (15 685) lira eklenmiştir. 

Madde : 4 
Tıp Fakültesi 

1945 yılı bütçemizin 544 ncü bölümüne konulan ödenekten yıllık olarak konmuştur. 

Bölüm : 506 
Madde : 5 

Balıkesir Orta Öğretmen Okulu 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

8 000 134 436 126 436 
Yeniden alman 130 öğrenci ile 250 ye yükselen Balıkesir Necatibey Terbiye Enstitüsü ve Orta 

öğretmen okulu öğrenci kadrosu 250 yi bulmaktadır. Bu öğrencilerin yeme, giyme ve yönetim 
gibi giderlerine ve geçen sene hiç verilmemiş olan Laboratuar malzemesine karşılık olmak üzere bu 
maddeye (126 436) lira-konulmuştur. 
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Bölüm : 508 

Yatılı, yarım, yatılı ve gündüzlü meslek okullariyle akşam okulları ve kursları genel giderleri 
Madde: 1 - 4 

194512 aylığı 1946 Fazlası 

5 669 535 5 837 940 168 405 
1 — teknik Üniversite ile Teknik Okulu teşkilâtının genişlemiş olması ve 1946 yılında yeniden 

açılaıcak 10 kız, 2 ticaret, 20 erkek sanat okulları ihtiyacı ile Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okuluna 
yeniden alınacak 30 bursiye öğrencinin giderleri karşılığı olarak bıî bölüme (168 405) lira ödenek 
eklenmiştir. " . 

Bölüm : 500 
3238, 3704 3803, 4274, 4357, 4459 sayılı kanunlar gereğince ödenecek koy ökullariyİe enstitüleri ve 

köy eğitmenleri ücret ve giderleri 
Madde : 1 

Köy enstitüleri 
16 700 köy enstitüsü, öğrencisi içiîı enstitülerin inşaat, tesisat ve diğer çalışmalarının gerektir-

diği normal giderler aşağıda gösterilmiştir. 

Giderin cinsi 
Öğrenci öğrenci başına 
sayısı düşen nispet 

Sene 
gün 

Tutarı 
Lira 

1 — iaşe : öğrenci 
öğretmen ve usta öğretici 
(Enstitülerde 4274 sayılı kanunun 46 ncı 
maddesine göre iki öğretmen memur, usta 
öğreticiler iaşe edilmektedir). 

2 — Yakacak, aydınlatma, akaryakıt 
3 — Kitap, kırtasiye basılı kâğıt, tesisat (yatak, 

yorgan çarşafı, revir eşyası) 
4 — Harçlık 
5 — Giyecekler (Postal, iş, dış elbise çamaşır, ço

rap, pelerin) 
6 — Gündelikler (Enstitülerde gündelikle çalıştı

rılan usta öğrencilerin, sayısı (200) ü bulmak
tadır); 

7 — öğrenci seçim gideri 
8 — inşaat : (Eksik derslik, ilişik laboratuar, ha

mam, revir, yemekhane ve çamaşırhane inşa
atı için). 
(4459 sayılı kanunla ilgili inşaatta içinde
dir). 

0 —» Yolparası (Tayın ve nakledilen öğretmenlerin 
yol para» 20 köy enstitüsünün nakil, geçici 
memurluk işleri için) 

10—«Arazi satınalma ve kamulaştırma işi için 
11 —- Tıbbi ecza ve alât (ilâç ve sıtma mücadelesi 

ile ilgili Cibinlik tel ve saire her enstitüye 
(2 000) lira hesabiyle). 

12—-• Askerlik dersi Öğretmenleri ücreti 

16 700 90 kuruş 
1 000 90 » 

365 5 485 950 
— 328 500 

— 20 lira 

60 "> 
12 » 

140 » 

5 > 

senelik 

» 
» 

> 

--

334 000 

1 002 000 
200 400 

2 338 000 

240 000 
10 000 

1 119 025 

25 000 
100 000 

40 000 
60 000 



Giderin cinsi 

13 — Elektrik tesisatı, ziraat ve işlik âletleri için 

Öğrenci 
sayısı 

: 2 
ri kursları 

1 000 

a 

öğrenci başına 
düşen nispet 

• 
90Kr. 

120 > 

Sene 
gün 

214 gün 

» 

tfutâri 
Lira 

150 000 

11 432 875 

192 600 

120 000 

Yiyecekler 
Giyecekler (postal, iş ve dış elbise, çamaşır, çorap, 
mendil, peşkir). 
Yolluk : (Gidiş, dönüş) 100 eğitmen ve 100 öğret
menin her birisi için 50 lira hesabiyle 
Ücretler : 100 kurs öğretmenin ücretlerini 

(75 lira karşılamak üzere 7 aylık 
ücret bir ayda) tutarı 53 500 

zmetlile 
V. S. 

ir ücreti 10 000 
Eğitim başına (10) lira hesabiyle 10 000 

» » ( 5 ) » 
» > (10) Kr. 
» :» ayda (2) lira 

:» 5 000 
» 168 
» 7 ayda % 14 000 

459 668 

Bu yılda 20 eğitmen kursu açılmaktadır. Her eğit
men kursuna (500) lira hesabiyle hizmetli] 
Kitap, defter, kalem, tebeşir, kâğıt V. S. 
ilâç ve revir gideri 
Öteberi gideri 
Harçlık 

Madde : 3 
Gezici başöğretmen yollukları 

1946 yılında köy okullarında açılacak olan 6 177 köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin (K) 
cetvelinde yazılı 259 bölge gezici başöğretmeni ile halen görevli bulunan 702 gezici başöğretmenin 
okul yapımı, arazi ayrılması, teftiş ve denetleme işleri için gezilerinde 3238 ve 4459 sayılı kanun
lar gereğince gerçekleşecek yollukları kargılığı (298 320) lira. 

Madde : 4 
Öğretmen okullarını bitirenlerin donatım karşılığı 

Şehir öğretmen okullarından 808 öğretmen mezun olacaktır. 4357 sayılı kanun gereğince (80) 
lira üzerinden bunlara ödenmesi gereken donatım karşılığı (64 640) lira tutmaktadır. 

Madde : 5 
Köy öğretmenleri gerekli yolparalarr, donatım ve çalışma vasıtaları karşılıkları, tazminatı: 
1946 yılında köy enstitülerinden mezun olacak 2 161 köy öğretmeninden 161 i yüksek köy ensti

tüsüne alınacaktır. Köy enstitüsü mezunlarına 3803 sayılı kanunun 11 nci maddesine göre satın 
alınacak çift hayvanı, pulluk, harman makinası, süt makinası, koşum takımı, damızlık olarak veri
lecek inek, koyun, tavuk gibi vasıtalara karşılık olarak her birine (1 750) lira dan (3 500 000) lira, 
2 000 öğretmene yüzer liradan yolluk parası olarak (200 000) lira, 2 000 öğretmene (60) ar lira hesa
biyle donatım ödeneği karşılığı olarak (120 000) lira lâzımdır. 1946 yılında iş başında bulunacak 
olan 6 177 öğretmene ait okul işletmelerinin kuraklık, sel, yangın, çok hasar yapan nebat ve hayvan 
hastalıkları ile bilûmum Cev'vi hâdiseler gibi sebeplerle uğrayacakları zarar ve ziyan ile Çalışma 
Bakanlığının 421 sayı ve 4 . VIII . 1945 tarihli yazısiyle bildirilen ve köy enstitülerinde inşaat, elekt
rik tesisatı, su yollarında çalışanların uğrayacağı kaza pirimleri karşılığı ve askerden dönecek köy; 
enstitüsü mezunu öğretmenlere alınacak istihsal vasıtaları için de (174 805) lira tazminat olmak üzere 
^3 994| lira ödenek ayrılmıştır. 
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Bölüm : 510 

Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

60 830 90 800 29 970 
Güzel Sanatlar Akademisinin teşkilatı her bakımdan genişlemiş olduğu için bütün şubelerin çâ-

lışmalariyle ilgili eşyanın teminine, süsleme sanatları teknoloji ve seramik atölyeleriyle resim şu
belerinin gravür atelyelerinin temrin malzemesi, akademice yayınlanacak kitapların giderleri ile 
yeniden basılacak . sanat şaheserlerinin üçüncü cildinin basılışı ve diğer zaruri giderleri karşılığı için 
29 970 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 511 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

194512 aylığı 1946 Fazlası 

16 015 20 000 3 985 
Yıllardanberi ödeneğine hiçbir zam yapılmamış olan orkestra ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve 

orkestra üyelerine kanunen verilmesi gereken birer takım vestonun verilebilmesi için 3 985 lira 
eklenmiştir. 

Bölüm : 514 
Kitaplıklar genel giderleri 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

44 850 74 800 29 950 
1. — 1945 yılı yedi aylık bütçesinin 514 ncü kitaplıklar genel giderleri bölümüne konan 26 163 

lira aşağıdaki sebeplerden dolayı ihtiyaçlar* karşılamamıstır. 

2. — Bu paradan 1 300 lirası İstanbul ve Ankara kitaplıkları tasnif komisyonlarına ayrılmıştır. 

3. — Geriye kalan 13 163 lira Bakanlık bütçesinden idare edilen 51 kitaplığın ancak yakacak ih
tiyaçlarına ve ufak tefek zaruri giderlerine kifayet edebilmektedir. Halbuki: 

a) Kitaplıkların tasnif faaliyetleri, muhtelif matbu evrakın, defterlerin ve fişlerin mevcudi
yetini gerektirmektedir. 

b) Kitaplıklar, eşya ve tesisleri bakımından bir taraftan ıslah edilmeğe, öte yandan dolap, ma
sa, sandalya, kitap rafları, fiş dolapları gibi eşya ile işler bir halde bulundurulmağa muhtaç bir 
durumdadır. Ankara gibi bazı kitaplıklar için yeniden depolar kiralanması da kesin bir zaruret ha
lindedir. 

c) Tasnif komisyonları kadrolarını genişletmeğe ihtiyaç vardır. 

Bu sebeplerden dolayı kitaplıklar genel giderleri bölümüne enaz 29 950 liranın ilâvesine kesin 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

_ ^ Bolüm : 516 
Müzeler Anıtlar genel giderleri 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

130 570 162 000 31 430 
Müzelerin ve anıtların sayısına göre esasen pek az olan bu ödeneğe ancak 31 430 lira eklenebil* 

mistir» 
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Bölüm : 517 

Madde : 1 - 2 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliği giderleri 

194512 aylık 1946 Fazlası 

46 615 71 500 24 885 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlerinin 4 e çıkarılması dolayısiyle bu müfettişlerin yol 

paralarına karşılık olmak üzere bu maddeye 14 925 lira konmuştur. 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliklerinin 4 e çıkarılması dolayısiyle bu müfettişlerin 
yönetim muhabere giderleri için bu maddeye (9 960) lira konulmuştur. 

Bölüm : 520 
Besim ve heykel »ergilerinin açılış giderlerine yardım ile mükâfat ve satmalmacaik eserler karşılığı 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

3 500 6 000 2 500 
kâfi gelmediğinden 1946 yılı için (2 500) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 526 
Yabancı uzmanlar ücret ve giderleri 

Madde: 4, 7, 10 
1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

1 297 390 1 497 400 200 205 
Senelerdenberi Üniversitede çalışan yabancı profesör, yardımcı ve lektörlerin ücretlerine, 

ödenek ve kadrosuzluk yüzünden şimdiye kadar hiçbir suretle zam yapılmamıştır. Verimli çalış
maları ile Üniversitemize faydalı olan bu uzmanların iç rahatlığı ile çalışabilmeleri için ücretlerine 
bir miktar zam yapılması düşünülmüş ve bu maksatla bu maddeye (99 925) lira konulmuştur. 

Ankara Fen Fakültesinin açık bulunan kürsülerine getirilecek yabancı uzmanlar için bu mad
deye (32 940) lira konulmuştur. 

Ankara Tıp Fakültesinde açık bulunan kürsülere getirilecek yabancı uzmanlar için bu madde
ye (57 400) lira konulmuştur. 

Bolüm .' 528 
Madde : 1 

Devletin üzerine aldığı giderler 
1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

845 475 , 917 000 71 525 
1945 yılı bütçesiyle pansiyon ücretlerine 30 ar lira eklenmiş bulunduğundan Devlet hesabına 

okutulan 1650 parasız yatılı öğrenci için bu maddeye (71 525) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 529 
Madde : 1 

Dershane, yatakhane, mutfak, hastanelere ilişkin her türlü gereç, döşeme, demirbaş ve ders aletimi 
1 (karşılığı 

_~ ^ 12 aylığı .1946 Fazlası 

137 315 237 300 99 985 
Bu maddeye konulan ödenekten çok fazla olan ihtiyacın hiç olmazsa az bir kısmını sağlayabil

mek için bu yıl (99 985) lira zam istenilmiştir. Okulların sıra durumu pek sıkışıktır. Bir colş 
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sıralar artık tamir edilmiyecek haldedir. Bir kısım okullarda 2 kişilik sıralarda 3 er öğrenci otur
tulmaktadır. Bu sıkışık durumdan okulları kurtarmak pek zaruridir. 

Solüm : 531 
Madde: 2 

Onanm giderleri 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

235 000 324 458 89 458 
Bu maddeden okullarımızın ihtiyacı (1 202 770) liradır. Ancak geciktirilmiyecek tamirlerin 

yaptırılabilmesi için bu yıllık (89 458) liralık zam istenilmesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 532 
Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin ödenek ve yoHufclan 

194512.aylığı 1946 Fazlası 

1 50 000 49 999 
4489 sayılı kanuna göre görgü ve bilgilerini artırmak üzere yabancı memleketlere gönderile

cek memurların yol paraları ile aylık farkları için bu maddeye (49 999) lira konulmuştur. 

Bölüm : 534 
Geçen yıl borçlan 

194512 aylığı 1946 Fazlası 

13 230 33 865 20 635 
Geçen yıllara göre kâfi gelmeyeceği anlaşılan bu bölüme (20 635) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 535 
Madde : 1 

1940 - 1944 yıllan borçlan 
194512 aylığı 1946 Fazlası 

7 000 17 000 10 000 
(7 000) liralık ödeneğin kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından (10 000) lira eklenmiştir. 

Bölüm : 536 
Madde : 2, 3, 4 

tilere yardım 
1. — Köy eğitmenleri için Bakanlar Kurulu kararınca kabul edilen kadroya göre bir aylık ücret 

ve olağanüstü zam tutarı (156 928) lira (80) kuruştur. Bunun 12 aylığı (1 883 145) lira (60) ku
ruştur. Ayrıca 1946 yılında yetiştirilecek eğitmenlerin sayısı 1 000 dir. Bunlar 1946 yılının Ka
sım ayının 31 nci günü (15) lira ücretle işe başlayacaklarından bunların 1946 yılı bütçesine ola
ğanüstü zamları ile birlikte (18 600) lira koymak lâzımdır. Sayıştay'ın 20 .V. 1943 tarih ve 
211579/1582 sayılı karariyle tesbit edilen tutarı (249 470) lira (40) kuruş tutan giderlerde bu 
bölümden ödenecektir. Onun için bu maddeye (2 151 216) lira konması gerekmektedir. 

2 — Öğretmen okulu mezunlarının yollukları : (46950). 

3 — 4589 sayılı kanun gereğince yapılacak ayın yardım (Bu maddeye 8 371 eğitmenin 12 aylık 
aynı yardımları karşılığı olarak ayda (15) er liradan (1 506 780) lira konması lâzımdır. Ayrıca 
1946 senesinde yetiştirilecek bin eğitmenin bir aylık aynı yardım ödeneği için (15 000) liranın ilâ
vesiyle bu maddenin (1 521 780) liraya iblâğı gerekmektedir.) 



— 6 4 -
Bölüm : 537 ~ 

Makina ve kurma gereçleriyle yapı genişletme, taşıma ve yeniden kurma işlerinde kullanılmak 
üzere eğitim basımevi döner sermayesine yardım 
r i T - r - •'• *••'- ' " T T " Î •- T - ^ 

1945 12 aylığı 1946 Fazlası 

75 000 150 000 75 000 
Millî Eğitim Bakanlığmrn yayınladığf eserlerin cinsi ve baskı eşyası yıldan yıla artmış ve bu

gün milyonları bulmuş olduğundan Millî Eğitim Basımevinin iş verimi bugünkü haliyle ihtiyaçları 
karşılayamıyacak duruma gelmiştir. Basımevinin 1941 yılmda açılmış olan Ankara şubesinin birkaç 
makina ile takviyesi düşünülmüş ve bugünkü dünya şartlan karşısında dışarıdan makina getirilemi-
yeceği sonucuna varılınca memleket içinde araştırmalar yapılmış ve Alâeddin Kıral Basımevi Anka
ra şubesindeki makinaların ve teferruatının (120 000) liraya satın alınabileceği öğrenilmiştir. Bu bö
lüme Geçen yıllarda verilen (75 000) liralık ödsneğe yeniden (75 000) liralık ödenek verildiği 
takdirde şubenin baskı takati yükseltilecek, bu suretle okul kitaplarının, dergilerin ve diğer eser
lerin daha normal şartlar içinde baskı işleri sağlanacak ve basımevi pek az kullanılmış iki entertip, 
dört tane baskı makinasiyle takviye edilmiş olacaktır, 

Bölüm : 539 
Ankara Tıp Fakültesine, hastanelere yapılacak yardım 

1945 yılı bütçesiyle aktarma suretiyle yeniden açılmış olan bu bölüme konulan (30 000) liranın 
12 aylığa çıkarılmasından ötürü bu bölüme (76 625) lira konulmuştur. 

Bölüm : 542 
3803, 4247 ve 4357 sayılı kanunlara göre kurulan sandıklara yardım: 

Sayılan (12 000) i geçmekte olan köy Enstitüsü mezunu öğretmenler ve eğitmen yetiştirme 
kurslarından mezun eğitmenler 4598 sayılı kanuna tâbi olmadıklarından ölüm, doğum ve te
davi yardımlarından mahrum bulunmaktadırlar. 31 . III . 1943 tarih ve 2/19696 numaralı karar ile 
kabul edilen Köy öğretmenleri Yardım Sandığı Nizamnamesi gereğince yapılacak yardımları karşı
lamak üzere Köy öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına (200 000) lira yardım edilme
sine ihtiyaç vardır. 

.4357 sayılı kanunla kurulan ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı için 
(150 000) lira yardıma ihtiyaç vardır. 

Ayni kanunda kabul edilen ve üyelerinin sayısı (16 000) i geçen İlkokul öğretmenleri Yapı San
dığı bunların ev ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Bu maksatla yurdun birçok kasabalarında da 
arsa satın alınmış ve yer yer ev yaptırılmıya başlanmıştır. Deprem felâketine uğramış yerlerde 60 öğ
retmen için ev yaptırılmıştır. İlkokul öğretmenlerinin çoğunun sağlığa elverişli evlerde oturma
dıkları ve kalabalık nüfuslu aile sahibi bulundukları gözönünde tutularak bu sandığa kuracağı in
şaat işletmeleri için (105 840) lira yardım yapılması zaruri görülmektedir. 

Bölüm : 543 
Madde : 2 

Meslek ve teknik okullar açılması 
4304 sayılı kanunla tahsis edilen 1946 yılı bütçesiyle verilecek olan (8 000 000) liralık ödenek 

1945 yılında yüklenmeye başlanmış ve inşaatı devam etmekte olan binalara tamamen kapatılmış 
olduğundan 1946 yılında yaptırılacak okul binalariyle bu okullara alınacak makina ve diğer tesisat 
için hiçbir ödenek kalmamaktadır. Ek olarak istenilen (7 000 000) liranın (4 500 000) lirası 1946 
yılında yaptırılacak yeni inşaata ve geri kalan (2 500 000) lirası da yeniden alınacak makina, tesi
sat eşyasına harcanacaktır. 
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Bölüm : 576 
Madde : 6 

Millî Eğitim Bakanlığı yapı ve onarma giderleri 
Lira 

2 800 000 Ankara Tıp Fakültesi 
1 500 000 Ankara Fen Fakültesi 

660 000 Okul ve kurumlarla müze ve anıtların yapı ve onarımı için 

4 960 000 

Bu ödeneğin Bayındırlık Bakanlığı bütçesine eklenmesi gerektir. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

1946 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi (72 024 273) lira olarak tanzim edilmiş olup 1945 yılı 
yedi aylık bütçesinin 12 aylığına nazaran (7 836 728) lira fazladır. Bu fazlalığın (2 923 121) lirassr 
Demiryollar ve Limanlar inşaatına, (1 969 443) lirası yollar ve köpmler inşaatına, (941 623) lirası 
su işlerine konmuş mütebaki miktariyle bütçenin bazı tertiplerinde yapıLan tasarruflardan karşı
lanmak üzere de yurdumuzda yeniden tesislerine başlanması düşünülen ve özel kanunu ayrıca su
nulacak olan bölge hidroelektrik tesisleri için de yeniden açılan bölüme (2 000 000) lira ödenek kon
muştur. Bundan başka geçen yıl bütçeleri tatbikatının verdiği neticelere göre bazı bölümler arasında 
aktarmalar yapılmış olup bu değişiklikler bütçenin bölüm sırasiyle arz edilmiştir. 

B. M. 

545 Bakan ödeneği : 
Bakanın bir yıllık ödeneğini karşılamak üzere (5 320) lira teklif edilmiştir. 

546 Aylıklar: 
1 Memurlar aylığı : 

1945 yılı bütçesinin 12 aylığına nazaran (2 60 122) lira fazla olmak üzere (3 349 000) lira 
teklif edilmiştir. 
Bu ödeneğin (2 790 242) lirası halen fiili kadroya dâhil bulunan memurların aylıkları 
için (116 634) lirası 4644 sayılı kanun gereğince ücretleri maaşa çevrilenlere verilmekte 
olan farklar için (347 981) lirası 4598 sayılı kanun gereğince terfi ettirilen ve önümüz
deki yıl için de terfi edeceklerin bir üst derece aylık farkları için, (94 143) lirası da 
görülen ihtiyaca binaen (L) cetvelinden çıkarılan mühendis ve fen memurlarının aylık
larının karşlıkları içindir. 

2 Açık maaşı: 
Halen Bakanlık emrinde bulunanların bir yıllık ödeneğinin karşılığı olarak (4 305) lira 
teklif edilmiştir. 

547 Ücretler: ^ * 
1 Haşmetliler ücreti: 

Geçen yılm 12 aylığına nazaran (10 090) lira fazlasiyle (218 345) lira teklif edilmitşdr. 
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Bu artışa (D) cetveline dâhil bazı sanatkârlar ile diğer müteferrik müstahdemlerin üc
retlerine yapılan cüzi birer miktar zamdan ve kadroya bir desinatör ile bir teksir memu
runun ilâvesinden ileri gelmiştir. 

Geçici hikmetliler ücreti: ' 
Geçen yılın 12 aylığına nazaran (80) lira teklif edilmiştir. 

Geçici tazminatı: 
Geçen yılın ödeneğine nazaran (9 169) lira fazlasiyle (115 497) lira teklif edilmiştir. Bu 
fark (L) cetvelinden çıkarılan ve merkez teşkilâtına ait olan mühendis ve fen memurla
rının geçici tazminatları karşılığı olarak konulmuştur. 

4178, 4597 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar: 
Çocuk zammı: 
Geçen yılın 12 aylık ödeneğine nazaran (7.14) lira noksaniyle (115 000) lira konumuştur. 
Kanunları gereğince verilecek zamların karşılığıdır. 

Yakacak zammı: 
1945 yılı ödeneğinin 12 aylığına nazaran (28) lira noksaniyle (3 400) lira teklif edil
miştir. 

Doğum yardımı: 
Geçen yılın 12 aylık (»deneğine nazaran (285) lira eksik olarak (34 000) lira teklif edil
miştir. 

Ölüm yardımı: 
Geçen yılın ödeneğine nazaran (286) lira noksaniyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

Aynı yardım: 
Geçen yılın 12 aylık ödeneğine nazaran (99 000) lira fazlasiyle (457 560) lira olarak tek
lif edilmiştir. 2542 memur ve hizmetlinin ayda (15) lira hesabiyle bir yılın aynı yardmı 
karşılığıdır. 

Merkez büro giderleri: 
Kırtasiye 
Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılın 12 aylığına nazaran 
(115) lira fazlasiyle (8 000) lira teklif edilmiştir. 

Döşeme ve demirbaş: 
Geçen yılın 12 aylığına nazaran (285) lira fazlasiyle (8 000) lira teklif edilmiştir. Es
kiyen döşemelerin yenilenmesi ve onarılması için sarf olunacaktır. 

Aydınlatma: 
Geçen yılın 12 aylığına mizanın (29) lira fazlasiyle (5 000) lira olarak teklif edilmiş
tir. 

Isıtma: 
Geçen yrhn ödeneğine nazaran (2 000) lira fazlasiyle (14 000) lira teklif edilmiştir. Mev
cut ödenek Bakanlık binasını ısıtmaya kifayet etmediği anlaşıldığından aktarmalara ma
hal kalmaması için bu zam yapılmıştır. 

Öteberi giderleri: 
1945 yılı ödeneğinin bir vrllık luları ihtiyacımızı karşılıyanııyacağı anlaşıldığından 
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aktarmaya mahal kalmamak üzere (3 000) lira fazlasiyle bu tertibe (15 000) lira kcmü-
muştur. 

551 İller büro giderleri: 
1 Kırtasiye: 

Geçen yılın 1.2 aylık ödeneğine nazaran (500) lira fazlasiyle (6 500) lira teklif edilmiştir. 
Bu artış mevcut ödeneğin ihtiyaca kifayet etmemesinde mütevellittir. 

2 Döşeme ve demirbaş: , ; ! ' ̂  
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığına nazaran 3 lira fazlasiyle (7 100) lira teklif edilmiştir. 

3 Aydınlatma: 
İhtiyaca göre (280) lira fazlasiyle (1 000) iira teklif edilmiştir. 

4 Isıtma: 
Mevcut ödenek ihtiyacı karşılamadığı anlaşıldığından (486) lira fazlasiyle (7 000) lira 
teklif edümiştir. 

5 Öteberi giderleri: 
Geçen yıla nazaran (43) lira noksaniye (7 500) lira teklif edilmiştir. 

552 Basılı kâğıt ve giderleri: 
Geçen yılm ödeneğine nazaran (28) lira noksaniyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

553 Posta, telgraf ve telefon ücdet ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri: 

Ulaştırma Bakanlığından alınan malûmata göre (11 512) lira noksaniyle (51 426) lira 
teklif edilmiştir. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
(428) lira noksaniyle (15 000) lira teklif edilmiştir. 

554 Kira karşılığı: 
Geçen yılın 12 aylığının aynı olarak (6 000) lira teklif edilmiştir. 

555 Bakanlık otomobil giderleri: 
Gçen yıla nazaran (71) ura noksaniyle (4 900) lira teklif edilmiştir. 

556 Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu: 

Geçen yılın 12 aylığının aynı olmak üzere (30 000) lira teklif edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
115 lira fazlasiyle (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

3 Müfettişler yolluğu: 
Geçen yılm tatbikatına ve kadro münhallerinin doldurulamamış olmasına binaen (12 285) 
lira noksaniyle (40 000) lira teklif edilmiştir. 

4 Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar yolluğu: 
Bayındırlık işlerini tetkik ettirilmek üzere yabancı memleketlere mühendisler gönderilmesi 
düşünülmekte olduğundan bu tertibe geçen yıla nazaran (71) lira noksaniyle (8 500) 
lira konmuştur. _ ._.... <-
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557 Giyecekler: 
Hademe, odacı, kapıcı, bekçi gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabı giderlerini karşılamak 
üzere geçen yıla nazaran (29) lira fazlasiyle (14 000) lira teklif edilmiştir. 

558 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri: 
Geçen yıla nazaran (28) lira noksaniyle (16 600) lira teklif edilmiştir. 

559 Ankara Gençlik Farkı : 
Program gereğince Gençlik Parkmdaki işlerin tamamlanması için en az daha (1,5) milyon 
liraya ihtiyaç vardır. Bütçenin verdiği imkân nispetinde her yıl ayrılan ödeneklerle bu 
hizmetlerin yapılmasına devam edilecektir. Evvelce başlanmış olan işlerin tamamlanması 
ve parkın en çok muhtaç olduğu hela ve dahilî elektrik tesisatının yapılmasına harcanmak 
üzere bu tertibe (100 000) lira konmuştur. 

560 Zelzele bölgelerinde yaptırılacak işler ve yardımlar : 
Zelzele bölgelerindeki binaların yaptırılması ve gerekli yardımların yapılması için ge
çen yılın 12 laylığmm aynı olmak üzere (3 500 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu ödeneğin gider şekli Bakanlar kurul unca belirtilecektir. 

561 Fen aletleri ve gereçleri karşılıkları: 
Bayındırlık dairelerinin teknik alet ve gereç ihtiyaçlarının karşılığı olarak (14) lira nok
saniyle (5 300) lira teklif edilmiştir. 

562 Telif, tercüme, baskı, yayım giderleri kitap, dergi karşılıkları ve Bayındırlık sergisi ve 
film giderleri : 
Geçen yılın ödeneğine nazaran (860) lira eksiği ile (42 000) lira teklif edilmiştir. 

563 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Geçen yılın 12 aylığına nazaran (100) lira konmuştur. 

564 Yabancı uzman, mühendis ve tercümanlar : 
Geçen yılın 12 aylığına nazaran (51135) lira fazlasiyle (110 45Ü) lira teklif edilmiştir. 
Bu fark su işleri ödeneğinden ücretlerini almakta olan 2 yabancı uzmanın ödeneklerini su 
işleri tertibinden indirilerek buraya nakledilmesinden mütevellittir. 

565 Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurların yolluk ve başka giderleri: 
Yol ve köprü ve sair Bayındırlık işleri hakkında inceleme ve staj da bulunmak üzere 
yabancı memleketlere mühendisler gönderilmesi düşünülmekte olduğundan bu yıl bütçe
sine de (10 000) lira ödenek konmuştur. 

566 Kazı giderleri : 
Türk Tarih Kurumunun lüzum gösterdiği işlere sarfcdilmek üzere geçen yıl 12 aylığı
nın aynı olmak üzere (15 000) lira teklif edilmiştir. 

567 Özel idareler bütçelerini inceleyecek Bayındırlık temsilcisi ücretleri: 
Bakanlar kurulunca kararlaştırılan esasa göre (840) lira tekljLf edilmiştir. 

568 Kurs giderleri : '' 
4585 sayılı kanunun 18 nci maddesi gereğince açılması düşünülen yapı kursları gider
lerini karşılamak üzere (25 000) lira teklif edilmiştir. 

569 4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği : 
' Geçen yılın 12 aylığının aynı olmak üzere (12 000) lira teklif edilmiştir. 
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570 | Geçen ve eski yıllar borçlan : 
. 571 5 1945 yılı ödeneğinin 12 aylığının aynı olmak üzere (24 000) lira teklif edilmiştir. 

572 2819 sayıh kanuna göre elektrik işleri etüd idaresine yardım. : 
Geçen yılm 12 aylığının aynı olmak üzere (292 000) lira teklif edilmiştir. 

573 Mühendisler ve Mimarlar Birlikleriyle Teknik Okullarını bitirenler birliğine yardım: 
Geçen yılın 12 aylık ödeneğine nazaran (2 143) lira noksaniyle (3 000) lira teklif edil
miştir. 

574 Halkm yapacağı su islerine yardım : 
1945 yılı 7 aylık ödeneğinin 12 aylığına nazaran (714) lira fazlasiyle (35 000) lira teklif 
edilmiştir. Halkımızın teşebbüsiyle yapılacak mahallî su işlerinin başanlabilmesi için bu 
ödenekten gereken yardım yapılacaktır. 

575 Demiryollar ve litmpulp-r : 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon, kamulaştırma: 

1946 yılı içinde yeniden bir kısım hatların etüd ve istikşafının yapılmasına lüzum görül
müş ve bu sebeple geçen yılın 12 aylığına nazaran (64 285) lira fazlasiyle (150 000) lira 
teklif edilmiştir. 

2 Yapı ve işletme gereçleri karşılıkları ile bu işlere ilişkin her türlü giderler : 
inşasına başlanmış ve başlanacak demi ryollanmızın ihtiyacı için gerek Karabük Fabri
kalarından temin edilecek ve gerekse Amerika ve îngiltereden getirtilecek yol ve köprü 
malzemesi nakil giderleri artacağından bu giderlerle diğer yapı ve işletme giderlerini 
karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinin 12 aylığına nazaran (254 572) lira fazlasiyle 
(954 000) lira teklif edilmitşir . 

3 Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri ile bu işlem için memur edileceklerin yollukları: 
Geçen yılm 12 aylığına nazaran (6 439) lira eksiği ile (45 000) lira teklif edilmiştir. 

4 3262 ve 3813 sayıh kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri : 
İnşası devam etmekte olan Elâzığ - Van hattı üzerinde 1946 yılı içinde yapma faaliyeti ar
tırılacaktır. Diğer taraftan bu hat üzerinde yapılmatka olan ray ferşiyatınm 105 nci ki
lometreye kadar getirilmesi mecburiyeti karşısında Karabük Fabrikalarına (3 500) ton 
tay sipariş edildiği gibi Amerika'dan da t>ir miktar ray getirilmesine tevessül edilmiştir. 
Karabük Fabrikalarından temin edilecek gereçlerin bedeli (2 500 000) lira ve Amerika'
dan temin edilecek gereçlerin bedeli ise 500 000 dolarlık döviz karşılığı (1 000 000) lira 
tutmaktadır. 
Bir taraftan bu siparişlerin bedeli diğer taraftan devam ettirilecek olan yapım bedelle
rinin tediyesi ve yapım bedelleri için 1946 yılmda ödenmek üzere şimdiden verilmeye 
başlanmış olan bonoların ödenebilmesi için bu tertibe geçen yıla nazaran (1 719 363) 
lira fazlasiyle (11 218 550) lira konmuştur. 

6 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri ile kilometre ikramiyesi : 
1946 yılında yapım faaliyeti artırılacağına göre bu tertibe geçen yılın 12 aylığına nazaran 
(32 858) lira fazlasiyle (50 000) lira konmuştur. 

575 7 Antalya Limanı mendireğinin onarma ve uzatma ve ruhtun yapma giderleri: 
Bu liman ve rıhtımın 1945 yılında yapımının bitirilmesi mümkün olmadığı takdirde 1946 
yılında da aktarma suretiyle ödenek temin edilerek yapımına devam edilebilmesi için .şim
dilik (1 000) lira konmuştur. . 



8 2214 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli Limanı giderleri: 
Ereğli Limanı yapımı ihalesi yapılmış ve işede başlanmıştır. Sözleşmesi gereğince 1946 
yılı içinde ödenecek miktar vesair giderleri karşılamak üzere bu iş için (2 000 000) lira 
konmuştur. 

9 3715 sayılı kanun gereğince Amasra dalga kıranının onarma ve yeni bir dalga kıranm 
yapma genel giderleri: 
Amasra dalga kıranının onarma ve yeni bir dalga kıranm yapımına 1940 yılında da de
vam edileceğinden bu iş için (50 000) lira konmuştur. 

10 Erzurum hattı uzatma kargılık ve giderleri: 
Yapımına başlanmış olan Erzurum haltı uzatılması için yapılmış olan sözleşme gereğince 
1946 yılı içinde ödenecek giderleri karşılamak üzere (2 500 0G0) lira konmuştur. 

11 Trabzon Limanı yapma karşılık ve giderleri: 
İhalesi yapılmak üzere olan bu limanın hazırlanmış sözleşme projesine göre 1946 yılında 
ödenecek yapma bedelleri ile diğer giderlerini karşılamak için bu tertibe (1 550 000) 
lira konmuştur. 

12 Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderelri: 
(İnzianteb ve Maraş şube hatlarının y. pınıma başlamak mecburiyeti karşısında bu lınthı
rın yapma bedel ve diğer giderlerini karşılamak için (1 400 000) lira konulmuştur. 

13 inebolu Limanı mendereğinin onarma ve ıslahı her türlü giderleri: 
İnebolu Limanı mendireğinin onarma ve ıslahı işi ihale edilmiş olduğundan 1946 yılın
da ödenecek olan yapma bedelleri ile sair giderleri için bu tertibe (300 000) lira kon
muştur. 

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri: 
Muhtelif Bakanlık ve dairelerin yapı ve esaslı onarma giderlerini ihtiva eden hu terti
be (13 188) lira ödenek konmuştur. Bu ödenek ile 1945 yılı içinde başlanmış olan iş
lerin yapı ve onarımına devam edilecek ve Bakanlıklarca lüzum gösterilecek yeni yapıla
ra da ödeneğin müsaadesi nispetinde yeniden başlanılacaktır. 4626 sayılı kanun gere
ğince Ankara'da yaptırılmakta olan memur apartmanları için (1 300 000) lira, genel 
müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak memur evleri için de keza (2 500 000) lira olmak 
üzere (3 800 000) lira ayrılmış olup bu ödenekten ayrı bir madde halinde ve 
(13 188 000) lira meyanmda olmak üzere bu tertibe konmuş bulunmaktadır. 

Yollar ve köprüler: 
1 İstikşaf, etüt, aplikasyon ve kamulaştırma: 

1946 yılında yapılması düşünülen yolların etüt istikşaf vesair giderleri için 1945 yılı büt
çesinin 12 aylığına 86 lira fazlasiyle (45 000) lira teklif edilmiştir. 

2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleri ile her türlü makine, aletler, gereçler kar
şılık ve giderleri: 
Bundan önceki yıllarda başlanmış olan yol ve köprü yapımının tamamlanması ve 1946 
yılında yeniden yapılması zarureti karşısında yol ve köprülerin yapım giderleriyle bun
lara ait lüzumlu gereçlerin satınalma bedelleri karşılığı olarak 1945 yıh ödeneğinin 12 
aylığına nazaran (1 730 286) lira fazlasiyle (7 900 000) lira teklif edilmiştir. Bu öde
nekle yapılacak yollar, Hükümet merkezini İstanbul, Marmara ve Ege bölgeleriyle Si
vas istikametine bağlıyacağı gibi Doğu vilâyetlerimizi demiryoluna kavuşturmaya ve 
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Karadeniz kıyı yolundan gidiş gelişin emniyetinin sağlanmasına ve Trabzon - îran tran
sit yolunun ıslah ve tekmiline yarayacaktır. 

Sürekli onarmalar : 
1524 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu gereğince millî şose adı altında yapılmış olan 
beş bin kilometreye yakm şoselerin yine aynı kanun hükümlerince sürekli onarmasının 
sağlanması için geçen yıla nazaran (1 028 571) lira fazlasiyle (2 400 00) lira teklif edil
miştir. 
Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için memur edileceklerin yolukları: 
1946 yılmda yapılacak yol ve köprülerin geçen senelere nispetle daha fazla olması ve 
geçen yıl ödeneğinin yetişmemesi hasebiyle yapılan aktarmada gözönüne alınarak yeni 
yılm ihtiyacının aktarmasız olarak barşıanabilmesi için bu tertibe (150 000) lira kon
muştur. / ~~ 

Taşıt giderleri: 
Yol ve köprü yapımında çalıştırılacak motorlu taşıtların onarma giderlerini karşılamak 
üzere (8 500) lira teklif edilmiştir. 

Trabzon - îran transit yolu : 
Bu maddenin ödeneği ikinci madde ödeneği ile birleştirilmiş olduğundan bu maddeye ay
rıca Ödenek konmamıştır. 

Su işleri : 
1945 yılı yedi aylık ödeneğinin 12 aylığına nazaran (941 623) lira fazlasiyle (12 801 500) 
lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle 3132 ve 4100 sayılı kanunların tatbikinden evvel ya
pılmış olan baraj ve kanalların bakım ve işletmeleriyle 4373 sayılı kanun gereğince 
taşkm sulara karşı yapılacak giderler karşılanacak ve 3132, 4100 sayılı kanunlar gere
ğince yapılmasına başlanmış ve 1946 yılmda da devam edecek olan büyük su işleri ve ba
taklıkların kurutulması, giderleriyle bu işler için 1945 yılmda 4649 sayılı kanun gere
ğince 1946 yılında ödenmek üzere müteahhitlere verilmiş olan bonoların mahsubu sağ
lanacaktır. Bundan başka Sayın Cumhurbaşkanımızın son deprem dolayısiyle Doğu böl
gelerindeki seyahatları esnasında halk ile yaptığı temas neticesinde Şamram kanalının 
tamamlanması ile Van hududu dâhilinde bulunan bataklık ve suların ıslahı hususunda 
vermiş olduğu yüksek emirler gereğince yapılacak işler için de bu bölüm dahilindeki 
Santram kanalı yapma ve onarma giderleri maddesinin formülü genişletilmiş ve öde
nek miktarı da (300 000) liraya çıkarılmıştır. Konya ovası Sulama İdaresi İşletme, 
bakım ve onarma giderleri bu bölümün 2 ve 3 ncü maddelerindeki giderler meyanma 
alınmış ve bu sebeple 8nci madde kaldırılmıştıı. 

Bölge hidroelektrik tesisleri için özel kanunu gereg'nce elektrik ötül idcırcnr.e yrr:'ım: 
Yurdumuzda yapılması düşünülmüş hidroelektrik tesisleri için özel bir kanun tasarısı ha
zırlanmış olup bu tasan Yüksek Meclise sunulmak üzere ve bu tasarıya göre 1946 yılm
da da yapılabilmesi mümkün olacak işler ve satın alınacak gereçler için (2 000 000) lira 
ödenek konmuştur. 

Ankara lağımlarının yapma giderleri: 
1945 yılmda emanet usuliyle yapılmasına devam edilen Ankara lağımları yapımı Bakan
lar Kurulu karan gereğince bir kısmı eksiltmeye konmuş diğer kısmı da müteahhidine 
ihale edilmiş bulunmaktadır. Sözleşmesi gereğince 1946 yılında yapılacak yapım bedelle
riyle sair giderlerini karşılamak üzere (1 500 000) lira teklif edilmiştir. 
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581 Atatürk Anıtının yapma her türlü giderleri: 
1946 yılmda sözleşmeleri gereğince yapılacak yapım bedelleri ile sair giderleri karşılamak 
üzere (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

682 1 nci, 3 ncü, ve 4 ncü( Genel Müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar 
işleri her türlü giderleri: 
Bu bölgelerde yapılmasına devam edilecek yol ve köprülerle başka imar işleri için 
(1 000 000) lira konmuştur. Bundan başka 4626 sayılı kanun gereğince bu bölgelerde 
yaptırılacak memur evleri için de (2 500 000) lira ödenek ayrılmış olup bu para da 576 
nci bölümün 7 nci maddesine konan (5 000 000) lira meyanmda bulunmaktadır, 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

Bakanlığın 1945 yılı yedi aylık bütçesi genel gider tutarı (4 884 970) lira olmasına göre 12 
aylığı (8 374 234) liradır. 

1946 bütçe tasarısı gider genel tutarı (8 234 592) lira olmasına göre geçen yıl bütçesinin 12 
aylık tutarından (139 642) lira noksandır. Geçen yıl bütçesinin 12 aylık tutarına göre tasarı bö
lümlerinde görülecek olan fazlalık ve noksanlığın gerekçeleri bölüm ve madde itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir : 

B. Mi. 

586 Bakan ödeneği : 
Geçen senenin aynı olmak üzere (5 3"20) liradır. 

586 Aylıklar : 
1 Memurlar aylığı : 

Olağanüstü 
*•'***-'•--••• ..*?•**:•-.r** z a m M a a ş Yekûn 

Fiili kadro tutan 83 091 567 840 650 931 
Üst derece farkı 5 064 58 680 63 744 
4644 sayılı kanunla ücretlerin maaşa çevrilmesin 
den müktesep ücret farkları 63 710 63 710 
Teklif: edilecek teşkilât kadrolarının fiili kadro
lara göre maaş ve olağanüstü zam farklarr 31 164 269 820 300 984 
Teklif edilecek teşkilât kadrolarının fiili kadro
lara göre üst derece maaş ve olağanüstü zam fark
ları 4 481 31 860 36 341 

Toplam 123 800 991 910 1 115 710 

Maaş tertibine konulan (1 115 710) liradan (778 385) lirası fiili kadroların ve 4598 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesine göre terfileri yapılanların ve yapılacak olanların üst derece 



M. 

farkları ve 4644 sayılı kanun gereğince ücretleri maaşa çevrilenlerin alacakları mük
tesep ücret farklarıdır. Geri kalan (337 325) lirası da sanayi hayatımızın gelişme ve 
genişlemesine eşit olarak gerek resmî ve hususi işletmeler gerekse küçük sanatlar için 
Bakanlık teşkilâtı bünyesinde gerekli değişiklik ve ihdasların kadro tutarını karşıla
mak üzere ilâve, olunmuştur. Gerekçesi Bakanlıkça hazırlanmakta bulunan kanun tasa
rısı ile arzedilmek üzeredir. 

2 Açık ayüığı: ~ , 
Geçen yıl olduğu gibi maddenin kalkmaması için (1) lira konulmuştur. 

Ücretler : 
1 Hftametfilter ücreti: 

Bu tertibe konulan ödenek geçen yıl bütçesinin 12 aylık tutarına nazaran (39 496) 
lira fazladır. Bu fazlalık teklif edilecek teşkilât kanunu ile yapılacak değişiklik ve 
ihdaslar dolayısiyle yeniden tâyinine lüzum görülenlerin ücretleriyle müteferrik müstah
demlerden bazılarının ücretlerine yapılan zamlar karşılığıdır. 

2 Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yılın 12 aylık ödeneğine nazaran (14) Ura fazlasiyle (4 300) lira konmuştur 

Geçici tazminat : 
Geçen yıl bu bölüme konulan 7 aylık ödeneğin bir senelik tutarı olan (53 892) lira Teş
kilât Kanununa bağlı cetvelde yazılı maaşlı memurlardan Ankara'da vazife alacak olan
ların ihtiyaçlarını karşılamağa kâfi görülmediğinden (43 266) lira fazla teklif olunmuş
tur. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar : 
1 Çocuk zammı : 

4598 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı mevcut memurların çocuk adedine gö
re ve ileride çocuk artışı da düşünülerek tahmini olarak geçen yıl bütçesinin 12 aylık tu
tarından (571) lira noksaniyle (25 000) lira konmuştur. 

2 Yakacak zammı: 
Hâlen yakacak zammına tâbi bölgelerde teşkilât mevcut olmadığından bu madde kaldırıl
mış ve geçen yıl ödeneğinin 12 aylık tutan (857) lira tenzil edilmiştir. 

3 Doğum yardımı : 
4598 sayılı kanun gereğince memurlara yapılacak doğum yardımı için bu miktar teklif 
edilmiştir. Geçen yıl bütçesinin 12 aykıl tutarından (571) lira noksandır; 

4 ölüm yardımı : 
4598 sayılı kanun gereğince yapılacak ölüm yardımı için geçen yıl 12 aylık ödeneklerin
den (571) lira noksaniyle (8 000) lira teklif olunmuştur. -

5 Aynı yardm : 
Yeni teşkilât kadrolarına dâhil (602) memur ve müstahdem ile (E) cetveline dâhil gi
der tertiplerinden istihdam edilen 41 kadar ücretlilerin 15 er liradan 1 yıllık ayni yar
dım karşılığı olarak (115 740) lira konmuştur. Geçen yıl 12 aylık ödeneğinden (8 280) 
lira fazladır. 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığı (6 000) lira aynen konulmuştur. 

- 3 3 -
••^i. 
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2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığı (7 715) liradan (285) lira fazladır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yıl 12 aylık ödeneğinin tu tan (6 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

4 Isıtma : 
Geçen yıl 12 aylık ödeneğinin tu tan (8 571) liradan (571) lira noksaniyle (8 000) lira 
konmuştur. 

5 Öteberi giderleri: 
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığı (12 000) liradan (2 000) lira noksaniyle (10 000) lira 
teklif edi]miştir. 

591 îller büro giderleri: 
1 Kırtasiye: 

Geçen yıl 12 aylık ödeneğinden (200) lira fazladır. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Geçen yıl 12 aylık ödeneği (3 771) liradan (229) lira fazlasiyle (4 000) lira konmuştur. 

3 Aydınlatma: 
Geçen yıl 12 aylık ödeneğinin tutarı (3 000) lira konmuştur. 

4 Isıtma: 
Geçen yılın 12 aylık ödeneğinin (200) lira fazlasıdır. 

5 Öteberi giderleri: 
Bölgelerin ihtiyacı geçen yıl ödeneğinin 12 aylığından (145) lira noksaniyle (5 000) lira 
ile karşılanabilir. 

592 Basılı kâğıt ve defterler: 
Merkez ve bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması için geçen yıl 12 aylık ödeneğinden 
(286) lira tenzil edilmiştir. 

593 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri: 

Ulaştırma Bakanlığından Posta, Telgraf ve Telefon Oenel Müdürlüğü ifadesiyle alınan 
30 . VI . 1945 tarih ve D. 49 - 946 - 1 sayılı yazıda 4646, 4647 sayılı kanunlara göre pos
ta müraselâtı ücreti (11 849) ve telgraf muhaberatı ücreti de (15 586) lira olarak ta
hakkuk ettirilmiştir ki tutarı (27 435) lira olduğu bildirilmiş olduğundan bu miktar öde
nek konulmuştur. Bu da geçen yıl 12 aylık ödenek tutarından (4 885) lira noksanıdır. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret, ve giderleri: 
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylık tutarından (2 000) lira fazlasiyle bu ihtiyaç karşılanabi
leceğinden (20 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

594 Kira karşılığı: 
Bölge Ekonomi Müdürlüklerinin kira belleri karşılığı olarak geçen yıl 12 aylık ödene
ğinden (572) lira fazlasiyle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

595 1 Bakanlık otomobili: 
Bu günkü gidere göre ihtiyacın (4 500) lira ile temini kabil olacağından geçen yıl 12 ay
lık ödenek tutarı (4 286) liradan (214) lira fazladır. 
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2 Başka taşıtlar: 

Geçen yıl 12 aylık ödenek tutarı (2 143) liraya mukabil bu yıl ihtiyaç (357) lira faz-
lasiyle temin edilebileceğinden (2 500) lira ödenek teklif olunmuştur. 
Yolluklar: 

1 Sürekli görev yolluğu: 
Gerek teklif edilecek Teşkilât kanunu icabı olarak ve gşrekse lüzum ve zaruret olmadıkça 
memurları bir yerden diğer bir yere .değiştirmemek esası gözönünde tutularak geçen yıl 
12 aylık ödenek tutarından (1 857) lira fazlasiyle (7 000) lira ile idare edilebileceği anlaşıl
mış olduğundan bu miktar teklif edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
Bugüne kadar yapılan gider ve teklif edilecek Teşkilât kanunundaki sanayi ve küçük sa
natlar müfettişleri ve kontrolörlerinin yollukları da bu maddeden verileceği gözönünde 
tutularak geçen yıl 12 aylık ödenek tutan (42 860) liraya mukabil (9 140) lira fazlasiyle 
(52 000) lira konmuştur. 

â Müfettişler yolluğu: 
Geçen yıl ödeneğinin tutarı (37 715) liradan (715) lira indirilmek suretiyle (37 000) 
Ura teklif olunmuştur. 

4 İş müfettişleri yolluğu: 
Teklif edilecek Teşkilât kanuniyle iş müfettişleri kaldırılmış olduğundan bu maddeye 
Ödenek konmamıştır. 

5 Yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluğu: 
Bu maddenin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler: 
Geçen yıl 12 aylık ödenek tutan (15 428) liradan (3 428) lira indirilmek suretiyle 
(12 000) lira konmuştur. 

4598 saydı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
4598 sayılı kanunla bütün memurların tedavi ücretleri kabul edildiğinden geçen yıl öde
neğinin 12 aylık tutan (11 070) liradan (1 070) lira tenzil edilmek suretiyle bu ihtiyacın 
karşılanacağı gözönünde tutularak (10 000) lira teklif olunmuştur. 

Kömür Havzasına ve başka madenlerle ilgili giderler: 
1 Yolluklar: 

Geçen yıl Ödeneğinin 12 aylık tutan (3 214) liradan (714) lira indirilmek suretiyle 
(2 500) lira konmuştur. 

â Kömür Havzasının başka giderleri: 
Geçen yıl 12 aylık ödenek tutarından (286) lira noksaniyle (4 000) lira teklif olun* 
muştur. 

3 Başka madenler giderleri: 
. Geçen yıl ödeneğinin 12 aylığı (857) liraya (143) lira ilâve edilerek (1 000) lira kon* 

niüştur. 

4 Odacı ve koku giyecekleri: 
Geçen yü 12 aylık ödeneğinden (1 430) lira tenzil edilerek (2 000) lira teklif olunmuştu?» 
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5 Ereğli Kömür Havzası Tahlil evi giderleri: 
Bu maddenin kapanmaması için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konmuştur. 

600 Teşviki Sanayi Kanunu gereğince verilecek prim karşılığı: 
Bölümün muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira teklif edilmiştir. 

601 Sanat modelleri satm alınması, dağıtılması giderleri : 
Dokumacılık faaliyetinin otomatik bir halde cereyan ve programın tatbiki cümlesinden 
olarak bu sanatı halka aşılıyan eleman ve ustaların mevcut kadrolarına nazaran sene
lik istihkaklariyle bunların bölge dahilindeki kurma vesair teşkilâtı kontrol etmeleri 
için yolluklarının karşılığı, boya ve abre santralına yardım, tezgâh ve çıkrıkların 
dağıtma mahallerine kadar nakliye ve depo giderlerinin ve bu uğurdaki telif at, neşri
yat ve propaganda giderlerinin (290 000) lira ile idare edilebileceği anlatılmış ve bu 
suretle geçen yıl giderlerinin 12 aylık tutarı (255 953) liraya (34 047) lira ilâve olun
muştur. 

Kongrelere ve milletlerarası müesseselere katılma giderleri : 
602 1 îç kongreler : 

Muhtelif sanayi zümreleri ile ve bu m ey anda küçük sanat erbabına taallûk eden bazı 
kalkınma tedbirlerinin müzakeresi için zaman zaman ilgililerle yapılması mutasavver 
kongreler için gerekli her türlü giderleri karşılamak amaciyle bu maddeye yeniden 
(10 000) lira ödenek konulmuştur. 

2 Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri : 
Geçen yıl olduğu gibi (1) liradır. 

3 Miâletlerarassı kurumlara katılma payı : 
Bu bölümün muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira teklif edilmiştir . 

603 Krom madenleri ve Ereğli Havzası oca klan ve başka madenlerin ruhsat tezkeresi ve 
imtiyaz sahibine 2818 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin (A, B, C) bendleri gereğince 
verilecek tazminat üe aynı maddelerdeki tesisat karadığı olarak ruhsat tezkeresi ve im
tiyaz sahiplerine verilecek tazminat : 
Geçen yıl 12 aylık ödenek tutarı (8 571) liradan (3 570) lira indirilerek (5 000) lira konul
muştur. 

604 îşçi Sigorta İdaresi gideri ile 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin uygulama gideri : 
4763 sayılı kanunla bölümün gideri Çalışma Bakanlığına nakledilmiş olduğundan ödenek 
konmamıştır. 

605 El ve ev sanatları kooperatif kurslarının her türlü kurma, idare etme ve okutma gider
leri ve öğretmen üoretleri: 
Geçen yıl 12 aylık ödenek tutarı (8 571) liradan (3 571) lira indirilmek suretiyle 
(5 000) lira teklif olunmuştur. 

606 Yazı, yayım ve propaganda giderleri! 
Geçen yıl ödeneğinin 12 aylık tutarı (10 286) liradan (286) lira indirilerek (10 000) lira 
konmuştur.. 

607 Yabancı uzmanlar, tercümanlar ve memurlar ücreti i 
1 ücretler : 

_ ^ Bakanlıkça getirilmesi düşünülen ecnebi mütehassısların ücretlerini karşılamak üzere ge-

B. M. 
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çen yıl ödeneğinin 12 aylık tutan (18 000) liraya (42 000) lira eklenerek (60 000) lira 
konmuştur. 

Yolluk ve başka giderler: 
Bakanlıkça getirilmesi düşünülen ecnebi mütehassısların zaruri yol giderlerine karşılık 
geçen yıl 12 aylık ödenek tutan (2 571) liraya (2 429) lira eklenmek suretiyle (5 000) 
lira teklif edilmiştir. 

Ziyafet giderleri: 
Geçen yıl 12 aylık ödenek tutarı (1 030) liradan (30) lira indirilerek (1 000) lira teklif 
olunmuştur. 

Onarma giderleri: 
Bakanlık binasının muhtemel, zaruri ve acele onarmalarını karşılamak üzere geçen yıl 
ödeneğinin 12 aylık tutarı (2 143) liraya (357) lira ilâvesiyle (2 500) lira konmuştur. 

2644 sayılı kanım gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Teklif edilen D cetvelindeki kadro adedine göre yıllık ücretlerin % 5 i olan (7 440) lira 
teklif olunmuştur. 

Geçen yü borçları: 
Bugünkü tediyeye göre geçen yıl ödeneğinin 12 aylık tutarı (3 430) liraya (1 570) lira 
ilâvesiyle (5 000) lira konmuştur. 

Eski yıllar borçkaı: 
1941 - 1944 yılları borçlan: 
Geçen yıl 12 aylık ödeneği tutarı (1 714) liraya (286) lira ilâve edilerek (2 000) lira 
teklif edilmiştir. 

1928 - 1940 yılları borçları: 
Geçen yıl Ödeneğinin 12 aylığı (430) liraya 70 lira ilâvesiyle (500) lira konmuştur. 

2804 sayılı kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım: 
1946 yılı iş programına göre tahmin edilen ceman (8 966 487) lira gidere mukabil Ens
titünün 1945 yılından müdevver harice sipariş edilen malzeme bedelleri karşılığı ile ken
di gelirleri baliği (295 300) liranın tenzilinden sonra Hazine yardımı olarak (6 013 487) 
liraya ihtiyaç vardır. Bu meblâğ ile başarılması düşünülen işlerin başlıcaları şunlardır : 
A) 1/100000 lik jeolojik haritası revizyonu ve Kuzey Türkiye'yi kateden 133 800 kilo
metre karelik sahada mevcut 1135 zuhuratın Devlet işletmesine evlerişli olup olmıyacak-
ları gayesiyle teker teker tetkiki; 
B) 1945 yılı prospeksiyonlan neticesinde elde edilen ve Devlet İşletmesine elverişli ola
bileceği görülen zuhuratın kıymetlendirilmesi için yapılacak aramalar; 
C) Ereğli kömür havzası ve imtidadmın tetkikiyle kömür rezevlerinin aramalarla tesbiti; 
D) Doğu Güney Türkiye, Adana bölgesi, Trakya, Karadeniz kıyıları ve Orta Anado
lu'da petrol jeolojisi etüdlerinin derinleştirilmesi; 
E) Cizre, Ruhzur civarı, Ramandağı, Hatay ve Mürefte'de petrol sondajlarına devam 
edilmesi ve malzeme temin edildiği takdirde bu bölgelerde başka sondajlar da yapılması. 
Bu gider yekûnu içinde Zonguldak Maden Teknisyen ve Başçavuş okulu, Avrupa ve. 
Amerika'da okuyan öğrencilerin bilûmum giderleri ve Enstitüye lüzumlu garaj, atelye 
ve ambarlar binası inşa giderleri de dâhildir. 
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1945 yılı bütçemizin 12 aylığı (30 697 755) lira idi. 1946 yılı bütçemiz geçen yıldan (2 232 246) 
lira fazlasiyle (33 021 001) lira olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca tefrik edilmesi mümkün görüleri 
tertiplerden yapılan indirmelerden toplanan paralar da diğer zaruri ve lüzumlu tertiplere eklenmiş 
olup bu ödeneğin dağılış şekli ait olduğu tertiplerde izah edilmiştir. 

B. M. 

614 Bakan ödeneği: J 

Geçen yılın aynıdır. 

615 Aylıklar: 
. 1 Memurlar aylığı: 

Bu bölümün geçen yılı ödeneği (6 471 450) liradır. Teşkilât Kanununun değiştirilmesi 
için hazırlanmış olan kanun tasarısı ile yeniden eklenen kadrolar tutarı olarak 
(1 914 636) lira ve bir üst derece karşılığı olarak (310 362) lira eklenmiş ve bundan 
(L) cetveli tutarı olan (595 139) lira düşülmüştür. 
Bu suretle bu bölüme yapılan eklenti (1 629 862) liradan ibaret bulunmuştur, özel 
idare bütçelerinin müsait bulunmaması dolayısiyle memleket hastanelerinin idaresinde 
müşkilâta duçar olan ve pek iptidai bir durumda bulunan Edirne ve Bilecik memleket 
hastanelerini umumî muvazeneye alınması kışın her tarafla muvasalası kesilen ve ili 
olduğu zaman hastane varken ilçeye tahvili dolayısiyle hastanesi dispansere kalbedilen 
Şebin Karahisar'da yeniden hastane ve Antalya'da vilâyetçe binası yapılan bir doğumeviy-
le istanbul'da bir doğumevi tesis ve Heybeliada Sanatoryumuna (250) yataklı yeniden 
bir pavyon ilâvesi ve istanbul'da yeniden bir verem mücadele dispanseri açılması ve 
mevcuda ek olarak daha üç sağlık merkezi kurulması ve eskilerin noksan olan kadrola
rının tamamlanması ve sıtma mücadelesinden elde edilen neticenin devamını temin etmek 
üzere olağanüstü teşkilâtın kısmen daimî bir hale getirilmesi neticesi olarak kadroların 
genişletilmesi ve sıtma sağlık koruyucularından bir kısmının maaşa geçirilmesi ve her tür
lü sıhhi personel noksanını tamamlamak üzere Diyarbakır ve Sivas'ta iki küçük sağlık 
memuru okulu ile yedi yerde yedi hastabakıcı hemşire okulu açılması ve köy ebe okul
larının tevsii ve diğer ihtiyaç görülen bazı tesislerin tevsii ve merkez kadrosunun takvi
yesi düşünülmüş ve bu maksatla kadro artırılmış bulunmaktadır. 

2 Açık aylığı: 
Teşkilât kanunda yapılan tadilâta göre memur adedi artmakta olduğundan bu nokta göz-
önünde bulundurularak (2 629) lira fazla konmuştur. 

616 1 Ücretler: 
Ek görev tazminatı: 
Geçen yıl bütçesinin kabulünden sonra çıkan 4781 sayılı kanunla kabul edilen kadronun 
bu bölümle ilgili kısmının bir senelik tutarı olarak (4 296) lira eklenmiş ve yeni kanun 
tasarısı ile umumî muvazeneye alınması düşünülen iki yüz ve üç yetmişbeş lira ücretli 
kadronun bir senelik tutarı olan (6 094) lira ki ceman (10 390) lira eklenmiştir 

616 2 Hizmetliler ücreti : 
615 nci bölümün birinci maddesinde verilen izahat arasında belirtildiği üzere yetti teklif 
olunan teşkilât kanunu ile bu sene ihdası düşünülen müesseselerle şimdiye kadar Müte
ferrik müstahdemlerin kadro ve Ödenek alınmamış olan Trabzon Nümüne fiastânesi iie 
kadroya yapılan ilâve ve mevcudun bir kısmının ücretlerinin artırılması karşılığı olarak 
£955 430) lira fazla teklif edilmiştir. : 
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3 Köy saflık memurları ücreti : 
Geçen sene çıkan 300 köy sağlık memuruna ilâveten 1946 yılı içinde de çıkacak olan da
ha 300 köy sağlık memurundan 200 ü için 20 liradan ve 100 adedi için de 30 liradan yal
nız üç aylık istihkakları olarak (25 755) lira fazla konmuştur. 

Geçici tazminat : 
Yeni teklif olunan teşkilât kanunu tasarısı ile alınacak kadrodan Ankara merkezine isa
bet eden 72 memurun karşılığı olarak fazla konmuştur. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar : 
1 Çocuk zammı : 

Teşkilât kanunuun değiştirilmesi hakkkındaki kanun tasarısı ile çoğalan memur adedi 
gözönünde tutularak fazla konmuştur. 

2 Yakacak zammı : 
Teşkilât kanunuun değiştirilmesi hakkkındaki kanun tasarısı ile çoğalan memur adedi 
gözönünde tutularak fazla konmuştur. 

3 Doğum yardımı : _ „ 
Teşkilât kanununun değiştirilmesi hakikmdaki kanun tasarısı ile çoğalan memur adedi 
gözönünde tutularak fazla konmuştur. 

4 ölüm yardımı : 
Teşkilât kanununun değiştirilmesi hakikmdaki kanun tasarısı ile çoğalan memur adedi 
gözönünde tutularak fazla konmuştur. 

5 Aynı yardım t 
Teşkilât kanununun değiştirilmesi hakikmdaki kanun tasarısı ile çoğalan memur adedi 
gözönünde tutularak fazla konmuştur. 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Yeni teşkilât kanunu tasarısı ile merkez kadrosu genişlemekte ve işlem artmakta olduğun
dan ihtiyacın karşılanabilmesi için (7 000) lira fazla konmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş : 

1 400 Yeniden alınacak iki yazı makinesi 
1 500 Biri tahakkuk diğeri mutemetlik için alınacak iki heuap makinası 

600 Şubeler için almacak üç yazı masası 
1 500 Döşeme demirbaşların tamirine 
1 000 Bir sen eiçinde hâsıl olacak diğer müteferrik işlere harcanmak üzere (1 029) 

fazlasiyle (6 000) lira konmuştur. 
• t ' '• '' 

6 000 : , \ \" 7 *'•"_" T "c v~ "_ ,? ';*•; ' 
3 Aydınlatma: . ^ 

Geçen yıla göre (1 515) fazlasiyle (4 000) lira teklif edilmiştir. Yazın ayda (250) ve kı
şın (350) hesabiyle (3 600) ve tesisat ve gereç bedeli olarak (400) lira konmuştur. 
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Isıtma: 
Bakanlık kömür kontenjanı 200 tondur. Bu hesaba göre: 
4 600 100 ton kok 
4 000 100 ton maden kömürü 
2 750 1945 - 1946 üçüncü taksiti 35 ton kok ve 33 ton maden kömürü 
1 300 Doldurma boşaltma ve taşıma karşılığı 

50 Müteferrik diğer giderler karşılığı 

12 700 

Öteberi giderleri: 
Geçen yıla göre fazlalık (2 500) liradır. Bu paranın 
1 800 îçme suyu bedeli 

200 Cumhuriyet bayramı gideri 
300 Lüzumunda yaptırılacak çelenk için 

2 000 Bakanlığın bahçe ve kullanma suyu 
550 Bahçe giderleri (hortum dâhil) 

1 500 Sağlık kurullarına gönderilen eşya ambalajı (sandık vesaire) 
1 550 Temizlik için lüzumlu eşya ve badana 
1 600 İlân ücretlerine 

500 Öteberi alınmasına harcanacaktır. 

10 000 

iller büro giderleri: 
Kırtasiye: 
63 il Sağlık Müdürlüğü ile yeni kurulacak illerle birlikte adedleri 472 olan Hükümet 
tabiplikleri ve sağlık müşavirlikleri ihtiyacını karşılamak üzere (5 000) lira iazla kon
muştur. 

Döşeme ve demirbaş: 
2 500 Yeni teşkil edilen 10 Hükümet tabipliğinden beşi için yazı makinesi 
4 000 » » ilçenin ihtiyaçları karşılığı 

15 000 îller Sağlık Müdürlükleri ile Hükümet tabipliklerinin ve bazı illerde yeni yap
tırılacak Hükümet konaklarının döşemelerine 

8 250 Bir cok ti Sağlık Müdürlükler indeki yazı makineleri 1926 senesindenberi kul
lanılmakta olduğunda bunlar için (750) liradan 5 normal ve (450) liradan 10 
portatif makine 

5 250 Sağlık Müdürlükleri ve Hükümet tabipliklerinin soba, boru ve diğer tamirat ve 
müteferrik ihtiyaçlarına harcanmak üzere (10 005) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

35 000 

Aydınlatma: 
Başka yıllar harcamı gözönünde bulundurularak ihtiyacı karşılamak üzere (2 500) lira 
artırılmıştır. 

Isıtma: 
Odun, kömür fiyatlarının yükselmiş olması ve bazı illerde kalorifer tesisatı yapılmış bu-
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lunması dolayısiyle iller sağlık müdürlüklerine 4 - 8 ton kok kömürü ile tııtuşturucu odun 
almak üzere 

* 
12 000 40 il sağlık müdürlüğünün beherine 300 er liradan 
3 150 21 il sağlık müdürlüğünün 150 serden 

16 000 200 ilce Hükümet tabipliklerine 80 liradan 
14 750 200 ilce Hükümet tabipliklerine odun bedeli 
4 100 İstanbul ve İzmir 

50 000 

öteberi giderleri: 
Bu bölüm (2 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Bundan 
2 000 İstanbul ve îzmir Sağlık- Müdürlüklerine 
6 100 61 sağlık müdürlüğüne 61 liradan 

10 250 410 ilce Hükümet tabipliğine 25 liradan 
1 650 Çok yıpranmış olan bir kışım bayrakların yenilenmesine 

20 000 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Yeni ihtiyaçları karşılamak maksadiyle (12 850) lira fazla konmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
Posta ve telgraf ücretleri: 
P, T. T. Umum Müdürlüğünün 30.VI. 1945 tarihli yazısına göre bu maddeden (36 326) 
lira indirilmiştir. 

Telefon ve di^er haberleşme ücret ve giderleri: 
Bu maddeye fazla konmuş olan (8 212) liradır, ödeneğin tamamı olan (16 200) liradan 
6 300 60 il sağlık müdürlüğü ile bazı ilce Hükümet tabipliklerine 
2 700 İstanbul, İzmir ve Ankara'ya 
6 500 Bakanlık telefonları için 

700 Ücretli haberleşmelere ayrılmak suretiyle harcanacaktır. 

16 200 

Kira karşılığı: 
Yeniden teşkil edilen dokuz kaza Hükümet tabipliklerinin kiraları için (3 000) ve yedi 
yerde açılacak hastabakıcı binaları için (7 000) lira olmak üzere bu bölüme (10 000) 
lira fazla konmuştur. 

Taşıt giderleri: 
Bakanlık otomobili: 
Geçen yıla göre fazlalık (1 400) lira olup bu ödeneğin 
3 600 Litresi 40,50 üzerinden vasati ayda 600 litre hesabiyle giderler için 
1 400 Tamirat karşılığı olarak konmuş bulunmaktadır. 

5 000 

Diğer taşıtlar : ' " . : ' * ) 
(300) lirası benzin ve (200) lirası tamirat karşılığı olnıak üzere konmuştur. 
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Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Teşkilât kanunu değişikliği dolayrsiyle fazla memur nakil ve tâyin edileceğinden 
(27 410) lira artırılmıştır. 

2 Geçici görev yoluğu : 
Köy ebeleri ile köy sağlık memurları için yapılan ve yaptırılacak olan evleri ve istim
lâk olunan araziyi tetkike gidecek memurlar ve köy sağlık memurlarına 4459 sayılı 
kanunun birinci maddesi gereğince yol giderlerine verilmek üzere (25 000) lira fazla 
teklif edilmiştir. 

3 Müfettişler yolluğu : 
îki sıtma mücadele ve bir frengi müfettişi yeni teklif olunan teşkilât kanunu ile kad
roya alınmakta olduğundan bunların ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere (2 846) lira 
fazla konmuştur. 

4 Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu : 
ilmî ve meslekî tetkikatta bulunmak ve çağırıldığımızda Milletlerarası toplanışlarına işti
rak edebilmek üzere (10 000) lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler: 
2 750 54 kişi için elbise ve kasket 
1 500 ayakkabı 
2 750 54 kaput 

800 Elbise ve kaput dikişi için 
150 Sağlık müdürlüğü odacılarına 

7 950 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluğu : 
Teşkilât kanunu değişikliği yüzünden artan memur adedi gözönünde tutularak ve esasen 
bu yardım genişlemiş olduğundan (3 766) liva fazla konmuştur. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş : 
1 Genel giderler : 

Sulfaguvanil alınmak üzere eski yıla göre (51 423) lira fazla teklif edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Savaşa daha önemle devam edebilmek üzere (120 000) lira artırılmıştır. 

3 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

Trahomla savaş : ~ . , 
1 Genel giderler : 

50 000 İlâç ve malzeme için 
25 000 Siverek'te 10 yataklı hastane tesisi 
30 000 Van, Ahlat ve Hassa'da yeniden açılacak üç dispanser tesisi giderleri (Kira dâhil 

beheri 10 000 lira) 
67 500 Yetiştirilen 75 hasta ilâçlayıeınm bir senelik ücretleri (ayda (75) liradan) olmak 

üzere (172 529) lira eklenmiştir. 

172 529 
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2 Geçici görev yolluğu: 
Mücadele başkan ve tabiplerinin teftişlerini artırmak maksadiyle (25 000) lira fazla 
teklif olunmuştur. 

3 Taşıtlar: 
Mevcut olan ambulansın tamir ve işletme masrafına karşılık olmak üzere (10 057) lira 
fazlasiyle konmuştur. 

630 Zührevi hastalıklarla savaş: '<* 
1, Genel giderler: '' 

Geçen yıla göre bu maddeye (25 000) lira eklenmesi,savaşı artırmak maksadiyle yapıl
mışlar, , 

2 Ckçici görev yolluğu: 
Savaş dışı bölgelerde ilce dispanser ve Hükümet tabipîerımnkarşıtijfi olarak geçen ylİa 
göre (40 015) lira artırılmıştır. • • ', ' 

631 Sıtma,ile savaş: ^ ; - , - , 
1 Oenel giderler: 

1946 yılı içinde satmalmacak sıtma ilâçlariyle ampul vesair lüzumlu maddelerle sivrisinek 
ve sûrfe itlafında kullânrlan mazot D. D. T. filit ve diğer haşarat Öldürücü maddeler ve 
sıtma ve sivrisinek arazi ıslahatı ve sıtma savaş işlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri 
yakacak,' kırtasiye, öteberi ihtiyacını karşılamak üzere ilişik cetvelde (914 850) lira 
fazla konmuştur. 

Lira „. C 

Sıtma ilâçları (15 ton atpbrin, ampul/kinin vesaire); 
Sivrisinek, sürfe itlafı için mazot, D. D. T. filit ve emsali mubayaası; 
Amele yevmiyesi (sürfe mücadelesi arazi. ıslahatında çalıştırılacak amele 
gündeliklerine) 
Kırtasiye ve baskı bedeli , 
Mücadele bölgelerinin ve şubelerinin kira bedelleri 
Yakacak (yeni bölge ve şubeler için satHoalmaeak: sobe vesaire) 
Çeşitli giderler (kompimehaheye kutu, torba yaptırılması, nakliye bedeli 
ve bölgelerin döşeme ve diğer şubelerinin demirbaş, ve döşeme vesair gider
leri) 

toplam ~~" " -

Oeejri görw yolftığTi: "^~" 
Bölge başkanlarmm sıtasafmevsiminde bölgelerini sık sık kontrol etmelerini ve şube ta* 
bipierinİB her ayınryirnji^ranüindfr şubesi köylerini geaip ieabeden önleyici tedbirleri al
mak ve ̂ yüksek mühendis ve fen memurları ve bu işle görevlendirilecek memurların za
ruri giderlerini karşılamaküzere (360 000) lira artırılmıştır. 

1 250 000 
400 000 

1 000 000 

80 000 
70 000 
50 000 
50 000 

r*ı 

2 900 000 

Mot«rlü t»»rtlarla tamir ve işletme giderleri karşılığı olarak (47 144) lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

• g 'J»JUJ»"WF' l 
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Hastaneler, sağlık ve sosyal yardim kurumlan : 

Devlet hastaneleri : 
Bu maddeye (1 135 608) lira fazla konmuştur. 

1946 yılı 
teklifi 
Lira 

1945 de mevcut ceman (5 410) yataktan ibaret 23 hastanenin 1985 kadar 
kadar personeli ile birlikte yeme, içme, giyme ve yakacak ve sair ihtiyaçlar 
için günde yatak başına 182 kuruştan bir yıllık genel giderleri. 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

4 912 170 7395 X 182 X 365 = 4 912 170 

İnşaatı bitmiş olan Trabzon Numune Hastanesinin 100 yatak üzerinden açı
labilmesi için 50 kadar personeli ile birlikte ceman 150 kişinin diğer hasta
nelerde olduğu gibi günde 182 kuruştan genel gideri: 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

49 950 150 X 182 X 183 = 49 959 (6 aylıktır). 

200 000 100 yatak üzerinden kurulacak olan Trabzon Numune Hastanesinin tesis gi
deri (Yatak başına 2 000 liradan) 
İnşaatı bitmiş olan Heybeliada Verem Sanatoryomundaki 250 yataklı pav
yonun hasta kabulüne başlıyabilmesi için iaşesi kuruma ait 120 kadar perso
neli ile birlikte ceman 370 kişinin, sanatoryomun faal kısmında olduğu gibi 
adam başına günde 182 kuruştan bir yıllık genel gideri: 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

245 645 370 X 182 X 365 = 245 645 

259 789 İnşaatı bitmiş olan 250 yataklı Haybeliada Verem Sanatoryomundaki pav
yonun malzeme ve sıhhi tesisat karşılığı : 
Yeniden açılacak olan İzmir Çocuk Hastanesinin 25 hasta ve 13 kadar per
soneli ilo birlikte ceman 38 kişinin, diğer hastanelerde olduğu gibi günde 

182 kuruştan bir yıllık genel gideri: 
Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

25 243 38 X 182 X 365 = 25 243 
Hastabakıcı ve laborant yetiştirmek için yedi yerde : (Ankara, Sivas, Erzu
rum, Diyarbakır, Haydarpaşa Numune Hastaneleriyle İstanbul Çocuk ve İz
mir Salgın vcv Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde) açılacak olan «Hastabakt* 
CT ve laborant yetiştirme okullarının » 150 talebesiyle iaşesi okullara ait 35 
kadar personeli ile birlikte ceman 185 kişinin yeme, içme, giyme, ısınma ve 



*t. 

1946 yılı 
teklifi 
Lira 

diğer bütün giderleri için adam başına günde (182) kuruştan bir yıllık ge
nel giderleri: 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

122 895 185 X 182 X 365 = 122 895 
92 500 Bu yedi okulun tesis karşılığı her bir yatak için (500) liradan (92 500) : 

özel idare bütçelerinin darlığı yüzünden Devlet bütçesine alınması Parti ve 
vilâyet dilekleri arasında bulunan aşağıda adları yazılı hastanelerin yatak 
ve personel kadrosuna göre genel gideri : 

24 579 Şebinkarahisar hastanesi 37 X 182 X 365 *= 24 579 
24 579 Bilecik hastanesi 37 X 182 X 365 = 24 579 
27 500 Bu iki hastanenin yatak noksanlarının ikmali için • 

Kastamonu hastanesine ilâve edilecek doğum servisi için 10 nu hasta 5 şi 
personel olmak üzere 15 yatağın diğer hastaneler de olduğu gibi yeme, içme, 
giyme ve sair ihtiyaçları için günde (182) kuruştan 1 yıllık genel gideri : 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

9 964 15 X 182 X 365 = 9 964 
Bu 15 yatağm tesisi için yatak basma (500) liradan 

Kişi Kuruş yıllığı 

7 500 15 X 500 X 7 500 
Sivas Numune Hastanesine ilâve edilecek olan 25 yatağı doğum 4 ü personel 
olmak üzere 29 kişinin bir yıllık genel gideri : 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

19 264 29 X 182 X 365 = 19 264 
Bu 29 yatağm tesisi için yatak başına (500) liradan tesis gideri : 

Kişi Kuruş Gün 

14 500 29 • X 500 X 14 500 

6 036 087 

2 Muayene ve tedavi evleri: r 

Geçen yıla göre konmuş olan (50 000) lira fazlalık köy enstitülerinden mezun olacak
lara verilecek çanta parasıdır. . • • > • ' ; 

3 Verem dispanserleri: 
Geçen yıl faaliyete geçen Adana ve Eize Verem Dispanserlerine röntgen cihazı ve İstan
bul'da yeniden açılacak verem dispanserinin tesis gideri olarak (50 429) lira fazla kon
muştur. 

4 Kuduz ve tedavi kurumları: 
Diyarbakır ve Sivas müesseselerinin kapatılması yüzünden bu miktar indirilmesi müm-



Sağlık merkezleri: 
Yeniden açılacak sağlık merkezlemin tesis ve kiraları olarak (64 346) lira artırılmıştır. 

Doğum ve çocuk bakım evleri: 
Geçen sene ödeneğine aşağıdaki miktarın eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur: 

1946 yılı 
teklifi 
Lira 

452 892 
20 000 

5 400 

40 000 

32 937 
24 000 

27 488 

20 000 

622 717 

1945 yılında mevcut ceman 345 yataktan ibaret 14 doğum ve gocuk bakımevi 
ile 95 okurdan ibaret Balıkesir ve Konya koy ebe okullarının 220 kadar per
soneli ile birlikte yekunu 660 kişiye baliğ olan kadro için yeme, içme, giy
me, ilâç, yakacak ve sair ihtiyaçlar için adambaşma günde 188 kuruştan bir 
yıllık genel gider. 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

600 X 188 X 365 = 452 892 
Mevcut 14 doğum ve çocuk bakımevinden dokuzuna verilmekte olan kira kar
şılığı 
Bu sene çıkacak olan 90 köy ebesine 4459 sayılı kanunun 11 nci maddesine 
göre verilecek zâti teçhizat karşılığı (Her bir ebeye 60 liradan) 
Evvelce çıkmış olanlarla bu sene çıkacak olan ceman 454 köy ebesine yap
tırılacak çanta karşılığı 
Kadrosu 55 okurdan ibaret Balıkesir Köy ebe okulunun 100 ze çıkarrlması için 
45 okur ve 3 personeli ile birlikte 48 kişinin günde 188 kuruştan bir yıllık 
genel giderleri: 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

48 X 188 X 365 = . 32 937 
Balıkesir Köy ebe okuluna ilâve edilecek olan 45 okur ve üç personelin ya
tak, karyola ve sair teçhizat karşılığı (Yatak başına 500 liradan) (24 000) 
İstanbul'da açılacak olan 30 yataklı doğum ve çocuk bakımevinin 10 kadar 
personeli ile birlikte 40 kişinin günde 188 kuruştan bir senelik genel gideri: 

Kişi Kuruş Gün Yıllığı 

40 X 188 X 365 .= 27 488 
Bu 40 yatağm karyola, yatak takımı ve sair lüzumlu eşyası için yatak basma 
500 liradan tesis karşılığı: 

Kişi Kuruş Yıllığr 

40 X 500 = 20 000 

Taşıtlar: 
Geçen yılın aynıdır. 
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Okullar kurumlar, yurtlar: 

1 Tip öğrenci yordu: 
Geçen yıla göre (100 694) Mra fazlalık Ankara'da açılacak Tıp Talebe yurdunun tesis 
gider karşılığıdır. 

2 Sağır, Dilaus, ve Körler kurumu: •_ - . - . * . * , . ?.» * ; - - - - - •• t.-,,,, 
Geçen yılm aynıdır. 

3 Küçük Sağlık memurları okulu: 
İstanbul Sağlık komiserleri okul kadrosunun yüze çıkarılmasından (95 089) ve yeniclen 
açılacak iki sağlık komiserleri okulunun genel gider ve kira karskılığı (154 744) Mra olmak 
üzere (249 827) lira fazla teklif olunmuştur. 

4 Tekâmül öğretimi: 
40 - 50 tabip ve bu miktar hemşire ve sağlık memurunun dörder ay müddetle açıla
cak kurslara iştirak ettirilerek meslekî bilgilerinin artırriması için ((90 057) Kra fazlasiyle 
konmuştur. 

5 Taşıtlar: 
Ankara'da açılacak Tıp öğrenci Yurdu taşrt giderleri için (1 000) lira fazla konmuştur. 

6 Köy enstitülerinde sağlık memurları yetiştirme ve oihaalaadınna giderleri: 
Bu maddeden (366 142) lira indirilmiştir. 

7 Yatılı ebe yurdu: 
Kadronun 15 den 30 a çıkarılmasından genel gider farkı olarak (17 463) Mra fazla tek
lif edilmiştir. 

Refik Saydam; Merkez Hifzıusıhha Kurulu ve Hıfzıssıhna Okulu: 
1 Genel giderler: 

Müesseseye yeniden satın alınacak serum ve tecrübe hayvanları satın ahnması için (50 000) 
ve bugünkü durum dolayısiyle satın ahnamsnyan ve mubayaaları geçmiş bulunan sıhhi 
malzeme, ilâç. ve alât alınmak üzere (100 000) lira ki ceman (150 000) fazla konmuştur. 

2 Taşıtlar: 
Geçen yıldan (125) lira fazladır. 

Iakâra işleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Onarma işleri: 
Bu sene içinde yapılması düşünülen onarma işleri karşılığı olarak (77 000) lira fazla 
konmuştur. 

Millî Trp Kongresi: 
İki senede bir olmak üzere 1945 yılında toplanması gerekirken 1946 yılına bırakılmış olan 
kongre toplantısı içdn (15 000) lira konmuştur. 

Zehirli ve borucu gazlardan korunma gereçleri satmalına karşılığı: 
Bölümün muhafazası için bil lira bırakılarak (514") lira düşülmüştür. 

Sağlık propagandası ve yayın işleri: 
İ Propaganda ve yayın işleri: 

Bakanlık dergisinin yayılmasına devimi ulunacağı gibi sağlık konaiarı üzerinde yeniden 



hazırlanan propaganda afişleri broşür vesaire bastırılıp halk sağlığını ilgilendiren filim
ler tedarik ve gezici ekipler tertip edilerek köylerde gösterilmesi sağlanark, sağlık ser
gileri açılmak suretiyle bu konuda çalışılacağından bu maddeye (2 140) lira eklenmiş
tir. 

Sağlık müzeleri: 
Ankara'da yeni açılacak müze ile diğerlerinin giderlerine karşılık olmak üzere bu madde
ye (5 000) lira fazla konmuştur. 

Sağlık memurları ve sağlık koruyuculannııı hayvan yem karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları tahsil ve tedavi giderleri: 
Yüksek tahsil yapmak üzere Amerika'ya gönderilmesi düşünülen 15 tabip için (50 100) 
lira fazla konulmuştur. 

Yabancı uzmanlar ve tercümanlar: / 
Ücret: 
Ankara Numune Hastanesinde istihdam olunan üç ecnebi Profesör Tıp Fakültesi emrine 
verilmiş olduğundan bu bölüm yekûnu noksanlanmış ise de mütebaki üç ecnebi uzmana 
ve bu defa Refik Saydam Müessesesine alınacak esnebi kimyager ve açılacak yedi hasta 
bakıcı hemşire okuluna Amerika'dan 7 talim. hemşiresi getirileceğinden bu maddeden 
ancak (33 240) îirar.m iiıdirilmesine imkân hasıl olmuş*!".". 

Yolluk ve başka giderler: 
Amerika'dan getirilecek 7 talim hemşiresinin yollukları vesair giderleri için (5 999) lira 
fazla teklif edilmiştir. 

Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti: 
Evvelce Yüksek Sağlık Şûrası ve icabında toplanan Kodeks Komisyonu için ayrı ayrı öde
nek tutulmakta ise de bu defa birleştirilmiş ve ayrıca gıda maddeleri tahlillerine ait 
hazırlanan nizamname vesair ilmî toplantılar için de Ödenek ayrılması lâzımgelmiş ol
duğundan bunlar için (11 580) lira fazla teklif edilmiştir. 

özel idare bütçelerini inceliyecek temsilci ücreti: 
Geçen yılın aynıdır. ' " ' ' - - • • • -

Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı: 
Alât fiyatları artmış ise de ancak (285) lira fazla konmuştur. 

4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Geçen yıla göre konmuş olan fazlalık teşkilât kanunu ile hizmetlilerin artırılmış olma
sından ileri gelmiştir. 

Olağanüstü sıtma savaşı genel giderleri : 
Bu bölüm ve ödeneği çıkarılmıştır. 

Geçen yıl borçları: 
Geçmiş yıllarda durum gözönünde bulundurularak ihtiyacı karşılamak üzere bu bölüme 
(4 504) lira fazla konmuştur. 

Eski yıHar borçları: 
1941 - 1944 yıllan borçları: 
(143) lira indirilmiştir. 
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2 1928 -1940 yıllan borçlan: 

(70) lira indirilmiştir. 

649 özel kurumlara ve derneklerle kişilere yardım: 
Gecen yılın aynıdır. 

650 Çok çocuklu analara yardım: 
Bu bolüme konulan ödenek bir taraftan yılı içinde çıkacak istihkakları tamamen, diğer 
taraftan evvelki yıllarda tahakkuk edip ödenmemiş istihkakların mühim bir kısmını öde
meğe yeter miktardadır. 

651 Yalova kaplıcalarına yardım: 
Geçen yılın aynıdır. 

652 Sağlık memurları ve sağlık koruyucularının hayvan avansı: 
Bu bölümden (296) lira düşülmüştür. 

653 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar: 
Bu bölümde geçen yıla göre (15 200) lira noksaniylç teklif edilmiştir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı dâhil) 1945 yılı bütçesinin 
yedi aylığı (7 500 437) lira ve on iki aylığı (12 857 892) lira olduğuna nazaran 1946 yılı bütçesi 
(997 430) lira fazlasiyle (13 855 322) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bunun (4 035 179) lirası Bakanlık ve Gükrük ve (9 820 143) lirası Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı işlerine aittir. 

Bakanlık ve gümrük kısmına ait olan tertiplerdeki değişiklikler aşağıda gösterilmiştir; 
B. M. . . - - - ; - • -

655 1 Memurlar aylığı: 
Bu tertibe, 1945 yılının on iki aylığına nazaran (111 567) lira fazla ödenek konulmuştur. 
Bunun (92 830) lirası, 4598 sayılı kanun gereğince yerinde bir üst dereceye terfi ettiri
lecek memurlara ve (18 737) lirası da dört genel müfettişlikle yeniden teşkil olunacak 
gümrük ve tekel müşavirlikleriyle memurluklarına aittir. 

656 Hizmetliler ücreti: 
Bu tertipte görülen (9 805) lira fazlalık, bütçeye bağlı (D) cetvelinde yapılan bazı deği
şiklikler ve eklemelerden ileri gelmektedir. Gümrük ve tekel müşavirliği hizmetlerinin 
bir yıllık ücret tutan bulunan (2 292) lira bu miktara dâhildir. 

658 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar: 
2 Yakacak zammı: 

4178 sayılı kanun gereğince yakacak zammı alan yerlere, bu yerler haricinden yapıla-

file:///-/mr
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cak tahviller ve nakiller dolayısiyle (643) lira ödenek eklenmesine zaruret görülmüştür. 

5 Ayni. yardım: 
1945 yılı bütçesine nazaran (3 781) lira fazla konulan ödenek, dört genel müfettişlikte 
ihdas edilecek gümrük ve tekel müşavirlik memurlariyle (D) cetveline yeniden eklenen 
(11) hizmetliye aittir. 

660 2 )Uer dö-rme ve demirbaşı: 
İhdas edilecek olan dört genel müfettişlik müşavir ve memurlarının döşeme ve demirbaş 
ihtiyaçları için (5 000) lira fazla ödenek konulmasına zaruret görülmüştür. 

662 2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Edirne ile Kapıkale arasında yaptırılacak tesisat için (3 240) lira fazla ödenek konulması
na lüzum hâsıl olmuştur. 

665 Yolluklar: . 
1 Sürekli görev yolluğu: 

Fena şartlı yerlerde belli süreden fazla kalan ve tahsil çağında çocukları bulunanların 
daha uygun yerlere aktarılmaları için (4 999) liranın eklenmesi gerekli görülmüştür. 

665 2 Geçici görev yolluğu: 
Hasta olan veya askere giden istifa eden memurların yerlerine mevcutlardan başka mahal
lere gönderilecek olanların yolluklariy'a! gündeliklerini karşılamak için (4 999) lira fazla 
ödenek eklenir esine zaruret görülmüştür. 

667 4598 sayılı kanun geeğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Sanatoryom ücretlerinin artmış olması dola;; isiyle (4 147) lira eklenmesine lüzum görül
müştür. 

668 Tasıma giderleri: 
Sahipsiz eşyanın nakil işlerinin arttığı görüldüğünden (1 497) lira ödenek eklenmesi 
icap etmiştir. 

669 5 Kaçak eşya satış giderleri: 
Gümrüklerce yakalanarak satışa çıkarılan eşyaların satış giderlerini karşılamak için 

• (697) lira ödenek eklenmesi lâzımgelmiştir. 

672 Yapı ve onarma işleri: 
Programa dâhil edilen Güney gümrükleri, Uzunköprü ve Kapıkule gümrüklerinde yapılacak 
memur evleriyle (1 000) lira dahilindeki onarmalar için (258 915) lira eklenmesine zaru
ret görülmüştür. 

673 Kurs giderleri: 
1 öğretmen ücreti: 

1945 yılı yedi aylık bütçesinde öğretmen ücretleri altı aylık hesap edilmiştir. Bu yıl 
11 aylık olarak hesap edilmesi dolayısiyle fazlalık husule gelmiştir. Esasında bir fazla
lık yoktur. 

2 Öğrenci yevmiyeleri: 
öğrenci miktarında ve gün adedinde hâsıl olan farklar dolayısiyle (2 248) lira fazla 
ödenek konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

676 Kitap ve Dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri: 
Bütçeye bağlı (R) cetvelinde yapılan değişiklik münasebetiyle 673 ncü bölümün 4 ncü 
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maddesinden indirilmek suretiyle (5 952) lira ödenek bu tertibe eklenmiştir. 

407 8827 sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı olarak Maliye Bakanlığı 
bütçesine aktarılacak olan: 
Bütçeye bağlı taşıt kadrosu cetvelinde bulunan iki motosikletin on yıldan beri çalıştırıl
ması ve bu yüzden kullanılmaz bir bale gelmesi dolayısiyle yenilerini ve Ankara Hava 
Meydanı ile şehir arasında ve İskenderun Başmüdürlüğü ile İskenderun iskelesi arasında 
vazife görmek üzere ilâveten iki motosikletin satın alınmasını karşılamak üzere bu tertibe 
Bakanlığımız için (12 000) lira ödenek eklenmesi zaruri görülmüştür. 
Yapı ve imar işleri ve esaslı onarma giderleri karşılığı olarak Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesine aktarılacak olan: 
Mevcut keşiflere göre onarılması gerekli binalarla Kapukule ve Ayvalık'ta yeniden yaptı
rılacak Gümrük binaları için (122 474) lira eklenmesi zaruri görülmüştür. 

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI 

681 1 Subay ve memurlar aylığı : 
(71 000) lira fazladır. Bu fazlalık 4598 sayılı kanun gereğince bir üst derece almakta 
bulunan memurların maaş farklarıdır. 

682 Hizmetliler ücreti: 
(51 465) lira fazladır. Bu fazlalık ilâve edilen (300) lira ücretli iki deniz makine ve in-
şaiye uzmanı; (40) lira ücretli 19 sandalcı (75) lira ücretli 1 deniz makinist (50) lira 
ücretli iki tayfa, (120) lira ücretli 13 telsiz muhabere memuru, (170) lira ücretli 2 
telsiz makinist ve (30) lira ücretli 9 odacının ücret tutarlarıdır. 

684 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar : 
2 Yakacak zammı : 

(8 833) lira fazladır. Bu fazlalık 4170 sayılı kanun gereğince memurlara verilen yaka
cak zammının 1945 bütçesinde konulmayan 3 aylık farktan ileri gelmiştir. 

5 Aynı yardım: 
(68 040) lira eksiktir. Bu eksiklik subayların aynı yardımları 1945 bütçesinde bu bölü
me konulmuş olmasından bu yıl ise tayinat bölümüne konulmuştur. 

686 2 Döşeme ve demirbaş : 
(857), lira fazladır* Bu fazlalık 1945 yılında kurulan Suruç taburuna alınacak yazı ma
kinesi karşılığıdır. 

687 feasıiı kağıt ve defterler i 
(1 714) lira fazladır, Bu fazlalık Maliye Bakanlığınca kabul edilen bütçe giderleri 
formüllerinin baskı ve 1945 yılında kurulan Suruç taburunun ihtiyaçlarına karşılık ko* 
nulmuşturi . . . . _ , . *̂ 
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690 Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Uzun zamandanberi Van, Kars ve Cenup mıntakalarmda değiştirilmeyen memurların yol
luklarına karşılık konulmuştur. Esasen 1944 yılı bütçesine konulan (57 500) lira yetme
diğinden bu bölüme (4 000) lira münakale'yapılmak suretiyle idare edilebilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu : 
(3 998) lira fazladır. Bu fazlalık 1944 bütçe yılında konulan (35 000) lira yetmediğin
den bu bölüme (3 000) lira münakale yapılmak suretiyle idare edilmiş ve bu sefer açı
lan Akdeniz bölgesinde dolaşacak yabancı ve ticaret gemilerine verilecek memurların* 
yolluklarına karşılıktır. 

692 1 Tayınat : 
(52 176)) lira fazladır. Bu fazlalık subayların ayni yardımları bu bölüme konulmasından 
ileri gelmiştir. 

693 Süel gereçler : 
1 Giyecekler : 

(34 857) lira fazladır. Bu fazlalık 1944 yılında konulan (690 ÖÖ0) lira yetmediğinden 
(20 000) lira münakale yapılmak suretiyle idare edilmiştir. 1945 yılı ise yaza tesadüf 
ettiğinden 1946 yazlığı ile geri kalan giyim eşyası buna göre eksik konulduğundan bu ih
tiyaçları karşılamak üzere ve hizmetlilere ilâve edilen 19 sandalcı, 2 tayfa, 9 odacı ve 
13 muhabere memurlarının giyeceklerine karşılık konulmuştur. 

2 Teçhizat : 
(6 429) lira fazladır. Bu fazlalık uzun zamandanberi kullanılmakta bulunan miatlı mat-
ra, kilim ve battaniye gibi eşyadan bazıları miatlarını fazlasiyle doldurarak kullanılamıya-
cak bir hale geldiğinden bu ihtiyaçları karşılamak üzere konulmuştur. Bu bölüme 1944 
yılında (90 000) lira konulmuştur. 

694 Harp gereçleri ve teçhizat ve giderleri: r 4 
(240 143) lira fazladır. Bu fazlalık uzun zamandanberi onarılmasına ihtiyaç olupta 
ödeneğin azlığından onarılamıyan (2 G60) kilometreden ibaret muhabere şebekesi gün geç
tikçe harap olmakta ve tamamen elden çıkacak durumdadır. Bu şebekenin onarılmasınai 
600 000 liraya ihtiyaç görülürken bu bölüme bu yılda verilen ödenek nispetinde en önem
li kısımlarının onarılması için konulmuştur. , > 

699 İşletme, onarma ve kira kamkğı : 
- (120 996) lira fazladır. Bu fazlalık 1945 yılında Millî Savunma Bakanlığından alman 

11 açık deniz motörlerinin işletme ve onarmaları için 1945 bütçesine konulan ödenekle bu 
motörlerin günde bir saat hesabiyle çalışmaları karşılanabilmiştir. 1946 yılında ise zaru
ri olarak fazla seyirle hizmet görecek olan vasıtaların işletme ve onarma giderlerine kar* 
şılık konulmuştur. 

701 Yapı ve onarma giderleri : ' . • 
(34 429) lira fazladır. Bu fazlalık şimdiye kadar alınan ödeneklerin azlığından dolayı 
onarılmaları yapılmıyan karakol binalarının onarılmaları için konulmuştur. 

702 1 Öğretmen ücretleri * .' *' ^ - •" •" • 
(230) lira fazladır. Bu fazlalık 1945 - 1946 yıllarının ay değişikliklerinden konulmuştur. 
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Tarım Bâkânlığınm 1946 yıİi bütçesi 1945 yılı yedi aylık bütçesinin (12) aylık tutarı olaıi 
(24 879 790) liraya nazaran (2 000 344) lira fazlariyle (26 880 124) lira olarak tesbit edilmiş, 
çoğalma ve azalma sebepleri bölüm ve madde itibariyle aşağıda arzolunmuştur: 
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711 Aylıklar: j • 
1 Memurlar aylığı: 

Bu tertipteki ödenek geçen yıl ödeneğine nazaran (774 721) lira fazla olup bu da 39 
aded tarım ve veteriner işleri genel müdürlüklerince (L) cetvelinden fiiliye alman kad
ro karşılığı ile toprak işleri genel müdürlüğü için 4784 sayılı kanunla alman (345) aded 
fiili kadronun ve 4599 sayılı kanun gereğince bir üst derece maaşı almakta olanlarla yılı 
içinde aynı veçhile bir üst derece maaşı alacakların istihkakları karşılığıdır. 

2 Açık maaşı: 
Bu tertibe konulan ödenek kâfi gelmediğinden 2 defa yapılan münakele gözönünde tutula
rak (12) lira fazlasiyle ödenek konmuştur. « 

712 Ücre t e : 
1 Hizmetliler ücreti: 

(465 037) lira olağanüstü zamla birlikte (1 902 721) liraya * baliğ olan hizmetliler ödene
ği geçen yıla nazaran yeniden açılacak teknik ziraat okulları için yapılan bir kısım ilâ
ve kadrolarla toprak işleri genel müdürlüğü için 4784 sayılı kanunla alınan kadroların 
tutarı kadar fazlalık arzetmektedir. 

2 Geçici hizmetliler ücreti: 
Bu maddedeki 12 aylık ödenek miktarı olan (497) liraya (10) lira ilâvesiyle yuvarlak, ra
kam olarak (500) liraya iblâğ olunmuştur. (7) lirası tenzil edilmiştir. 

3 Ek görev tazminatı: 
Bu bölümden (261) lira (54 655) lira meyanından düşülmüştür. 

713 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti: 
Geçen yıl bu tertibe konulan ödenekten cüz'i tasarruf yapılmış olduğundan bu yıl bu 
tertibe (520) lira noksan ödenek konmuştur. 

714 Geçici tazminat: 
Toprak işleri genel müdürlüğünün merkez teşkilâtı için 4784 sayılı kanunla alman kad
ro ile Teşkilât Kanununun 18 nci maddesi gereğince merkezde çalıştırılan memurinin 
istihkakı bilhesap (10 070) lira fazlasiyle ödenek konmuştur. 

4178, 4598 ve 4599 «ayılı kanunlar gereğince* verilecek zamlar ve yardımlar : 
Çocuk zammı: 
Toprak İşleri Genel Müdürlüğü için 4784 sayılı kanunla alınan 345 aded fiili kadro ile 
Veteriner ve Tarım İşleri Genel Müdürlüklerince (L) cetvelinden fiiliye alman 39 kadro 
ve (D) cetveline yapılan bir kısım ilâve kadrolarla geçen sene konulan ödenek kâfi gel
mediğinden yapılan münakale gözönünde tutularak bu tertibe (15 015) lira fazlasiyle öde
nek konmuştur. 

Yakacak zammı: ' 
Bu tertibe konulan ödenekten geçen yıl tasarruf mevcut olduğu gözönünde tutularak bu 
Bene (571) lira noksan ödenek teklif olunmuştur, ^ 
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3 Doğum yardımı: 
Bu tertipten (54 655) lira meyanmda (714) lira düşülmüştür. 

4 Ölüm yardımı: 
Geçen yıl bu tertibe konulan ödenekten tasarruf mevcut olduğundan bu yıl bu tertibe 
(2 000) lira noksan ödenek konmuş ve (142) lirası da (54 655) lira meyanmda düşül
müştür. 

5 Ayılı yardım : 
Bu tertibe zam olunan (188 980) liradan (127 440) lirası Toprak Genel Müdürlüğü fiili 
kadrosunun karşılığı olup üst tarafı da (L) cetvelinden alman ve (D) cetveline zam olu
nan kadroların karşılığı olarak bil hesap konmuştur. 

716 Merkez büro giderleri : 
Bu bölümün maddelerinden ceman (1 242) lira düşülmüş ve 1 nci maddeye (989) lira 
zam yapılmıştır. 

717 Üler büro giderleri : 
Bu bölümün maddelerden (180) lira düşülmüştür. 
Kısmen temin ve tehvini maksadiyle konmuştur. 

718 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu tertipten (142) lira (54- 655) lira meyanmda düşülmüştür. 

719 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
1 Posta ve telgraf ücreti : 

(Bu tertipten (28 069) lira (54 655) lira meyanmda düşülmüş olduğundan) bakiyesi ay
nen teklif edilmiştir. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücreti ve giderleri: 
Teşkilâtı genişlemekte olan Bakanlığın artan muhaberatı gözönünde tutularak bu tertibe 
(2 353) lira fazla ödenek konmuştur. (Bu tertipten (71) lira (54 655) lira meyanmda dü
şülmüştür.) 

720 Kira karşılığı: 
Geçen yıl bu tertibe konulan Ödenekten yapılan tasarruf nazarı dikkate alınarak bu yıl 
bu tertibe (5 000) lira noksan ödenek konmuştur. 

721 Taşıt giderleri: 
1 Bakanlık otomobili: 

(Bu tertipten (.86) lira (54 655) lira meyanmda düşülmüştür.) 

2 Diğer taşıtlar: 
(Bu tertipten (85) lirası (55 655) lira meyanmda düşülmüş) olup (748) lira fazlasiyle 
yapılan teklif geçen yıllarda hissedilmekte olan hakiki ihtiyacın karşılığı bulunmuştur. 

722 1-4 Yolluklar; 
(Bü tertiplerden (200) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş) olup sürekli göteV 
yolluğu maddesindeki zaruri ihtiyaçları karşılamak üzere (9 857) lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır, 

723 Giyecekler: * 
(Bu tertipten (30) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş) ölüp bu bölüme yağı
lan (4 242) Ura hakiki zam geçen yılın 7 aylık bütçesiyle müstahdemine temin olunantı-
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yan giyeceklerin tedariki zaruretinden ileri gelmiş bulunmaktadır, 

724 Tedavi giderleri: 
(Bu tertipten (1(45) lirası (54 655) lira meyanmda düşülmüş olup) bu bölüme yapılan 
hakiki zam (3 712) liradan ibaret bulunup geçen yıl münakalât zaruretinde kalınmış ol
ması gözönünde tutulmasından mütevellittir. 

728 1-5 Tarımsal savaş işleri: 
Bu tertibin muhttelif maddelerinden (440) lirası (54*655) lira meyanmda tenzil edilmiş ve 
(120 000) lirası da Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne tefrik olunan ödeneğin eksikliği se- • 
bebiyle 1 nci maddeden düşürülmüş ve kezalik 2 nci,. 3 ve 4 ncü maddelerdeki (5 900) 
liralık tenzilât ta 5 nci maddeye zam yapılmak maksadiyle icra edilmiştir. 

726 1-5 Tarla tarımı, deneme,, üretme, temizleme ve tecrübe işleri: 
Bu bölümün 1 ilâ 4 ncü maddelerinden (828) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edil
miş olup 1 ve 2 nci maddelerden gözüken (5 000) küsur liralık noksanlık (D) cetveline 
kadro alınmasından mütevellittir, 3 ncü maddede gözüken fazlalık kamulaştırma işle
rinde hasıl olan lüzuma binaen yapılmış bulunmaktadır. Bu bölüme bu yıl ilâvesi za
rureti hasıl olan bir madde ile hayvan ve yağ nebatları ziraatinin ıslah ve yapımında 
görülen acil ve kati lüzumu karşılamak üzere diğer bir takım bölüm ve maddelerden ya
pılabilen tasarruf buraya konmuştur. 

727 1-5 Bahçe tarımı işleri (bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları ve çay): 
Bu bölümün maddelerinden (415) lirası (54 655) lira meyanmda yapılan tenzilât olup 
1 nci maddede görülen tenzilâttan (10 000) lirası diğer bölüm ve maddelere nakil edilmek 
üzere tasarruf edilmesinden ve (5 000) küsur lirası da (D) kadrosu alınmasından ileri 
gelmiştir. 3 ve 4 ncü maddelerdeki tenzilât diğer bölüm ve maddelere aktarılmak üzere 
tasarruf edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

728 1-4 Tavukçuluk, ipek böcekçilik ve arıcılık iş ler i : 
Bu bölümün maddelerinden indirilen (143) lira (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş bu
lunmaktadır. 1 nci maddeden ipek böcekçilik işlerinin bu yıl için zaruri görülen ihti
yaçlarını karşılamak üzere 2 nci maddeden tasarruf yapılarak konmuştur. 

729 1-2 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri : 
Bu bölümün maddelerinden (156) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş olup 1 
nci maddesindeki (84) bin küsur liralık tenzilât yukarda arzolunduğu gibi kısmen hayvan 
yemi ıslahatı için yeni açılan maddeye ve kısmen de diğer maddelere konmuştur. 

730 1-3 Pamuk işleri : 
Bu bölümün 3 maddesinden (72) lira bir tenzilât (54 655) lira meyanmda yapılmış 
olup bölümün 2 nci maddesinde tasarruf olunabilen (8 000) küsur lira da 1 nci maddeye 
ilâve edilmiştir. 

731 1-2 Tohum temizleme evleri : 
Bu bölümün maddelerinden (107) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş olup 1 nci 
maddede görülen (253) bin küsur liralık tenzilâtın (189) bin lirası (D) ve (L) cetvellerine 
yapılan teklif karşılığı ve mütebaki kısımda diğer maddelere yapılan zaruri ilâveler için 
1 nci 4, 6 nci, 9 ncu, 10, 11 nci maddelerdeki mecburi tasarruftan mütevellittir. 

732 1-6 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji evi ve serum kurumlan ve 
laboratuar kurma ve yönetim işleri : 
Bu bölümden (400) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmişti»; Birinci maddedeki 
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hakikî zam (544) liradan ibaret olup bu da rakamının yuvarlak olması için yapılmıştır. 
ikinci maddeye (39 272) lira fazlasiyle yapılan teklif komşu memleketler aşı ve serum is
tediği gibi iç memlekette de aşı ve serum ihtiyacı fazla olduğundan buna cevap vermek 
üzere aşı ve serum hayvanat kadrosunun fazlalaştırılması ve iaşe farkını temin maksadiyle 
konmuştur. 
Üçüncü maddedeki fazlalık 4758 sayılı kanun hayvan tazminatı muhammen kıymetin ta
mamının verilmesini sağlamış ve ayrıca aşı seromundan ölen hayvanlarla bang lan öldürü
len hayvanların tazminini âmir bulunduğundan ödenek miktarı fazlalaştırılmıştır. 
Beşinci maddeye Ankara'da yapılacak Ruam savaşmr karşılamak üzere zam edilmiştir. 

1 Altıncı maddeye iller, veteriner müdürlükleri teşkilâtının motorize edilmesini temin ha
sebiyle zam yaılmıştır. • v ". 

733 1-5 Veteiner zootekni ıslah ve üretme işleri : 
Bu bölümlerin maddelerinden (1 377) lira; (54 655) lira meyanmda düşülmüştür. Birinci 
maddeden yapılan tenzilât ot piyasasının düşmüş olmasından mütevellittir. 
ikinci maddeden yapılan tenzilât iaşe maddelerinin bünyesi içinde bulunduğu müteda-
vil sermayeli müesseselerden temin edilmiş bulunmasından mütevellittir. Üçüncü maddeye 
yapılan zam artan damızlıkların iaşesi karşılığı olarak zammedilmiştir. 
Beşinci maddeye yapılan zam mukavele gereğince verilmesi gereken para karşılığı olarak 
konmuştur. 

734 1-3 Merinos işleri: r " * 
Bu bölüm maddelerinden (156) lira (54 655) lira meyanmda düşülmüştür, (E) cetve
line dâhil gider tertibinden alınan kadroların maaşa tahvili hasebiyle bu maddeden tenzi
lât yapılmış ve 2 nci maddeden yapılan tenzilât şefliklere taşıt verildiğinden ileri gelmiş 
ve üçüncü maddeye yapılan zam müfettişlik emrindeki kamyonetin tekrar revizyon ve 
tamirinin yapılmış olması dolayısiyle yalnız işletme gideri konulmasından ileri gelmiştir, 

735 1-11 OkuHar ve kurslar genel giderleri: 
1 nci, 6 ncı, 9 ncu, 10, 11 nci maddelerdeki küsurat (54 655) lira meyanmda düşülmüş 
2 ve 3 ncü maddelerdeki (143) lira yine aynı surette düşülmüş olmakla beraber (361) bin 
küsur liralık fazlalık inşaatı ikmal edilmiş bulunan teknik okulların 1 nci sınıfına talebe 
alınmasından ve bu sebeple (L) ve (D) cetvellerin deki artışlardan mütevellittir. 
5 nci maddede gözüken 10 bin lira kadar fazlalık yeni yıl açılacak bağ ve bahçecilik kurs
ları giderlerini karşılamak üzere konmuştur. 

7 Hayvan Sağlık memurları ve Nalbant okulları: 
Nalbant kursu genişletilecek ve* okula 20 talebe fazla alınacaktır. Bunların iaşe .ve kurs 
ödeneği olarak zam edilmiştir, > , 

8 Veteriner kursları: 
Bu sene 50 aded veteriner kursa tâbi tutulacaktır. Bunların bilgilerinin artırılması mak
sadiyle bunların ve ders verecek öğretmenlerin ödenekleri karşılığı olarak fazla konmuştur. 

Yeni fasıl: Toprak işleri için yeniden açılan bu iki bölümden birisine konulan (475) bin lira öde
nek genel giderlere ayrılmış ve diğer bölümün bir maddesine kamulaştırılmalarda naklen 
ödenmesi mecburi kısımları ödemeği temin için (25) bin lira konmuş ve kamulaştırma 
için tesis olunan fona da (500) bin lira tefrik edilmiştir. 

Yeni fasıl: Yazı, tercüme, yayımı film ve propaganda işleriyle köy etütleri, iç fuar ve sergiler, panayır 
ve müzeler Iıer gün biraz daha ehemmiyet iktisap etmekte olması gözönünde tutularak 

B. M. 
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muhtelif bolüm ve maddelerde serpilmiş olan bütün bu işleri biı* elde görmekte olan neşri
yat müdürlüğü emrinde toplamak maks adiyle, uygun görülen dairesi teklifi veçhile, ge
çen yıllarda devam eden bölümler iptal olunarak iş bu bir bölümde toplanmış ve esasen 
geçen seneki ödeneğin 12 aybğuıa nazaran hiç bir fazlalık bulunmamıştır. Geçen yıla na
zaran görülen bir kısım noksanlık (D) cetveline yapılan 4 kadro karşılığından ileri gel
miştir. 

736 Yüksek Tarım Enstitüsü: 
1-13 Bu bölümün muhtelif maddelerinden (1 929) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edil

miş olup bölümün muhtelif maddelerinden yapılan (66) bin küsur liralık tenzilâtın (35) 
* bin küsur lirası kısmen 2 nci ve 7 nci maddelere konmuş 20 bin küsur lirası da Bakan

lığın diğer bölüm ve maddelerindeki zazuri ilâvelere karşılık olarak alınmıştır. 

737 1682 sayılı kanun gereğince Tanın Bankasına ödenecek zarar karşılığı : 
Bu bölümde görülen noksanlık (54 655) lira meyanmda yapılan tenzilâttan mütevellittir. 

738 yazı, tercüme, yayım ve propaganda işleri : 
Yukarıda arzolunduğu veçhile bu bölüm kaldırılmıştır. 

733 4291 sayılı kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan yem karşılığı: 
Bu bölümden indirilen (57) lira (54 655) lira meyanmda düşülmüş olup (800) lirası-
<!a veterinerin di*er islerini de kar* lamak üzere yapılan tasarrufattan mütevellittir. 

740 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri : 
15u bölümde gözüken noksanlıka (29)) lira meyanmda yapılan tenzilden mütevellittir. 

741 3437 sayılı Tütün Tekel Kanununun uygulama giderleri : 
Bu bölümde gögzüken noksanlıka (29) lirası (54 655) lira meyanmda yapılan tenzilât 
olup diğer (800) lirası da başka bölümlere zaruri olan ilâveleri temin irin yapdun 
tasarruflardan mütevellittir. 

742 3037 sayılı Çeltik ekim Kanununun uygulama giderleri : 
Bu tertipte görülen (1. 000) liralık noksanlık diğer bölümlere yapılan ilâveleri karşılamak 
maksadiyle yapılan tasarruftan mütevellittir. i 

743 Yabancı uzmanlar ve tercümanları : 
1-2 Bu bölümün maddelerinden (787) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş olup bö

lümde görülen (3 000) liralık zam yeni yıl içinde getirtmek istenilen üç uzmanın 9 aylık 
alacakları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

744 iç ve dş kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri : 
Bu bölümden 92 lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş ve (1 400) lirası da tasar
ruf olunarak bu bölümün devamı temin olunmak üzere bir lira teklif ile iktifa edilmiştir. 

745 Tarım sergi ve meşherleri ve müsabakalar» genel giderleri: 
Bölümün devamının temini için bir lira teklif olunmuştur. 

746 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri : 
Bu bölümün (856) lirası (54 655) lira meyanmda tenzil edilmiş bulunmaktadır. 

747 Milletlerarası kurumlara katılma payı: 
Bu bölümün (71) lirası (54 655) lira meyanmda indirilmiş olup (3 500) lirası da diğer 
bölümlere yapılan ilâveleri karşılamak üzere tenzil olunmuştur. 
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748 özel yönetim bütçelerini inceliyecek Tarım Bakanlığı temsilcisi ücreti : 
Bu bölümden (86) lirası (54 655) lira meyanînda indirilmiştir. 

749 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve îbaşka gerekli giderleri ve 
aylıkları tutarı öğrenci ödeneğinden az olanlara verilecek fark : 
Bu bölümde görülen (53 000) lira fazlalık 9 u Amerika'da ve biri İsviçre'de olmak üze 
re mevcut 10 stajiyere ilâveten yeni yıl içinde gönderilmek istenilen 10 «tajiyerin çcşiı-
li tahsil giderlerini karşılamak üzere konmuştur. 

750 Küçük su ve gezici arteziyen işleri : 
1-2 Bu bölümden (657) lira (54 655) lira meyanînda indirilmiştir. 

751 Köy etüdleri işleri: 
1-2 Bu bölüm kaldırılmıştır. 

752 Köy teknik merkezleri kanunlaştırma karşılığı ve giderleri : 
Bu bölümden (143) lirası (54 655) lira meyanînda indirilmiş olup (2 000) lirası da di
ğer bölümlere yapılan ilâveleri karşılamak ü/ere tasarruf olunmuştur. 

753 4481 sayılı kanun gereğince satm alınacak makine, aletler, ilâç ve gereç satmalıma 
giderleri: 
Bu bölüldeu yapılan (20) liralık teklif noksanı diğer bölümlere yapılan ilâveleri kar
şılamak üzere tasarruf olunmuştur. 

754 4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı : 
Bu bölümden görülen tasarruf gözönünde tutularak bu yıl (883) lira noksan ödenek kon
muştur. 

Geçen ve eski yıllar borçları : • 

Bu bölümlere konulan ödenek geçen yıl borçları ödeneklerinden yapılan tasarrufa mu
kabil 1944 borçlarım karşılamak üzere diğer bölüme konmuş ve esasen (3 185) lira 755 
nei bölümden ve (114) lira da 756 ncı bölümden (54 655) lira meyanînda düşülmüştür. 

757 Haralara yardım : 
Karalardaki bir kısım ücretli memurlunu maaşa geçmiş olması sebebiyle (14 000) lira 
Jık bir tasarruf yapılmış ve bakiye (857) lira da (54 655) lira meyanînda indirilmiştir. 

758 İç fuarlara yardım : 
Bu bölüm kaldırılmıştır. 

759 Sermayeler : 
1,2,3,6 Bu maddelerden yapılan (50 000) liralık tasarruf diğer bölüm ve maddelerdeki ilâve

leri karşılamak için yapılmış ve esasen bu 4 maddeden (2 283) lira da (54 655) lira me
yanînda indirilmiştir. 

4-5 Zirai işletmesinin takviyesi maksadiyle Göle Inekhanesine fazia sermaye vermiş olmak 
için bu zam yapılmış ve kısmende merinos döner sermayesinden yapılan tasarrufla 
karşılanmıştır. 

760 Krediler : 
1-3 Bu bölümün 1, 2 ve 3 ncü maddelerindeki noksanlık (54 655) lira meyanînda indirilmiş 

ve ikinci maddedeki (1 000) liralık noksanlıkta veterinerin diğer bölümlerine yapılan zam
ları temin için tasarruf olunmuştur. 
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781 • Tesisler : 
1-3 Bu bölümün maddelerinin (1 136) lira (54 655) lira mey anında tenzil edilmiş olup 1 ve 

2 nei maddelerdeki (860) bin küsur liralık tasarrufta ziraatin diğer kısımlarına bu yıl 
yapılması zaruri olan ilâveleri karşılamak maksadiyle bilmecburiye noksan tekliflerden 
mümbaistir. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

' Bakanlığımın 1946 yılı bütçesi 1945 yılı 12 aylığına nazaran (319 114) lira fazla göstermekte 
olup bu fazlalığın sebepleri aşağıda arzedilmiştif: 

B. M. 

763 1 Memurlar aylığı: 
4770 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince Bakanlığımda çeşitli derecelerden ,378 memur 
mevcuttur. Bu memurların bir yıllık aylıkları tutarı (661 539) liradır. 4644 sayılı ka
nun gereğince ücretten aylığa nakledilen memurlara müktesep hak olarak halen (18 446) 
lira verilmektedir. Sözü edilen maaş tutariyle müktesep hakkın mecmuu olan (679 985) 
liraya bir yıl zarfında 4598 sayılı kanun gereğince yükselecek memurların yükselme 
farkları olarak tahmin olunan (63 356) lira zammedildiği takdirde memurlar aylığı 
(749 341) liraya baliğ olmaktadır. Ancak Yüksek Mecliste bulunan Denizci Yetiştir
me Kanunu tasarısının istilzam ettiği bir yıllık aylık ve olağanüstü zamma karşılık olmak 
üzere bu bölüme (91 642) lira fazla, ödenek konulmuştur. 

764 2 Hizmetliler ücreti: 
Bu bölüme konulan ödenek geçen yıla nazaran (89 676) lira fazladır. Bu fazlalığın ço
ğu 4770 sayılı yeni Kuruluş Kanununa göre iller kuruluşuna yeniden hizmetli kalrolar 
ilâvesine katı zaruret görülmesinden mütevellittir, ilâve edilen hizmetli kadroların aded 
ve ödevleri aşağıda gösterilmiştir. Fazlalığın bir kısmı da merkez ve taşra hizmetlileri 
kadro ücretlerinin azlığı dolayısiyle.bu görevlerde çalışanların aldıkları para ile asgari 
ihtiyaçlarını güçlükle temin ettikleri nazara alınarak kadro ücretlerinin birer miktar ar
tırılmasına lüzum görülmesinden münbaistir, 



Yeni Kuruluş Kanununa göre 

İlâve edilen hizmetlilerin Kaldırılan hizmetlilerin 
Adedi ödevi Adedi ödevi 

3 
14 
15 
1 
1 

59 
10 

1 
2 
8 
4 
2 

Doktor 
Daktilo 
Serdümen 
Telefoncu 
Odacıbaşı 
Odacı 
Motor kaptanı 
Kaloriferci 
Aşçı ve yamağı 
Hademe 
Gemici 
Yağcı 

1 
1 
2 

33 
1 
2 

Güverte lostromosu 
Makine lostromosu 
Ateşçi 
Tayfa 
Deniz şoförü 
Hademe 

120 40 

Geceleri vazife gören liman memurları ücreti: 
Geceleri vazife gören liman memurlarına verilen ücretler az olduğundan bu ücretlerin 
birer miktar artırılmasını temin raaksadiyle bu tertibe (5 000) lira fazla ödenek konul
muştur. 

Aynı yardım: 
filer kuruluşuna bu kerre yeniden İJâve edilen hizmetlilere ödenmesi gereken aynı yar
dım karşılığı olarak bu bölüme geçen yıla nazaran (fi 000) lira fazla ödenek konulmuş
tur. 

Döşeme ve demirbaş: 
Taşra liman idarelerinden şimdiye kadar ancak bir kısmının döşeme ve demirbaş ihtiyacı 
temin edilebilmiştir. İhtiyacı yerine getirilmemiş idarelerden hiç olmazsa bir kısmının 
J946 yılı içinde ihtiyaçları karşılanmak üzere bu bölüme (5 000) lira fazla ödenek konul
muştur. 

Basüı kâğıt ve defterler: 
Kuruluş; kanunu gereğince Liman ve Denizişleri Dairesinin üzerine aldığı işler için Merkez 
ve İller Teşkilâtında yeniden tutulacak istatistikler vesair kayıtların tutulmasını temin 
nıaksadiyle bu tertibe (3 122) lira fazla ödenek konulmuştur. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
fiOO hamule tonundan yukarı şileplerin tahsisi ve harekâtı ve başlıca limanların tahmil ve 
tahliye faaliyeti merkezden idare edilmektedir. Bu işler telgrafla yapıldığı takdirde 
hem esasen çok mahmul olan telgraf idaresinin yükünü daha fazla artıracak hem de deniz 
münakalâtı ve tahmil taliye işleri istenilen süratle idare edilmiyeceği gibi daha fazla öde
nek giderinde de mucip olacaktır. İki sebeple bu bölüme geçen yıla nazaran (10 858) 
lira fazla ödenek konulmuştur. 

Kira karşılığı: 
Samsun'da Karadeniz Bölgesi Liman ve Denizişleri Dairesi için 1946 yılı zarfında kirala
nacak bir binanın kira karşılığı olarak bu tertibe geçen yıla nazaran (1 107) lira fazla 
ödenek konulmuştur. 
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775 3 Müfettişler yolluğu: 
Teftiş kurulunu teşkil eden" müfettişlerden silâh altrnda buhınunların 1946 yılında aslî 
vazifelerine avdet ederek faaliyette bulunacakları ve Bakanlık yeni Kuruluş Kanunu ge
reğince kadroya bir başmüfettişlik daha ilâve edilmiş bulunması ve 1946 yılında bütün 
sahillerimiz limanlarının teftişi programa alınmak suretiyle giderin fazlalaşaeağı nazara 
alınarak bu bölüme (1 500)lira fazla ödenek konulmuştur. 

778 2 Limanları temizleme, tarama menderek giderleriyle şamandıra, yaptırma yerine getirme 
ve koyma ve onarma giderleri: / 
1946 yılında onarılması gereken Gelibolu iç limanı ile diğer ufak mendireklerin istilzam 
ettiği gider nazara alınarak bu bölüme geçen yıla nazaran (9 115) lira fazla ödenek ko
nulmuştur. 

780 1 Genel giderler: 
Yüksek Deniz Ticaret Okulunda kurulması düşünülen elektrik, motor, telsiz telgraf, ge
micilik, kimya lâboratuvarlarmm tesis giderleri (100), (120) bin liraya mütevakkıftır. 
Ancak bu paranın tamamen 1946 yılı bütçesine konulmasına imkân olmadığı anlaşılarak 
1946 yılı içinde bu lâboratuvarlardan bir kısmının tesisi kararlaştırılmış ve İnin a karşı
lık olmak üzere de bu tertibe (64 995) lira fazla ödenek konulmuştur. 

783 Yayım ve propaganda giderleri: 
Harb sonrası Milletlerarası münasebetlerinin yeniden başlaması dolayısiyle Avrupa'da in
tişar etmekte olan ve deniz dairelerimizin ınesaileriyle ilgili bulunan kitap risale vesair 
mecmuaların sat in alnını ası ve meslekî bazı kitapların telif ve basım işlerinin artmasından 
bu bölüme (2 000) lira fazla ödenek konulmuştur. 

TİCARET BAKANLIĞI 

1944 yılı bütçesi, 1945 yılı 7 aylık bütçesinin 12 aylığma nazaran (43 300) »lira fazlasiyle 
(2 166 095) lira olarak tesbit edilmiştir. Yapılan indirme ve eklemelerin müfredatı* bölüm ve mad
de itibariyle, aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. 

B. M. • . 
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790 Bakan ödeneği : • * • # - . . . • • • . . , . . . _ . • ; ? 
Geçen yılın. 12 ayl ığ ının ayındı r . , • • >• - # j P ' 

791 Aylıklar: * ' * 
1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği : 

Bu bölümde görülen artışın sebebi; 1945 yılı bütçesine bağlı (L) cetvelindeki ticaret 
müşavir ve ataşelikleri kadroları ile iç hizmetlere ait kadroların Bakanlık kadrosuna 
alınmış olmasıdır. Harb sonrası devresine girilmiş olduğundan, 1946 yılmda peyderpey 
yeni ateşelikler açılarak, yavaş yavaş, harpten önceki normal dış kollar teşkilâtı ihya 
edilecek ve nakledilen diğer kadrolarlada iç teşkilât kuvvetlendirilecektir. (L) cetve
linden yapılan nakilden mütevellit artış, 4644 sayılı kanunla maaşa çevrilen kadrolarda 
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çalışanların aldıkları üst derece farkı ile kadrosuzluk yüzünden yerinde derece farkı 
alanların alacakları farklarda vukua gelen azalmalarla karşılanmakta olduğundan, bu 
bölüme yapılan ekleme yalnız (2 982) liradan ibaret kalmaktadır. 

2 Açık maaşı: ' 
Geçen yılın aynıdır. ; , • 

Ücretler : ! , 
1 Hizmetliler ücreti : 

Hizmetin daha iyi görülebilmesi ve hizmete ait tahsislerin bakım ve korunması icabı olarak 
(D) cetveline birtakım hizmetlilerin eKtenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Bu düşünce ile 1946 yılı için (140) lira ücretli bir kaloriferci, (140) lira ücretli bir ma
rangoz, (50) lira ücretli bir gece bakçisi, (140) lira ücretli 3 odacı ile (120) lira ücretli 
1 daktilo kadrosu eklenmiş ve (D) cetvelinde görüleceği üzere bir kısım hizmetlilerin de 
ücretleri artırılmıştır. Bundan dolayı bu bölüme geçen yıla nazaran (7 996) liralık öde-v 

nek eklenmiştir. 

2 Hizmetliler ücreti: , 
Geçen yılın aynıdır. • , -•.; * , , . s » 

Geçici tazminatı: 
(L) cetvelinden naklen alman kadroların bu bölümdeki ödeneklerini karşılamak iejn ge
çen yıla nazaran (1 283) lira bir zam yaılmıştır, 

4178, 4599 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar : 
1 Çocuk zammı : 

Geçen yılm aynıdır. 

2 Yakacak zammı : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Doğum yardımı : ı 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynidir. 

5 Aynı yardım : 
(L) cetvelinde bulunan kadroların faal kadroya alınmasından dolayı (1 800) liralık bir 
ekleme yapılmıştır.e 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yılm aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılm aynıdır. 

4 Isıtma : 
Geçen yılm aynıdır. 
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öteberi'giderleri 
(103) liralık bir tasarrufun mümkün olacağı tahmin edilerek indirilmiş ve diğer lüzumlu 
tertiplere eklenmiştir. 

İller büro giderleri : 
Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

öteberi giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

Basık kağıt ve defterler: 
Geçen yılın aynıdır. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
Posta telgraf giderleri: 
Ulaştırma Bakanlığınea 1946 yılı için bildirilen miktar 1946 yılı bütçesinin 12 aylığına 
nazaran (4 681) lira noksan olduğundan bu miktar indirilmiştir. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Kira karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. • 

Taşıt giderleri: 
Bakanlık otomobili: 
Geçen yılın aynıdır. 

Başka taşıtlar: 
Bakanlık hizmetindeki motosiklet işler bir halde olmadığından ihtiyacı karşılayamamak
tadır. Yenisinide temin mümkün görülemediğinden bunun yerine tedariki daha kolaylıkla 
kabil ve hizmete daha çok faydalı olabileceği için bir kamyonet mubayaası düşünülmek
tedir. Bunun idare ve işletme giderlerini karşılayabilmek üaere (1 000) lira eklenmiştir. 

Yolluklar: 
Sürekli görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

Geçici görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 

Müfettişler yolluğu: 
Geçen yıl bütçesinin 12 aylığından (693) lira indirilerek lüzumlu tertiplere eklenmiştir. 
Yabancı memleketler yolluğu: 
Geçen yılm aynıdır. 
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802 Giyecekler: 
Geçen yılın aynıdır. . 

803 Tedavi giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

804 Sergi ve kongreler giderleri: 
1 Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergileri: 

2 nci dünya harbinin sona ermesiyle başlayacak yeni devrin icapları olarak dış memle
ketlerde sergiler açılacağı tahmin edilmektedir. Bu sergilere katılabilmemiz için (25 000) 
liralık Ödenek konmuştur. 

2 Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri : 
1945 yılı bütçesinde muhafaza edilen bu bölüme normal zamanların avdet etmekte olması 
mülâhazasiyle (1 000) liralık ödenek konmuştur. 

3 îç kongrelerin ve resmi mahiyette toplantıların tesis, idare, ağırlama ve başka giderleri: 
(1 500) liralık bir tasarrufun mümkün olduğu tahmin edilerek İm miktar indirilmiş ve 
ihtiyaç görülen başka bölümlere eklenmiştir. 

805 Ziyafet giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

806 Tahlil ve Ölçüler Lâboratuvan için makine, aletler, edevat ve ecza satınalma ve onarma 
giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

807 Ticaret Ataşelikleri giderleri : 
1 Genel giderler : 

Yeni Ticaret. Ataşelikleri açılması düşünüldüğünden l>u tertibe (9 385) lira eklenmiştir. 

2 Sürekli ve geçici görev yollukları: 
Geçen yılın aynıdır. 

808 4644 sayılı kanun gereğince emekli keseneği karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

809 Yazı, yayım ve propaganda giderleri : 
(993) liralık bir tasarrufun yapılması mümkün olduğu düşünülerek İm miktar indirilmiş 
ve lüzumlu görülen başka tertiplere eklenmiştir. 

810 Milletlerarası kurumlara katılma payı : 
Geçen yılın ayındıı\ 

811 Geçen yıl borçları: 
1946 yılında bu tertibe konulacak (6 000) liralık ödeneğin kâfi geleceği talimin edilerek 
(5 624) lirası indirilmiştir. 

812 Eski yıllar borçları : 
1 1940 -1944 yılları borçları : 

(187) liralık bir tasarrufun mümkün olduğu (alimin edilerek bu miktar indirilmiştir. 

2 1928 - 1940 yıllan borçlan : 
Geçen yılın aynıdır. 
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813 2834 sayılı kanunla 8018 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre kurulu kurumların yöne
tim giderlerine yardım: 
Bahsi geçen kanunlara göre kurulmuş olan Taran Satış Kooperatifleri, harbin doğurduğu 
gayritabiî iç ve dış ticaret şartlarından narar gördükleri halde normal zamanlarda müs
tahsile ifa edecekleri hizmetler nazara alınarak bu sıkıntılı devrede idame edilmiştir, fa
kat bünyeleri zayıflatmıştır. Bunları normal şartlar içinde çalışmağa hazırlamak ve bu 
maksatla kalkınmalarını sağlamak üzere (40 000) lira konmuştur. 

814 Ticari haberler alma için yardım: .---»•. s >. 
Geçen yılm aynıdır. 

815 îzmir Fuarına yardım : 
Geçen yılm aynıdır. / 
3827 sayılı kanun gereğince alınacak motorlu vasıta için Maliye bütçesine aktarma yapıl
mak üzere (2 500) lira konmuştur, 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Bakanlığımız 1946 yılı bütçesi yeniden hazırlanan Teşkilât Kanunu esasları gözönünde tutula
rak hesaplanmış ve her gider bölümünün hesabında nazarı dikkate alman esaslar bölümler hizasında 
kısaca işaret edilmiştir. 

B. M. 

1 Memurlar aylığı : .,. 
4178 sayılı kanun gereğince verilecek olağanüstü zam dâhil aded ve dereceleri Teşkilât 
Kanununda gösterilen miktarlara göre hesap edilmiştir. 

Hizmetliler ücreti.: 
4178 sayılı kanun gereğince ödenecek olağanüstü zam dâhil aded ve ücretleri (D) cetve
linde gösterilen miktarlara göre hesap edilmiştir. 

Geçici tazminat : 
Merkez teşkilâtında mevcut memur adedine göre 3656 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde 
yazılı miktarlar üzerinden hesap edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ye yardımlar : 

1-3 Çocuk izamını ve doğum yardımı: - ? "" 
Mevcut memur adedine göre tahmin edilmişti. 

5 Ayni yardım : 
Mevcut memur adedine ve hizmetliler adedine göre ayda (15) lira üzerinden hesap edil
miştir: 
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M. 

Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

İhtiyaca yetecek asgari bir tahmin yapılmıştır. 

2 Demirbaş : 
Bu yıl tasarlanan Teşkilât Kanunu gereğince merkeze alınacak memurların masa, san-
salya, koltuk, yazıtakımı, yazı ve teksir ve hesap makinaları ve bunların tamirleri, dosya 
ve fiş dolapları ve Bakanlık için tutulacak binada kalorifer bulunmaması ihti
maline binaen soba, boru giderleri gibi giderler karşılığı olarak hesaplanmıştır. 

3 Aydınlatma : 
Diğer Bakanlıklar nazarı itibare alınarak tahmin edilmiştir. 

4 Isıtma : 
Bakanlığımız için tutulması düşünülen binanın ısıtma gideri olarak tahmin edilmiştir . 

5 Öteberi giderleri: 
îtiyaca yeteceği tahmin olunarak konuşulmuştur. 
İller büro giderleri: 
Teşkilât Kanunu gereğince illerde teşkili takarrür eden 18 bölge ihtiyacı için asgari bir 
tahmin yapılmıştır. ', 

Posta, telgraf, telefon ücretleri: 
Diğer Bakanlıklar nazarı itibara alınarak hesap edilmiştir. 

Kira karşılığı: , •. 
Bakanlığımızın binası olmadığından gerek merkez gerekse taşra teşkilâtı için kiralanacak 
binalar için asgari bir miktarda hesaplanmıştır. 

Yolluklar: „ . _ _ - . . . . „ . _ . - _ . _ . -
1 Sürekli görev yolluğu: 

Yeniden tâyin edilecek memurların zati ve aile harcırahı olarak asgari bir hesapla tahmin 
edilmiştir. 

2 Geçici görev ve müfettişler yolluğu: 
îhtiy aca yeteceği tahmin olunarak konulmuştur. 

Giyecekler : 
Elbise, kaput ve ayakkabı verilmesi gerekli hizmetliler adedine göre asgari bir hesapla 
konulmuştur. 

Kongrelere ve Uluslararası Kurumlara katılma giderleri: 
îş Kanununun tatbikatı dolayısiyle yıl içinde yapılması düşünülen kongre giderlerinin 
karşılığı olarak tahmin edilmiştir. _ _ 

Kurs giderleri: 
Mevcut memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle açılacak kursun giderleri öğ
retmenlerinin ücretleri, okurların yevmiye ve yolluklariyle diğer giderleri için asgari 
bir hesapla konulmuştur. 

Basın, yayın, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda giderleri: 
Bu bölümden yapılacak giderlerin formülü tasarıya eklenmiştir. 
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B. M. 

Yabancı uamanlar, tercümanlar ve memurlar ücreti: 
Yabancı memleketlerden getirtilmesi kararlaştırılmış • olan iki ecnebi mütehassısın aylık 
ücretleri ve yollukları olarak hesap edilmiştir. 

4644 sayılı kanun gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
Teşkilât Kanununda mevcut hizmetliler adedine göre % 5 hesabiyle konulmuştur* 

Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci giderleri: 
Yabancı memleketlere gönderilmesi kararlaştırılan 10 öğrencinin ücretleri, yollukları 
ve okul giderleri karşılığı olarak hesap edilmiştir. 

Hükümetin Gelir Bütçesinin Gerekçesi 

1946 yılı geliri (894 620 000) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1944 gelir tahminleriy-
le karşılaştırıldığında (159 319 500) lira fazlalık ve (166 210 500) lira noksanlık ki netice itibariyle 
(6 891 000) lira noksan olduğu görülür. Aynı miktar 1945 yedi aylık gelir tahminlerinin tahmin 
esaslarına göre seneliğe irca edilmesinden hâsıl olan miktara göre de (154 179 000) lira fazlalık 
ve (132 277 000) lira noksanlık olmak üzere netice itibariyle (21 902 000) lira bir fazlalık arzet-
ımektedir. 

Bununla beraber yapılan mukayesede daha doğru bir sonuca varılabilmesi için bu yıl toprak mah
sulleri vergisi ile gümrük çıkış vergisinin kaldırılmış olmasını gözönünde tutmak ve yeni bütçeyi 
haiz olduğu bu özelliğe göre bölüm itibariyle de tahlil etmek gerektir. 

Bu suretle yapılacak bir mukayeseden sonra görülür ki, 1946 gelir tahmininde 1944 ve 1945 e 
nazaran müşahede edilen noksanlığın (124 000 000) lirası toprak mahsulleri vergisinin, (18 000 000) 
lirası da gümrük çıkış vergisinin kaldırılmasından doğmuştur. Maamafih toprak mahsulleri vergisi 
bakayasından 1946 yılında tahsil edileceği umulan (75 000 000) liranın yeni bütçenin (kaldırılmış 
vergiler artıkları) bölümüne konulduğu gözönünde tutulursa bu verginin kaldırılmasından müte
vellit hakikî noksanlığın (49 000 000) lira olduğu anlaşılır. Bu suretle gümrük çıkış vergisinin il
gasından mütevellit (18 000 000) lira ile birlikte yeni bütçede (67 000 000) lira bir boşluk hâsıl 
olmuştur. Buna rağmen yeni tahminlerin 1944 e nazaran (6 891 000) lira gibi az bir farkla, 1945 e 
nazaran (21 902 000) lira fazlalıkla tesbit edilmiş olması 1946 gelirinde eksiklik değil 70 - 80 mil
yon liralık bir inkişaf mevcut olduğunu gösterir. Bu artış bilhassa irat ve servet vergileriyle mu
amele vergisinde ve harb vaziyetinin geçmiş olmasından dolayı önümüzdeki yılda fazlalaşacağı 
umulan ithalâttan hâsıl olacak gümrük vergilerindedir. 

1946 gelir bütçesinin ana hatları bundan ibaret olup her verginin tahminine esas teşkil eden he-
eap ve unsurlar aşağıda bölüm ve madde itibariyle izah edilmiştir. 
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BİRÎNCİ KISIM 

Bilinci grup 
îrat ve servet vergileri 

' ' " Bölüm : 1 
Kazanç vergisi 

İ. — Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri, 1944 senelik tahsilatı (2 968 043) liradır. 
Buna istinaden bu madde geliri (3 000 000) lira olarak tahmin olunmuştur. 

2. — Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden : 1944 senelik tahsilatı (102 875 090) lira, ilk 
üç aylık tahsilatı ise (43 224 719) liradır. Bu miktar 1945 yılı ilk üç aylık tahsilat miktarı olan 
(41 006 684) lira ile mukayese edilince 1945 yılında 1944 e nazaran (2 218 035) lira bir azalma gö
rülmektedir. Bu vaziyet nazara alınarak bu maddeye (100 000 000) lira konulmuştur. 

3. — Hizmet erbabı : 1944 senelik tahsilatı (31 874 000) liradır. Bundan toprak mahsulleri ver
gisi teşkilâtının 1946 dan itibaren ilgasından mütevellit (300 000) lira fark ile 1944 de verilen 
13 ncü maaştan hâsıl olan (795 000) liranın toplamı (1 095 000) lira düşüldüğü takdirde 
(30 779 000) lira kalır. Bu miktara maaşlara yapılacak birer derece zam farkı olan (1 440 000) 
liranın ilâvesi halinde (32 210 000) lira elde edilmiş olacağından bu hesaba dayanılarak bu madde 
için (32 200 000) lira tesbit olunmuştur. 

Bölüm : 2 
Hayvanlar vergisi 

ı - •• -•• - >• • 

1. — Davar, deve ve domuzlar : 1944 senelik tahsilatı (22 811 979) lira, ilk üç aylık tahsilat 
miktarı ise (15 308 897) liradır. 1945 ilk üç aylık tahsilat miktarı da (15 190 427) lira olduğuna 
göre 1945 yılı tahsilatında 1944 e nazaran hafif bir azalma görülmektedir. Filhakika hayvan ade
dinde bir eksiklik yoksa da bu azalmada içinde bulunduğumuz kuraklık müessir olduğu cihetle bu 
sebep gözönünde tutularak bu maddeye (22 000 000) lira konmuştur. 

2. — Diğer hayvanlar : 1944 senelik tahsilatı (5 372 336) liradır. Aynı sebeplere dayanılarak 
1946 yılı tahmini de (5 000 000) lira olarak yapılmıştır. . 

Bölüm : 3 
Veraset ve intikal vergisi 

Bu verginin 1944 senelik tahsilatı (1 304 739) liradır. Buna istinaden bu gelir (1 350 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 4 -
* Madenler rüsumu 

Muhtelif seneler tahsilat rakamları bu vergi hasılatının ayda (110 000) lira raddesinde olduğu
nu göstermektedir. Bu hesap üzerinden bu bölüme (1 350 000) lira konulmuştur. 
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ÎMnci grup 

Muamele ve istihlâk: vergileri 

Bölüm : 5 
Gümrük vergileri 

1. — Gümrük resmi: 
1944 yılı bütçesinde bu gelir (31 000 000) lira tahmin edilmişti. Harb sebepleri dolayısiyle 

mezkûr sene içinde bu kaynaktan ancak (20 362 000) lira bir gelir elde edilebilmiştir. 

1945 bütçe yılının ilk üç ayında ise (6 920 000) liralık bir tahsilat vâki olmuştur. Bu rakamda 
1944 yılma nazaran hissedilir bir inkişaf göze çarpmaktadır. Diğer taraftan denizyollarının ta-
mamen, kara yollarının da kısmen açılması ve artan ihracat imkânı nispetinde geniş mikyasta it
halâta hazırlanılmış bulunması 1946 yılında bu gelirin 1944 tahsilâtına nazaran enaz yansı kadar 
artacağım göstermekte olduğundan tahmin (30 000 000) lira olarak yapılmıştır. 

2. — Ardiye ücreti: 
1944 yılında (229 000) liralık bir gelir temin eden bu kaynaktan gümrük resmi hakkında ya

zılan sebepler dolayısiyle 1946 yılmda (300 000) lira bir gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur., 

Bölüm : 6 
Muamele vergisi 

1. — İthalât muamele vergisi: 
1944 yılı tahsilatı (21 230 000) liradır. 1945 yılının ilk üç ayı içinde (7 435 000) lira tahsil 

edilmiştir. Bu rakamda 1944 tahsilâtına göre hissolunur bir inkişaf göze çarpmaktadır. Gerek bu 
inkişaf ve gerek gümrük resmi talımininde arzoluımn sebepler gözönünde bulundurularak 1946 yılı 
geliri (28 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

2. — imalât muamele vergisi: 
1944 yılında bu vergiden (98 148 000) lira elde edilmiştir. 1945 bütçe yılın m ilk üç ayında 

temin olunan (24 066 000) lira ile 1944 yılının son dokuz aylık tahsilatı bulunan (75 700 000) lira
nın toplamı (99 766 000) liraya baliğ olmaktadır. Buna nazaran vergide bir inkişaf görülmekte ise 
de eşya fiyatlarında başlıyan ve tedricen devam edeceği umulan ucuzlamaların tesiri de hesaba 
katılarak tahmin (98 000 000) lira olarak yapılmıştır. 

3. — Banka, banker ve sigorta şirketleri muamele vergisi: 
1944 yılı tahsilatı (10 887 000) liradır. 1945 bütçe yılı ilk üç aylık tahsilatı olan (2 130 000) 

lira ile 1944 yılının son dokuz aylık tahsilat rakamını teşkil eden (8 520 000) liranın toplamı 
(10 650 000) liradır. Buna göre 1946 geliri (10 500 000) lira olarak hesaplanmıştır. 

Bölüm : 7 
Dahilî istihlâk vergüeri 

1. — Şeker ve glikoz istihlâk vergisi: 
1944 bütçe yılı zarfmda (79 600 000) kiloluk istihlâke karşılık ( ) lira bir gelir temin 

olunmuştur. 1945 yılının Ocak - Ağustos devresine ait sekiz ayı içindeki istihlâk 58 360 000 kilodur. 
1944 yılı aynı ayları zarfındaki istihlâk 51 650 000 kilo olduğuna nazaran arada 6 710 000 
kiloluk biı- artış vardır. Gerek bu artış ve gerek şeker satış fiyatlarında son defa yapılan indirme 
1946 yılı zarfmda istihlâkin kolaylıkla 95 milyon kiloya varacağını göstermektedir. Bu istihlâkten 
de (8 000 000) liralık bir gelir temin edileceği hesaplanmıştır. 

2. — Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi: 
1944 jplında (4 300 000) lira tahsil edilmiştir. 1945 yılının ilk üç ayı içinde 1944 yılının aya* 



- İ İ Ö -
aylan zarfındaki tahsilata nazaran müşahede edilen hafif azalma nazara alınarak 1§46 yılı için 
(4 200 000) lira tahmin olunmuştur. 

3. — Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi: 
1944 tahsilatı (3 055 000) liradır. Bu rakama dayanılarak 1946 senesi için (3) milyon liralık 

bir gelir tahmin olunmuştur. 

4. — ithalâttan alman çeşitli maddeler istihlâk vergisi: 
1944 yılı tahsilatı (3 954 000) liradır. 1945 yılının ilk üç aylık tahsilatı ile 1944 yılınm son 

dokuz aylık tahsilat toplamı (4) milyon lira tutmaktadır. İthalât imkânlarının artması da gözönün-
de bulundurularak 1946 yılı geliri (5 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

5. — İmalâttan alınan çeşitli maddeler istihlâk vergisi: 
1944 tahsilatı (14 420 000) liradır. 1945 yılının ilk üç aylık tahsilatı olan (2 716 000) lira ile 

1944 yılının son dokuz aylık tahsilatını teşkil eden (10 674 000) liranın toplamı (13 390 000) lira 
etmektedir. 1945 yılı üç aylık tahsilat rakamlarından 1944 yılının aynı aylar tahsilâtına göre mü-
şahade edilen azalma gözöııünde bulundurularak 1946 için (13 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 8 
Su ve kara av vergileri 

1944 tahsilat (1 325 000) liradır. Bu rakama dayanılarak 1946 yılı için (1 300 000) lira tah
min olunmuştur. _____ 

Bölüm : 9 
Nakliyat vergisi 

1944 tahsilatının (14 392 000) lira olmasına mukabil 1945 yılının ilk üç ayı ile 1944 yılının 
son dokuz ayı içindeki hasılat toplamı (14 660 000) lira tutmaktadır. Bunlara nazaran 1946 yılı için 
(14 500 000) liralık bir gelir tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 10 
Sefineler vergisi 

Son senelerin vasatilerine göre bu kaynaktan ortalama ayda (10 000) lira temin edilmektedir. 
Buna göre 1946 senesi tahmini (120 000) lira olarak yapılmıştır. 

Bölüm : 11 I 
Damga resmi 

1944 yılında (18 000 000) liralık bir tahmine mukabil (19 260 000) lira bir gelir temin edilmiş
tir. 1945 yılının ilk üç ayı zarfında tahsil olunan (4 918 000) lira ile 1944 yılı son dokuz aylık tah
silatını teşkil eden (14 772 000) liranın toplamı (19 690 OOO) liraya baliğ olmaktadır. Tahsilatın 
ifade ettiği tedrici inkişaf payı hesaba katılarak bu yıl geliri (20 000 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Bölüm : 12 
Tapu harçları ve kaydiyeler 

1944 tahsilatı (6 291 000) liradır. Buna göre 1944 bütçesi için (6 350 000) liralık bir tahmin 
yapılmıştır. 
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Bölüm : 13 

' i Mahkeme harçtan 

• 1944 yılında (3 276 000) lira tahsilat yapılmıştır. 1945 yılının ilk üç aylık tahsilatı (712 000) 
liraya baliğ olmuştur. Bu miktarın 1944 yılının dokuz aylık tahsilat rakamını teşkil eden 
(2 639 00) liraya ilâvesi halinde (3 351 000) lira elde edilmektedir ki ortalama hesapla 1946 büt
çesi için (3 300 000) liralık hir tahmin yapılmıştır. 

Bölüm : 14* ' << 
Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 

1944 tahsilatı (469 000) liradır. 1945 yılının ilk üç ayında tahsil olunan (184 000) lira ile 
1944 yılınm son dokuz aylık tahsilatı olan (404 000) liranın toplamı (588 000) lirayı bulmakta
dır. Bu inkişaf gözönüne alınarak bu yıl mezkûr kaynaktan (600 000) lira bir gelir elde edileceği 
tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 15 
Noter harçları 

1944 tahsilatı olan (1 326 000) lira esas tutularak 1946 geliri (1 300 000) lira tahmin olun
muştur. 

i Bölüm : 16 
Diğer harçlar 

Son bir kaç sene tahsilatı gözönüne alınarak bu gelir için (66 000) lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 17 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

Son birkaç senelik tahsilat rakamları ortalamasına göre bu kaynaktan 1946 yılında 300 000 lira 
temin edileceği umulmuştur. 

Bolüm : 18 
Tekel safi hasılatı 

1. — Tütün, tuz, çay, kahve, ispirto ve ispirtolu içkiler ve patlayıcı maddeler. 
Tekel katma bütçesi gerekçesinde arz ve izah olunan sebeplere ve hesaplara göre 1946 yılı genel 

bütçesine (90 000 000) lira bir gelir konulmuştur. 

2. — Kibrit ve çakmak : 
Kibritin smai maliyetini indirme imkânları henüz elde edilemediğinden geçici idarenin bu yıl zar

fında da. safi gelir temin edemiyeceği anlaşılmıştir. 

Bölüm : 19 
Oyun kâğıdı geliri 

1946 yılmda oyun kâğıdı satışlarından Hazine hissesine isabet eden miktarm 1944 ve 1945 yılla
rı zarfındaki hasılat ortalamasına nazaran takriben (150 000) lira olacağı hesap ve tahmin olunmuş,' 
tur, 
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Dördüncü grup 

Devlet malları ve mülkleri gelirleri 

Bölüm : 20 
Devlet ormanları gelirleri 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet ormanlarından önümüzdeki yıl zarfında da genel bütçeye irat 
edilebilecek gelir fazlası elde olunamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 21 
Gayrimenkul kiraları ve ecrimisiller 

1. — Kiralar: 
1944 bütçe yılı hasılatı (361 000) liradır. 1945 yılının üç aylık tahsilatında 1944 yılının aynı 

devresi zarfındaki tahsilâtına nazaran (71 000) liralık bir artış görülmüştür. Gerek bu artış ve ge
rekse mübadil mallarının Hazineye intikal eylemiş olması gözönünde bulundurularak 1946 da bu 
madde gelirinin (500 000) lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

* 
2. — Ecrimisiller: 
1944 bütçe yılında ecrimisillerin haliye ve sabıkasından (104 000) lira elde olunmuştur. Buna 

nazaran 1946 yılında da aynı tutarda hasılat temin olunacağı umulursa da 1 . VI . 1945 tarihli ve 
4797 sayılı kanunla 1945 yılı başına kadar tahakkuk etmiş veya edecek ecrimisillerin terkin edil
miş bulunması dolayısiyle önümüzdeki bütçe yılında bu ecrimisillerden ancak 1944 yılının haliye 
tahsilatı olan (30 000) lira raddesinde bir gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 22 
Menkul ve gayrimenkul mallar satış gelirleri 

1. — Menkul mallar satışı: 
1944 yılında menkul mallar satışından (1 743 000) lira elde olunmuştur, önümüzdeki yıl zar

fında ise normal satışlara ilâveten bazı Devlet daireleri elinde bulunan mallardan 5 - 6 milyon li
ralık bir kısmının satışa çıkarılacağı takarrür ettirilmiş olmasından dolayı 1946 bütçe yılında bu 
gelirin (7 000 000) liraya varacağı anlaşılmıştır. 

2. — Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış bedeli: 
1944 bütçe yılı zarfında bu suretle satılan gayrimenkuller satış hasılatının (934 000) lira olma

sına mukabil 1945 bütçe yılının ilk üç aylık devresinde bu satışlardan (477 000) lira elde olun
muştur. Mübadil mallarının satışından doğan bu artış gözönüne alınarak 1946 bütçe yılında bu 
kaynaktan (1 400 000) lira elde edileceği hesap ve tahmin olunmuştur. 

3. — Taksitle satılan gayrimenkuller: 
Taksitle satılmış olan gayrimenkuller taksit bedellerinden 1944 yılı zarfında (862 000) lira 

tahsil olunmuştur. Taksitle satılmış olan mübadil malları taksit bedellerinin Hazineye intikal ey
lemiş bulunması hasebiyle bu hasılatta da bir miktar artış olacağı gözönünde bulundurularak 1946 
yılı için bu gelir (1 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

4. — Borçlanma taksitleri: 
(317 000) lira olan 1944 hasılatı esas alınarak 1946 yılı hasılatı (300 000) lira olarak tahmin 

edilmiştir. 
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Beşinci grup 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Bölüm : 23 
Devlet demiryolları ve limanlan 

Bölüm : 24 
Posta, telgraf ve telefon 

Her iki idare henüz gelir fazlası verebilecek hale gelmediklerinden bu bölümler için bir tahmin
de bulunulamamıştır. 

Bölüm : 25 
Darphane ve Damga Basımevi 

Vâki siparişler v« geçmiş yıllarda elde olunan hasriata nazaran bu kurumun Hazineye 1946 yı
lında (80 000) liralık bir gelir temin eyliyeceği anlaşılmıştır. 

Bölüm : 26 
Resmi hasımevleri gelirleri 

Bu basımevleri 1943 yılında (32 000) lira 1944 yılının 11 ayı zarfında ise (74 000) lira gelir te
min eylemişlerdir. Bunlara dayanılarak ortalama bir hesapla basımevlerinin 1946 yılı geliri (50) 
bin lira olarak, tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 27 
Resmî okullar geliri 

1943 ve 1944 yılları hasılat vasatilerine nazaran resmî okulların 1946 yılmda bütçeye (50 000) 
liralık bir gelir temin edecekleri umulmaktadır. 

Bölüm : 28 
Sulama idareleri hasılatı 

1943 r% 1944 yılları zarfında elde olunan hasılat rakamları ve bazı şebekelerin yeniden işletmeye 
açılmış olması gözönüne almarak 1946 yılında bu idarelerin (150 000) liralık gelir elde edecekleri 
tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 29 
Radyo geliri 

1944 yılında bu kaynaktan (1 500 000) lira gelir elde edilmiştir. 1945 yılının ilk üç ayı zar
fında tarifenin on ikide yedisi ile vukubulan tahsilat (660 000) liradır. Bu miktarın seneliğe iblâğı 
takdirinde (1 130 000) lira bulunmaktadır. Ancak 1944 yılının son dokuz aylık tahsilatı ile 
(1 130 000) liradan üç aya isabet eden miktarın toplamı (1 400 000) lira tutmakta bulunduğundan 
bu miktar aynen 1946 geliri olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 30 
Diğer kurumlar 

1944 yılmın 11 aylık tahsilatı olan (212 000) lira esas tutularak 1946 yılı için (220 000) lira tah
min olunmugtur. 
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Bölüm : 31 

Millî piyango 

idarenin 1945 yılı bilançosuna göre 1946 yılında Hazineye verebileceği safi gelirin (5 667 000) li
radan ibaret olduğu hesaplanmıştır. 

Altıncı grup 
Kurumlar ve ortaklıklar gelirlerinden Devlet payı 

Bölüm : 32 
' î İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Bu kaynaklardan 1946 yılında bir gelir umulmamıştır. 

Bölüm : 33 
FeneH&r geliri karşılığı alınan 

1944 yılında (15 000) lira temin edilmiştir Denizyollarının açılmış bulunması nazara alınarak 
önümüzdeki yılda hasılattan Hazine hissesinin (50 000) liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

Bölüm :34 * ' '*'»*"! 
• • " Mükerrer sigorta ortaklığından alına/n *" ' ' * i **' 

Mükerrer sigorta ortaklığı ile yapılan bağıt gereğince senede nıaktuan (200 000) lira alınmak
tadır. Ayrıca kârdan almacak. % 58 hisse de hesaba katılarak bu kaynaktan 1944 yılınca olduğu 
gibi 1946 yılında da (332 000) lira temin edileceği umulmuştur. 

Bölüm : 35 
Sözleşme gereğince Musul petrollarından alınan 

1944 yılında alınan (1 003 000) lira 1946 tahminine esas ittihaz olunmuştur. 

Yedinci grup 
Çeşitli gelirler 

Bölümj : 36 

1. — Hazine portföyü ve iştirakleri: 
Hazine portföyünde mevcut kıymetlere ve vadelerine göre bu maddeden 1946 yılında (850 000) 

lira temin edileceği hesaplanmıştır. 

2. — Faiz: 
Hazine tarafından 1946 yılında yapılabilecek tevdiat miktarına nazaran bu kaynaktan (460 000) 

lira bir gelir temin olunacağı umulmaktadır. 

Bölüm : 37 
AskeirHk mükellefiyeti 

Umumî duruma göre 1946 yalında da bu bölümden bir gelir umulmamıştır. 
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Bolüm : 88 

K^meüi kâğıtlar. 

1944 yılının 11 aylık tahsilatı olan (234 000) liraya göre 1946 geliri (250 000) lira olarak tah
min edilmiştir. 

T» ':'""'" ^ Bölüm : 39 
."J: Muayyen giderler karşılığı gelirler 

1. — Kambiyo murakabesi karşılığında Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan: 
1944 yılında olduğu gibi bu yıl da maktuan alınacak (125 000) lira tahmine esas tutulmuştur. 

2. — Teftiş karşılığı ortaklıklardan alınan: 
Bu kaynaktan 1943 yılında (66 000) lira, 1944 yılmm 11 ayı zarfında (87 000) lira temin olun

muştur. Bunlara göre 1946 yılı için (£0 000) lira bir gelir tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 40 
Eski alacaklar 

1. — Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar: _ __ 
1944 yılının 11 aylık tahsilatı (209 000) liradır. Bu madde gelirinin seneden seneye azalmakta 

olduğu nazara alınarak 1946 yılı için (150 000) lira bir gelir tahmin edilmiştir. 

2. — Kaldırılmış vergiler artıkları:' 
1944 yılında (91 018 120) lira tutarında 469 927 ton hububat ve bakliyat tahsil edilmiştir. Bu

na karşılık toprak mahsulleri ofisinden alman (18 461 633) lira bu miktardan tenzil edilirse bakiye 
(72 556 487) lira kalır. Bu miktara 467 927 tonun kiloda bir buçuk kuruş hesabiyle fiyat farkı 
olan (7 048 905) lira ile 1943 yılı tahsilatı 235 878 tonun aynı vaçhile fiyat farkı olan (8 538 170) 
liranın ilâvesi halinde (83 143 562) lira elde edilmiş olur. Bundan 1945 yılı içerisinde tahsil edile
ceği umulan (38 000 000) lira düşülerek 1946 yılında 1944 yılına ait olmak üzere tahsili gereken 
miktar (45 000 000) lira olarak tesbit olunmuştur. 

1945 vergisine gelince: 
1944 yılında aynen tahsil edilmiş olan 469 927 ton hububat ve bakliyattan 416 166 tonunun 

yani (80 757 783 liraya tekabül eden kısmının aralık ayı sonuna kadar ve geriye kalan 53 261 
tonunun yani (10 260 337) liralığın da Aralık ayından sonra tahsil edildiği ve bu sene kuraklık do-
layısiyle bu miktarın ancak % 40 noksaniyle tahsil olunabileceği gözönünde tutulursa tahsili 1946 
yılı dönemine rastlıyacak 1945 yılı mahsûlünün de (6 200 000) liralık olacağı sonucuna varılır. 
Diğer mahsullerden alınacağı umulan (23 810 000) lira ile birlikte bu miktar (30) milyona baliğ ol
maktadır. Bu (30) milyonun yukarda izah olunan (45 000 000) liraya ilâvesi halinde 1946 yılı 
içerisinde tahsili gereken geçmiş senelere ait toprak mahsulleri vergisi artıklarının toplamı 
(75 000 000) lira tutar. 

Toprak mahsulleri vergisi kaldırıldığına göre yeni sene bütçesinde bu namla bir bölüm açılma
ması ve bu miktarın diğer vergiler bakayasiyle birlikte (kaldırılmış vergiler artıkları) bölümünde 
gösterilmesi uygun bulunmuş ve diğer kaldırılmış vergiler için geçen seneki tahsilat gözönünde tu
tularak tahmin olunan (50 000) lira gelir ile birlikte bu bölüme (75 050 000) lira konulmuştur. 

3. — Tebeurrular: Miktarı tahmin edilememiştir. 

Bölüm : 41 
Cezalar 

1. — Para cezaları: 
1944 tahsilatı (1 560 000) liradır. 1945 yılmm üç ayında (233 000) lira tahsil olunmuştur, 1944 
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yılımn son dokuz aylığı ile 1945 yılının ilk üç aylığı tutarı (1 557 000) lira etmektedir. Bunlara 
göre 1946 yılında bu kaynaktan (1 500 00) lira bir gelir temin edileceği tahmin olunmuştur. 

2 >— Zam cezaları : 
1944 yılrnda (3 923 000) lira, 1945 yılının ilk üç ayında da (1 339 000) lira tahsil edilmiştir. 

1944 yılının son dokuz, 1945 yılının da ilk üç aylık tahsilatı (4 557 000) lira tutmaktadır. Bunların 
ortalaması olan (4 000 000) lira 1946 geliri olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 42 
İstanbul Üniversitesi gelin 

1944 yılının ilk on bir aylık tahsilatı olan (155 000) liraya dayanılarak 1946 yılı geliri (160 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 43 
Çeşitli gelirler 

1944 tahsilatı (5 450 000) liradır. 1945 yılı üç aylık tahsilatı ile 1944 yılının «on dokuz aylık 
tahsilatı toplamı (5 958 000) liradır. Bunlara göre ortalama bir hesapla 1946 yılında (5 500 000) 
liralık bir gelir umulmakta bulunmuştur. 

Sekizinci grup 
Geçici vergiler 

Bönüm : 44 
İktisadi buhran vergisi 

1 — Hizmet erbabı : 
1944 senelik tahsilatı (38 643 000) liradır. Bundan toprak mahsulleri vergisi teşkilâtının 1946 dan 

itibaren ilgasından mütevellit fark olan (500 000) lira ile 1944 de verilen 13 ncü maaşm buhran 
tevkifatr olarak tahmin olunan (1 155 000) liranın toplamı (1 655 000) lira düşülürce (36 988 000) 
lira kalır. Bu miktara maaşlara yapılacak birer derece zam farkı olan (2 888 000) liranın ilâvesi 
halinde (39 876 000) lira elde edilmiş olur ki, bu hesaba müsteniden bu maddenin 1946 yılı gelir 
tahmini de (39 800 000) lira olarak yapılmıştır. 

2 — Sair kazanç erbabından : 
1944 senelik tahsilatı (9 405 239) liradır. Ticari ve sınai teşebbüsler erbabından alman kazanç 

vergisinin aslına ilâve edilmek suretiyle tahsil edilmekte bulunan bu vergi yukarda kazanç vergisi 
için dermeyan edilen sebepler gözönünde bulundurularak (9 000 000) lira olarak talimin olunmuştur. 

Bölüm : 45 
Muvazene vergisi 

1944 senelik tahsilatı (42 492 000) liradır. Bundan toprak mahsulleri vergisi teşkilâtının 1946 dan 
itibaren ilgasından mütevellit fark olan (450 000) lira ile 1944 de verilen 13 ncü maaşın muvazene 
vergisi tevkif atı olan takriben (1 170 000) liranın toplamı (1 620 000) lira tenzil edilirse (40 872 000) 
lira kalır. Bu miktara maaşlara yapılacak birer derece zam farkı olarak (1 920 000) liranm ilâvesi 
halinde (42 792 000) lira elde edilmiş olacağından bu hesaba dayanılarak 1946 yılı için bu bölüme 
(42 800 000) lira konulmuştur. 

Bölüm : 46 
Nâzım gelirler V ' < 

Bu bölüm i§in talimin yapılmamıştır. 



ÎKİNCÎ KİMİM 

Birinci grup 
Savunma vergileri 

Bölüm : 47 
Gümrüklerde kullanılan kâğıt lara yapıştırılan savunma pulu 

1944 tahsilatı (142 000) liradır. Gümrük muamelelerinde vukubulaoak inkişaf naaara alınarak 
bu yıl için (150 000) lira bir gelir umulmuştur. 

Bölüm : 48 
Tikel maddelerinden alınan savunma vergisi 

1944 yılı tahsilatı (89 130 000) liradır. Bundan 1943 yılma ait olup 1944 yılında tahsil edilen 
(12 000 000) lira indirilince (77 130 000) lira kalmaktadır. Tekel katma bütçesi gerekçesinde 
bertafsil arzedildiği üzere savunma vergisine tâbi maddeler satışında görülen nispî inkişaf gözö
nünde tutularak bu bölümün 1946 geliri (79 530 000) lira olarak hesaplanmıştır. 

Bölüm : 49 
\ . Kibritten alınan savpnma vergisi 

1944 yılında 52 700 sandık kibrit, 423 000 tane de çakmaktaşı satılmıştır, bu rakamlara göre 
1946 yılında 52 000 sandık kibrit ve 420 000 aded çakmaktaşı satılabileceği ve beher sandık kibrit
ten 150 lira, beher çakmaktaşından da 12 kuruş vergi alınacağı gözönünde bulundurularak 1946 
yılı için (7 850 000) lira bir gelir tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 50 
P. T. T. müraselelennden alınan savunma vergisi 

1944 tahsilatı olan. (3 260 000) liraya dayanılarak 1946 yılında bu kaynaktan (3 2S0 000) lira 
bir gelir sağlanacağı umulmuştur. 

Bölüm : 51 ' * ' • ' " 
Binalardan alınan savunma vergisi • . • 

1944 yılı tahsilatı olan (8 410 000) lira esas tutularak bu yıl için (3 400 000) lira tahmin edil
miştir. 

îkinci grup 
İstisnai gelirler 

Bölüm : 52 
Gümrük çıkış vergisi 

1944 tahsilatı (16 608 000) liradır. 1945 yılının ilk üç ayı zarfında (2 950 000) lira tahsil 
olunmuştur. 1944 yılının son dokuz aylığı ile bu miktar (14 796 000) liraya baliğ olmaktadır. 

Ancak bugün müstesna olmak üzere bu verginin diğer maddeler üzerinde kaldırılması Hükü
metçe kararlaştırılmış bulunduğundan 1946 tahmini (7 500 000) lira olarak yapılmıştır. 
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(Bölüm : 53 
Tayyare resmd 

1944 tahsilatı (5 845 000) lira ise de İller Bankası kanuniyle bina ve arazi vergileri tahsilatın
dan alınan ve senelik tutan (800 000) lirayı bulan verginin adı geçen bankaya sermaye olarak tah
sis edilmiş bulunması sebebiyle önümüzdeki yılda bu membadan (5 000 000) lira bir gelir elde edi
leceği umulmuştur. 

Bölüm : 54 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

1944 senelik tahsilatı (26 175 000) liradır. Bundan Toprak Mahsulleri Vergisi teşkilâtının ilga 
sından mütevellit fark olan (250 000) lira ile 1944 de verilen 13 ncü maaşa ait - tevkif at olan 
(675 000) liranın toplamı (925 000) lira düşüldüğü takdirde (25 250 000) lira kalır. Bu mik
tara maaşlara yapılacak birer derece zam farkı olarak (960 000) liranın ilâvesi halinde (26 210 000) 
lira eldo edilmiş olur ki, bu bölüm için 1946 yılı gelir tahmini de bu hesaba müsteniden (26 200 000) 
lira olarak tesbit olunmuştur. 

Bölüm : 55 
Şekerden alınan ek istihlâk vergisi 

7 nei bölüm gerekçesinde verilen izahata göre (95 000) tona baliğ olacağı anlaşılan yıllık istih
lâk miktarına ve bu istihlâkten serbest satışlarla değişmez ve dar gelirlilere yapılacak tevziata isa
bet eden miktarlara nazaran aşağıdaki cetvel gereğince bu kaynak geliri (60 000 000) lira olarak 
tahmin olunmuştur. 

Nev'i 

Şekerden alınan munzam istihlâk vergisi 

Serbest satışlar 
Kilosu Kiloda vergi Vergi tutan îcmal 

Kesme 
Toz 

Kesme 
Toz 

İkinci kısım 
Fonlardan 

Gligoz 

yekûnu 

Toplam 

Toplam 

25 000 000 
47 000 000 

72 000 000 

5 000 000 
18 000 000 

23 000 000 
95 000 000 

77 
60 

19 250 000 
28 200 000 

47 450 000 
Ucuz satışlar 
32 1 600 000 
15 2 700 000 

4 300 000 

18 000 

47 450 000 

4 300 000 
51 750 000 
8 232 000 

59 982 000 
18 000 

60 000 000 



Bütçe Komisyonu Raporu 
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Bütçe Komisyonu ' 8. XII • 194") 

Esas No. 1/476 
Karar No. İS 

Yüksek Başkanlığa ' ^ * • > . - • • 

Başbakanlığın 1 . X . 1945 tarih ve 6/2212 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısıl9 Kasımdan 5 Aralığa kadar Komisyo
numuzca incelenip görüşüldü. 

Malî yılın Ocak ayından başlaması, dolayısiyle inceleme zamanının çok daralmış 
olmasına rağmen, Komisyon ötedenberi uygulanmakta olan inceleme metodlarım de
ğiştirmek zorunda-kalmamak için çok sıkı bir çalışma porgramı kabul etmiş ve ara
lıksız oturumlar yapmıştır. 

Görüşmelere 19 Kasımda Maliye Bakanının genel izahlariyle başlanmıştır. 

Hükümet teklifinde (875 616 664) lirası âdi ve (115 000 000) lirası olağanüstü 
olmak üzere gider toplamı (990 616 664) lira gelirler ise (894 620 000) liradır. 

(95 996 664) lira olan açık istikrazlarla ve bu mahiyette diğer gelirlerle kapatıUv 
çaktır. 

Bu durum karşısında gözönünde tutulması gerekli bir cihet vardır ki, o da, Ba
yındırlık işleriyle.sermaye tahsisleri gibi ekonomik kalkınmaya yarayacak mevzular 
için bütçeye konan ödenekler toplamının (104 659 906) lira olması ve borçlanma yo-
liyle kapatılacak açık miktarını aşmasıdır. 

Gider bütçesi : 

Bütçe hazırlanırken 1945 yılının yedi aylığı esasma göre hesap edilen 12 aylık 
nazari rakamlardan, bir taraftan (258 456 142) lira düşülmüş ve diğer taraftan da 
(214 664 537) lira eklenmiştir. 

Tasarruf edilen ödeneklerin (192 428 579) lirası Millî Savunmanın, (8 802 857) 
lirası Maliye Bakanlığının olağanüstü kısımlarından, (57 224 706) lirası da âdi büt
çenin çeşitli bölümlerindendir. Eklemelerim (26 168 558) lirası kanunları gereğin
ce, (188 495 979) lirası da yeni hizmetliler için yapılmıştır. 
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Zam görmüş olan dairelerin başlıca lan şunlardır ; 
Lira 

29 798 984 Malive Bakanlığı 
91 127 428 Devlet borçları 

8 360 695 Millî Eğitim 
7 836 728 Bayındırlık 
2 323 246 Sağlık ve Sosval Yardım 
2 094 312 Çalışma 
2 000 276 fa r ım 
1 047 184 Adalet 

Maliye bütçesinde görülen yükselmenin başlıca sebebi, memur maaşatıımı emekli 
keseneğine tâbi tutulması maksadiyle hazırlanmakta olan kanun tasarısı-ile ilgili 
olmak üzere maaş bareminde yapılacak değişiklikten doğacak masrafların karşılan
ması için konulan ödenektir. 

Devlet borçları bütçesine de dalgalı borçların itfası için 90 000 000 liralık ek 
ödenek konmuştur. Yeni hizmetler için eklenen ödenekler, genel olarak, yurd 
içinde kalkınma hareketlerini hızlandırmak için eğitim vre kültür, teknik öğretim ya 
pı ve tesisi, Köy Enstitüleri, demiryollar, limanlar, şoseler, su ve elektrik san
tralleri, memur evleri, hastalıklarla mücadele, hastaneler, okullar, Toprak Ka 
nunıı tatbikatı işleriyle, çeşitli tarım işleri gibi, konulara tahsis edilmiştir. 

Bütçenin komisyonda incelenmesi sırasında tertip itibariyle yapılması ka
nunları mucibince gerekli veya komisyonca uygun görülen aktarmalar yekûnu 
9 021 815 liraya baliğ olmaktadır. 

Bundan başka, ödeneklerle fazlalık görülerek bazı indirmeler yapılmş ve bu 
-suretle elde edilmiş olan karşılıklarla yetersizliği anlaşılan tertiplere eklenmiştir. 
Bu arada, bir kaç yıldır komisyonumuzca tatbik edilen ve tedrici olarak bütün 
hastanelerin umumî muvazeneye alınması prensipine uygun olarak, bu yıl için de 
dokuz memleket hastanesinin huhusi bütçelerden Devlet bütçesine geçirilmesi, li
manlarla şose ve köprüler, millî ve tarihî değeri büyük ve acele onarılması gerekil 
anıtlarla, tstanbul Üniversitesi inşaatı için sağlanmış olan ödenekler vardır ki, 
bu kabilden olan ödeneklerin genel toplamı 6 766 498 liraya çıkmaktadır. Hastane
ler genel bütçeye alınırken özel idarelerin elde edecekleri tasarruflarla ilçelerin 
sıhhi hizmetlerine mümkün olduğu kadar daha fazla ehemmiyet verilmesinin sağ
lanması düşüncelerinin de hâkim olduğunu belirtmek faydalı görülmektedir. 

Komisyon incelemelerinden sonra Hükümetle mutabık olarak tesbit edilen gi
der ve gelir toplamı ve istikrazlarla kapatılacak açık miktarı şöyledir: 

(lider: 990 572 884 
Gelir : 894 668 000 
Açık : 95 904 884 

Devlet kredisi — Para : 

Devlet bütçesiyle diğer bütçelerden ödenecek borçlarımızın 3 1 . V . 1945 tarihin-
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de toplamı İ 489 1Ö1 188 liradır. Geçen yıl aynı tarihte (1 489 916 673) lira idi. 
Toplam itibariyle borç fazlalaşmamış, hattâ pek az da olsa biraz eksilmiş de
mektir. 

Müfredat incelendiği takdirde durum şöyledir: 

Dahilî konsolide borçlar iç istikrazlar yüzünden artmış ve (261 602 894) lira
dan (298 912 515) liraya çıkmıştır. Konsolide dış borçlar, mukavelesi mucibince 
yapılan erken tediyeler dolayısiyle (273 247 311) liradan (268 594 782) liraya düş
müştür. iç dalgalı borçlar (853 485 482) liradan (827 527 893) liraya inmiştir. 
Bütçe açıklarmm kapanması için 4060 sayılı kanuna dayamlarak yapılmakta 
olan devamlı borçlanmalar dolayısiyle bir taraftan artışlar olmasına rağmen top
lam itibaryle dikkate değer bir azalma vardır. Dış dalgalı borçlar ise (6 907 659) 
liradan (2 919 999) liraya düşmüştür. 

Diğer bütçelerden ödenen borçlar 94 673 327 liradan 91 145 960 liraya inmiş
tir. Bu borçların 90 748 202 lirası dışarıyadır. 

1946 yılında da bütçe açığının 69 000 000 lirası uzun vadeli iç istikrazlarla 
kapatılacaktır. Dahilî konsolide borçlarımızın bihassa son yıllarda önemli de
nebilecek ölçüde artması bu istikrazlardan ileri gelmektedir. Devlet itibarı yüksel
miş ve halkın Devlet sözüne güveni kuvvetlenmiştir. Bu gerçek karşısında sevinmek 
ve Maliye Bakanlığını bu alandaki basılarından dolayı öğmek çok yerinde olur. 
Bayındırlık işleri gibi memleketin ekonomik kalkınmasına yarayacak ve semerelerini 
zamanla- verebilecek işlerin vergiden ziyade uzun vadeli istikrazlarla yapılması doğ
ru olduğu gibi buhran zamanlarında vergilerle karşılanamıyan olağanüstü masraf
lar karşılığını sağlamak için emisyona gitmekten ise istikraz yapmak elbette daha 
hayırlıdır. 

Emisyon bakımından durumda bir salâh ve ferahlık vardır. Haziran başında 
tedavülde bulunan bankonotların miktarı (993 574 731) lirayı bulmakta idi. Merkez 
Bankasının elde buluna 1 • X I . 1945 tarihli son cetveline nazaran bu miktar 
(893 024 731) liraya enmiştir. Aradaki fark (100 550 000) dir. Bu önemli azalış 
Banka elinde bulunan zirai senetlerle, Hazine kefaletini haiz bir kısım bonoların 
ve bir miktar Hazine bonosunun, vâdelerinde ödenmiş ve kısmen de döviz satışı 
yapılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Dalgalı borçların faiz ve itfa karşılığı olarak bu yıl bütçeye, geçen yıla nazaran 
(90) milyon fazlasiyle, (134 439 663) lirakonmuştur. 

Normal bütçelere doğru bir intikal devresi telâkki edilebilecek olan 1946 yılın
da, sağlanmış bulunan tasarruf neticesinde elde kalan karşılığın büyük bir kısmı
nın, dalgalı borçların itfasına tahsis edilebilmesi Maliyemizin takdire değer başa
rılarından birini teşkil eder. 

Dalgalı borçların Hazine için çok külfetli ve muhataralı addedilebilecek olan 
kısımlarının süratli ve sistematik bir şekilde itfası ve bütçe açıklarmm emisyo
na dayanan Merkez Bankası kredileriyle kapatılması usullerinden kesin olarak 
uzaklaşılması, sağlam bir malî bünyenin ilk şartlarını teşkil ettiği, şüphe gö
türmez bir hakikat olmakla beraber, normal bir elestikiyeti haiz olacak istikrarlı 
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bir tedavül hacmine doğru gitmenin, sıhhatli bir ekonomi tesisi bakımından, 
gerekli olduğunu da unutmamak lâzımgelir. Maliye Bakanı genel izahları sırasında 
Bayındırlık, Ziraat, Kültür alanlarında yapılacak işlerimizin normal bütçe ge
lirleriyle ve kalkınma istikrazlariyle yapılacağını söylerken, endüstri plânları
nın tahakkuk ettirilmesi için banka kredilerinden istifadeye devam edileceğini 
ifade etmiş olması, tabiî olarak, bu mülâhazayı hatıra getirmiş bulunmaktadır. 
Yurdumuzun kalkınmasına yardımı olacak ekonomik işlerin finansmanında Mer
kez Bankası kredilerinden, tedavül hacmini esaslı değişikliklere mâruz bırakmıyâ-
cak ölçülü bir şekilde, faydalanmak bazan bir zaruret halini alsa dahi sağlam 
ve sıhhatli bir ekonomi bünyesinin ancak fiyat istikrarına dayanabileceğini daima 
gözönünde bulundurmak gereklidir. 

Paramızın kıymeti ve fiyat meselesi, ziraat ve endüstrimizin normal şartlar 
içinde gelişmesi, dış ticaretimizin memleket ihtiyaçlarına ve milletlerarası 
icaplara uygun bir istikamet alması bakımından önemli ve hayatî bir mesele ola
rak önümüzde durmaktadır. Devlet maliyesiyle millî ekonomi dâvalarını aynı za
viyeden görmek ve bunları bir bütün telâkki etmek suretiyledir ki bu meselelerin 
yurd için en faydalı şekilde çözülmesi sağlanmış olacaktır. 

Milletlerarası mübadele ve tediye vasıtası olan dövizlerin istikrar seviyesinin ne 
olacağı şimdiden kestirilemez. Paramızın kıymeti üzerinde etkisi olan geçici ve 
olağanüstü âmiller de henüz ortadan kalkmış değildir ve nihayet iç ve dış pazar
larda fiyat seviyeleri ahenkli olmaktan uzaktır. Bu durum karşısında paramız 
hakkında bir karar almak ve paranın iç ve dış iştira kuvvetini birleştirecek is
tikrar noktasını tâyine kalkışmak mevsimsiz olmakla beraber bu konuların şim
diden ele alınarak çok esaslı ve etraflı bir incelemeye tâbi tutulması zamam ar
tık gelmiştir. Bu incelemeler yapılırken bir taraftan her yıl normal denilemi-
yecek ölçüde genişliyen Devlet teşkilâtını gözönünde tutmak ve diğer taraftan da 
buhranlı senelerin yarattığı büyük sıkıntıların acısını çekmiş ve geçim darlığı 
içinde kalmış olan memurları düşünmek icabedecektir. Devletçilik prensipine da
yanan bir memlekette mümkün olduğu kadar az miktarda ve yüksek vasıflı me
murlarla çok iş görülmesini isterken, memurların da muayyen bir yaşama seviye
si altında kalarak ıstırap ve mahrumiyete katlanmalarına meyden verilmemesini 
temenni etmek yerinde olur. 

Bu vesile ile bu yıl dahi bir kısım bakanlıkların teşkilâtlarını genişletmekte 
oldukları ve bunun için de bütçeye milyonlara varan ödeneğin konulmuş olduğu 
belirtilirken memur kadrolariyle memurlar istatüsü meselelerinin bir kül halinde 
ele alınarak esaslı bir incelemeye tâbi tutulmasının ve ihtiyaca ve kamu hizmetleri 
icaplarına en uygun bir tarzda çözülmesinin gerekli bulunduğuna inanılmakta 
olduğunu da ifade etmek yerinde görülmüştür. 

Ekonomi. - Ticaret - Ulaştırma : " " ' " . " " ' ' "••*-•> •<* 

tîç. Hakanlığın çalışma konusuna giren işleri toplu olarak incelemeye me
mur altı kişilik heyetin raporu, ilgili Bakanların huzuriylev Komisyonda okun
muş ve bu raporun mevzuunu teşkil eden meseleler üzerinde devamlı görüşme
ler yapılmıştır. 
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Raporun özeti şu suretle ifade edilebilir: ! 

1. — Olağanüstü âmiller ve şartlar neticesinde bir kısım maddelerde aşırı 
derecede, diğerlerinde önemli surette fiyatlar artmış, kiralar hemen hemen değiş
memiş, dar ve sabit gelirli zümreler büyük sıkıntılar içinde yaşamak zorunda 
kalmışlardır. 

2. — Fiyat ve gelir ahenksizliğinden doğan zor iktisadi durumu önlemek için, 
bilhassa Millî Korunma Kanununa müsteniden, bir taraftan istihsali teşvik, Dev
let müesseseleri eliyle istihsali artırmak ve- dışardan mal getirmek, diğer taraf
tan iMiyacı takyit ve tahdit etmek, mallara el koymak ve dağımak, gibi tedbirlere 
müracaat edilmiş, kifayetsizliği aşikâr olan deniz ve kara vasıtalarından en" yük
sek randmıan alabilmek için büyük ve başarılı gayretler yapılnuştrr. Zahire işle
rinde, kömür ve pancar istihsalinde hakikî başarılar elde edilmiş ise de smai istihsal 
sahasında, bir zamanlar çok düşük olan, istihsal son yılların devamlı çalışmalariyie 
oldukça yükseltilmiş olmasına rağmen, gerek miktar ve gerek kalite bakımından, 
henüz imkânlarımızın tam verimi elde edilememiştir. 

3. — Tedbirlerin başarılı neticeler vermesi için zamanında alınması, daireler 
arasında işbirliği yapılması, tatbik şekillerine ehemmiyet verilmesi, gibi kaide
lerin daima gözönünde tutulduğu iddia edilemez, Elkoyma ve dağıtma konula
rında, kömür, akaryakıt, kahve ve çayda olduğu gibi muvaffakiyetli neticeler ya
nında başarısızlığa da birçok misaller göstermek mümkündür. 

4. — Şekerde ve bir kısım mensucatta olduğu gibi, talebi tahdit için fiyat zamları
na gidilmesi, ihtiyaçtan ziyade alım kabiliyetine yer vermesi dolayisiyle adalet
siz, fiyat muvazenesizliğini artırması dolayisiyle de tehlikeli bir usuldür. 

5. — Kısmî bir elkonma ve dağıtma usulü iplik ve dokumada tatbik edilmiş ise 
de gerek dahilî mamullerin murakabesi, gerek dışarıdan gelenler de dâhil olmak 
üzere bunların ucuz olarak müstehliklere ulaşması hususunda tam bir muvafakıy et 
sağlanamamıştır. Gelişmekte olan iktisadi şartlara göre memlekette yapılan 
veya hariçten getirilen giyim eşyasiyle alelûmum sınai mamulleri müstehlikle
rin çabuk ve ucuz olarak elde etmeleri, sınai mamullerin hammaddelerini teşkil 
eden ve elkonmaya tâbi tutulan mahsullerimizin müstahsil ve müstehliki aynı za
manda ve mâkul şekilde koruyacak tarzda derlenmesi gereklidir. 

6. — Fiyat ahnksizliğini gidermek ve bugünkü karışık iktisadi duruma bir dü
zen vermek için: 

a) Mevcut zorluklara rağmen dış ticaretimizin gelişmesini sağlamak için ica
bında primi-artırmak ve diğer tedbirleri almak; 

b) Mümkün olduğu kadar tecrübe edilmiş mâkul himaye usulleri çerçevesi 
içinde kalınmak suretiyle millî sanayiimizi korumak; 

c) İhtiyaca uygun, bir himaye sağlıyabilmek için mamul ve mahsullerimizin 
hakiki maliyetlerini bilmek ve her şeyden evvel iktisadi mahiyet taşıyan bütün 
Devlet işletmelerinde iktisadi çalışmayı sağhyan muttarit bir usul tatbik etmek; 
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d) Bugünkü iktisadi sıkıntıyı giderme işi kadar iktisadi kalkınmamız dahi 

Devlet eliyle, hiç olmazsa Devletin desteklemesiyle, kabil olacağına göre iktisadi iş
lerin güdümü için esaslı etüdlere ve bütün Devlet teşkilâtının işbirliğine, müte
hassıs elemanların çalışmalarına dayanan şümullü plân ve programlar hazırlamak; 
gereklidir. 

Komisyonun bu konular üzerindeki görüşmelerinin sonuçlarını şöylece belirt
mek mümkündür: 

1. — Sınai istihsallerde devamlı bir artış vardır. Karabük de dâhil olduğu hal
de Devlet eliyle işletilen fabrikaların mamulleri devamlı olarak artmaktadır. Ma
denlerimizde aynı gelişme göze çarpmaktadır. 1940 senesinde tuvenan olarak çı
karılan kömür üç milyon tondan ibaret iken, 1945 de dört milyona yaklaşmış ve 
bu suretle memleket ihtiyacı tamamiyle karşılanmış ve bir miktar kömürün dışa
rıya satılması için tedbirler alınmıştır. Bununla beraber, sanayi ve maden istihsal
lerimizde daha rasyonel usullerin tatbiki suretiyle randıman artırılması ve mali
yetlerin indirilmesi mümkün olacaktır. Bir taraftan istihsal miktarı artırılırken 
kalitenin de ihmal edilmemesi önemle üstünde durulacak bir konudur. Sınai kal
kınma programlarının yanında yer alacak olan zirai kalkınmanın da bir taraftan 
sınai gelişme ile ahenkli ve diğer taraftan dış ticaret icaplarına uygun olarak 
geliştirilmesi de temenniye değer bir çalışma mevzuudur. Hammadde sağlamak 
bakımından çıkan zorluklar yüzünden bazı hususi sınai şubelerinde gerileme ve 
durma varsa da çokluk itibariyle bu sanayi de gelişme halindedir, istihsalleri art
mıştır. Endüstrideki bu inkişaf sayesinde bazı maddelerin tevziden çıkarılarak, 
serbestçe satılması sağlanmış bulunmaktadır. Çimento ve çivi bunlardandır. 

2. — Dokuma sanayiinde çıkan zorluklar, istihsal edilen pamuk ipliğinin ihtiya
ca kifayet etmekten çok uzak bulunmasından ileri gelmektedir. El tezgâhlarının 
teşvik ve bu tezgâhlara devamlı ve muntazam olarak iplik tevzi edilmesi ihtiyacı 
büsbütün artırmıştır. Buna mukabil, harpten evvel her yıl dışardan altıbin tona 
yakın pamuk ipliği satın alınırken, harp içinde ithal imkânları çok azalmış, de
vamlı çalışmalara ve her türlü teşebbüslere rağmen, yalnız Hindistan'dan, ancak 
cüzi denilebilecek miktarlarda ithalât yapılabilmiştir. 

3. — Yerlimallar pazarları yoluyla yapılan tevzi ve satış usullerinde son zaman
larda bazı ıslahlar yapılmışsa da bu işin daha iyi ve ihtiyaca daha uygun bir şe
kilde yapılabileceğine dair mütalâalar da ileri sürülmektedir. 

4. — Sınai maliyetler arasında büyük farklar bulunduğundan fiyatlarda is
tikrar ve birlik sağlamak maksadiyle (Paçal) sisteminin tatbikmda zaruret oldu
ğu iddia edilmekte ise de dış memleketlerden getirtilecek mamulleri de içine 
aldığı takdirde tam bir tekel manzarası alacak olan bu sistemin yüksek fiyatlar 
esasına göre düzenlenmesi hayat pahalılığından doğan sıkıntıları artıracaktır. Böy
le bir sistemin millî ekonomi, yaşama ve refah seviyesi, dış ticaret münasebetleri 
üzerindeki menfi etkileri üzerinde hakkiyle durmak yerinde olur. 

Bir kaç ay önce mamul fiyatlarında % 25 e kadar indirmeler yapıldığı Komis
yonda ifade edilmiştir. 

5. —- Ticaret Bakanlığı hayat palı aklığı mevzuunu mütehassıs bir komisyona 
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tevdi etmiş olup yetgisi dahilinde bulunan tedbirleri almaktadır. Hayatı bir de
receye kadar ucuzlatabilmek için piyasada bolluk yaratmak, nakil imkânlarını 
genişletmek, harp yılları içinde miktarı çok azalmış olan kamyon ve lâstik ithalâ
tını teşvik etmek, ü s t üste binen çeşitli vergi ve resimleri tahmil ve tahliye 
masraflariyle diğer masrafları hafifletmek iane ve teberru namı altında alman 
paralardan vazgeçmek gereklidir. Bu alanda esaslı ve devamlı tedbirlerin alınma
sı hususunun daima ve önemli olarak Hükümetçe gözönündc tutulması lâzımgel-
diği kanaatine varılmıştır. 

6. — Harbin son yıllarında gittikçe darlaşan dış ticaretimiz buhranlı bir devre 
geçirmektedir. Avrupa kıtasiyle ticaretimiz filhal ehemmiyetini tamamiyle kay
betmiş olup devamlı ticari münasebetler Anglosakson memleketlerine münhasır 
kalmıştır. Dış ticaretimizin normal ve memleket ihtiyaçlarına uygun bir sevi
yeye çıkması için, bir taraftan dünyanın kesin olarak barış şartlarına dönmesine 
ve diğer taraftan para ve fiyat meselelerinin halledilmesine bağlı olmakla bera
ber, Ticaret Bakanlığı âcil ihtiyaçları karşılamak maksadiyle tedbirler almakta 
devam etmektedir. Alman izahata ^'6VQ: 

a) Tediye vasıtası elde etmek maksadiyle ihracat mümküı olduğu kadar hız
landırılacaktır. İhracat maddelerinden bir çoğunun, hiç bir formaliteye tâbi ol
madan, ihracı temin edilmiştir. Harice hububat ve hayvan ihraç edilmekte, üzüm 
ve incir rekoltesinin büyük bir kısmı sr.tılmış bulunmaktadır. Fındık ihracı için 
teşebbüsler devam etmektedir. Tütün rekolitesinin de zamanı gelince iyi şart
larla satılması için tedbirler alınacağı ümid edilir. 

b) Bu satışlardan elde edilen ve edilecek olan dövizler en lüzumlu eşyanın sa
tın alınması için kullanılacaktır. Bu günkü durumda lüzumsuz ve lüks sayılabi
lecek maddelere döviz verilmemesini sağlamak maksadiyle de ithalât lisans usu
lüne tâbi tutulmuştur. 

7. — Akaryakıt fiyatlarında % 10 - 15 indirme yapılmıştır. Toptancı ve pe
rakendeci kâr hadlerinin indirilmesi için incelemeler devam etmektedir. 

8. — Ulaştırma Bakanı Demiryollarından daha fazla faydalanabilmek için 
katar süratlerinin artırılmasını, Demiryollarının salahiyetli mercilerinin müta
lâasına dayanarak, mümkün görmemekte ise de, bu teknik konunun esaslı bir ince
lemeğe değer mahiyette olduğuna inananlar vardır. 

9. — Bazı Devlet dairelerinin yük vagonlarmı lüzumsuz yere ellerinde tut
tukları veva zamanında boşaltmadıkları ve bu yüzden şomai ücreti özerlikleri. 
mahdut istasyonlardan maadasında, yük vagonlarının ancak gündüz boşaltıldıkla
rı, anlaşılmış olduğundan bugünkü ihtiyaç karşısında, bu vaziyetlerin de süratle ıs
lahı için tedbirler alınması faydalı olacaktır. 

Temenniler 

1. — Bayındırlık işlerinde, harp yıllarında kaybedilen zamam telâfiye yarıya 
eak, bir hamleye zaruret bu lunduğundan^ işlerin Hükümetçe esaslı bir kalkınma 
programına bağlanması ve gelişmekte olan hal ve şartların imkân verdiği nispet 
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ve ehemmiyette bir inşa ve imar faaliyetine müsaid malî tedbirlerin alınması; 

2. — Amasra ve İnebolu limanlarında yapılacak mendirekler için bu yıl ayrılan 
ödenekler komisyonda artırılmıştır. Her iki limanın gemilerin barınmasına elve
rişli bir hale getirilmesi için üç milyon liraya ihtyaç olduğu anlaşılmış olduğun
dan, bu işin kısa bir zaman içinde başarılmasını temin için gelecek yıllara geçici 
taahhüde izin verecek olan bir kanun hazırlanarak Meclise gönderilmesi; 

3. — Gördes kasabasının bulunduğu yerde beliren yer kayımı bu kasabanın 
emin bir mahalle naklini gerektirmiş ve bir yer tesbit olunarak, imar haritası, 
parselasyonu yapılarak geçen yıl ayrılan tahsisatla su işleri ihale edilmiştir. Nak
lin ve inşaatın bir plân dâhilinde süratle ele alınabilmesi için özel bir kanunun 
faydalı olacağı mütehassıs raporlarından ve yapılan açıklama ve görüşmelerden 
anlaşılmış olduğundan bu işi iskân kanunları hükümleri dahilinde ele almak için 
tedvini Sağlık Bakanlığınca ve komisyonumuzca zaruri görülen kanuna mtitaal-
lik tasarının önümüzdeki yıl içinde Meclise sunulması ve 1947 bütçe tasarısında 
resmî binalar için lüzumlu ödeneklerin nazara arlmması, yeni kasaba yeri ile 
Akhisar arasındaki muvasalayı temin etmek üzere başlanmış olan yolun da ta
mamlanması; 

4. — Görevleri dolayısiyle ilce ve bucak sınırlan içinde köyleri dolaşmaları 
lâzımgelen kaymakamlarla nahiye müdürlerine, sıraya koymak suretiyle, J ıp tipin
de. arazi otomobilleri veya daha hafif motorlu vasıtalar teminine çalışılması; 

5 — Adalet Bakanının açıklamalarına nazaran illerde veya hiç olmazsa mühim 
merkezlerde adli tabiplerin bulunması çok faydalı olacağından, bir programa 
bağlanarak, adli tabip yetiştirilmesi ve önümüzdeki yıl içinde adli tababet hizme
tinin bazı illerde sağlanması için gerekli kanun tasarısının Meclise sunulması; 

6. — îç ve dış turizmin birçok cephelerden, memleket için ehemmiyet arzet-
mesine binaen, yıllardanberi yüzüstü kalmış olan, bu işin Hükümetçe ele alınarak 
çeşitli tedbirleri için alacak olan bir plân ve programa bağlanması; 

7. — îlmî mânada ve ihticaca yarayabilecek değerde istatistikler topla
nabilmesi için bu işin mütehassıs daire olan istatistik Genel Müdürlüğünde top
lanması gerekli olduğu halde bazı dairelerin bu preıısipe aykırı hareket ettikleri 

anlaşılmış olduğundan kanun hükümlerinin uygulanması; 

8. — Millî Korunma Kanununun gayrimenkul icarlarına dair olan hükümleri 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda olmadığından, dar ve değişmez gelir
lilerin durumu da güzönünde tutulmak suretiyle, bu hükümlerin yeniden esaslı 
bir incelemeye tabi tutulması; 

9. — Resmî dairelerin kullandıkları motorlu taşıtlar hakkındaki kanunun, tat
bik şekillerinde görülmekte olan aksaklıkların önüne geçilebilmesi için, bir kaç 
senelik tecrübe ve tatbikattan da faydalanmak suretiyle, ihtiyaca uygun ve tat
bik kabiliyeti olan yeni bir tasarının hazırlanarak Meclise sunulması; 

Gider bütçelerinin görüşülmesi sırasında Komisyonca oy birliğiyle temenni ka
rarına bağlanmıştır, 
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Gelir bütçesi : 

1946 yılı gelir bütçesinin, Hükümetçe (894 620 000) lira olarak tahinin ve tek
lif edilmiş olduğu yukarıda arzedilmişti. 1944 yılı içinde (883 518 000) lira top
lanmış olduğuna göre, 1946 yılı tahmini, 1944 yılının kesinneticesine nazaran 
(11 102 000) lira bir artış ifade etmektedir. 

Komisyonumuzca seçilmiş olan raportörler tarafından 1944 yılı ile 1945 yılının 
beş aylık süresi içinde toplanmış olan gelir miktarları esas tutularak gelir bütçesi bö
lüm ve maddelerinin her biri üzerinde ayrı ayrı yapılan incelemeler sonunda, Hü
kümetçe 1946 yılı gelir bütçesinin genel olarak itidalli ve samimi bir surette tah
min ve teklif edilmiş olduğu, önümüzdeki yılda iktisadi durumda olağanüstü 
bir değişiklik vukua gelmezse, tahmin olunan gelir miktarlarının elde edileceği 
neticesine varılmıştır. Genel durum böyle olmakla beraber raportörlerce yapılan 
incelemeler Hükümet tekliflerinin bazı kalemler üzerinde artırma veya eksiltme 
yapılmasını gerekli göstermektedir. Sebepleri gelir bütçesi raporunda ayrı ayrı ya
zılmış olan bu değişiklikler Komisyonumuzca ayniyle kabul edilmiş olup bunların 
tutarlariyle ilgili gelir tahminlerinin son aldığı şekiller aşağıda gösterilmiştir. 

B. 

1 

5 
6 
7 

16 
18 
22 

29 
Sİ 
40 

44 

45 
48 

54 
55 

M, 

2 

2 
1 
1 
2 
3 

5 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
1 

Gelirin çeşidi 

Sinai ve ticari teşebbüsler kazanç ver
gisi 
Ardiye ücreti 
İthalât muamele vergisi 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan madde
ler istihlâk vergisi-
İmalâttan alınan çeşitli maddeler is
tihlâk vergisi 
Nüfus harçları 
Tekel geliri 
Menkul1 mallar satış gelirleri 
Taksitle satılan gayrimenkuller satış 
geliri 
Radyo geliri 
Millî piyango geliri 
Tâvizlerden ve ikrazlardan geri alınan 
Kaldırılan vergiler artıkları 
Hizmet erbabından alman buhran ver
gisi 
Muvazene vergisi 
Tekel Maddelerinden alınan savunma 
vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Şekerden alman ek istihlâk vergisi 

Hükü
metçe tek
lif olunan 

7 000 000 

1 000 000 
1 400 000 

Komisyonca 
kabul olunan 

98 000 000 
275 000 

28 800 000 
7 650 000 

. 4 300 000 

3 100 000 

14 000 000 
30 000 

88 920 000 
6 000 000 

800 000 
1 500 000 
6 000 000 

200 000 
79 000 000 

40 000 000 
42 900 000 

80 620 000 
26 400 000 
56 700 000 

Artış 

800 000 

100 000 

100 000 

1 000 000 

100 000 
333 000 

50 000 
3 950 000 

200 000 
100 000 

1 090 000 
200 000 

Eksiliş 

2 000 000 
25 000 

350 000 

20 000 
1080 Cüû 
1 000 000 

200 0.0 

3 300 000 

8 023 000 7 975 000 
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Gelir bütçesinin diğer bölüm ve maddeleri için Hükümetçe teklif olunan mik
tarlar Komisyonumuzca ayniyle kabul edilmiştir. Hükümet teklifleri üzerinde 
yapılan yukarıki azaltma ve çoğaltmalar sonunda gelir bütçesi genel toplam? 
Komisyonumuzca (894 668 000) lira olarak bağlanmıştır. Bu miktar Hükümet 
teklifinden (48) bin lira fazladır. 

1946 yılı gelir bütçesi vesilesiyle, Hükümetçe toprak mahsulleri ve gümrük 
çıkış vergilerinin kaldırılması hususunda alınmış olan kararın memleket ekono
misi üzerindeki hayırlı tesirlerini belirtmeyi ve bu azimli ve cesaretli kararın
dan dolayı Hükümeti övmeyi Komisyonumuz bir ödev saymıştır. Gerçekten ola
ğanüstü durumun henüz sonu görülmediği bir zamanda genel bütçeye (125) mil
yon lira gibi çok önemli miktarda gelir sağlıyan bir kaynağın nispeten kısa sa
yılacak bir zaman içinde elden çıkmasını göze alabilmek öğünmeğe değer bir ma
hiyet arzetmektedir. Geniş bir vatandaş kütlesine daha rahat yaşama ve çalış
ma imkânlarını sağlamak bakımından memleket ekonomisindeki akisleri pek 
büyük olan. bu kararın, müstahsil vatandaşlarımıza sağlıyacağı fazla satmalına 
kabiliyetiyle. Maliyemize, bu kaynaktan kaybettiği geliri, dolayısiyle başka kay
naklardan karşılamak imkânlarını vereceği de tahmin olunabilir. Öteyandau 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Maliye teşkilâtı tarafından verginin tahakkuk ve tah
silinde harcanan emek ve giderlerin tasarruf edilmesi, Maliyemiz için, ayrıca ve 
önemli bir kazanç olarak telâkki edilebilir. 

Gümrük çıkış vergisinin kaldırılması hakkındaki karar da, evvelkinden daha 
az önemli değildir. F a n ı yılların-m 7'r"xl şartlarına fröre caiz ve- gerekli gi'HiV>n 
bu verginin, harp ertesi devresine girildikten sonra, hususiyle mamul ve mahsulle
rimizin yabancı memleketlere satışında güçlüklerle karşılaşıldığı sırada, devam 
ettirilmesi mümkün olamazdı. İhracatımızı teşvik bakımından ehemmiyeti meydan
da olan bu karar komisyonumuzun geçen yıl ki raporunda ileri sürülen teminniler-
den birinin tahakkukunu sağlamakta olması itibariyle de çok iyi karşılanmıştır. 

T ergi sistemimizde gerekli ıslahatın yanılması ve bu meyanda vergilerimizin 
salma ve toplama usullerinde gerekli düzeltmelerin sağlanması, memur ve hiz
metlilerden. alınmakta olan çeşitli vergilerin birleştirilerek daha hafif ve mutedil 
bir nispette alınması hususları hakkında, gecen yılki raporumuzda arzedilen te
menniler Maliye Bakanlığımızca ele alınarak gerekli incelemelere başlanmış ve bu 
mevzuda hazırlanan kanun tasarılarından bazılarının da Yüksek Meclise sunulmuş 
olduğu, Maliye Bakanının açıklamalarından anlaşılmış bulunmaktadır. Bu müna
sebette, 1945 bütçe raporunda sözü geçen esaslı konuların Hükümetçe ele alına
rak incelenmiş olduğunu burada belirtmek ve işbirliği zihniyetinin bir misali olan 
bu durumu komisyonunun memnuniyetle karşıladığını kaydetmek yerinde olacak
tır. 

Bütçe Kanunu tasarısı 

1. — 1, 2, 3 ncü madelerdeki rakamlar komisyonun indirme ve eklemelerine gö
re değiştirilmiştir. 

2, — Devlet yaylalarında otlatılan hayvanlar için ücret almmıyacağma dair olan 



— 129 — 
altıncı maddedeki hüküm 4797 sayılı kanuna alınmış olduğundan tasarıdan çıka
rılmıştır. 

J - " • • - . • • • • 

3. — Hükümet teklifindeki 14 ncü madde 13 ncü madde olarak ve şekil itiba
riyle değişiklik yapılarak yeniden yazılmıştır. 

4. — Kambiyo kararları ve işleri hakkındaki 17 nci maddedeki hüküm Başba
kanlığın esasen yetkisi içinde bulunduğundan lüzumsuz görülerek kaldırılmıştır. 

5. — Okul ders kitaplariyle diğer kitap ve dergilerin basımında kullanılacak 
kâğıtların gümrük resimlerinin indirilmesine dair olan 18 nci madde hükmü tatbi
katının zor ve hatta mahzurlu olacağı düşünülmüşse de bu hükmün bu yıl için 
de muhafazası ve ancak gelecek yıl tasarısından kaldırılarak yerine prim usulü
nün ikamesi ve bunun için de bütçeye ödenek konması temenniye değer görül
müştür. 

6. — Aynı yardım paralarının altışar aylık olarak iki taksitte ve emekli, dul ve 
yetimlere de tam olarak verilmesini sağlalamak maksadiyle 17 nci madde Meteoro
loji öğrencilerinin Devlet Demiryolları Meslek Okulunda okutma giderleri için de 
18 nci madde eklenmiştir. 

Hükümete başarılar diler Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunarız. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 
Eskişehir 
Y. Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Muğla 
77. 'Kitabe* 
•Trab:-iOii 

M. S. Anamur 
Zonguldak 
E. Erİşirg il 

Başkan V. 
Edirne 

M- N. Gündüzalp 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Çorum 

1. Eker 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H- Kortel 
Kütahya 

H. Peltemi 
Rize 

T. B. Balta 
Urfa 

E. Tekeli 
Zonguldak 

H- A. Kuyueak 

Sözcü 
Tokad 

/ / . N. Keşmir 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Diyarbakır 

İt. Bekit 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

/ . H. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 
S. îçöz 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Burdur 

Ş. Engineri 
Diyarbakır 

#. Uluğ 
Hatay 

H. Selçuk 
İzmir 

M. Birsel 
Mardin 

B. Erten 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Yozgad 

A. Sungur 
s 
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1946 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
HÜKÜMETİN T E K L Î F Î 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1946 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen 
(875 616 664) lirası âdi ve (115 000 000) 
lirası olağanüstü giderler için olmak üze
re (990 616 664) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1946 yılı âdi ve olağanüs
tü giderlerine karşılık olan gelirler bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(894 620 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (95 996 664) 
liranın (9 000 000) lirası büyük su işleri, 
(10 000 000) lirası demiryolları yapıları 
için 3483 ve 4625 sayılı kanunlara da
yanılarak yapılacak borçlanmalarla 
(26 996 664) 'lirası 4060 sayılı kanun 
gereğince elde edilecek paralarla ve 
(50 000 000) lirası da özel kanunu gere
ğince yapılacak uzun vadeli iç istikraz 
ile kapatılır. 

MADDE 4. — 1946 yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabın
dan başka yapılacak bağıtlarla kısa sü
reli avans almağa ve hesaplar açtırma
mağa ve ençok bir yıl süreli Hazine bo-
nonoları çıkarmağa Maliye Bakanı yet
kilidir. Ancak özel kanunların verdiği 
yetkiler dışında olmak üzere çıkarılan 
Hazine bonoları (25 000 000) lirayı ge
çemez. 

Banka ve ortaklıkların Hazineye ya
tırmak istiyecekleri paraları almağa 
ve karşılığında (100 000 000) liraya ka
dar Hazine bonosu vermeğe Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleriyle uzun süreli Devlet tah
villeri satın almağa veya bu karşılık
larla Hazinenin ortaklığı bulunan or-

BÜTCE KOMİSYONUNUN DE&lg-
TÎKtgî 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1946 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen 
(875 572 884) lirası âdi ve (115 000 000) 
lirası olağanüstü giderler için olmak 
üzere (990 572 884) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1946 yılı âdi ve olağanüs
tü giderlerine karşılık olan gelirler bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (894 668 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (95 904 884) 
liranın (9 000 000) lirası fröyük su işle
ri, (10 000 000) lira«ı d< ırûryoliarı ya
pıları için 3483 ve 4625 sayılı kanunlara 
dayanılarak yapılacak borçlanmalarla 
(26 904 884) ' lirası 4060 sayılı kanun 
gereğince elde edilecek paralarla ve 
(50 000 000) lirası da özel kanunu gere
ğince yapılacak uzun vadeli iç istikraz 
ile kapatılır. 

MADDE 4. — Avniyle kabul edilmiş
tir. 
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taklıklardaki katılma paylarını öde
meğe ve Bakanlar Kurulu karariyle bu 
türlü ortaklıklara ilişkin katılma senet
lerini satın almağa Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 5. — Dairelerin 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle aynı kanunun konusu dı
şında kalâTı memurları ve taşıtları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi gereğince yö
netimi gerekli geçici hizmetler için 
aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. 
Bunların kadrolariyle 3656 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesi hükümlerine uy
gun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu 
karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçe
siyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu 
bölümlerden alınacak kadroların elde
ki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 6. — Devlet yaylalarında 
otlatılan hayvanlar için kira, ücret ve 
başka adlarla bir şey aranmaz. 

MADDE 7. — Genel Muhasebe Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince: 

1. Gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (G) cet
veli; 

2. Vatani hizmet bölümünden ka
nunla bağlanmış aylıkları gösteren (Ç) 
cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeğe izin veren kanunları gös
teren (G) cetveli; 

4. Maliye bütçesindeki ihtiyat öde
neğinden aktarılacak bölümleri göste
ren (F) cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 
ncü maddesi gereğince geçici kabul yo
lundan faydalanacak eşyaya ilişkin (I) 
cetveli. 

Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Bakanlı
ğı tarafından yöneltilecek okul pansi-

tir. 
MADDE 5. — Ayniyle kabul elümiş-

MADDE 6, — Yedinci madde 6 neı 
madde olarak kabul edilmişir. 

MADDE 7. — 8 nci madde 7 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 



— 132 
Hü. 

yonları hakkındaki 1838 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2005 sayılı 
kanunun 2 nci maddesi gereğince öğ
rencilerden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 1946 ders yılı içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek 
üzere pansiyonu bulunan okullarda pa
rasız yatılı okutturulacak öğrencilerin 
sayısı (1650) olacaktır. Parasız ya
tılı öğrenci 915 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükümlerine göre alınır. An
cak lisesi olmıyan illerden imtihana is
tekli olanlar, imtihan kâğıtları incele
nirken ayrı bir grup sayılır ve bu il ço
cukları içinden de imtihanda en çok ba
şarı gösterenler parasız yatılı öğrenci 
olarak alınır. 

MADDE 10. — 2005 sayılı kanunun 
3 ncü ve 4668 sayılı kanunun 1 nci mad
deleri gereğince her yıl bütçe kanunu
na bağlanması gereken kadrolar bağlı 
(N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 2005 sayılı kanun 
gereğince açılmış olan pansiyonlar ge
lirlerinden (60 000) lira alınarak geliri 
yeter olmıyan pansiyonların açığını ka
patmağa verilebilir. 

MADDE 12. — 3803 sayılı Köy Ens
titüleri Kanununun 7 nci maddesi ge
reğince kullanılacakların kadroları ile 
ek görev tazminatları ve sağlık memur
ları ile birinci sınıf köy ebelerinin kad-
kadroları bağlı (K) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 13. — Bütçelerde geçen yıl 
borçları bölümlerindeki ödenekler üs
tünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları 
hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

1928 -1944 yıllarına ilişkin olup, Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu-

B. K. 

MADDE 8 . - 9 ncu madde 8 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 10 ncu madde 9 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 11 nci madde 10 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 12 nci madde 11 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 13 ncü madde 12 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 
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nan borçlar, 1946 yılı bütçelerinin gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümlerine Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 14. —1513,2248,2354, 2701, 
2808 ve 3523 sayılı kanunlarla ilgili borç
lardan ödenmesi gerekecek olanlarla ev
velce ödenmesi , gerektiği halde bugüne 
kadar alacaklılarına verilemiyen tahvil
lerin karşılıkları 1946 yılında da para 
ile ödenir. 

MADDE 15. — 459 sayılı Genel 
Mahsup Kanunu ile ilgili borçlar için 

verilecek tahvillerin, alacaklarına veril
mesinden önce zamanaşımına uğramış 
kuponlarının karşılıklariyle bunlardan 
100 liraya kadar olan borçların tamamı 
ve bundan üstün olanların 100 liradan 
aşağı parçaları 1946 yılında da para 
ile ödenir. 

MADDE 16. — 3656 sayılı kanunla 
eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1946 yılında kullanılamaz. Bu 
kadrolarda çalışmakta olanlar hakkında 
Memurin Kanununun 85 nci maddesi 
hükmü uygulanır. 

MADDE 17. — Gerek Devlet daire
leri için ve gerek kambiyo kararları hü
kümlerine göre gerekecek ihtiyaçlar 
için verilecek serbest dövizlere ilişkin 
olmak üzere, hazırlanacak cetveller Ba 
kanlar Kurulunun onayına sunulur. Bu 
cetvellerin bölümlerinde değişiklikler 
ve aktarmalar yapılması, yine Bakan
lar Kurulunun kararma bağlıdır. Kam
biyo teşkilâtının çalışması ve kambiyo 
işleri Başbakanın yakın deneti altında 
bulunur. 

MADDE 18. — Gümrük tarifesinin 
(328/A) pozisyonuna giren basım kâ
ğıtlarından gazete ve dergi basımmda 
kullanılmak üzere 2465 tonu ile okul 
ders kitaplarının ve öğretmenler için 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan 

B. K. 

MADDE 13. — 1513 sayılı kanunla 
ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek 
olanlarla evvelce ödenmesi gerktiği hal
de bugüne kadar alacaklılarına verile
miyen tahvillerin karşılıkları 1946 yılın
da da para ile ödenir. 

MADDE 14. — 15 nci madde 14 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 16 nci madde 15 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 18 nci madde 16 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 



— 134 — 
Hü. 

kitap ve dergilerinin basımında kulla
nılmak üzere (328/A. B) pozisyonlarına 
giren her çeşit basım kâğıtlarından 
(1 100) tonundan 1946 yılı içinde alına
cak gümrük resmi, kâğıtlarda beşer 
santimetre aralıklı filigran çizgileri 
bulunmak üzere 100 kiloda 50 ve istih
lâk vergisi de 100 kiloda 80 kuruşa in
dirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıt
lardan Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin. 
olanları filigranlı olmak şartının dışın
da olup, bunlar Bakanlık emrine veri
lir. Gazetelerle dergilere ilişkin olanla
rın dağıtılma şekli Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılır. 

MADDE 19. — 1980 sayılı Muvaze
ne Yergisi Kanununun 10 ncu madde
sinde yazılı süre 1 Ocak 1946 tarihinden 

B. K. 

MADDE 17. — 4599 sayılı kanun 
gereğince yapılan aynı yardımın altı 
aylık tutarını peşin olarak toptan öde
meğe Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu hükmün kimler hakkında tatbik 
olunabileceği ve istihkak esaslariyle te
diyenin ne zaman yapılacağı ve bunun
la ilgili sair hususat adı geçen kanun 
esasları içinde Bakanlar Kurulunca tes^ 
bit olunur. 

Emeklilerle dul ve yetimlere ait 
aynı yardımı bir misli artırmağa Hü
kümet yetgilidir. 

MADDE 18. — Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünce Devlet Demiryolları 
Meslek Okulunda okutturulacak öğren
ci sayısına göre her biri için tahsil, 
yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı 
olarak belirtilecek yıllık ücret bu kanu
na bağlı (A) işaretli cetvelin 153 ncü 
bölümündeki ödenekten ayrılarak bir 
taraftan Devlet Demiryolları 1946 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
vele gelir, diğer taraftan aynı kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelin (18) ne i bölü
münün (1) nci maddesine ödenek ola
rak kaydedilir. 

MADDE 19, — Ayniyle kabul edil
miştir. 



fîü. 

31 Aralık 1946 tarihine kadar uzatılmış
tır. 

MADDE 20. — 3634 sayılı Millî Sa
vunma Mükellefiyeti Kanununun 36 ncı 
maddesi gereğince Millî Savunma mü
kellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların 
1946 yılı alım değerleri (O) işaretli cet
velde ve 38 nci maddesi gereğince alına
cak motorlu taşıtların alım değerleri de 
(P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 21. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelin Devlet borçları kısmın
daki bölümlerinden başka bölümlere ak
tarma yapılamaz. 

MADDE 23. — Bu kanun 1 Ocak 
1946 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 24. -— Bu kanunu Maliye 
Bakam yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. R. Artunkal 
Dışişleri Bakam 

H. Baka 
Millî Eğitim Bakanı 

Yücel 

Adalet Bakanı 
R. Türel 
İçişleri Bakanı 

Hilmi Uran 
Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Bay 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Fuad Sinmn Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Suat H.tJrğüklü Ş. R. Hatipoğîu 
Ulaştırma Bakam Ticaret Bakanı 
«iv P. Cebuoy R. Karadeniz 

Çalışma Bakanı 
#r, & İrmak 

B. K. 

MADDE 20. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Ayniyle kabul edik 
mistir. 

MADDE 23. — Ayniyle kabul edik 
mistir. 

MADDE 24. — Ayniyle kabul edik 
mistir. 



Â - Cetveli 
kıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

İ 'V ! !4 

f • ' • 

i 

Dairelerin adları 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın G-enel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

ı Toplam 
Olağanüstü: 

Millî Savunma Bakanlığı 

GENEL TOPLAM 

Lira 

11 922 932 
1 074 301 
1 899 422 
2 771 769 

523 031 
6 479 108 

949 136 
1 512 284 
1 500 669 

20 627 481 
3 020 365 

149 890 000 
11 528 418 
18 399 950 
30 853 758 
4 777 398 

108 259 769 
234 286 715 
97 030 428 
79 394 953 
8 234 592 

32 791 707 
13 720 848 
26 880 124 
3 041 319 
2 160 595 
2 041 812 

875 572 884 

115 000 ÖÛÛ 

990 572 884 



1946 Yılı 

GİDER BÜTÇELERİ 





1 - Büyük Millet Meclisi 



Rapor 
9 . XI . 1945 

Büyük Millet Meclisinin 1946 yılı bütçe tasarısının incelenmesini bitirdim. Sonucunu bildiriyorum: 

Tasarının (11 061 530) lira tutan genel toplamı 1945 yılı on iki aylık bütçesine göre (1 623 476 > 
lira fazladır. Bu fark, bölüm ve maddelere konan rakamların ayrı, ayrı incelenmesi sonucunda her 
ödeneğin lüzumlu iş ve hizmetlerin mukabili olarak konulduğu görülmüştür. 

A) Bu ödeneklerden (1 400 000) lira gibi önemli bir kısmı olan B. Millet Meclisi yapısının 
hazırlanan ve 1946 yılı içinde ve eldeki plân ve projelere göre sarfı tasarlanan işler karşılığı ola
rak gösterilmiştir. 

B) Bu ödeneklerin, (223 476) lirasından (5 932) lirası 4598 sayılı kanuna göre gereken ve 
1946 yılında terfileri yapılacak memurlara verilmesi lâzımgelen üst derece maaş farklarıdır. 

C) îçinde bulunduğumuz olağanüstü haller dolayısiyle geçinmede rastladıkları zorlukların ve 
dışarıda elde edilen üstün kazançlar yüzünden gün geçtikçe bu işlere karşı çoğalan isteksizliğin 
önlenmesi düşüncesiyle de hizmetliler ücreti ödeneğine (37 159) lira raddesinde bir zam yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

D) Bildirildiğine göre tarihî kıymeti olan, maddi ve mânevi bakımdan yüksek değer taşıyan 
Millî .Saraylar meyanmdaki Beylerbeyi sarayının onarılmasına harcanmak üzere Millî Saraylar ter
tibine (122 864) liralık bir ödenek ilâve olunmuştur. 

E) Basımevinde eskimiş olmalarından zorluklarla çalıştırılan dört tane dzime makinesi yerine 
alınması zaruri olan yenileriyle yedek parçaları için basımevi giderleri ödeneğine (47 520) lira ko
nulmuştur. 

F) Geri kalan (10 001) lira fazlalığın da dayandıkları kanunlar icabı tahakkuk eden mec
buriyetler dolayısiyle çeşitli bölüm ve maddelerin bazılarına az miktarda zamlar yapıldığı gibi bağlı 

cetvelde gösterilen bazı bölüm ve maddelerde de (39 584) liralık bir indirme yapılmıştır. [I. II.] 

Yukarıdaki inceleme sonuçlarına göre Büyük Millet Meclisinin 1946 yılı bütçe tasarısı ile teklif 
olunan ödenek genel toplamının bir yıl içinde yapılması gereken ödev ve işler karşılığı olarak bö
lüm ve maddelerine konulmuş olduğu kanaatine vardığımı saygılarımla arzederim. 

Giresun Milletvekili 
, . ' • Münir Akkaya 

[I] . [II] 
Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

Posta ve telgraf memurlarının fazla ça
lışmalarına 
Memurların geçici tazminatı karşılığına 
Aynı yardım karşılığına 
Posta ve telgraf ücretine Toplam 39 584 
Telefon ve başka haberleşme giderlerine 
Giyim eşyası için 
Tedavi giderleri ve yolluklar 
Hizmetlilerin tekaüt aidatı karşılığına 

544 

1 596 
540 
970 

1 144 
3 000 

500 
1 707 

11 
12 
21 

1 
1 
3 

Satınalma 
Millî S. Genel giderleri 
Genel giderler 

12 000 
21 750 

5 834 

10 001 



ÖÜyük ICUet Meçte* — B — 

M. Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük kaklar 

I - Başkan ve üye ödenekleri' y 
ve yollukları 7 

Ödenekler 
1 Başkan ödeneği 
2 Üye ödeneği 
3 Başkanlık Divanı üyeleri taz

minatı 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat ve denetçi üc
reti 

1 Geçici tazminat 
2 Denetçi ücreti 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
1 Üyelerin yollukları 
2 Uluslararası Parlâmentolar 

Birliğine katılacakların yolluk
ları 

Bölüm toplan 

I I - Aylıklar, ücretler 
Aycıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 
2 Posta, telgraf ve telefon me

murlarına verilecek fazla çalış
ma hakları 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınea istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 409 9 272 9 272 

1 827 350 3 132 600 3 132 600 

14 007 24 010 24 010 

1 846 766 3 165 882 3 165 882 

544 800 544 800 544 800 
1 168 2 001 - 2 001 

545 968 546 801 546 801 

682 500 682 500 682 500 

1 6 000 6 000 

682 501 688 500 688 500 

163 640 293 604 293 604 
1 1 1 

163 641 293 605 293 605 

152 491 300 384 300 384 

44}. 1 300 1 300 

152 932 301 684 301 684 



M. 

6 
7 

1 
2 
3 
4 

Büyük Ittilet Mecîlaİ 
1945 

j - j Yılı 7 aylık 
Ipj ödeneği 

ödeneğin çeşidi Lira 

İ Ü - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178,4598,4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplanu 

17 990 

4 305 
584 
584 

94 080 

99 553 

3 509 351 

1946 yriı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 
nmea istenen kabul edilen 

Lira Lira 

32 436 

12 150 
1 500 
1 500 

161 820 

176 970 

5 205 878 

32 436 

12 150 
1 500 
1 500 

161 820 

176 970 

5 205 878 

8 

İkinci kısmı - Yönetim (lider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

9 
10 

1 
2 

1 

11 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri ve düşünül-
miyen giderler 
Sigorta 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve başka haberleşme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Başkanlık otomobili giderleri 

2 450 
5 840 
5 840 

20 000 

35 000 
1 700 

70 830 

1 480 

948 

5 166 

6 114 

4 958 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 

60 000 
1 700 

105 900 

2 500 

3 595 

10 000 

13 595 

8500 

4 200 
10 000 
10 000 
20 000 

60 000 
1 700 

105 900 

2 500 

3 595 

10 000 

13 696 

8600 



Büyük MjUlet Meclisi — 7 — 

ödeneğin çeşidi 

Satmalına 
Bölüm toplam 

Millî saraylar giderleri 
Genel giderler 
Aydınlatma, tören, olağanüstü 
giderleri 
Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

H - özlük haklar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

. : . — : ^ 
ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Basımevi giderleri 
İşletme giderleri 
Satınalmacak dizme makinesi 
karşılığı 
Satınalmacak yedek parça kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 000 0 0 

16 958 8 500 0 

85 000 125 000 125 000 

16 800 28 800 28 800 
45 000 200 000 200 000 

146 800 353 800 353 800 

588 1 000 1 000 
875 1 500 1 500 

1 463 2 500 2 500 

12 000 15 000 15 000 

1 460 3 000 3 000 

527 105 504 795 504 795 

15 169 26 000 26 000 

0 39 600 39 600 

0 7 920 7 920 

15 169 73 520 73 520 



8 — Büyük Mfillet Meclisi 

B. M. ödeneğin çeşidi 

17 Kitaplık giderleri 
18 Uluslararası Parlâmentolar 

Grupu giderleri 
1 Uluslararası Türk Grrupu gi

derleri 
2 Uluslararası Parlâmentolar 

Birliğine katılma payı 

Bölüm toplamı 

19 Bahçe giderleri 
20 Tören ve ağırlama giderleri 
21 Koruyucu asker müfrezesi gi

derleri 
1 Aylıklar 
2 Geçici tazminat 
3 Genel giderler 

Bölüm toplamı 

22 4367 sayılı kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayını karşılığı 

I I - Geçici olanlar 
23 Yapı ve onarma işleri 
24 3090 sayılı kanun gereğince 

yapılacak Meclis binası yapı 
giderleri ve kamulaştırma kar
şılığı 

25 Tesisler ve demirbaş 

III - Çeşitli olanlar 
26 4644 sayılı kanun gereğince 

ödenek emekli keseneği karşı
lığı 

27 Yabancı bahçe uzmanı 

Üçüncü kısım toplamı. 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Baskanlrk Diva- Komisyonca 

ödeneği nınea istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 500 6 000 6 000 

998 1 700 1 700 

1 700 1 700 1 700 

2 698 3 400 3 400 

32 100 55 000 55 000 
1 460 2 500 2 500 

8 652 15 808 15 808 
994 1 704 1 704 

69 195 112 786 112 786 

78 841 130 298 130 298 

4 900 8 400 8 400 

29 170 50 000 50 000 

2 100 000 5 000 000 5 000 000 
2 340 4 000 4 000 

6 429 12 738 12 738 
3 000 4 000 4 000 

2 279 607 5 349 856 5 349 856 



ttfrtik Mtot Meolüd ~ $ — 
1945 1946 yılı için 

Yüı 7 ayhk Başkanlık Diva- Komisyonca 
ödeneği nmca istenen kabul edilen* 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

* 
Dördüncü kısım - Borçlar *.$}.[) 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

. * < * « » - • • -

500 

500 
1 

501 

1 0O1 

- • • ' • 

500 

500 
1 

501 

1 001 

• 

500 

500 
1 

501 

1 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 6 047 064 11 061 530 11 061 530 

3 509 351 

257 105 

2 279 607 

1 001 

5 205 878 

504 795 

5 349 856 

1 001 

5 205 878 

504 795 

5 349 856 

1 001 





2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 
9 . XI . 1945 

İ946 yılı için hazırlanan ve tarafımdan incelenmesi bildirilen Cumhurbaşkanlığı bütçe tasarısı 
üzerinde gereken incelemeler yapılmıştır. 

Genel toplamı (1 070 987) liradan ibaret olan bu tasarmın geçen 1945 yılının oniki aylık tuta-
riyle kıyaslanmasında (14 076) lira bir artış görülmekte isede bu artışın (2 076) lirasının haşmet
liler kadrosuna eklenmesi gereken bir metrodotel ücretinin karşılığından ve (12 000) lirasının da 
Ödeneği olmamasından geçmiş senelerde ödenemiyen telefon konuşmaları borçlanndan ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Esasen bu tasarının genel giderleri tertibine konan miktardan gaynlarınm aylıklarla ücret ve 
yardımlan ihtiva eden ve her birinin de kanunlara dayanan ölçülü ve hesaplı rakamlardan ibaret ol-
malan gözönünde bulundurulduğu takdirde (1 070 987) liranın bir sene içinde yapılması gereken 
hizmetlerin karşılığı olduğu kanaatına vardığımı saygılanmla arzeylerim. 

- • •-• "_ ' • • • ' . - ,' Giresun Milletvekili 



- i â -
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Başkanlık Diva- Komisyonca 
ödeneği mnca istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi L i r a Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Cuhurbaşkaııhğı ödeneği 
Cumhurbaşkanlığı ödenek vo 
tazminatı 
Asıl ödenek 
Olağanüstü ödenek 
Tazminat 

Bölüm toplamı 

, 38 113 
53 359 
17 360 

108 832 

65 336 
91 472 
29 760 • 

186 568 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

I I - Avlıklar, ücretler, ödenek
ler 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 

Bölüm toplamı 

Yaverler ve başdoktor ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 

42 125 
1 

42 126 

8 941 
85 361 
3 031 

70 785 
1 

70 786 

15 327 
148 502 

5 196 • 

70 785 
1 

70 786 

15 327 
148 502 

5 196 
4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

L 

Bölüm toplamı 

1 500 
1 500 
1 000 

15 960 

19 960 

2 568 
1 500 
1 000 

27 540 

32 608 

2 568 
1 500 
1 000 

27 540 

32 608 

Birinci kısım toplamı 268 251 458 987 458 987 

İkinci kısım • • • ; " . • ' . ': • Î -" ^ - • • « ;.; * î v ı : **X'$:lf: 

Genel giderler, memur ve hiz
metliler besleme giderleri 350 000 600 000 600 000 



Cumhtırbajşkajlîıği 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Başkanlık Diva- Komisyonca, 
ödeneği ımıea istenen ' kabul edilen 

ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

Tahsisatsız, geçmiş yıllara ait 
telefon mükâlemesi borçları 
için 0 12 000 

ikinci kısım toplamı 350 000 612 000 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım topLamı 

İkinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

268 251 

:150 o<H) 

618 251 

458 087 

012 000 

1 070 987 

458 9Ş7 

000 000 

1 058 967 



3 - Sayıştay 



Rapor 
9 . XI . 1945 

Sayıştaym 1946 yılı Bütçe tasarısı incelendi: 

1945 yılı 7 aylık Bütçesinin seneliğe iblâğı suretiyle yapılan mukayeseye göre 1946 yılı bütçe ta
sarısı geçen seneye nazaran (47 893) lira noksandır. Bu noksanlık ve bazı bölümlerde görülen faz
lalığın mucip sebepleri aşağıda belirtilmiştir : 

39 ncu memur aylıkları bölümünde bulunan ödenek yekûnu 1945 yılı yedi aylık Bütçesine naza
ran (2 728) lira fazladır. Bu miktar 4598 sayılı kanun gerekince 1946 senesinde ehliyetlerine bina
en aylıkları artırılacak memurların maaş farkı karşılığıdır. 

40 ncı bölüme konulan hizmetliler ücreti 1945 bütçesinin 12 aylığına göre (499) lira noksandır. 

41 nci geçici tazminat bölümünde 1946 senesinde terfi edecek memurların tazminat farkı miktarı 
olan (876) lira ilâve edilmiştir. 

42 nci bölümün birinci maddesini teşkil eden zammı elyevm Sayıştayda memurlar için ayda 1600 
ve ücretli hizmetliler için de 40 ki: ceman 16401ira ödenmektedir. Seneliği (19 680) lira eden bu 
miktar ile ileride vukuu melhuz doğum nazarı itibara alınarak (20 640) lira konulmuş ise de bun
dan 140 lirasının tenzili muvafık olur. 

Bu bölümün ikinci maddesine konulan (5 000) lira yerine yedi aylık Bütçeye konulan (3 000) 
lira ile idaresi kaabil görülmekle buradan (2 000) liranın tenzili Sayıştay Başkanının da muvafa
katiyle münasip görülmüştür. 

3 ncü maddeye konulan (3 000) lira öl m yardımı ödeneği geçen seneye göre 426 lira noksandır. 

42 nci bölümün 4 ncü maddesindeki aynı yardım ödeneği (1 980) lira fazla ise de memur ve 
hizmetlilerin adedine göre hesap edilen bu miktarınkabulü muvafık görülmüştür. 

43 ncü bölümünün birinci kırtasiye maddesine konulan (12 000) lira 1945 senesi bütçesine na
zaran 1335 lira noksandır. 

Bu bölümün 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerinde değişiklik yoktur. 

44 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümündeki ödenek 1945 senesine nazaran (1 000) lira noksan 
konulmuştur. 

45 nci bölümün birinci maddesindeki posta ve telgraf ücretleri P. T. T. İdaresinin gönderdiği 
talepnameye göre konulmuştur. 

Bu bölümün 2 nci telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri ödeneğine yapılan 1983 lira 
zam şimdiye kadar yapılan sarfiyata göre zaruri görülmüştür. 

46 nci bölümdeki Başkanlık otomobili giderlerine onarma dolayısiyle (750) lira bir zam yapıl
mıştır. 

47 nci bölümde 1944, 1945 senelerine nazaran fark yoktur. 

48 nci bölümde 1945 senesine nazaran (2 500) lira noksan vardır. Bu noksalnık hizmetlilere 
bu sene palto yapılmıyaeağmdan ileri gelmektedir. 

4598 sayılı kanun gereğince memurlara yapılacak tedavi ve yol masrafları için (295) lira faz-
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lasiyle 49 ncu bölüme konulan (8000) lira ödenek şimdiye kadar yapılan masrafa göre gerekli gö
rülmüştür. 

50 nci bölümün birinci maddesine konulan kitap bedeli 1944 ve 1945 senelerinin aynı olup ikinci 
maddedeki baskı ve yayım giderlerine tab'iye masraflarının artmasından dolayı (750) lira fazla 
konulmuştur. 

51 nci onarma masrafı 1945 senesinin aynıdır. 

52 nci bölümde konulan (60 000) liralık tahsisat Sayıştayın altında bulunan Evrak mahzenine 
su hücum etmekte bulunduğu ve bunun giderilmesi zaruri görüldüğü cihetle Bayındırlık Bakanlığı
nın keşfi mucibince yapılacak dranaj karşılığı olarak (60 000) lira konulmuştur. 

53 ve 54 ncü bölümlerdeki miktar 1944 ve 1945 seneleri giderlerine uygugndur. 

55 nci bölüme konulan 100 lira geçen yıl borçlarının karşılığı olduğundan aynen kabulü. 

56 nci bölüme konulan (1 500) liranın Sayıştay Başkanının mütalâasiyle tamamen tenzili mu
vafık görülmüş olmakla bu Bütçe tasarısının tekliften (3 640) lira noksaniyle (1 117 651) lira 
olarak kabulü Komisyonun yüksek huzuruna takdim olunur. 

Yozgad Mületvekili 
8. tçöz 
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B. M. 

Sayıştay Başkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Baskaıılrk Diva- Komisyonca 

ödeneği nnıea istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

39 

0 

40 

Birinci kımm - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Avlıklar, ücretler 

1 
2 

0 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ücret farkı 24.78x1.2 
Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

428 655 
1 

428 656 

127 
21 743 

21 870 

737 564 
1 

737 565 

0 
36 989 

36 989 

737 564 
1 

737 565 

0 
36 989 

0 

II - Başka haklar 
41 Geçici tazminat 
42 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka

nunlar gereğince verilecek zam 
ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 Ölüm yardımı 
4 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

50 783 87 936 87 936 

11 500 
3 000 
2 000 

37 800 

54 300 

555 609 

20 640 
5 000 
3 000 

66 780 

95 420 

957 910 

20 500 
3 000 
3 000 

66 780 

93 280 

955 770 

İkinci kısım - Yönetim (lider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
43 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Avdmlatma 

7 875 
3 500 
2 333 

12 000 
6 000 
4 000 

12 000 
6 000 
4 000 



Sayıştay Başkanlığı —19 — 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Başkanlık Diva- Komisyonca 
ödeneği nınea istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira lira 

48 
49 

50 

4 Isıtma 10 000 10 000 10 000 
5 öteberi ve düşünülmeyen gi

derler * ' 4 083 7 000 7 000 

Bölüm toplamı 27 791 39 000 39 000 

44 Basılı kâğıt ve defterler 8 750 14 000 14 000 
45 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 1 925 3 231 3 231 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 2 333 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 4 258 9 231 9 231 

46 Başkanlık otomobili giderleri 2 480 5 000 5 000 

I I - özlük olanlar t . • ' * ? . . 
47 Yolluklar 

1 
2 

1 
2 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 
. • > i.« „ 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi ve yollukları 

ikinci kısım toplamı 

üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Kitap ve dergiler gideri 
Satmalına karşılığı 
Kararlar dergisi, kâğıt, baskı 
ve yayım giderleri 

Bölüm toplamı 

1 170 
1 170 

2 340 

8 500 

4 500 

58 619 

300 

875 

1 175 

2 000 
2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

85 231 

500 

2 250 

2 750 

2 000 
2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

85 231 

t 

500 

2 250 

2 750 



Sayıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Onarma 

11 - Süreksiz olanlar 
Sayıştay mahzeninde yapıla
cak yerli dolaplar gideri 
Sayıştay binası etrafında yap
tırılacak dranaj bedeli 
Kurs giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Tiira 

5 250 

109 937 

0 
1 925 

1946 yılı 
fiaşkarıbk Dîva

rı mea istenen 1< 
Lira 

9 000 

0 

60 000 
3 300 

için 
Komisyonca. 
;ahuJ edilen 

Lira 

9 000 

0 

60 000 
3 300 

III-Çeşitli olanlar 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 1 500 1 500 

Üçüncü kısmı toplamı 119 787 76' 550 

Dördiinrü kısmi - Harçlar 

Geçen yıl borçları 2 190 100 100 
1940 - 1943 borçlan 1 568 1 500 0 

Dördüncü kısım toplamı ;î 758 1 000 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım tonlaını 

GENEL TOPI4AM 

555 009 

58 019 

119 787 

:\ 758 

737 773 

1)57 910 

85 2:-tt 

76 550 

1 600 

1 121 291 

955 770 

85 231 

76 550 

100 

1 117 651 



4 - Başbakanlık 



Rapor 
14 . XI . 1945 

başkanlığa ait 1946 yılı bütçe tasarısının incelenmesi ödevi ile sorumlandığnn için gereken ince
lemelerin sonucunda geçen yıl giderlerinden fazla görülen ödeneklerin mucip sebepleri aşağıya ya
zılmıştır: y 

1. — Memurlar aylığı bölümünde görülen (1 860) lira fazlalık 4598 sayılı kanun gereğince bir 
üst dereceye yükseltilecekler ile tazminat alacakların aylık farklarından (1); 

2. — Hizmetliler ücreti bölümünde görülen (4 140) lira fazlalık kadroda yapılan değişiklikler
den ve kadroya bir şoför ile bir odacı eklenmesin den (2); 

3. — Geçici tazminat bölümünde görülen (623) lira fazlalık bir üst derece aylrk alanların tazmi
nat farklarından (1 numaralı cetvelde); 

4. — Merkez büro giderleri bölümünün birinci kırtasiye maddesine 500 lira zammın kâğıt fiyat
larının yükselmesinden; 

5. — Döşeme ve demirbaş bölümüne yapılan (1 130) lira zam evrak ve muamelât, yazı işleli ka
lemleri için dosya dolapları ve yazıhaneler ile yolhalısı alınması ihtiyacından 

6. — Aynı bölümün 3 ncü maddesindeki (95) lira zam ampul fiyatlarının artmasından 5 nci mad
deye konulan (572) lira zam öteberi alınması ihtiyacından; 

7. — İller büro giderleri bölümünün 4 ncü ısıtma maddesine konulan (822) lira zam İstanbul'da 
yapılan yeni arşiv binasındaki kalorifer için alınacak kömürden; 

8. — Taşıt giderleri bölümünün 1 nci başbakan otomobilleri gideri maddesine yapılan (1 285) lira 
zam yapılacak bazı onarmalardan; 

9. — Basımevi giderler bölümünün 1 nci ücret ve gündelikler maddesindeki (19 239) lira fazla
lık yeniden alınmasına ihtiyaç görülen 3 basın makinelerinin işletilmesi için almacak makinist ve iş 
çilerin gündelikleri karşılığından; 

10. — Mamul ve iptidai maddesine yapılan (2 857) lira zam kâğıt fiyatlarının yükselmesinden; 

11. — işbu bölümün 4 ncü maddesine yapılan (4572) lira zam almacak makinalann diğer işlet
me ve yönetim giderlerinden; 

12. — Tasarının son kesimine konulan (6 000) lira ödenek 3827 numaralı kanun mucibince Maliye 
bakanlığı bütçesinde bulunan özel bölüme geçirilmek üzere satınalınacak 2'motosiklet bedeli kar
şılığından ileri gelmiştir. 

13. — Diğer bölümlerde ise genel olarak (5 658) lira bir eksiklik görülmüştür. 

14. — Maliye Bakanlığı bütçesinin 407 nci bölümünün ikinci maddesine konulan (7 000) lira 
3827 numaralı kanun mucibince 1946 yılında satın alınması gereken iki motosiklet bedeline karşılık 
olup ancak yukariki kanuna göre beher motosiklet bedeli (3 000) lira olacağından bu maddeden 
(1 000) lira indirilecektir. 

Yukarıdaki incelemelerden anlaşılacağına göre işbu bütçe tasarısında görülen fazlalık (45 780) 
lira ve noksanı (5 658) liradan ibtret olup şu hale göre 1945 yılı bütresine nazaran hakiki fazlalık 
(40 122) liradan ibaret bulunmasına ve bütün bölüm ve madlelerdeki ödeneklerin her biri görülen lü
zum ve ihtiyaç üzerine yapılan zamlardan ileri gelmesine binaen 1946 yılı Başbakanlık bütçesinin Yük
sek Komisyonca onanması muvafık olacağı kanaatinde bulunduğumu saygılarımla arzeylerim. 

Giresun Milletvekili 
y j r , M. Akkana 



Başbakanlık — 23 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

liiviııvi kısım - Anlık' ücret, 
öf-nıek re benzrri özlük hukhır 

57 
58 

1 
2 

I - Başbakan ödeneği, 
ve ücretler 

Başbakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 

Bölüm 

aylıkla r 

toplamı 

5 411 

117 075 
1 

117 076 

9 272 

202 560 
1 

202 561 

' 

9 272 

202 560 
1 

202 561 

59 Hizmetliler ücreti 28 834 53 570 53 570 

60 
61 

1 
2 
3 
4 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Ayni yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

9 919 

3 969 
3 000 
2 500 

17 745 

27 214 

188 454 

17 628 

6 500 
5 000 
4 000 

29 700 

45 200 

328 231 

17 628 

6 500 
5 000 
4 000 

29 700 

45 200 

328 231 

ikilin* kıtım - Yönetim (jirlerleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
62 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasive 1 750 3 500 3 500 
2 Döşeme ve demirbaş 2 841 6 000 6 000 
3 Aydınlatma 120 300 300 
4 Isıtma 1 1 1 
5 öteberi giderleri 2 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 6 712 13 801 13 801 



Başbakanlık 

Ödeneğin çeşidi 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1945 
Vtlı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

177 
469 

58 
250 
175 

1 069 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

Basılı kâğıt ve defterler 1 000 1 750 1 750 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Başbakanlık otoı nobi Heri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

9 485 

5 500 

14 985 

4 500 
6 000 

10 500 

16 738 

11 000 

27 738 

9 000 
10 000 

19 000 

16 738 

11 000 

27 738 

9 000 
10 000 

19 000 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
(leçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

300 
875 • 

1 175 

4 500 

515 
1 500 

2 015 

6 500 

515 
1 500 

2 015 

6 500 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 088 3 580 3 580 

İkinci kısım toplamı 42 029 77 034 77 034 



B. M. 

70 
1 
2 
3 
4 

71 

BaşbaKaaiiK 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Basımevi giderleri 
Ücret ve yevmiye 
Mamul ve iptidai maddeler 
Demirbaşlar 
Diğer işletme ve yönetim gi
derleri 

Bölüm toplamı 

örtülü ödenek 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

-

40 694 
45 000 
11 780 

9 000 

106 474 

1 250 000 

— zo — 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

- • 

89 000 
80 000 
20 000 

20 000 

209 000 

2 141 000 

Lira 

>> 

89 000 
80 000 
20 000 

20 000 

209 000 

2 111 000 

II - Geçici olanlar 
72 Türlü belge saklaklannm ayır

ma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 26 250 44 500 44 500 

73 3558 sayılı kanun gereğince ya
pılacak Devlet Basımevi proje • 
giderleri 1 1 1 

74 4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşı
lığı 1 250 2 000 2 000 

Üçüncü kısım toplamı 1 383 975 2 396 501 2 366 501 

Dördüncü hısım - Borçlar 

75 G-eçen yıl borçları 1 1 1 
76 Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yılları borçları 1 1 1 
2 1928 - 1940 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Dördüncü kısım toplamı 



*v ıtaçoajauuıjc 

M. Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
ÎÂTfi, 

18$ 454 

42 029 

1 383 975 

3 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lt?» Lira 

328 231 

77 03f 

2 396 501 

3 

328 231 

77 034 

2-366 501 

3 

3827 sayılı kanun gereğince sa-
tınalınacak taşıtlar karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı bütçe
sine aktanlacak olan 0 6 000 

Kısımlar toplamı 1 614 461 2 801 769 2 771 769 

GENEL TOPLAM 1 614 461 2 807 769 2 771 769 
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Rapor 
8 . XI . 1945 

1946 malî senesi Danıştay masraf bütçesi tetkik olundu. Bu bütçede 1945 senesinin 12 aylrk 
bütçesine nazaran 3 942 lira bir fark ile 491 844 lira olmak üzere bağlanıldığı görülmekle bu faz
lalığın hangi fasıl ve maddelere ve ne sebebe mebni yapıldığı incelendi. 77 nci bölümün 1 nci me
murlar aylığı maddesinde fark görülememiştir. 78 nci fasıldaki 2 911 lira fazlalık uzun seneler-
denberi hizmet etmekte oldukları halde zam görmiyen ve diğer devairdeki emsalleri derecesinde 
ücret almaları muvafık görülen odacı, şoför, daktilo gibi bazı hizmetlilere yapılan zamdan ötürü
dür. 79 *ncu fasılda fazlalık yoktur. 80 nci faslın çeşitli maddeleri tahsisatı yekûnundan 3 543 
lira indirilmiştir. 5 maddeyi ihtiva eden 81 nci merkez büro giderleri faslının 1 nci kırtasiye mad
desine 1 080, ikinci döşeme ve demirbaş maddesine 515, dördüncü ısıtma maddesine 875 ve 5 nci 
öteberi giderleri maddesine dahi 929 ki ceman mezkûr fasla 3 399 lira fazla tahsisat konulmuş 
ve yapılan zamların eşya fiyatlarında görülen yükselmeden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

82 nci fasılda zam yoktur. 83 ncü posta, telgraf ve telefon ücretlerindeki fark, dairesinin verdi
ği hesaba müstenittir. Malzeme pahalılığı ve tamir ücretlerinin artması yüzünden Başkanlık oto
mobil tamir faslına 215 lira fazla verilmiştir. 85 nci bölümün 1 nci maddesinde bir fark olmayıp 
2 nci maddesinde bir lira zam vardır. 88 nci faslın kitap satınalma maddesinde 8 ve 2 nci karar
lar dergisi baskı ve yayın maddesinde de 52 ki ceman 60 lira zam vardır. Bütçe fasıl ve madde
lerinde şu suretle tetkikat yapıldıktan sonra Danıştay Başkanlığınca izhar olunan aşağıdaki husu
sun yüksek komisyona arzı muvafık görülmüştür. 

Şöyle ki : Maliye Bakanlığı Danıştay bütçesinde fasıllar üzerine serpilmek üzere toptan 491 844 
lira tahsisat vermiştir. Bu tahsisata 77 nci faslm 1 nci memurlar aylığı maddesinde geçen sene ol
duğu gibi bu sene de 354 869 lira ayırmıştır. Danıştay Muhasebe Müdürlüğünce bilâhara yapılan 
incelemede bir üst derece aylık alanlarla ileride bu derecede aylık alacaklara verilecek zamların 
dâhili hesap edilmemiş olması yüzünden bilâhara müşkülâta düşüleceği cihetle bu fasla 5 621 lira 
ilâvesiyle faslın 360 490 ve aynı sebebe binaen 7f> ncu geçici tazminat faslına da 384 lira zamla bu 
fasıldaki tahsisatın da 40 284 liraya çıkarılması icabettiği ve bu hesaba nazaran bütçe yekûnuna 
6 005 liranın daha ilâvesi lüzumu anlaşılmakta bulunmuş ise de keyfiyetin rapora derciyle yüksek 
komisyonun takdirine arzı daha uygun görülmüştür. 

Raportör 
Yozgad Milletvekili 

S.lçö» 



M. 

Danıştay ftaşkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 
2 

\ 

1 
2 
3 
4 

> 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

207 007 
1 

207 008 

11 060 

23 275 

2 983 
3 000 
6 000 

14 070 

26 053 

267 396 

354 869 
1 

354 870 

21 871 

39 900 

5 000 
4 000 
8 000 

24 120 

41 120 

457 761 

360 490 
1 

360 491 

21 871 

40 284 

5 000 
4 000 
8 000 

24 120 

41 120 

463 766 

İkinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
Ö Isıtma 
4 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1 120 
1 741 
685 

2 300 
1 500 

3 000 
3 500 
1 170* 
4 818 
3 500 

3000 
31 500 
1 170 

0 
3 500 

7 346 15 988 39 170 
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B. M. 

83 

1 
2 

_ fraıııştay Başkanlığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

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

Bölüm toplamı 

702 

474 

1 176 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 942 

1 000 

2 942 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 942 

1 000 

2 942 

84 Başkanlık otomobili giderleri 2 500 4 500 4 500 

I I - Özlük haklar . . . . . _ . . . . . . . 
85 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 292 500 500 
2 Geçici görev yolluğu 437 750 750 

Bölüm toplamı 729 1 250 1 2&0 

86 Giyecekler 2 220 3 800 3 800 
87 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 117 1 900 1 900 

İkinci kısum toplamı 15 921 31 810 54 992 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri : 

I I I - Çeşitli olanlar 
88 Kitap ve dergi giderleri 

1 Satmalma karşılığı 287 500 500 
2 Kararlar dergisi, kâğıt, baskı 

ve yayın giderleri 553 1 ÖÖÖ 3 tSöO 

Bölüm toplamı 840 1 560 3 500 

89 4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşı-
lığı 450 770 770 



Danıştay Başkanlığı — 31 — 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 1 1 1 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçları 1 1 1 
1928 -1940 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 267 396 457 761 463 766 

îkinci kısım toplamı 15 921 31 810 54 992 

Üçüncü kısım toplamı 1 290 2 270 4 270 

Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 284 610 491 844 523 031 





6 - Basın ve Yayın G. M. 



Rapor 
19.XI.1945 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 1946 yılı bütçesini inceleyerek elde ettiğim sonuçları aşağıdaki 
sıra içinde Komisyonun mütalâasına arzediyorum: 

Birinci kısım : 1946 yılı bütçesinin geçen yıl bütçesiyle karşılaştırılması ve genel görüşler. 

İkinci kısım : Bölüm ve maddelerdeki ödeneklerin incelenmesi ve bunlar hakkında düşünceler. 

Üçüncü kısım : Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevlerine dair incelemeler. 

Birinci kısım 
1946 yılı bütçesnin geqen yıl bütçesiyle karşılaştırılması ve genel görüşler 

Basm ve Yayın, Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesi (6 547 108) lira olarak tesbiıt edilmiş bu
lunmaktadır. Bu miktarı geçen yılın yedi aylık bütçesinin oniki aylık tutarı olarak hesaplanmış 
miktarı olan (6 892 678), lira ile karşılaştırdığımız zaman bu yıl için zahiren (345 570) liralık bir 
tasarruf temin edilmiş gibi görünüyorsa da geçen yılın yedi aylık bütçesi, içinde «Yeni" fiadyo istas
yonlarının kurulması» için verilmiş olan (2 336 000) liranın da oniki .aylığı hesap Şdîİmiş oldu
ğundan hakiikî bir mukayese temin edilememektedir. Bmaenaleyh bu yıl ve geçen yıl bütçelerine 
konmuş bulunan yeni radyo istasyonları kurulması ödenekleri çıkarıldıktan sonra yapılan bir karşı
laştırma sonunda Genel Müdürlüğün 1946 bütçesinde, geçen yılın oniki aylık bütçe tutarına nis
petle (915 601) liralık fazla ödenek istenildiği görülmektedir. 

Bu fazla ödeneklerin bilhassa aylıklar ve ücretler, yönetim giderleri, yolluklar ve yayın ve 
propaganda giderleri içinde toplanmış bulundukları müşahede edilmiştir. Bölümlerin ve madde
lerin incelenmesi sırasında her biri hakkında düşüncelerimi arzedeceğim. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün umumî faalyeti ve ifa etmekte olduğu hizmetler gün geç
tikçe artmakta ve özel bir önem ve değer almaktadır. Genel Müdürlüğün bu hizmetlerini artan 
bir titizlik ve başariyle daima iyiye ve daha iyiye doğru götürmek gayretiyle ifa etmekte olduğunu 
burada açıklamağı kendim için bir ödev sayarım. Şurasını da işaret etmek lâzımdır ki, Genel Mü
dürlük hizmetlerimin pek çoğu özel ihtisaslara lüzum gösterdiğinden Barem Kanunu çerçevesi için
de memur bulmak ekseriya büyük zorluklar doğur makta ve bu yüzden kadroları mevcut birçok me
muriyetler (Şube müdürlükleri ve muavinlikleri gibi) münhal kalmaktadır. Bu bakımdan (D) 
cetvelinin diğer dairelere nispetle daha fazla kullanılması Basm ve Yayın Genel Müdürlüğü için 
bir zaruret halindedir. 

İkinci kısım 
Bölüm ve maddelerdeki ödeneklerin incelenmesi ve bunlar hakkında düşünceler 

I - Aylıklar, ücretler, ödenek ve benzeri özlük haklar: 

92. — Aylıklar: Bütçe tasarısının birinci kısmını teşkil eden aylık, ücret, ödenek ve benzeri öz
lük haklar arasında aylıklar için ayrılan ödenekte geçen yıla göre 87 407 lira bir fazlalık görülmek
tedir. Bütçe tasarısının gerekçesinde verilen izahlar arasınla bu yıl L. cetvelinden çıkarılıp fiili 
kadroya alman 70 liralık iki basm ataşesi, 50 liralık iki ataşe muavininin aylık ve temsil ödenekleri 
ile fen heyetinin 60 liralık bir mütercimi ve radyo dairesi müdürlüğünün 70 lirtlık bir raryo istas
yon müdür muavini kadrosuna katî lüzum bulunduğu kanaatine varılmıştır. Bu suretle aylıklar 
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toplamı 519 535 lirayı bumlaktadır. Bunların dışında 4598 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince ücretten 
maaşa geçenlerin müktesep haklariyle kadrosuz ter filer farkı karşılığı alakadar dairece 21 176 lira 
olarak tesbit edildiği halde Maliye Bakanlığının bu miktarı 38 136 liraya çıkardığı görülmüştür. 
İki rakam arasında görülen 16 960 liranın Maliye Bakanlığınca hangi hesaba dayanıltrak konllduğu 
anlaşılamamış bulunduğundan bu hususta Maliye Bakanlığının mütalâası dinlendikten sonra lüzum 
olmadığı anlaşıldığı takdirde adı geçen 16 960 liranın aylıklar öleneğinden indirilmesi muvafık 
olur. Bundan başka bütçe tasarısı gerekçesinde de işaret edildiği gibi geçen yıl yedi aylık bütçesinin 
on iki aylık tutarı 470 264 lira olması gerektiği halde Maliye Bakanlığınca 481 947 lira olarak ka
bul edilmiş ve aradaki farkın behemehal bu yıl bütçesine konulması istenmiştir. Bunun da sebepleri 
bizce meçhuldür. Bu suretle tahassül eden 11 683 liralık farkın da lüzumu açıklanmalığı takdirde 
aylıklar ödeneninden indirilmesi lâ-zım gelir. Her iki indirme yapıldığı takdirde aylıklar ödeneğinin 
540 71 % lira ile karşılanması kabil olacaktır. 

§5. — Hizmetliler ücreti: Hizmetliler ücreti bölümünde geçen yıla nazalan bu yıl 99 704 liralık 
fazla ödenek istenmektedir. Bu faslı teşkil eden D. cetveli kadrolarından bu yıl, karşılığı-45 848 
Ura tutan onsekiz kadro çıkarılmış ve buna mukabil, karşılığı 146 380 lira tutan altmışüç kadro eklen
miştir. Şurasını kaydetmek lâzımdırki çıkarılan 18 kadro içinden çoğu jeneratör uzmanı, Makinist, 
atelye şefi, torna ustası vesaire gibi teknisiyenler olduğu için bunlar ilâve edilen kadrolara biraz 
opafe*; üstün ücretle yeniden alınmışlardır. Bunların ücretlerini bir miktar artırmağa matuf olan bu 
hareket; dışardan caMp teklifler karşısında kalan bu gibi işçilerin vazifeye bağlanmalarını temin 
maksadiyle yapılmış yerinde bir harekettir. İstenilen 63 kadroyu bunlar haricinde dolduran ücretliler
den 16 sı yeni kurulan haberler dairesinin redaktör, tashihçi, daktilo vesaire gibi ücretli memurları 
olacaktır. 

Bunlardan başka Basın Ataşelikleri için aylık 200 lira ücretli 3 kâtip ile aylık 75 lira ücretli 3 
odacı kadrosu istenmektedir. Kanaatimce Ataşeliklere verilecek kâtip ve odacıların sadece üç olarak 
tahdidi doğru değildir. Mevcut dört ataşeliğe bu yıl eklenecek olan iki ataşeliği de hesaba katarak her 
ataşeliğe bir kâtip ve bir odacı verilmesi ve bu suretle bu yıl bütçesinde gösterilen üç kâtip ve üç 
odacı sayısının altı kâi/p ve altı odacıya çıkarılması yerinde olur. 

Ücretler kadrosundaki fazlalığı dolduran diğer kadrolar ise halen pek iptidai şekilde çalışmakta 
olan Basım ve Dağıtım dairesinin film ve fotoğraf servislerini tanzim edebilmek gayesiyle konulmuş
tur. Sırası geldiği zaman izah edileceği gibi bu servisler için getirtilecek yeni cihazlarla modern bir 
fotoğraf ve filmservisine kavuşacak olan bu dairenin film ve fotoğraf servisleri şefleri, teknisyenleri, 
ses teknisyenleri, film operatörleri gibi uzman elemanlara ihtiyacı vardır. Bu işler için istenen I I 
uzman kadrosunun yıllık ödenek tutarı (38 440) lira tutmaktadır. 

Radyo istasyonlarımızın fenni işlerini yürütecek teknik elemanlardan müteşekkil olan 20 kadro ile 
(E) cetvelinden geçirilen 8 kadroyu da buna eklersek bu yıl ile geçen yıl ücretliler faıikı olan (99 704) 
liranın gider yerleri belirtilmiş olur. 

Bu münasebetle, (D) cetvelinden ücretle istihdam edilen radyo spikerleri üzerinde durmağı fay
dalı bulurum. Halen radyomuzda 300 lira ücretli bir Başspiker (200) lira ücretli üç ve (150) lira 
ücretli bir spiker ve (100) lira ücretli iki spiker namzedi bulunmaktadır. Radyonun iyi işlemesi 
ve dinleyiciler üzerinde müsbet ve lehte tesir bırakması işinde en mühim rolü oynıyan spikerler 
için ayrılan bu ücret kanaatımca kâfi değildir. Busebepledir ki bu işi tam bir liyakat ve değer ile başa
rabilecek elemanlar temin edilememektedir. Bundan başka yakında açılacak diğer istasyonlarımızın 
da, hiç olmazsa başlangıçtaki ihtiyaçlarını kısmen karşılayabilmek üzere spikerler sayısının arttırıl
ması ve iyi eleman «temin edebilmek üzere verilen ücretlere bir miktar zam yapılarak spikerler kad
rosunun aşağıdaki şekilde tesbitini muvafık bulurum, 
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Ücret 

Aded Lira 

1 Başspiker 400 
2 Spiker 300 
3 Spiker- 200 
3 Spiker namzedi 150 

I I - Başka haklar: 

94. — Geçici tazminat: Bu maddede görülen (2 304) lira fazlalık tasan gerekçesinde de izah 
edildiği gibi merkeze ait olup 1945 yılında istanbul mıntaka müdürlüğü emırine verilmiş bir memur 
kadrosunun geçici tazminatı olan (100) lira ile (L) cetvelinden çıikarılan (60) ve (70) liralık iki kad
ronun geçici tazminatı olan (528) lira ve kadrosuz terfiler karşılığı olarak tesbit edilen (1 596) 
liradan neşet etmektedir. 

95. — Çocuk zammı, doğum yardımı, ölüm yardım aynı yardım: Bu maddeler arasınla çocuk zam
mı aynen kalmış doğum yardımında (57) lira ve ölüm yardımında (173) lira kadar bir ta
sarruf temin edilmiş aynı yardımda ise (L) cetvelinden çıkarılan iki memurun aynı 
yardım tutarı olan (360) lira ile (D) cetveline ilâve edilen hizmetlilerin ayni yardımı olan (7 020) 
lira ilâve edilmiştir. Bu uretle bölüm toplamı geçen yılın oniki aylığı ödeneğine (7 820) lira ilâve
siyle (130 065) lira olarak tesbit edilmiştir. 

I I - Yönetim giderleri: 

96. — Büro giderleri: 

1. Kırtasiye: Bu maddede (143) liralık bir eksilme müşahede edilmektedir. 

2. Döşeme ve demirbaş: Bu maddede sadece ödenek miktarını toparlak bir rakama getirmek 
maksadiyle konmuş (57) lira bir fazlalık görülmektedir. 

3. Aydınlatma : Bu maddede geçen yıla nazaran görülen (1 715) lira fazlalık tasarı gerekçe
sinde de belirtildiği gibi haberler dairesinin gece çalışmalarının artması ve Dış Yayın dairesi için 
Yenişehirde kiralanmış olan bir binanın aydınlatma giderlerinden doğmaktadır. 

4. Isıtma : Bu maddede (428) liralık bir tasarruf görülmektedir. 

5. öteberi giderleri: Aynen ipka edilmiştir. 

97. — Basılı kâğıt ve defterler: Bu bölümde (15) liralık bir eksiltme görülmektedir. 

98. — Posta, telgraf ve telefon ücretleri: 

1. Posta ve telgraf ücretleri: Bu maddede geçen yıla nazaran (553) liralık bir eksiltme müşa
hede edildiği için üzerinde durulmamıştır. 

2. Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: Bu maddede geçen yıla nazaran görülen 
(61 715) lira fazlalıktan (1 715) lirası Genel Müdürlüğün telefon giderlerinin artmış olmasından 
doğmaktadır ve hakikaten faaliyeti günden güne artan Genel Müdürlüğün telefon giderlerinde gö. 
rülen bu fazlalığın tabii telâkki edilmesi lâzımdır. Geri kalan (60 000) lira ise tasarı gerekçesin
de de kısaca zikredildiği gibi Dışişleri Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine bazı elçilik ve konso
losluklara telgrafla yurt haberleri servisinin ihdasından doğmaktadır. Genel Müdürlük 1945 yıh 
bütçesinde yaptığı küçük tasarruflarla ve münakale voliyle şimdilik sadece Vaşington Büyük Elçi
liğimize (Basın ataşesi kanaliyle) telgrafla yurt haberleri ulaştırmakta ise de kanaatimizce mem
leket radyosunu duymakta güçlük çeken ve bu yüzden yurt haberlerini günügününe takip edemiyen 
uzak elçilik ve konsolosluklarımıza bu haberleri ulaştırmak ve bilhassa ulaştırılacak haberler siya-
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sal kıymet taşıyacaklar: için bunlar üzerinde lâzımgelen ayırmayı yapmak tamamiyle Dışişleri Ba
kanlığımıza düşen bir görevdir. Bu görevin Dışişleri Bakanlığının yetkili dairesi olan istihbarat 
Genel Müdürlüğü, tarafından ifa edilmesi ka f i bir zaruret olduğuna • göre bu maddede görülen 
(60 000). liralık ilâve ödeneğin çıkarılarak Dışişleri Bakanlığı bütçesine eklenmesi muvafık olur. An
cak bu gibi uzak yerlerde bulunan Basın ataşelerini aynı şekilde yurt haberlerinden faydalandır
mak Basın Yayın Genel Müdürlüğü için de bir ihtiyaç olarak görüldüğünden sadece Basın Ata
şelerine çekilecek yurt haberleri telgrafları karşılığı olarak bu maddeye (30 000), liralık bir ödenek 
ilâvesi yerinde olur. 

Bu münasebetle şurasını da arzetmek isterimki yukarıda adı geçen (30 000) liralık ödenek sadece 
telgraf için kullanılacağına göre bu ödeneğin yeri bölümün ikinci maddesini teşkil eden telefon ve 
başka haberleşme ücret ve giderlerinden ziyade birinci maddeyi teşkil eden« posta ve telgraf üc
retleri» nde olması gerektir. Bu itibarla ödeneğin ikinci maddeden birinci maddeye nakli icap eder 
kanaatindeyim. 

99. — Kira karşılığı : Bu bölümde (1 857) liralık bir eksiltme müşahede edilmektedir. Ancak bu 
vesile ile belirtmek isterim ki, Genel Müdürlüğün halen işgal etmekte bulunduğu binalar için ver
mekte olduğu yıllık (35 000) lira kira bedeli küçümsenemiyecek bir meblâğdır. Hükümetin bir de
faya mahsus olmak üzere ayıracağı bir ödenek ile Genel Müdürlük için bir bina inşa ettirmesi eko
nomik faydalar temin edeceği gibi bugün şehrin ayrı ayrı semtlerinde beş yere ayrılmış bulunan 
dairelerin bir araya toplanmasından doğacak çalışma ahengini ve verim fazlalığım sağlıyacağı aşi
kârdır. 

100. — Taşıt giderleri : 

1. Taşıt giderleri: Bu maddede geçen yıla nazaran (3 572) lira bir fazlalık görülmektedir. Bana 
verilen malûmata göre bu fazlalık taşıtların eskimiş ve yıpranmış olmaları dolayısiyle sık sık tami
re ihtiyaç göstermelerinden doğduğu gibi bundan başka Maliye Bakanlığı emrinde bulunan Devlet 
tamir atelyesinin, dışardaki fiyatlarla kıyas kabul etmiyecek derecede fahiş tamir ücreti almakta ol
masından neşet etmektedir. Ayrıca adı geçen tamir atelyesinde yaptırılan tamiratın lüzumundan 
çok fâzla müddet sürmesi Genel Müdürlüğü dışarıdan taşıt kiralamak zorunda bırakıyor ki, bu da 
munzam bir gider teşkil etmededir. 

. 2. Motorsuz taşıtlar satınalma kalşılığı : Bu maddede (715) liralık bir eksiltme görülmekte
dir. İhtiyacı karşılamaktadır. 

v 101, ^ Yolluklar : 

1. Sürekli görev yollukları: Bu maddede (28) liralık bir eksiltme görülmektedir. 

2. Geçici görev yollukları : Bu maddeye geçen yıla nazaran eklenen (1 572) lira bilhassa, is
tanbul Radyosunun inşasına başlanmış olması dolayısiyle gidip gelmelerin artması yüzünden ko
nulmuştur. 

3. Yabancı memleketler yolluğu: Bu maddeye geçen yıla nazaran (75 857) liralık bir artma göze 
çarpmaktadır. Gerek mevcut radyo istasyonunun son sistem usullere uygun bir şekilde işlemesini 
sağlamak, gerek ileride açılacak radyo istasyonlarına aynı bilgileri edinmiş eleman hazırlamak ve 
film ye ses stüdyolarında çalışacak olan uzman elemanların ve teknisyenlerin bilgi görgülerini ar-
tırinak maksadiyle belli müddetler için dış memleketlere gönderilmesi düşünülmüştür. Dönüşlerin
de kendilerine verilecek hizmetlerin daha verimli bir şekilde ifa etmelerini sağlıyaçak bir tedbir olan 
bu hareketin çok yerinde olduğu ve bunun için istenilen ödenek fazlasının verilmesi muvafık olacağı 
kanaatindeyim. 

1Q2. — Giyecekler : (3 857) liralık bir eksilme sağlanmıştır. 
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103. — Tedavi giderleri ve yollukları : Bu bölümde de geçen yıla nazaran (72) lirajjk bir eksik 

me temin edilmiştir. 

[II - Daire hizmetleri: 
104. — Yayın, turizm ve propaganda giderleri: Bu bölümde geqen yılın oniki aylık ödenek tu

tarına nispetle (405 360) lira bir fazlalık göze çarpmaktadır. 1946 yıh bütçesinin tutarında görülen 
fazlallığm başlıca büyük kalemini teşkil eden bu fazlalığın incelenmesi sonucunda elde ettiğim ma
lûmata göre bu miktar içinden (308 822) lira halen son derecede iptidaî vasıtalarla çalışmakta olan 
fotoğraf ve film stüdyolarının hariçten getirtilecek modern tesisat ile cihazlandırılması için sari'edi-
lecektir. Hariçten getirilecek bu cihazlar seyyar ve sabit resim ve ses alma makineleri, projeksi* 
yon makinesi, kopya ve developman makineleri ve müteharrik kamyoıüu sinema makinesiyle bun
ların teferruatı gibi bir stüdyo tesisi için asgarî olarak düşünülmüş cihazlardır. Bundan maada 
boş sinema ve ses filmleri, fotoğraf kâğıdı, ecza ve tamirat karşılıkları da bu ödeneğin iç'ndedir. 

Bundan başka tasarı gerekçesinde belirtildiği üzere bu bölümde E cetvelinden D cetveline nak-
ohınan (260) liralık bir kadro karşılığı olan (3 462) liranın tenziline mukabil İngiltere'dm getirtilecek 
olan tabı ve neşre ait makine vesair teknik malzemenin umumî masraflarına karşılık olarak (1{X) JQQ0) 
lira ilâve edildiği görülmüştür. Genel Müdürlüğün bir çok faylalı yayımlar yapmasına engel çjjan 
âmillerin başlıcası matbaasızlık ve basım zorlukları olduğuna göre yeni getirilecek makinelerle pu 
zorlukların hiç olmazsa knsmen ünlenmiş olacağı gözönün4e tutularak bu ödenek ilâvesinin çok ya
rinde olluğu kanaatine varılmıştır. 

(Bu bölüm giderleri arasında adı geçen turizm hakkındaki düşünceler raporun üçüncü kısmında 
zikredilecektir) 

105. 306. — Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret v« giderleri: Bu bölümde, 
geçen yıllarda iki ayn bölüm halinde yer .alan ödeneklerin çok yerinde bir hareketle birleştirilmiş 
oldukları görülüyor. Ancak Ajans Genel Müdürlüğünün her iki bölüm toplamı olarak bu yıl, .ge
çen yılın oniki aylık ödenek miktarına nispette (138 698) lira kadar fazla bir ödenek talebinle bu
lunduğu görülüyor. Bana verilen malûmata .göre Ajans Genel Müdürlüğü, evvelki yıllarda olduğu 
gibi geçen yıl da kendisine verilen ödenek ile giderlerini karşılayamamış ve Hükümetten yeniden 
munzam ödenek talebinde bulunmuştur. Bu itibarla geçen yıl Ajans Genel Müdürlüğü yedi.aylık 
bütçesini kendisine verilen (232 925) liraya yıllık (70 000) lira civarında olan kendi gelirinin yedi ay
lık tutarımın ilâvesiyle husul bulan (253 830) lira üzerinden yapamamış ve bilâhara Hükümetten ala
cağı munzam ödeneğe güvenerek ancak (331 293) lira üzerinden yapılabilmiştir. 

Bu hesap üzerinden 1945 yılının oniki aylığı (569 333) lira tutmaktadır. Bu miktarı esas tutan 
ajans, 1946 yılı için yapmış olduğu bütçede (608 438) liralık bir ödenek talebetmektedir. Aradaki 
(39 105) lira fazlalık farkı da şimdiye kadar ödenek darlığı yüzünden mevkuf tutulan kadro ücretle
rinin bu yıldan it :baren tam olarak verilmesini sağlamak maksadiyle konulmuştur. 

Ajans Genel Müdürlüğü için 1946 bütçesinde istenilen miktar Komisyonca kabul edildiği takdirde 
bu yıl içinde Ajansın Hükümetten munzam ödenek talebinde bulunmıyalcağı tahmin olunur. Ajans Ge
nel Müdürlüğüne ayrılacak olan ödenek miktarının tesbitini Komisyonun takdirine bırakırım. 

107. — Radyo istasyonlariyle stüdyoları yönetim ve işletme giderleri: Bu bölümdeki ödeneklerden 
Ankara Radyodifüzyon istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme giderlerinde (13 914) lira ve 
radyodifüzyon istasyonlarının genişletme ve ıslah giderleri ve her türlü yedek gereç karşılıklarında 
(615) lira bir eksilme sağlandığı müşahede edilmiştir. 

108. — Basın Ataşelikleri giderleri : 

1. Genel Giderler: Bu maddede görülen (14 285) lira fazla 1946 yılı içinde yeniden kurulacak 
olan iki Basın Ataşeliğinin Genel giderlerine karşılık olarak konmuş olduğundan yerinde bir ihti
yaç olarak görülmüştür. 
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2. Sürekli ve geçici görev yollukları : Bu maddede (143) liralık bir eksilme müşahede edilmek

tedir. 

109. — Sözleşmeli yerli ve yabancı hizmetliler: Bu bölüm geçen yıllardaki vaziyette bırakılmıştır. 

110. — Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve diğer giderleri: Geçen yıl
ların aynı olarak muhafaza edilmiştir. 

111. — Milletlerarası Radyodifüzyon ve Turizm birliklerine verilecek katılma payı: Bu bölümde 
(745) liralık bir eksilme görülmektedir. 

112. — Kongre ve konferanslar: Geçen yıllardaki vaziyette bırakılmıştır. 

113. — Emekli keseneği karşılığı: Geçen yıl ödeneğinin oniki aylığından (8) lira eksik olarak 
t#sbit edilmiştir. 

ÎV - Borçlar : 

114. — Geçen yıl borçları : Geçen yılın onikî aylığına nazaran (230) lira bir fazlalıkla (745) 
Ürâ o&râk 'teabit edilmiştir. 

İ l5 . — Eİski yıllar borçları : 

1. 1941 - 1944 yılları borçlarında (71) liralık bir eksilme. 

2. 1928 - 1940 yılları borçlarında ise (59) liralık bir fazlalık müşahede edilmektedir. 

V - Yardımlar : 

116. — Çeşitli yardrmlar: Her yıl olduğu gibi bu yıl da belli ölenek bu iş için aynfcmş bulun
maktadır. 

VT - Sermaye, kredi ve tesisler : 

116. — A) Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiş
tirme ve düzenleme her türlü giderleri: Bu kısım üzerinde yaptığım incelemelerde Genel Müdür
lüğe 1944 yılında bu iş için (1 500 000) lira ödenek verildiğini, bu ödenekten adı geçen yıl içinde 
(360 331) liranın kullanıldığı ve geri kalan (1 139 669) liradan (1 079 400) lirasının aynı yıl içinde 
Maliye Bakanlığınca diğer Bakanlıklar ihtiyacına sarfedilmek üzere nakledildiği öğrenilmiştir. 1945 
yılında Maliye Bakanlığınca nakledilen (1 079 400) lira ile birlikte ödenek miktarı (2 336 000) liraya 
çıkarılmıştır. Bu ödenekten 1945 yılı içinde İstanbul'da Radyo istaısyonu inşası için Bayındırlık Ba
kanlığı emrine (1 336 000) lira verilmiş ve bu ödenek ile İstanbul radyo istasyonunun inşasına baş
lanmış bulunmaktadır. 

Bunun dışindâ sarf edilmiş olan (3 ÖÖ0) lira kadar müteferrik giderler de çıkarıldıktan sonra 
halen bu bölümden Genel Müdürlük emrinde (997 Ö0Ö) liralık bir ödenek mevcut bulunmaktadır. 
Btı Ödenek içinden istanbul'da inşa edilecek olan verici istasyonun arsa bedelinin 1945 yılı içinde 
Sâettmesi ihtimali vardır. Maamafih bu gideri dehesaba katmak şartiyle 1945 yılı ödeneğinden yine 

mühim bir miktarın artacağı tahmin edilmektedir. Ancak 1946 yılı içinde istanbul verici istasyonu
nun inşası ve gerek radyo istasyonunun ve gerekse verici istasyonunun bilûmum teçhizatının ısmarla
nıp getirtilmesi derpiş edildiğinlen 1945 yılından artacak olan ödeneğin 1946 ödeneğine eklenmesi ve 
Genel Müdürlüğün emrinde bütün ihtiyaçlarını kaışılıyacak toplu bir paranın bulunması yerinde olur 
kanaatindeyim. 

407. — Genel Müdürlüğün çeşitli tevziat işlerinde kullandığı iki motosikletin uzun zamandanberi 
serviste çalışmaları yüzünden hakikaten kullanılmıyacak derecede aşınmış ve yıpranmış oldukları gö
rüldüğünden bunların yerine yenilerinin satınalın<mas için Maliye Bakanlığı bütçesinin 407 nci bö
lümünde yeniden açılacak bir maddeye konulmak üzere (6 000) lira ayrılmıştır. 
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516. — Radyo istasyonlarında çalışmak üzere yetiştirilecek 10 elektrik ve radyo mhendisinin tah

sil giderlerini karşılamak zere Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmiş olan (33 000) lira, ileri
yi gören bir zihniyetle atılmış çok yerinde bir adımdır. 

• • 

Üçüncü kısım 
Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevlerine dair incelemeler 

4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun yürür
lüğe girdiği 22 . VII . 1943 tarihindenberi geçen iki buçuk yıla yakın zaman içinde bu kanunun 
uygulanmasında bir çok aksaklıklarla karşılaşıldığı görülmüştür. Genel Müdürlük kanunu kendisine 
verdiği görevlerin pek çoğunu ifa ediyorsa da bunlar arasında bilhassa içeride ve dışarıda umumî 
efkârı aydınlatma yönünde yapılacak önemli bir çok görevler kalmaktadır. Kuruluş ve görev kanunu, 
bugünkü ihtiyaçlar gözönünde tutularak incelendiği zaman görülür, ki propagandaya ait bir çok hiz
metler, bu cümleden olmak üzere müsbet ve karşılayıcı propaganda yayınlarını hazırlamak, türkçe 
ve bilhassa yabancı dillerde dergi, broşür, kitap gibi yayınları tertip ederek basına arzedilecek şekle 
sokmak gibi ödevler ihtisas dairelerine sayılı olarak verilen işler arasında yer almamaktadır. Kısa
ca daireler arasmda görev bölüşmesi işinin yeniden ele alınarak, son yıllardaki tecrübelerden de 
faydalanmak suretiyle, esaslı şekilde incelemeye tâbi tutulması zaruret halini almıştır. Bu itibarla 
Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunda fiili ihtiyaçların gösterdiği lüzumlu de
ğişiklikleri yapmak üzere Hükümetin bir tadil teklifi hazırlaması yerinde olur kanaatmdayım. 

Bu cümleden olmak üzere Eıtüd Heyetinin gözden geçirilen faaliyeti kanunun müphemiyeti dola-
yısiyle noksan kalmaktadır. Bununla beraber heyet teşekkül etmiş ve vazifesine başlamış bulunmak
tadır. 

Genel Müdürlüğün radyo ile ilgili işleri bir çok zorluklar ve karışıklıklar arzetmektedir. Meselâ: 
3222 sayılı Telsiz kanunu ile Ulaştırma Bakanlığına ve Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlü
ğüne verilmiş olan yetkiler ve görevler 4475 sayılı Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü kuruluş kanu
nu ile bu Umum Müdürlüğe intikal etmiştir. Böyle olmakla beraber bugün yürürlükte olan Telsiz 
kanununun radyodifüzyondan gayri bütün hüküm ve maddelerinin hangi daire tarafından uygulan
dığı ve yürütüldüğü sorulmaya değer bir .konudur. Diğer taraftan adı geçen Telsiz kanunundaki 
bir çok terimler ve fennî tâbirler, bu alandaki süratli gelişme dolayısiyle bugün başka anlamlarda 
kullanılmağa başlamıştır. Bundan başka 3222 sayılı Telsiz Kanununun 37 nci ve 38 nci maddeleri 
ruhsatname verilmesi ve yıllık ücretlerin tahsili ve tediye yapılmadığı takdirde Devlet ile mükel
lef arasında geçen adli ve idarî muameleleri izahetmektedir. Bu husus da mükellef ile P. T. T. İda
resi arasında bir çok ihtilâflara sebep olmaktadır; çünkü Yargıtayın 1944 tarih ve 4/12 sayılv içti
hat karariyle radyo ruhsat ve abonman.ücretlerinin telefon, havagazı, elektrik ve su bedelleri gibi 
bir ücret olduğu ve tahsilatın bu yönden yapılması muvafık bulunmuştur. Bu yüzden tahsilat çok 
müşkül olmakta ve Maliye Bakanlığının gelir bütçesinde bugün için bir milyon lirayı aşan bir meb
lâğın tahsilat bakımından böyle bir vaziyete düşmesi bütçe yönünden incelemeye değer bir vaziyet 
doğurmaktadır. ' 

Bu gün memlekette mevcut radyo makinelerimi hakiki sayısını ve bunların kuvveti derecesini 
hakiki bir rakam olarak tesbit edebilecek bir makam yoktur. Binaenaleyh Ulaştırma Bakanlığının 
idare ettiği telsiz telgraf ve icabında telsiz telefon hakkındaki kanun ve nizamların, millî radyodi-
füzyon ve telefüzyon kurma ve işletme kanunlarından tamamiyle ayrı olarak, mütehassıslardan mü-
teşekkilbir komisyon tarafından incelenip yeni birkanun şeklinde Büyük Millet Meclisine getirilmesi 
çok yerinde olur. 

Ankara Radyosunun'fauliyetini gözden geçirildiği sırada Başbakanlık emrine geçtiği 1940 yılın-
danberi bu müesseseye bir müdür bulunamamış olduğu görülmüştür. Bir radyo istasyonunun her 
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türlü işlerini yürütmekle sorumlu olacak böyle bir müdürün muhakkak bir mütehassıs olması, idare 
iğlerinde olduğu kadar teknik ve sanat sahasında da bilgili bir müdürün getirilmesi muvafık olur 
kanaatindeyim. 

Ankara Radyosundan son aylar içinde vaki olan istifalar üzerinde yaptığım incelemelerde yine 
Ankara Radyosunda yetişmiş bulunan bu sanatkârların içinde yaşadığımız olağanüstü zamanların 
verdiği fırsatlardan istifade etmek üzere fazla kazanç cazibesiyle radyodan ayrıldıklarını ve bunun 
için bir çare bulunmadığını öğrendim. Ancak bu gibi sanatkârların sözleşmeye bağlanmalarının da
ha doğru bir hareket olacağı ve ilerisi için Devlete daha az masrafı mucip olacağı gibi daha emni
yetli bir vaziyet sağlıyacağı anlaşılmaktadır. 

4475 sayılı Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevler kanunu turizm işlerinde bu 
daireye bir takmı araştırmalar yapmak ve tedbirler incelemek gibi nazari hizmetler yüklemekle 
kalmış çok noksan bir kanundur. Memlekette turizm dâvası özel teşebbüslerin başaramıyacağı 
genişlikte önemli 'bir iştir. Mahallî olmağa mahkûm bulunan özel teşebbüsleri destekliyecek, on
lara yol gösterecek, müzahir olacak bir Devlet dairesine - bilhassa içinde yaşadığımız harp sonrası 
günlerinde - şiddetli bir ihtiyaç vardır. Turizm Dairesinin Bayındırlık, Ulaştırma, Ticaret, Eku-
nomi, Maliye, Gümrük ve Tekel ve nihayet Millî Savunma gibi birçok Bakanlıklarla sıkı işbirliği 
yapması gereken bir daire olması icabettiğinden, kanaatimce Turizm Dairesinin Basın ve Yayın Cİe-
nel Müdürlüğünden ayrılarak Başbakanlığa bağlı bir müstakil Genel Müdürlük haline getirilmesi 
zamanı gelmiştir. Hatta Turizm Dairesinin Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü içinde ufak bir kad
rosu bulunduğuna göre, derpiş edilen müstakil Turizm Genel Müdürlüğünün 1946 yılı içinde ku
rulması da kabil olabilecektir. Memleket için azımsanamıyacak bir döviz menbaı olan turizm işinin, 
lâzınıgelen kanun değişiklikleri yapılmak şartiyle, müteşebbis rolünü ifa edecek bir Genel Müdürlü
ğe tevdi edilmesi çok yerinde olur. 

Saygılarımla. 

Raportör 
Burdur Milletvekili 

Ş. Engineri 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 

ikinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
96 Büro giderleri 

92 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı ve temsil öde

neği ' 281 136 569 354 540 354 
2 Açık aylığı 1 1 1 

93 

94 
95 

1 
2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

281 137 

340 535 

26 117 

10 083 
4 000 
3 000 

54 235 

71 318 

719 107 

569 355 

683 479 

47 076 

17 285 
6 800 
5 000 

100 980 

130 065 

1 429 975 

540 355 

683 479 

47 076 

• - - -

17 285 
6 800 
5 000 

100 980 

130 065 

1 400 975 

1 
2 
3 
4 
5 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

3 000 
9 300 
2 500 
2 000 
3 500 

20 300 

5 000 
16 000 
6 000 
3 000 
6 000 

36 000 

5 000 
16 000 
6 000 
3 000 
6 000 

36 000 
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B. M. 

97 
98 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
lira 

1 000 

2 027 

20 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Eomiayonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 700 

2 922 

96 000 

1 700 

2 922 

96 000 

Bölüm toplamı 22 027 98 922 98 922 

99 Kira karşılığı 21 500 35 000 36 000 
100 Taşıt giderleri 

1 Taşıl giderleri 12 500 25 000 25 000 
2 Motorsuz taşıtlar satınalma 

karşılığı 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 13 500 26 000 26 000 

H - Özlük olanlar £fj*t " -
101 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 600 1 000 1 000 
2 Geçici görev yolluğu 2 000 5 000 5 000 
3 Yabancı memleketler yolluğu 1 000 77 000 77 000 

102 
103 

Bölüm toplamı 

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

İkinci kısım toplamı 

3 600 

11 000 

1 792 

94 719 

83 000 

15 000 

3000 

298 622 

83 000 

15 000 

3000 

298 622 

Üçüncü hısım - Daire hizmet- .„... 
teri ~ • . • • " " ••*-*. 

I - Sürekli olanlar 
104 Tayın, turizm ve propaganda 

giderleri 143 452 661 277 661 277 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı igiri 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

105 Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 204 165 538 000 538 000 

O Ajans dış muhabirleri her tür
lü ücret ve giderleri 28 760 O O 

106 Radyo istasyonlariyle stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri 

1 Ankara Radyodifüzyon istas
yon ve stüdyoları 356 380 597 023 597 023 

2 Başka Radyodifüzyon istasyon 
ve stüdyoları 1 1 l 

3 Radyodifüzyon istasyonlarının 
genişletme ve ıslah giderleri 
ve her türlü yedek gereç kar
şılığı 77 358 132 000 132 000 

4 Gezgin istasyonlar veya cihaz
lar yapımı, imal ve satmalma 
karşılık ve giderleri 1 1 1 

107 
1 
2 

108 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Basın ataşelikleri giderleri 
Genel giderler 
Sürekli ve geçici görev yol
lukları 

Bölüm toplamı 

Sözleşmeli yerli ve yabancı hiz
metliler 
tTcret 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

433 740 

15 000 

10 000 

25 000 

1 
1 

2 

729 025 

40 000 

17 000 

57 000 

1 
1 

2 

729 025 

40 000 

17 000 

57 000 

İ 
1 

2 

109 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve di
ğer giderleri 



Basın ve Yayın ö. M. 

ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası Badyodifüzyon 
ve turizm birliklerine verilecek 
katılma payı 
Kongre ve konferanslar 
4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşı
lığı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Gecen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1941 - 1944 yıllan borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 600 
1 

18 905 

855 626 

300 

100 
1 

101 

401 

14 876 

- 4 5 -
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira 

2 000 
1 

32 400 

2 009 706 

745 

100 
60 

160 

905 

25 500 

Lira 

2000 
1 

32 400 

2 009 706 

/ ' : * ] 

745 

100 
60 

160 

905 

25 500 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler , 

Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme» değiştirme 
ve düzenleme her türlü gider
leri 2 336 000 2 743 400 2 743 400 



Basın ve Yayın G. M. 

ödeneğin çeşidi 

KISIMLAB TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

Toplam 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

719 107 

94 719 

855 626 

401 

14 876 

2 336 000 

4 020 729 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 429 975 

298 622 

2 009 706 

905 

25 500 

2 743 400 

6 508 108 

1 400 975 

298 622 

2 009 706 

905 

25 500 

2 743 400 

6 479 108 

3827 sayılı kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı bütçe
sine aktarılacak olan 0 6 000 
Tahsil için yabancı memleket
lere gönderilecek okurların ay
lık ve giderlerine karşılık ola
rak Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesine aktarılacak olan 0 33 000 

GENEL TOPLAM 4 020 729 6 547 108 6 479 108 



7 - istatistik G. M. 



Rapor 
14 .XI . 1945 

İncelenmesi, Komisyonca tevdi buyurulan İstatistik Genel Müdürlüğü 1946 bütçe tasarısı üzerin
deki çalışmaların sonucu, özet halinde, aşağıda arzedilmiştir : 

1. — Bu Genel Müdürlüğün kuruluşundan beri gösterdiği başarılar, ileri çalışma sistemi ve tekniği 
hakkında geçen yıla ait maruzat, bu yıl bütün memlekette, en sıkı bir tekniğin isteklerine cevap 
veren Genel Nüfus sayımının yapılış ve neticeleriyle de yeni bir delilini vermiştir. Bundan başka 
Genel Müdürlüğün birçok yeni mevzular ve meseleler üzerinde çalışmalarını muvaffakiyetle geniş
lettiği görülmüştür. 

Memleketimizde ve dünyanın ileri herhangi birköşesinde temel ve ışığını İstatistikten almıyan ilme 
ve tekniğe dayanacak, isabetli sonuç verecek, herhangi bir fert ve Devlet hareketi düşünülemiyece-
ğine göre bütün genişlemeleri bir taraftan da memleketin bakım, göç ve ilerleyişinin artışı şeklinde 
sevinçle kabul etmek gerekeceği tabiîdir.. 

Savaş sonunun öz sınırlarımız ve medeni milltler sınırları içinde, bütün ileri memleketler gibi 
bizi de karşılaştırdığı ve karşılaştırabileceği her türlü çalışma ve uğraşmalar, esaslı, isabetli gö
rüş ve yürüyüş için mürşit, müş'ir, ve miyar olacak çeşitli istatistik ihtiyaç]ariyle bizi her gün da
ha fazla karşılaştıracaktır. Şu noktanın açıkça gözönünde tutulması lâzımdır ki, istatistik daireleri -
esasta ve her ileri memlekette - kendidsi rakam icat eden veya bu çeşit ihtiyaçları kendi düşüne
rek temin eden bir kurum değil, ilgililerin : 

— Mevcut istatistikler üzerinde kendilerinin görüp, gösterip istiyecekleri ve daha fazla inceleme 
ve aydınlatmaları temine; 

— Yeniden ihtiyaç duyacakları istatistikleri teknik şartlar ve imkânlara göre toplamağa; 
Servislerini amade tutan bir teşekküldür. İstatistik, kül içinde cüz'i tetkika imkân veren bir 

ilimdir. Bu itibarla, dairelerimiz dilek ve isteklerini ve bugünkü, yarınki ihtiyaçlarını nazara ala
rak gerekli gördükleri istatistik çalışmaları için kendilerinin müracaat etmesi lâzımdır. 

Doğrudan doğruya ilgililerin yapacakları istatistiklere nazaran yetkili istatistik dairesinin yapa
cağı işlerin fark ve rüçhanı : 

—. İstatistik usullerinin gerektirdiği ilmî ve teknik ehliyet bakımından; 

— Münhasıran istatistikle devamlı surette meşgul olmuş, teknik vasıta ve şartlarla yetiştirilmiş 
bir personele sahip olması bakımından; 

— Bu kabîl işlerin gerektireceği surat, intizam ve emniyeti temin edecek makina vasıtaları bu
lunmasından ve bu teşkilâtın her yerde ve her dairede tesisi ne maJkul ve ne de imkân dahilinde 
olmamasından; 

— Millî ve beynelmilel mukayeseleri sağhyacak usullerin ancak bu şekilde korunabileceğinden; 

— Ve nihayet, istatistiğin, yanyana getirilecek rakamlarla elde olunan bir taraflı delil değil, 
herhangi bir durumun olduğu gibi en aydınlık şekilde rakamlarla belirmesini temin eden tarafsız 
ve samimi bir malzeme; 

bulunmasından dolayı apaşikârdır, 
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Bu itibarla, Devlete ait; " J 

— Bütün istatistik çalışmalarımızı İstatistik Kanununun hedef tuttuğu veçhile bir tek merkez
de teksif etmek prensipine riayet edilmeli. 

— Yeni istatistik ihtiyaçlarımızı da, niçin ve neyi veya neleri öğrenmek veya takip etmek 
istediğimizi bildirerek yine bu daireden istemeli; 

— Bunun haricinde kontrolsuz, mukayese imkânından mahrum imkân ve şartlarla ayarlanmamış, 
mevzii, parça parça çalışmalarla vakit, emek ve parayı boşa harcamamalı; 

— Ne gibi yeni istatistiklere ihtiyaç varsa veya mevcut istatistiklerimizde hangi kısımların daha 
fazla incelenmesi gerekiyorsa, ilgili dairelerin bunu takip ve tesbit ederek, yine bu daireden istemele
rini; muttarit bir usul haline koymalıyız. 

Mevcut vergilerimizin ıslahı, yeni yeni isabetli vergi hükümleri tesisi, bütçemizi gayri müsmir 
yüklerinden sıyırmak, ticaret, tarım, ekonomi sahalariyle ilgili her türlü pilân ve çalışmalarımızın 
takip ve kontrolü için, hayat pahalılığı ile başarılı uğraşabilmemiz için hülâsa, bir çok yeni ko
nularımız için yeni yeni istatistik çalışmalarına ve yayınlarına ihtiyacımız aşikârdır. 

Bu mülâhazalar bakımından ve konunun yalnız bir genel müdürlüğü değil, bütün ferd ve Dev
let çalışmalarını ilgilendirir mahiyetini de gözönüne alarak: 

— Nüfus ve saha itibariyle memleketimizden daha küçük ecnebi memleketlerdeki istatistik 
dairelerinden daha az bir kadro ve bütçe imkânla riyle çalışan Genel Müdürlüğün kadrosunun tak
viyesi ; 

— Merkezin daima daha ileri bir teknikle çalışabilmesi ve başlıca istatistik şubelerinin başmda 
esaslı bir tahsille yetişmiş mütehassıs elemanlar bulunabilmesi için bir püân dahilinde her yıl 
tahsil ve sitaj için esnebi memleketlere öğrenci ve memur yollanması; 

— Merkeziyet sisteminin iyi ve verimli şekilde işi iyebilmesi için bütün Devlet teşekküllerinin 
istatistik konusu etrafında samimi bir iş birliği yapmaları; 

Konularını ele almamız zamanı gelmiştir. 1947 bütçesinin bu bakımlardan incelemeler sonucu 
ile gelmesini temenniye lâyık görüyorum. 

II - 1946 bütçe tasarısı rakamları bakımından: 

Genel Müdürlüğün bütçe tasarsı geçen yılın, 12 aya iblağ suretiyle bulunan mefruz toplamına 
göre (489 579) lira noksaniyle (944 318) liradan ibarettir. 

Her bölüm ve madde hakkında lüzumlu izahat, Hükümet tasarısına bağlı yazıda gösterilmiştir. 
Fazlalıklar : . > 'i V '• " •-" * ---•„->«>.-. „ - > - . . . . . .. -

130 ncu bölümün 2 nci maddesi olan Basın ve Yayın giderlerine bu sene (51 134) lira ilâve 
olunmuştur. Bu ilâve, yayın masraflarının yükselmiş olması ve Genel Müdürlüğün yayınlanacak 
çalışmalarının artmış olması neticesidir. Geçen yıla kadar, ödenek darlığı sebebiyle basılamamış 
olan bir çok istatistiklerin de bu sene yayın alanına konulacağı öğrenilmiştir. 

129 ncu nüfus sayımı giderleri bölümünün 1 nci maddesinde, geçen senenin tam yıl hesabiyle 
(68 572) lira olan ve 7 ay için (40 000) lira olan ücretler ödeneği sayım sonuçlarının tasnifi için 
gereken geçici memur kadrosu karşılığı olmak üzere bu defa (75) bin liraya çıkarılmıştır. 

Aynı bölümün 2 nci giderler maddesi yedi aylık bütçede (581) bin lira idi ki, bu para ile 
nüfus sayımı yapılmış ve tahsisatın mikdarındaki isabet ancak cüzi bir bakiye kalmasından anla
şılmıştır. Geçen sayımların masraflariyle günün fiyat şartları gözönünde tutulmak suretiyle,, yapı-
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lan mukayeseler, bu ödeneğin gayet dikkatle ve tasarruflu bir şekilde kullanıldığı kanaatini ver
miştir. < 

131 nci, makina ve makina fişi satmalma bölümüne bu defa yeni olarak konulmuş olan 375 bin 
lira ödenek, yeni istatistik makinaları ve sayım neticeleriyle, diğer istatistikleri tasnif için kullanılan 
makina fişi mubayaası karşılığıdır. Genel Müdürlükte hâlen mevcut 20 muhtelif istatistik makina-
sınm 15 tanesi 1927 de, 5 tanesi 1933 de satmalınmıştır. Dairenin, bu makinalarm her türlü ta
miratını ve çok yüksek fiyatta olan ve savaş içinde memlekete getirilmesi hemen hemen imkânsızlaşan 
yedek parçalarını, hiç denecek bir masrafla işlettiği kendi atelyesinde temin ettiği görülmüştür ki, 
hakikaten övülecek bir başarıdır. Eski makmalar dan istifadeye yine devam edilecektir. Fakat, 
bunlar sık sık tamire ihtiyaç gösterdiklerinden randımanları azalmıştır. Yeni ve eski makinalarla 
gerek sayım, gerek benzeri geniş istatistiklerin daha kısa zaman içinde telfikma ve tasnifine çalışı
lacaktır. Bilhassa yeni alınacak makinalar arasındaki kontrol makinalarmın, kontrol işinde çalışan 
memurlardan üçte iki nispetinde bir tasarruf ve daha ziyade sıhhat temin edeceği anlaşılmaktadır. 
Satın alınacak makina fişleri dairenin çalışmalarına devam için en zaruri malzemedir. Bunlardan 
nüfus sayımları hariç olmak üzere, herzamanki normal ihtiyaçlar için yılda en çok 2 - 3 milyon 
kadar fişe ihtiyaç gerekmektedir. Genel Müdürlüğün harp başlangıcında basiretle hareketi sayesin
de temin edilen stok, fiş tedariki imkânsızlaşan savaş yıllarında makinaları çalıştırmaya ve makanik 
tasnif işini devam ettirmeğe imkân vermiştir. Son iki nüfus sayımının sayımda sorulan bütün so
rular itibariyle tasnifine makinalarm ve fişlerin satın alınıp yurda getirilmesini müteakip, takri
ben 1946 yılının 2 nci ayında başlanabileceği ve bu işin, geceli gündüzlü çalışmalarla en az iki bu
çuk yıl devam edeceği tahmin olunmaktadır. Bazr memleketlerde sayım neticelerini tasnif işinin ba-
zan 10 yıl kadar uzadığına göre, iki senelik tasnif işinin, nüfus mevcuduna göre zaruri ve hattâ 
asgari bir müddet olacağı tabiidir.. 

Diğer bölüm ve maddelerdeki değişiklikler cüzi ve zaruri mahiyette görülmüştür. 

III - Netice : .< 

Sayın komisyonun tevdi ettiği bu vazife dolayısiyle, model usul ve sistemlerle çalışan bir te
şekkülü bir kere daha yakından görmüş olmanın verdiği kanaat ve intiba olarak bütün mensupları 
hakkındaki takdir duygularımı, Komisyonca da paylaşılacağından şüphe etmiyerek belirtir, ve büt
çelerini aynen, Yüksek Komisyonun tasdikına lâyık bulduğumu arzederim. 

Eaportör 
Manisa Milletvekili 

' ' Faik Kurdoğlu 



İstatistik ö. M. 

Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

- 81 -
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret£JF_* 
ödenek ve benzeri özlük haklar*'_ 

I - Aylık ve ücretler h 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

115 142 200 551 200 551 
1 1 1 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar £; 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci' kısım toplamı 

115 143 

12 052 

•T-

12 495 

3 408 
292 

2 500 
2 500 

20 580 

29 280 

168 970 

200 552 

20 892 
-

23 340 

5 800 
500 

4 000 
4 000 

47 160 

61 460 

306 244 

200 552 

20 892 

23 340 

5 800 
500 

4 000 
4 000 

47 160 

61 460 

306 244 

İkinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bolüm toplamı 

756 
756 
378 

1466 
1 337 
4 693 

1 290 
1 290 
750 

4000 
3 056 

m- -rr» -nm r-nır 

10 386 

1 290 
1 290 
750 

8 818 
3 056 
15 204 



— 

B. 

122 

123 
124 

• - . 

125 

6 2 -

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

- İstatistik Ğ. M. 

ödeneğin çeşidi 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

294 
203 
140 
700 
294 

1 631 

231 

3 847 

469 

4 316 

1 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

800 

8 503 

1 200 

9 703 

1 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

800 
»# 

8 503 

1 200 

9 703 

1 

H - özlük olanlar 
126 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

127 Giyecekler 
128 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

58 
819 

877 

2 216 

1 292 

îkinci kışım toplamı 15 257 

100 
2 500 

2 600 

4 300 

2 200 

33 570 

1Ö0 
2 500 

2 600 

4 300 

2 200 

38 388 



İstatistik Ğ M. 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 - Sürekli olanlar 
Nüfus sayımı giderleri 
Ücretler 
Giderler 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Yazı, resim ve tercüme ücret
leri 
Baskı ve yayım giderleri 
Makineler işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

Makine ve makine fişi satmal
ına karşılığı 

m - Çeşitli olanlar 
Kitap ve dergi satınalma ve 
abone karşılıkları 
Milletlerarası istatistik Ensti
tüsüne katılma hissesi 
Milletarası kongrelere katılma 
giderleri 
4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

• 

40 000 
581 000 

621 000 

875 
28 581 

58 

29 514 

1 

294 

700 

1 

700 

652 210 

- 8 3 -
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

' 

75 000 
50 000 

125 000 

1 500 
100 000 

100 

101 600 

375 000 

500 

1200 

1 

1 200 

604 501 

, 

75 000 
50 000 

125 000 

1 500 
100 000 

100 

101 600 

375 000 

500 

1 200 

1 

1 200 

604 501 

Dorâûncû hıstm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
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B. M. 

137 
1 
2 

* 

— İstatistik 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yıllan borçlan 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

G. M. 
1945 

Yıh 7 aylık 
ödeneği 
Lira 

1 
1 

2 

3 

168 970 

15 257 

652 210 

3 

836 440 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 
1 

2 

3 

306 244 

33 570 

604 501 

3 

944 318 

• için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 
1 

2 

3 

306 244 

38 388 

604 501 

3 

949 136 
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— 56 — Devlet Meteoroloji îşleri ö. M. 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7.aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin Çeşidi lâra Lira Lira 

138 

139 

140 
141 

Birinci kısım - Aylık> ücret, 
ödenek- ve benzeri özlük haklar »"• 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

316 316 
1 

316 317 

84 620 
: ; , • : * , 

11 084 

11 917 
1 418 
4 000 
4 000 

71 400 

92 735 

504 756 

542 256 
1 

542 257 

148 564 

19 000 

20 000 
2 430 
6 800 
6 800 

116 620 

152 650 

862 471 

542 256 
1 

542 257 

148 564 

19 000 

20 000 
2 430 
6 800 
6 800 

116 620 

152 650 

862 471 

î kinci kısım -Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
142 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 2 100 4 600 4 600 
2 Döşeme ve demirbaş 1 0 5 0 6 800 6 800 
3 Aydınlatma 1 167 3 000 3 000 
4 Isıtma r 5 000 5 000 5 000 
5 öteberi giderleri 1 7 5 0 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 11 067 23 400 23 400 
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B. 

143 

144 
145 

146 
147 

148 

149 
150 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşi<U 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Taşıt giderleri 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

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

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 750 
2 333 
1 750 
9 000 
1 750 

16 583 

2 100 

72 800 

4 667 

77 467 

14 350 

1 896 

292 

2 188 

4 563 
3 792 

8 355 

2 683 

2 292 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira lira 

4000 
10 000 
5 000 

13 000 
6 000 

38 000 

8000 

200 161 

12 000 

212 161 

28 000 

7 500 

1 500 

9000 

15 000 
7 500 

22 500 

10 000 

3 900 

4000 
10 000 
5 000 

13 000 
6 000 

38 000 

8 000 

200 161 

12 000 

212 161 

28 000 

7 500 

1 500 

9000 

15 000 
7 500 

22 500 

10 000 

3 900 

İkinci kısım toplaım 137 085 354 961 354 961 



— 58 — Devlet Meteoroloji işleri G. M. 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
151 Meteoroloji istasyonları kurma 

ve onarma giderleri 4 303 45 000 45 000 
152 Her türlü rasat, telli ve telsiz 

haberleşme ve dinleme âlet ve 
cihazları gereçleri satmalına, 
kurma, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gezici istas
yonların işletme, onarma ve 
karoseri yapma giderleri 39 483 190 152 190 152 

• I I - Geçici olanlar 
153 Meteoroloji meslek okulu kurs 

ve staj giderleri 3 143 20 000 20 000 

III - Çeşitli olanlar 
154 Yayın, baskı, kitap, dergi ve 

abone karşılıkları ve giderleri 2 335 11 000 11 000 
155 Milletlerarası meteoroloji hiz

metleri 
1 Toplantı ve sergilere gönderi

leceklerin yolluk ve başka gi
derleri 1 5 000 5 000 

2 Milletlerarası meteoroloji ku
rumlarına ödenecek katılma 
karşılığı 1 000 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 1 001 6 500 6 500 

156 Staj ve meslek incelemeleri 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle s-
taj, inceleme ve başka giderleri 1 6 400 6 400 

157 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 7 583 13 000 13 000 

Üçüncü kısım toplamı 57 849 292 052 292 052 
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ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 584 1 000 1 000 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yuları borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

800 
120 

920 

1 504 

504 756 

137 085 

57 849 

1 504 

701 194 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

862 471 

354 961 

292 052 

2 800 

1 512 284 

1 000 
800 

1 800 

2 800 

862 471 

354 961 

292 052 

2 800 

1 512 284 





9 - Diyanet İşleri Başkanlığı 



Rapor 
14 . XI . 1945 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1946 yılı bütçesi incelendi: 1945 yılı yedi aylık bütçesinin (753 907) 
ve bunun yıllığının (1 292 412) lira olmasına karşı 1946 yılı için istenilen ödenek (208 257) lira faz-
lasiyle (1 500 669) liradır. 

Bu fazlalığın (49 101) lirası aşağıda açıklanacağı üzere maaş, (68 706) lirası ücret tertiplerine 
ve kalanı diğer gider bölümlerine aittir. 

Maaş tertibindeki fazlalığın mühim bir kısmı 4598 sayılı Kanun gereğince kadro üstünde verilen 
ve 1946 yılında yerilece kolan maaş farklarına, yirmi bin lira kadarı da bazı faiz ve eski ders 
hocalarından on, onbeş yıldan beri hiç zam görmemiş bazı kimselerin aylıklarına yapılan zamlara 
aittir. 

On, onbeş yıl gibi uzun zamandır zam görmemiş ve meslekleri ve yaşları itibariyle başka her
hangi bir suretle terfih ve ikdarlarma imkân kalmamış kimselere beşer, onar lira derecesinde yapı
lan bu zamların memnunlukla kabul edileceğini ümid ederim. 

Ücretlerdeki fazlalığa gelince: Buradaki fazlalık biri mevcut hizmetlilerden bazılarının ücretleri
nin artırılması, diğeri de yeniden bazı hizmetlerin ilâvesi şeklinle olmak üzere iki kısımdır. 

Aritırılan ücretler: Bir kısım Kur'an öğretici leriyle daktilo, odacı, gece bekçisi gibi müteferrik 
hizmetlilerin esasen kâfi olmıyan ücretlerine yapılan beşer onar lira zamdan ibarettir. Bu meyanda 
daire doktorunun ücretinde elli lira zam görülmekte ise de başka vazifesi olmak itibariyle bu zam, 
daha ziyade bugün mevcut ödeneği verebilmek için olduğu anlaşılmıştır. 

Kadroya eklenen hizmetlere gelince: Merkeze iki daktilo ile İsitanbııl Müftülüğündeki eski şer'î 
mahkemeler sicilleri dairesine bir arşiv memuru, birkaç müftülüğe daha odacı verilebilmek için 
onbeş odacı ve bir miktar Kur'an öğretici ilâvesinden ibarettir. 

Merkezde daktilo olmadığından bu işin muvazzaf memurlara yaptırıldığı, halbuki kadroları 
esasen çok dar olduğu gibi ayrı bir ihtisas işi olan- bu vazifeyi alelıtlak herhangi bir memurun ko
laylıkla da yapamadığı cihetle işlerin istenilen ve beklenen şekilde yürütülmediği ve iki daktilonun 
bu maksatla ilâve edildiği anlaşılmıştır. 

Malûm olduğu üzere kaldırılan şer'iye mahkemeleri sicilleri: İstanbul Müftülüğünde Şer'iye si
cilleri dairesi denilen bir dairede muhafaza edilmektedir. Şer'iye mahkemelerinin evvelce gördük
leri işlerin çeşitliliği gözönüne alınırsa bunların sicillerinin önemi anlaşılır. Yalnız memleket 
içinden değil, bugünkü millî hudutlarımız dışında kalmış bazı yerlerden de bu sicillerden kayıtlar 
istenilmektedir. Bu itibarla buraya bir Arşiv memuru verilerek defterlerin ve kapsamlarının tas
nif ve fihristlerinin tanzim edilerek umumun daha ziyade istifade edebileceği bir- kaynak haline ge
tirilmesini temin edeceğinden bu teklfi yolunda görülmüştür. 

Odacı kadrosunun yetersizliği, Komisyonumuzda geçen yıllardaki görüşmelerle sabittir, daha 
doğrusu bu artış o görüşmelerin neticesidir. 

Kur 'an öğreticilerine gelince : Cami hizmetlerinde bilhassa Kur'anın kendine mahsus usul ve 
âdabı dairesinde okunmasının önemli bir yeri vardır. Bu itibarla imam, ve müezzinlerde her şeyden 
önce bu cihet aranılır. Son zamanlarda isteklilerde bu yasfın bulunamadığındandır ki bazı mevcut 
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kur'an öğreticileri adedinin bir miktar daha artırılması düşünülmüştür. Mühim bir ihtiyaca ce
vap vermesi itibariyle yerinde bir teklif olarak mütalâa edilir. 

Geçen yıl bütçesine göre bu bütçede- görülen (208 257) lira fazlalıkdan (138 505) lirası bu su
retle yukarda arzedilen kısımlara ayrıldıktan sonra kalan (69 752) lira da türlü gider tertiplerine 
yapılan zamlara aittir ki bunların yetersizliği geçen yıllar bütçe raporları ve komisyon görüşme
lerinde daima önemli bir konu olmuştur. Hükümetin bu görüşmeleri ve ihtiyacı gözönüne alarak 
bu yıl bütçeyi bu suretle hazırlamış olmasını burada şükran ve minnetle anmak doğru olur. 

Yapılan zamlardan bazılarının geçen yıl ödeneklerinin an mislini bile geçtiği gözönüne alınır
sa yapılan zamların önemi anlaşılır. 

Hülâsa : Geçmiş, yıllara nazaran büyük bir gelinme ile gelen bu bütçenin gelecek yılda da bu 
gelişme ile gelmesini dileyerek aynen kabulünü Komisyonun yüksek onayına arzederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Rüştü Bekit 
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M. ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memur aylığı 
2 Açık aylığı 
3 Müstehikkini ilmiye aylık ve 

olağanüstü ödenekleri 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

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

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydmlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

508 592 920 973 920 973 
252 200 200 

10 998 18 854 18 854 

519 842 940 027 940 027 

27 766 116 305 116 305 

5 188 8 921 8 921 

35 750 
2 915 
3 000 
5 000 

117 705 

164 370 

717 166 

60 000 
4 500 
5 000 
8 000 

225 180 

302 680 

1 367 933 

60 000 
4 500 
5 000 
8 000 

225 180 

302 680 

1 367 933 

555 1 500 1 500 
831 3 500 3 500 
200 350 350 
1 1 1 

333 1 000 1 000 

1 920 6 351 6 351 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

165 İller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

166 Basılı kağıt ve defterler 
167 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

168 Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 
169 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

170 Giyecekler 
171 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

831 
1 110 
555 

4 083 
1 064 

7 643 

5 000 
25 000 

900 
17 500 
3 000 

51 400 

5 000 
25 000 

900 
17 500 
3 000 

51 400 

1 459 6 000 6 000 

1 908 4 040 4 040 

555 1 500 1 500 

2 463 5540 5 540 

7 875 20 000 20 000 

1 452 6 000 6 000 
800 1 854 1 854 

2 252 7 854 7 854 

1 459 6 000 6 000 

3 191 7 000 7 000 

28 262 110 145 110 145 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
11 ükünıetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

l'('üncü kısım - Daire hizmıl-
leri 

I - Sürekli olanlar 
172 Din eserlerini satmalına, yaz

dırma, tercüme, bastırma üc
ret ve giderleri 

173 4644 sayılı kanun gereğince ve 
rilecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

5 833 

1 770 

7 603 

14 000 

5 091 

19 091 

14 000 

5 091 

19 091 

Dördüncü lıis;::? - Borçla •et ar 

174 Geçen yıl borçları 
A 
174 Eski yıllar borçları 

292 500 500 

1941 - 1944 yılları borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

292 
292 

584 

876 

717 166 

28 262 

7 603 

876 

753 907 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

1 367 933 

110 145 

19 091 

3 500 

1 500 669 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

1 367 933 

110 145 

19 091 

3 500 

1 500 669 
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Rapor 
19 . XI . 1945 

Adalet Bakanlığının 1946 bütçesini inceledim. Vardığım sonuçları yüksek komisyona arzediyo-
rum. 

1946 yılı bütçe tasarısında teklif olunan ödenekyekûnu (20 787 481) lira olup 1945 yılı yedi ay
lık bütçesinin bir yıllık tu tan yekûnu olan (19 640 297) liraya nazaran (1 147 184) lira bir fazla
lık göstermektedir. 

A) Artışlar ve sebepleri : 

1. — Memurlar aylığı karşılığı olarak 176 ncı faslın birinci maddesine konulan ödenekte geçen 
seneye nazaran (732 069) lira bir fazlalık vardır. Bu fazlalık (L) cetvelinden fiili kadroya alınacak 
36 yargıç ve savcı ile 129 yargıç namzedi ve 100 başkâtip ve kâtibin maaşlariyle yeniden kurulacak 
olan adli tıp meclisi başkan, üye ve memurlarının, yeniden teşkil edilecek iş esasına müstenit ceza
evleri için alınacak muhtelif derecelerdeki 58 memurun ödeneği 30 lira asli maaştan 35 lira asli 
maaşa çıkarılacak, 3 adli tıp asistanının ve maaşları 50 liraya çıkarılacak sekiz yargıç namzedinin, 
yine maaşları (35) liradan (40) liraya çıkarılacak 10 yargıç namzedinin, maaşı (50) liradan (80) 
liraya çıkarılacak Bakanlık Seferberlik Müdürünün ve Yargıtay Başsavcılığı Başmuavininin tadil 
edilen Yargıçlar Kanununda tâyin ve tesbit edildiği üzere (80) liradan (90) liraya çıkarılacak ma
aşlarının farkını ve (4598) numaralı kanun gereğince müddetlerini dolduran memurlara verilecek bir 
üst derece maaş farkını teşkil etmektedir. 

Fazlalığın sebepleri bu suretle izah edilmiş olup ihtiyaçlara da uygun görülmüş ve ödeneğin ge
çen seneye tekabül eden kısmı da fiili kadroların tutarı hesap olunarak konmuş bulunduğundan bir 
fazlalık görülmemiştir. 

(Memur maaş, ve zamları tutarı ile kadrolarını vo yeniden teşkil edilecek adli tıp meclisi kadro
sunu ve (L) cetvelinden alınacak memurların unvan ve derecesini bildirir cetvel ek : 1 No. ile ili
şiktir). 

2. — Hizmetliler ücreti karşılığı olarak 177 nci fasla geçen neneye nazaran (40 022) lira fazla 
ödenek konmuştur. 

Yeniden kurulacak Adli Tıp Meclisinin (40) ar lira ücretli üç odacısı ile (D) cetveline ilâve olu
nan 27 odacı, mübaşir, gardiyanın maaşlarını ve bazı hizmetlilere yapılacak zamların miktarı bu 
fazlalığı teşkil etmektedir. 

3. — 179 ncu faslın 5 nci maddesine aynı yardım karşılığı olarak geçen seneye nazaran (55 580) 
lira fazla ödenek konmuştur. Bu fazlalığı yeniden teşkil edilecek Adli Tıp Meclisi ile kadroya ilâve 
edilecek diğer memur ve hizmetlilerin alacakları aynı yardım miktarı teşkil etmektedir. 

4. — Bakanlık ve Yargıtay için geçen seneler verilen 307 ton kömür kâfi gelmemekte oldu
ğundan bu miktar 407 tona çıkarılmış ve bu fazlalığın karşılığı olarak da 180 nci faslın ısıtmaya 
dair olan 4 ncü maddesine geçen seneye nazaran (5 000) lira ödenek konmuştur. 

5. — İllerin büro masrafları karşılığı olarak, kırtasiye, döşeme, aydınlatma, ısıtma ve öteberi 
için geçen sene konulmuş olan ödeneğin kifayet etmemiş olmas, mahkemelerdeki 2 000 yazı ma
kinesinin tamir ve yenilenmesi ve yeniden teşkil edilen 9 ilçenin ihtiyaçları nazara alınarak 181 
nci fasla ve geçen seneye nazaran (102 1451 liva fazla ödenek konmuştur. 



6. — Fiyatların artması ve mahkenıelerdeki iş hacminin yükselmesi ve yeni teşkil edilen ilçele
rin de ihtiyacı düşülerek 182 nci fasla geçen seneye nazaran (25 000) lira fazla tahsisat kon
muştur. c , ^ : 

7. — Yeni ilçelerin teşkili ve esasen mükâleme ve muhaberenin artmakta olması nazara alınarak 
183 ncü faslm posta ve telgraf ve telefon ücretleri tertibine P. T. T. Genel Müdürlüğünün işarı üze
rine geçen seneye nazaran (38 921) lira fazla olarak konulan ödenek ihtiyaca uygun görülmüştür. 

8. — İstanbul ve Bursa Cezaevleri ihtiyaçları için yeniden alınan kamyonların işletme masraf-
lariyle mevcut diğer kamyonların işletme ve tamir bedeli karşılığı olarak 185 nci faslm 3 ncü mad
desine ve geçen seneye nazaran (5 000) lira fazla ödenek konmuştur. 

9. — Muvakkat yargı yetgisiyle başka yerlere gönderilen Adalet memurlarına verilmekte olan 
muvakkat görev yolluğu kâfi gelmemekte ve her sene munzam ödenek alınarak ihtiyaç karşılan
makta olduğundan 186 nci faslm geçici görev yolluğu maddesine geçen seneye nazaran (10 000) 
lira fazla ödenek konmuş ve bu fazlalık uygun görülmüştür. 

10. — Meşhut suç masrafları için geçen sene konulmuş olan ödenek kifayet etmeyip ayrıca 
(7 000) liralık bir münakale yapılması istenilmiş olduğu nazara alınarak bu sene 189 ncu faslın 
birinci maddesine geçen seneden (50 000) lira fazla ödenek konmuştur. 

11. — Ceza ve tevkifevleri yönetim giderleri için geçen sene verilen ödenek kifayet etmemiş ol-
luğu ve yeniden 9 ilce teşkil edildiği düşünülerek 192 nci faslın 3 ncü maddesine (30 000) lira ve 
iş ve ceza evlerinden sevkedilecek mahkûmların artmakta olduğu nazara alınarak aynı faslm 4 ncü 
maddesine (5 000) lira bir zam yapılmıştır. 

12. — Ceza ve tevkif evlerinde lüzumlu ve zaruri görülen onarmayı yapmak için bu sene 193 ncü 
fasla geçen seneye nazaran (44 358) lira fazla ödenek konmuştur. 

13. — Muhasebeye gelen ve düyun ilmühaberlerinde yazdı olan borçlar yekûnu nazara alına
rak eski yıllar borçları için 200 ncü fasla (16 728) lira fazla ödenek konmuştur. 

Geçen sene olduğu gibi eski yıllar bütçe usulünden ayrı olarak tasarının sonuna numara kon-
maksızın Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacağı kaydiyle, Afyon, Kastamonu, Adana Alalet 
binaları yapım giderleri namiyle (160 000) lira ödenek konmuştur. 

B) Tenziller ve sebepleri: 

1. — Çocuk zammı, yakacak zammı, doğum ve Ölüm yardımı olarak geçen sene konmuş olan 
miktar tamamen sarfedilmemiş olduğu gözönünde tueularak 179 ncu faslm 1, 2, 3 ve 4 ncü madde
lerine konulan ödenekten geçen seneye nazaran (63 458) lira teenzilât yapılmıştır. 

2. — Merkez büro giderlerinden döşeme ve demirbaş için geçen sene konulmuş olan tahsisatın 
hepsi sarfedilmemiş ve bu sene için lana az miktarla da idare edilebileceği düşünülerek 180 nci 
faslın ikinci maddesine geçen seneye nazaran (5 000) lira eksik ödenek konmuştur. 

3. — iş esasına dayanan ceza evlerindeki mahkûmlar kendi yiyeceklerini •kazançlarından sağla
makta oldukları ve bu yerlere nakledilecek bir çok mahkûmlar da bulunduğu düşünülerek 192 nci 
faslın ceza evleri yiyecek giderleri maddesine geçen seneye nazaran (36 500) lira eksik ödenek kon
muştur. . . . . _ _ . -

4. — tş esası üzerine kurulan ceza evleriyle hükümlü çocukları İslah evlerine her sene verilmekte 
olan döner sermaye miktarı işletme neticesi olarak aktarma olduğu düşünülerek 201 nci fasla geçen 
seneden (5 071) lira eksik ödenek konmuştur. 

5. — Hizmetlilere verilmekte olan giyeceğin kullanma süresi bir yıl olup geçen seneki yedi ay
lık bütçeden verilmiş ödenek ile birer yıl sürecek giyecek verilmiş olduğu düşünülerek 187 nci fas-



- ? 0 — 
la bu sene (62 869) lira eksiğiyle (9ÛO00) lira ödenek konmuş ve bununla da idare edileceği ifade 

edilmiş olduğundan bu tenzil uygun görülmüştür. , . . .. 

6. — 178, 188, 197 nci fasıllar ile 180 nci faslın 1 ve 5ııci maddelerinde görülen küçük kesirli 
tenzilât bütçede ödenek rakamlarının daha toplu rakamlarla ifadesi sayış usullerine uygun olduğu 
düşünülerek yapılmış bulunmaktadır. 

Miktarları geçen senenin ayni olan 175, 184, 19ü, 19J, 195, 196, 198, 199 ncu fasıllar ile 176 
nci faslın ikinci, 180 nci faslın 3 ncü, 186 nci faslın 1, 8, 4 ncü, 189 ncu faslın 2, 3, 4, 5 nci, 193 
ncü faslın 2 nci, 5 nci maddelerindeki ödenek gözden geçirilen sarf cetvellerine göre ihtiyacı kar
şılamaktadır. Zam ve tenzili mucip bir cihet görülmemiştir. (Cetveller ek: 2 No: ile ilişiktir.) 

Bu sene (L) ve (13) cetvellerinde bazı değişiklikler yapılması teklif edilmiş ve filî kadroya alı
nacak memurlar ile hizmetlilerin derece ve miktarı ve bunun mucip sebeperi yukarıda ait oldukları 
ödenek faslının tetkik ve izahında bildirilmiştir. 

Bütçe fasıllarının bu suretle tetkikından sonra adalet organının çalışma durumu üzerinde de kı
saca durmayı faideli görmekteyim. 

Adlî kanunlarımızdan bazılarına sosyal bünyemize daha uygun bir şekil vermek fikri Adalet Ba* 
kanlığının prensipi olmakta devam etmektedir. Bu cümleden olarak 20 seneye yakın bir zamandan* 
beri tatbikte bulunan ve bir çok tadillere uğraması yüzünden prensipleri arasında aykırılıklar hasıl 
olan ceza kanunun ceza ilmi alanında görülen ilmî terakkiler de gözönünde tutularak yeniden tan
zim etmek üzere Yargıtay Birinci Başkanının başk;;nlığmda kurulmuş olan hususi bir komisyon için
de bulunduğumuz sene dahi çalışmalarına devam etmiştir. Komisyon heyetini teşkil eden zatların hepsi 
de ağır vazife sahihleri kimseler olduğu için ancak haftada bir defa toplanabilmektediıier. Bu sebep
ten çalışmalar gayet ağır bir tempo içinde yürümekte ve iki senedenberi kanunun başlangıç kısmı 
dahi tamamlanamamış bulunmaktadır. 

Büyük ve ana kanunların tanzimi için Yargıtay hâkimi, profesör ve Bakanlıkta çalışan vazife 
sahibi zatlardan mürekkep muvakkat heyetler teşkil etmek maksada tam cevap veremiyeceği gibi ne
ticeyi istihsal bakımından da çok zaman sarfını mucip olacaktır. Bu gibi mahzurlara binaen ad
li kanunları tanzim etmek ve adliye ile ilgili kanunlar üzerinde mütalâalar yürütmek üzere bir ta
raftan kanunların içtimai bünyedeki uyarlık derecelerini en ince noktalarına kadar devamlı bir su
rette takip etmek ve diğer taraftan hukuk ilminin bütün telâkkilerini gözönünde tutarak çalışmak 
ve Adalet Bakanlığının bünyesi içinde yeralmak üzere yargıtay yargıçlığında ve hukuk profesör
lüğünde bulunmuş hukuk âlimlerinden mürekkep (Adalet kanunlarını hazırlama ve gözden geçirme 
heyeti) adiyle bir teşkilâtın kurulması büyük bir boşluğu dolduracağı ve adliyemiz için gerçek bir 
kazanç olacağı kanaatındayım. 

Geçen sene kadroda bulunan yargıç ve savcı adedi 2227 iken bu sene bu miktar 2412 ye çıka
rılmıştır. 

Yeni teşkil edilen ilçelerde yeni mahkemeler kurulmakta olduğu gibi mevcut ve mahkemesi ih
tiyaca yetmiyen yerlerde de yeniden mahkemeler kurulmaktadır. 

İhtiyaçların artması ve yeni, yeni ilçeler kurulması yüzünden mahkemelerin adedi her sene art
makta olduğu halde bu mahkemeleri teftiş ve murakabe vazifesiyle mükellef teftiş kadrosuna 1938 
sene-sindenberi hiç bir ilâve yapılmamıştır. 

Teftiş heyeti başkanı da dâhil olmak üzere müfettişlerin yekûnu 34 dür. Bunun 7 si de (L) cet
veline alınmıştır. Mahkemeler adediyle ayarlanarak teftiş kadrosunun ona göre tanzim edildiği za
mandan bu güne kadar yüze yakın mahkeme yeniden kurulmuştur. 

Birçok yerlerin teftişi iki senede bitirileni emekte ve Ankara, İstanbul gibi merkezlere ise 4 senede 
bir teftiş sırası gelmemektedir. Kadroya yeniden bir ilâve mümkün olmasa bile (L) cetvelinde bulu 
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nan (7) müfettişin vakit geçirmeden fiili kadroya alınarak bu murakabe cihazının kuvetlendirilmesi 
zaruridir. 

Kadrosunun bu kadar darlığına rağmen bir plân dâhilinde teftiş işlerinin takdire değer bir me
sai ile devam etmekte olduğu memnunlukla görülmüştür. 

Evvelki sene kabul edilen bir kanuna göre merkezde kurulan adli sicil bürosu 1945 yılı başında 
mesaisine başlamış olmasına rağmen on ay gibi kısa bir zaman içinde (101 000) mahkûm arşivini 
tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Adli Tıp kurulunun da kendinden beklenen ödevi daha eyi görebilecek bir hale getirilmesi için 
yeni bir kanun tasarısı hazırlanmakta olduğu ve bu tasarıya göre de adli tıp meclisinin şimdiye ka
dar olduğu gibi Genel Müdür, Morg müdürü, Müşahedehane müdürü ve muavinlerinden kurulmayıp 
ayrı bir heyet tarafından kurulması düşünüldüğü beyan edilmiş ve hatta bütçeye bu maksatla lâzım-
gelen ödenek de konmuş bulunmaktadır. 

1935 senesinde başlayan ve iş. esasına dayanan ceza infaz ve mahkûmları islâh mevzuunda 10 sene 
içinde elde edilen başarı bu sistemin kurucusu olan o zamanki Adalet Bakanı Sayın Saraçoğlu 
için mucibifahrolacak bir kıymettedir. 1935 senesinde iş cezaevinde 50 mahkûm çalıştırılmakta 
olduğu halde 1945 senesinde bu miktar 6 279 acıkmıştır, 1935 senesinde yapılan işlerden elde 
edilen kâr miktarı (216) lira olduğu halde 1945 senesinde bu kâr miktarı (1 485 687) liraya çık
mıştır. 

Her sene bütçesine konularak Devletçe verilmiş olan döner sermaye yekûnu da (519 022) liradır. 

Halen mevcut 19 674 mahkûmdan hemen üçte birinin ıslâh ettirilip çalışan bir insan haline kon
muş olması güç bir basandır. İşe alınacakların önümüzdeki senelerde daha çok artacağı mem
nunlukla öğrenilmiştir. 

Bu başarıların aksamadan devanı edebilmesi için sermayesi iki milyon lirayı geçen bu işde gö
revli olanların sıkı'bir teftiş ve murakabe altında bulundurulması lâzım ve zaruridir. Bu noktayı 
Adalet Bakanlığının dâima gözönünde tutmasını temenniye şayan görmekteyim. 

Yurdun bir çok yerlerindeki mahkeme binalarının durumu acınacak bir haldedir. Bilhassa İs
tanbul Adliyesinin 12 senedenberi, bu şehrin büyüklüğü ve güzelliğiyle mütenasip ve Cumhuriye
tin şanına lâyık bir binaya kavuşmamış olması teessüre şayandır. 

Zamanın şartları ne kadar ağır olursa olsun bunun üstüne çıkılıp 10 veya âzami 15 senede ta
mamen tahakkuk ettirilmek üzere vakit geçirilmeden bütün memlekete şamil bir programın hemen 
hazırlanarak tatbikına geçilmesi ve bu suretle şehirlerimiz için birer zinet olacak adliye sarayları 
inşa edilmesi üzerinde ehemmiyetle durulacak birmevzu olduğu kanaatindeyim. 

Yüksek Komisyona arzolunur. 

Eaportör 
Hatay Milletvekili 

Ramdı Selçuk 
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B. M. 

Adalet Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek -ve benzeri özlük haklar 

1 - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

kabul edilen 
Lira 

175 
176 

177 

178 
179 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

3 104 

5 918 178 
5 833 

5 924 011 

816 163 

127 372 

452 000 
16 292 
45 000 
30 000 

1 038 975 

1 582 267 

8 452 917 

5 320 

10 877 517 
10 000 

10 887 517 

1 439 159 
, . , 

218 350 

720 000 
27 900 
70 000 
50 000 

1 836 900 

2 704 800 

15 255 146 

5 320 

10 877 517 
10 000 

10 887 517 

1 439 159 

218 350 

720 000 
27 900 
70 000 
50 000 

1 836 900 

2 704 800 

15 255 146 

180 

t kinci kısmı - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

1 
2 
3 
4 
5 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

^?:M$mk • ... 

Bölüm toplamı 

13 750 
29 167 
2 625 
9 333 
4 647 

59 522 

23 500 
45 000 
4 500 

21 000 
7 900 

101 900 

23 500 
45 000 
4 500 

21 000 
•7 900 

101 900 
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1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Adalet Bakanlığı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıtt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

75 000 
50 833 
14 583 
94 165 
15 000 

249 581 

37 917 

459 787 

5 833 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

148 000 
137 000 
30 000 

180 000 
35 000 

530 000 

90 000 

817 127 

20 000 
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. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

148 000 
137 000 
30 000 

180 000 
35 000 

530 000 

90 000 

817 127 

20 000 

Bölüm toplamı 465 620 837 127 837 127 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 
2 Yargıtay Başkanlığı ve Baş

savcılık otomobilleri 
3 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

40 833 

2 800 

3 617 
7 583 

14 000 

70 000 

4 800 

6 200 
18 000 

29 000 

70 000 

4 800 

6 200 
18 000 

29 000 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 105 000 
2 G-eçici görev yolluğu 33 833 
3 Müfettişler yolluğu 46 667 
4 Yabancı memleketler yolluğu 1 750 

Bölüm toplamı 187 250 

180 000 
68 000 
80 000 
3 000 

331 000 

180 000 
68 000 
80 000 
3 000 

331 000 

Giyecekler 89 167 90 000 90 000 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

188 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 31 667 54 000 54 000 

ikinci kısım toplamı 1 175 557 2 133 027 2 133 027 

Üçüncü kışım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
189 Güdüm giderleri 

1 Meşhut suçlar giderleri 262 500 500 000 500 000 
2 Hukuk mahkemeleri usulü ge

reğince yapılacak adliye müza
hereti giderleri " 1750 3 000 3 000 

3 Yabancılar istinabe giderleri 58 100 100 
4 Medeni Kanunla Nüfus Kanu

nu gereğince savcılar tarafın
dan açılacak dâvalar giderleri 117 200 200 

5 Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcın ken
diliğinden gütmeye ve yapma
ğa ödevli bulunduğu dâva ve 
işlemler giderleri 1. 167 2.000 2 000 

Bölüm toplamı 265 592 505 300 505 300 

190 Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 1 1 1 

191 Adli tıp kurulu 
1 Müşahedeevi yiyecek gideri 8 167 14 000 14 000 
2 Demirbaş âletler ve gereçleri, 

otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza ve gereçleri satmalına, 
onarma ve başka giderler 5 833 10 000 10 000 

3 Yönetim giderleri 8 750 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 22 750 39 000 39 000 
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192 

193 

194 

M-

1 
2 

3 
4 

5 

• 

Â<İalet Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Ceza ve tevkif evleri 
Yiyecek giderleri 
Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 
karşılığı 
Yönetim giderleri 
Hükümlü, mücrim ve mevkuf
ların gönderme ve geri gönder
me giderleriyle götürmeye me
mur edilenlerin yollukları 
Ceza ve tevkif evleriyle hüküm
lü çocuk ıslahevlerinde alına
cak sağlık tedbirlerine ilişkin 
genel giderler 

Bölüm toplamı 

Ceza ve tevkif evleri yapma ve 
esaslı onarma işleri 
Hükümlü çocuk ıslahevleri gi
derleri 

I I I - Çeşitli olanlar 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 071 292 

23 333 
221 667 

37 917 

14 583 

1 368 792 

13 500 

58 333 

_w-— 
1946 yıluiçin 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

1 800 000 

40 000 
410 000 

70 000 

25 000 

2 345 000 

68 000 

100 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 800 000 

40 000 
410 000 

70 000 

25 000 

2 345 000 

68 000 

100 000 

195 Adalet dergisi ve Yargıtay ka
rarları dergisi, yazı, tercüme 
ve baskı giderleriyle hukuk 
eserleri satınalma karşılığı 

196 Pasif korunma ve tahliye ve 
tahrip talimatnamesine göre 
yapılacak hizmetler giderleri 

197 Staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin aylıkları 
tutarı, öğrenci ödeneğinden az 
olanlara 4489 sayılı kanun ge
reğince verilecek fark ile başka 
giderler 

198 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

29 167 50 000 

3 992 

40 834 

6 800 

70 000 

50 000 

6 800 

70 000 

Üçüncü kısım toplamı î 802 962 3 184 102 3 184 102 
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M. 

Adalet Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

Dördüncü hısım - Borçlar j[V 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yılları borçları 
2 1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

13 883 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

23 800 23 800 

5 500 
1 021 
6 521 
20 404 

24 006 
3 900 
27 906 
51 706 

24 006 
3 900 
27 906 
51 706 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve kurma 

Ceza ve tevkifevleri ve hüküm
lü çocuklar ıslahevleri döner 
sermayesi 
Afyon, Kastamonu, Adana 
Adalet binalarının yapım gide
ri olup Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesine aktarılacak olan 

5 000 3 500 

160 000 

3 500 

0 

KISIMLAR TOPLAMI [ 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

Afyon, Kastamonu ve Adana 
Adalet binaları yapım giderleri 

8 452 917 15 255 146 15 255 146 

1 175 557 2 133 027 2 133 027 

1 802 962 3 184 102 3 184 102 

20 404 51 706 51 706 

5 000 3 500 3 500 

0 160 000 0 

GENEL TOPLAM 11 456 840 20 787 481 20 627 481 



11 - Tapu ve Kadastro G. M. 



Rapor 
14. XI. 1945 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçesi tetkik olunarak geçen seneki aylık büt
çenin bir senelik yekûnu itibariyle fasıl ve maddelerde görülen artış ve eksiliş sebepleri ve Genel 
Müdürlüğün çalışma durumuna ait görüş ve mülâhazalar aşağıda arz olunur. 

Bu sene için teklif edilen ödenek yekûnu (3 020 365) lira olup 1945 yılı yedi aylık bütçesinin bir 
senelik tutarı yekûnu olan (2 909 076) liraya nazaran (111 289) lira bir fazlalık göstermektedir. 

A) Artış sebepleri: 

1. — 202 numaralı maaş faslının birinci maddesinde görülen (45 661) lira fazlalık, yeniden teş
kil edilip geqen sene bütçesine tahsisatı konulmıyan dokuz ilçenin tapu memurları maaşlariyle 4598 
numaralı kanun gereğince bir üst dereceye çıkarılacakların alacakları maaş farkını teşkil etmekte
dir. Bu fasıldaki ödenek yekûnu fiilî kadroların tutarı hesap olunarak konulmuş olup miktarında 
bir fazlalık görülmemiştir. 

(Fiilî kadroya ve.(L) cetveline dâhil memurların adedi ile maaş derecelerini gösterir cetvel ek 
bir numara ile ilişiktir). 

2. — Hizmetliler kadrosuna yeniden (25) şer lira maaşlı 35 odacının ilâvesi zaruri görülüp buna 
karşılık olarak da 203 ncü faslın 1 nci maddesine (12 689) lira fazla tahsisat konmuştur. 

3. — 205 nci faslın aynı yardım tahsisatına ait 5 nci maddesinde geçen seneye nazaran (9 052)' 
lira bir fark görülmektedir. Bu farkın, (2 752) lirası yeniden teşkil edilen 9 ilçeye tâyin edilecek 
tapu memurlarının ve (6 300) lirası da hizmetliler kadrosuna ilâve edilen 35 odacının bir senelik 
aynı yardım ödeneği karşılığını teşkil etmektedir. 

4. — 207 nci faslın, kırtasiye, döşeme, aydınlatma, ısıtma ve öteberi giderleri maddelerine ge
çen seneye nazaran (15 700) lira fazla tahsisat konmuştur. Yeniden teşkil edilen 9 kazanın bu çe
şitli ihtiyaçları gözönünde tutularak konulmuş olan bu miktar uygun görülmüştür. 

5. — Telefon mükaleme ücretleri kâfi gelmemekte olduğu nazara alınarak 209 ncu faslın 2 nci 
maddesine geçen seneye nazaran (90) lira fazla tahsisat konmuştur. 

6. — 2 1 0 ncu fasla kira karşılığı olarak yeni ilcelterin teşkili dolayısiyle (2 500) lira fazla 
ölenek konmuştur. 

7. — 2 1 1 nci faslın sürekli görev, geçici görev ve müfettişler yollukları karşılığı olarak konu
lan ödenekde geçen seneye nazaran görülen (18 000) lira fazlalık, yeniden kurulan dokuz ilçeye 
gönderilecek tapu memurlarının yolluğu ile bu kazaların evvelce bağlı bulundukları ilce veya iller
deki tapu kayıtlarını çıkarmak üzere gönderilecek memurların yolluk ve masraflarından ve daha sık 
teftiş yaptırmak için müfettişler yolluğu maddesine bir miktar zam yapılması lüzumundan ileri gel
miş bulunmaktadır. 

8. — 214 ncü faslın dördüncü maddesine geçen seneye nazaran (33 770) lira fazla ödenek kon
muştur. Geçen seneki yedi aylık bütçenin komisyonca tetkiki sırasında bu maddeye yapılması ka
bul edilen (20 000) liralık zam tab hatası olarak bu faslın birinci maddesindeki ücretler kısmına 
yazılmış olduğundan bu yanlışlık nazara alınarak mezkûr birinci maddeden tenzil elilen miktar bu 
sene 4 ncü maddeye ilâve edilmiş ve bu fazlalık bundan ileri gelmiş bulunmaktadır. Yine bu faslın 
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2 ve 3 ncü maddelerine de ikişer bin liralık bir zammın yapılması zaruri görüldüğü beyan edil
miştir. . . . " _ . • 

9. — Tapu ve Kadastro kurslarına yeniden getirilecek öğrenci gündelikleriyle yönetim giderleri 
karşılığı olarak 215 nci faslın 2 ve 3 ncü maddelerine (3 240) liralık bir zam yapılmıştır. 

B) Tenziller ve sebepleri: 

1. — Posta. ve telgraf Genel Müdürlüğünün bir senelik ihtiyaç karşılığı olarak gösterdiği mik
tar esas tutulup 209 ncu faslın birinci maddesine geçen seneye nazaran (498) lira noksaniyle 
(24 393) lira tahsisat konmuştur. 

)2. — 204 ncü fasılda ve 205 nci faslm 1, 3 ve 4 ncü maddeleriyle 206 ncr falın 1 ve 215 nci fas
lın keza birinci maddelerinde görülen kesirli küçük tenziller, ödenek rakamlarının yuvarlak olarak 
ifadesi' daha uygun olduğu mülâhazasından ileri geldiği görülmüştür. 

Diğer fasıl ve maddelerde yazılı bulunan ödenekler geçen senenin aynı miktarda konulmuştur. 
Diğer fasıllarda olduğu gibi bu fasıllarda da tenzili mucip bir cihet görülmemiştir. 

* * 
Yurdun 472 merkezinde teşkilâtını kurmuş bulunan bu müessesenin 1547 memuru vardır. Bunu 

602 si Tapu ve Kadastro Mektebinden mezun olup diğerleri meslekte yetişmedir. Bu mektepte senede 
ancak 44 öğrenci okutulabilmektedir. Her mânasıyle tam bir meslek bilgisi isteyen tapu ve kadastro 
işlerinde çalışacak memurları bu meslek okulunda, yetiştirmek ve yeniden kadroya alınacakları bu 
okuldan mezun olanlar arasından seçmek müessesenin gözönünde tuttuğu bir usul olarak görülmüş
tür. 

Bu genel Müdürlüğün bütçesini geçen seneler tetkik eden sayın arkadaşımız örge Evren'in de 
ehemmiyetle temas ettiği veçhile 260 ilçede kâtip siz ve 320 ilce de odacısocz olarak çalışan memur
ların durumundaki güçlük izaha ihtiyaç göstermiyecek kadar açıktır, önümüzdeki senelerde büt
çenin buna ait fasıllarında imkânlar hazırlamak lüzumu kayde şayan görülmüştür. 

Tapu ve kadastro teşkilâtına ait kanunda memurların derecelerinin (20) liradan başlaması do-
layısiyle bu memuriyetlere gittikçe rağbet azalmaktadır. Hâlen münhal bulunan 30 yere uzun za-
mandanberi vasıfları yerinde memur bulunamamaktadır. Bu mesleke memur celbine imkân vermek 
için bu günkü ilk maaş derecesinde bir yükselme yapılması âcil bir zarurettir. 

Yeni nesillerin eski arap harfleriyle artık büsbütün ilgilerini kesmekte oldukları bir hakikattir. 
Asırlardanberi arap harfleriyle tescil edilmekte bulunmuş olan tapu tescillerini okuyacak ve ondan 
kayıt çıkaracak memurların adedi gittikçe çok azalmaktadır. Bu tapu memurunun muamele icabı 
olarak elindeki kaydi herhalde okuyup anlaması ve yeni muameleyi ona göre yapması zaruri bulun
duğuna göre yetiştirilmekte olan tapu memurlarına arap harflerini tarihî bir yazı şekli nev'inden 
öğretmek lâzımdır. 

Eski harflere yapılmış kayıtların mütehassısları tarafından yeni harflere çevrilmesi pek uzun za
man istediği ve birçok masrafa ihtiyaç gösterdiği ileri sürüldüğünden bu hususta bir mülâhaza be
yan etmekte bir fayda görülmemiştir. 

Birçok vilâyetlerde başlanmış olan kadastro işleri belediye hududlan içindeki gayrimenkullere 
münhasır kalıp araziye ait faaliyetler hep yarımkalmıştır. Yurdun bütün noktalarındaki gayri-
menkullerin usulü dairesinde kadastrosunun yapılması çok zaman ve çok masrafı istilzam 
ettiğinden yalnız kıymetli olan yerlerde kadastro yapılmasına devam edidlip diğer yerlerdeki gayri-
menkullerin sınırlarını, alâkalılarını yerinde dinliyerek ve belgelerini gözden geçirerek sınır tahdidi 
için heyetler teşkilini istihdaf eden hükümleri ihtiva etmek üzere Tapulama kanunu adiyle bir ka-
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nun tasarısı hazırlanıp Yüksek Meclise sunulmuş bulunduğu memnunlukla öğrenilmiştir, 

Mahkemelerdeki gayrimenkul dâvalarının hemen çoğunu bu sınır ihtilâfları teşkil etmekte bu
lunduğundan bu esaslı derdin gidermesini temin edecek bu kanunun Yüksek Meclisin mazharı tas
vibi olacağına şüphe yokur. 

Devlet bünyesinde esaslı bir yeralan tapu ve kadastro işlerimizin kendinden beklenen gayeye 
az zamanda varması dileğiyle rapor Yüksek Komisyona takdim kılındı, 

Raportör 
Hatay Mil.etvek.il 

ffatndi Selçuk 

http://Mil.etvek.il
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M. Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci İnsim - Aylık,, ücret, 
öâenek ve henzeri özlük haklar 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Aylıklar ve ücretler 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

1 030 213 
3 792 

1 034 005 

69 918 
1 938 

71 856 

17 999 

108 167 
5 833 
7 500 
5 000 

198 000 

394 500 

1 448 360 

1 811 741 
6 500 

1 818 241 

132 549 
3 400 

135 949 

30 800 

185 000 
10 000 
12 000 
8 500 

348 480 

563 980 

2 548 970 

1 811 741 
6 500 

1 818 241 

132 549 
3 400 

135 949 

30 800 

185 000 
10 000 
12 000 
8 500 

348 480 

563 980 

2 548 970 

İkinci kısım - YönHim fjiderler 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 

1 250 
583 
146 

2 100 
1 000 
250 

2 100 
1 000 
250 
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B. 

.,. 

207 

208 
209 

210 

M. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

1945 
Yrlı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

583 
875 

3 437 

5 833 
3 500 
1 167 

13 417 
2 625 

26 542 

22 167 

14 520 

1 167 

16 187 

9 042 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 
1 500 

5 850 

13 000 
10 500 

2 000 
28 700 

7 000 

61 200 

38 000 

24 393 

2 950 

27 343 

18 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
1 500 

5 850 

13 000 
10 500 

2 000 
28 700 

7 000 

61 200 

38 000 

24 393 

2 950 

27 343 

18 000 

I I - özlük olanlar • ' • ' . ' 
211 Yollklar 

1 Sürekli görev volin ğn 17 500 35 000 35 000 
2 Geçici görev volilnğn 12 833 30 000 30 000 
3 Müfettişler yolluğu 14 583 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 44 916 95 000 95 000 

212 Giyecekler 1 750 3 000 3 000 
213 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 6 458 14 000 14 000 

îkinci kısım toplamı 130 499 262 393 262 393 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım -Daire hizmetleri 

I - Sürekli olanlar 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 

3 
4 

1 

2 
3 

Kadastro, tapu yazma heyetle
ri giderleri 
Ücretler 
Teçhizat, fennî gereçler ve alet
ler satmalma ve onarma gider
leri 
Yönetim giderleri 
Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisyon 
üyeleriyle vukuf erbabı, amele, 
geçici jaloncu gündelikleri 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Yönetim heyeti ve Öğretmen 
ücreti 
Yönetim giderleri 
Kursa getirilecek öğrenci ve 
memur gündelikleri 

Bölüm toplamı 

41 909 

1 167 
10 500 

20 143 

73 719 

17 587 
1 750 

16 952 

36 289 

37 479 

4 000 
20 000 

68 301 

129 780 

30 000 
3 500 

31 800 

65 300 

37 479 

4 000 
20 000 

68 301 

129 780 

**'. 

30 000 
3 500 

31 800 

65 300 

III - Çeşitli olanlar 
Staj, eğitim, kongre giderleri 

1 Yabancı memleketlere gönderi
lecek müfettiş ve memurlar 
yolluğu 1 1 1 

İ Uluslararası meslek kongrele
rine katılacaklaruı giderleri 1 1 1 

rı m. mu ir ırıı •• Uı, »ım.rıt ıı m i « U t ı m r m ı • • • • • • * • 

Bölüm toplamı 2 2 2 
ssssjBB sBSSisteasâai 

Hukuk U meslek eserleri saiin* 
alma, tercüme, baskı ve başka ^ , . 
giderleri İ t t i fc BÖÖ 
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M. Ödeneğin çeşidi 

4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yılları borçları 
2 1928 - 1940 ' » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KÎSİMLAM TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 592 7 920 7 920 

116 060 205 502 205 502 

583 1 000 1 000 

1 167 2 000 2 000 
292 500 500 

1 459 2 500 2 500 

2 042 3 500 3 500 

İ 448 360 
130 499 

116 060 
2 042 

1 696 961 

2 548 970 

262 393 

205 502 

3 500 

3 020 365 

2 548 970 
262 393 

205 502 

3 500 

3 020 365 
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Rapor 
26 .XI . 1945 

Millî Savunma Bakanlığının 1946 bütçesi tetkik edildi. 

1946 bütçesi 1945 bütçesinin 12 aylığından (191 768 065) milyon lira eksiktir. Bu tertibin ta
allûk ettiği bölümler ve maddeler hakkında Komisyonumuza tafsilâtiyle izahat verileceği saygı ile 
arzoluhur. 

Aydın Milletvekili 
R. Alpman 

Giresun Milletvekili 
A. Sayar 



B. M. 

Millî Savunma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

— 87 — 
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
lira lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

221 Bakan ödeneği 
222 Aylıklar 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

223 

224 

225 

2 800 

18 895 910 
1 583 304 
1 723 057 
527 137 
267 430 

4800 

33 644 831 
2 714 235 
2 953 812 
903 664 
458 452 

4800 

33 644 831 
2 714 235 
2 953 812 
903 664 
458 452 

1 
2 
3 
4 
5 

o o o o 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti (Ka
ra, Hava, Deniz, As. Fab., Ha
rita) 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

22 996 838 

675 220 
329 252 
128 780 
176 295 
30 237 

1 339 784 

0 
7 500 

1 
100 
583 

8 184 

160 000 
11 600 
6 743 

26 376 
26 250 

40 674 994 

1 157 520 
564 432 
220 765 
302 220 
51 835 

2 296 772 

13 959 
0 
0 
0 
0 

13 959 

274 285 
19 885 
11 560 
45 216 
45 000 

40 674 994 

1 157 520 
564 432 
220 765 
302 220 
51 835 

2 296 772 

13 959 
0 
0 
0 
0 

0 

274 285 
19 885 
11 560 
45 216 
45 000 

Bölüm toplamı 230 969 395 946 395 946 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

226 

227 

228 

229 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek doğum yordımı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplam1. 

4598 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ölüm yardımı 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği (Kara, Hava, 
Deniz) 
Hava 
Deniz 

700 000 
74 697 
74 000 
22 412 
9 336 

880 445 

170 000 
17 000 
35 000 
18 000 
2 332 

242 332 

70 000 
3 000 

15 000 
5 000 
1 166 

94 166 

85 000 
9 153 
7 500 

1 200 000 
128 052 
110 000 
38 420 
16 004 

1 492 476 

291 428 
29 000 
40 000 
30 000 
4 000 

394 428 

60 000 
5 000 

15 000 
8 500 
2 000 

90 500 

174 262 
0 
0 

1 200 000 
128 052 
110 000 
38 420 
16 004 

1 492 476 

291 428 
29 000 
40 000 
30 009 
4 000 

394 428 

60 000 
5 000 

15 000 
8 500 
2 000 

90 500 

174 262 
0 
0 

Bölüm toplamı 101 653 174 262 0 



JVUJiî Sasunma Baj«a*î#ı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

230 

1 
2 
3 

3779 sayılı kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı kanunun 5 nci mad
deleri gereğince gedikli ve er
başlara verilecek ikramiye ve 
mükâfat 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

8 750 
800 
900 

10 450 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

231 

232 

233 

657, 3485 ve 4334 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve tazminatlar 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Hava 
Harita 

Bölüm toplamı 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 

401 300 
29 000 

430 300 

13 639 
15 000 

3, 500 
13 000 
3 881 

49 020 

115 000 

687 943 
49 714 

737 657 

24 300 
25 700 
6 000 

22 286 
6 654 

84 940 

197 000 

687 943 
49 714 

737 657 

24 300 
25 700 
6 000 

22 286 
6 654 

84 940 

197 000 

Birinci kısım toplamı 26 501 941 46 575 734 46 575 734 
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B. 

234 

235 

236 

237 

238 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
9 
— • 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

f/n'ııri kısım - Yihıctim <JI<(<T~ 
Icri 

Kırtasiye 
Kara 
Hava 
Beniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tersim gereçleri 
Kara 
Hava 
Harita 

Bölüm toplamı 

Döşeme ve demirbaş 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Öteberi giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

39 760 
3 250 
4 700 
2 500 
1 000 

51 210 

5 800 
500 
583 

6 883 

58 300 
3 500 
4 700 
1 458 

500 

68 458 

62 590 
5 840 
3 500 
1 750 

250 

73 930 

77 800 
4 670 
4 670 
4 375 

1946 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

68 160 
5 570 
8 060 
4 285 
1 715 

87 790 

9 950 
500 

1 000 

11 450 

100 000 
5 000 
8 000 
2 500 

850 

116 350 

107 300 
10 000 
6 000 
3 000 

500 

126 800 

133 400 
8 000 
8 000 
7 250 

Komisyonea 
kabul edilen 

Lira 

68 160 
5 570 
8 060 
4 285 
T 715 

87 790 

9 950 
500 

1 000 

11 450 

100 000 
5 000 
8 000 
2 500 

850 

116 350 

107 300 
10 000 

6 000 
3 000 

500 

126 800 

133 400 
8 000 
8 000 
7 250 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

5 Harita 

Bölüm toplamı 

239 Posta ve telgraf ücretleri 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

Bölüm toplamı 

240 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

Bölüm toplamı 

241 Kira karşılığı 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

Bölüm toplamı 

242 Bakanlık otomobili giderleri 
243 Sürekli görev yolluğu 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab: 
5 Harita 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Plükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 750 3 000 3 000 

93 265 159 650 159 650 

870 000 
4 120 
4 325 
1 075 
370 

879 890 

1 491 428 
7 063 
7 414 
1 843 
634 

1 508 382 

1 491 428 
7 063 
7 414 
1 843 
634 

1 508 382 

49 000 
4 675 
3 790 
3 790 
233 

61 488 

84 000 
8 000 
6 500 
6 500 
500 

105 500 

84 000 
8 000 
6 500 
6 500 
500 

105 500 

160 000 274 300 274 300 
8 750 14 530 14 530 

1 1 1 
3 276 5 600 5 600 
300 500 500 

172 327 294 931 294 931 

1 130 1 950 1 950 

245 500 
8 750 
8 750 
1 750 
383 

265 133 

420 800 
15 000 
15 000 
3 000 
1 000 

454 800 

420 800 
15 000 
15 000 
3 000 
1 000 

454 800 
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Ö. 

244 

245 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Geçici görev yolluğu 
Kara 
Hava 
Deniz 
AR. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Müfettişler yolluğu 
Kara 
Hava 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

151 500 
29 100 
14 500 
14 500 
4 083 

213 683 

37 333 
2 500 

39 833 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

259 700 
49 900 
24 850 
24 850 
7 000 

366 300 

64 000 
2 500 

66 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

259 700 
49 900 
24 850 
24 850 
7 000 

366 300 

64 000 
2 500 

66 500 

246 Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluğu (Kara, Ha
va, Deniz, As. Fab., Harita) 

0 Kara 
0 Hava 
O Deniz 
0 As. Fal). 
0 Harita 

14 500 98 390 98 390 

Bölüm toplamı 

kinci kısım toplaıru 

10 000 
29 000 
2 900 
1 000 

57 400 

1 984 830 3 

0 
0 
0 
0 

98 390 

398 793 

o o o o 

0 

3 398 793 

Üci'nıciı kısım - Daire lı izm et
leri 

247 

248 

Taymat 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fa1x 
5 Harita 

27 208 000 
413 510 
548 850 
93 800 
37 900 

46 643 000 
1 710 000 
1 941 000 

161 000 
65 000 

46 643 000 
1 710 000 
1 941 000 

161 000 
65 000 

2852 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yemek karşılığı 58 300 100 000 

Bölüm toplamı 28 302 060 50 520 000 50 520 000 

100 000 
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B. 

249 

250 

251 

252 

253 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
o 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

Ödeneğin 

Yem 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

. çeşidi 

Harita 

Bölüm 

Yakacak, aydınlatma, 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Giyecekler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Teçhizat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm 

Bölüm 

toplamı 

ısıtma 

toplamı 

toplamı 

Harita 

Bölüm toplamı 

Harp gereçleri ve teçhizat ve 
tahkimat karşılık ve giderleri 
Kara 
Hava 
As. Fab. 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

2 685 600 
5 000 
5 000 
7 500 

10 000 

2 713 100 

2 705 475 
87 500 
29 000 

8 175 
7 000 

2 837 150 

8 871 800 
262 500 
135 365 
39 800 
23 300 

9 332 765 

1 993 425 
116 700 
82 380 
17 500 
3 538 

2 213 543 

2 746 500 
641 675 

500 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 604 000 
1 

8 600 
13 000 

117 000 

6 742 601 

4 638 000 
150 000 

50 000 
14 000 
12 000 

4 864 000 

5 972 350 
450 000 
232 000 

68 250 
40 000 

6 762 600 

1 304 610 
200 000 
141 200 
30 000 

6 100 

1 681 910 

4 708 000 
1 100 000 

800 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 604 000 
1 

8 600 
13 000 

117 000 

6 742 601 

4 638 000 
150 000 

50 000 
14 000 
12 000 

4 864 000 

5 972 350 
450 000 
232 000 

68 250 
40.000 

6 762 600 

1 304 610 
200 000 
141 200 
30 000 
6 100 

1 681 910 

4 708 000 
1 100 000 

800 
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B. M. 

254 
255 

256 

257 

Ödeneğin çeşidi 

4 Harita 

Bölüm toplamı 

Uçak fabrikaları işçi ücretleri 
Denize ait harp gereçleri, teç
hizat, çeşitli gereçler ve devri-
çark 
Torpido paravan, sis cihazları, 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

25 000 

3 413 675 

525 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

42 900 42 900 

5 851 700 5 851 700 

1 400 000 1 400 000 

2 
o . ) 
4 

5 
6 
7 
8 

1 

2 
. ) 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

denizaltı talim cihazları 
Mayin arama, tarama 
Ağ işleri 
Mühimmat, tahkimat, top işle
ri ve muytabiye 
Gremi yapma ve onarma 
Telsiz, elektrik ve seyir işleri 
Çeşitli gereçler 
Devriçark 

Bölüm toplamı 

Askerî fabrikalar genel gider
leri 
i lk madde ve müstehlek gereç
ler 
İşçi ücretleri 
Demirbaş 
Taşıma giderleri 
3284 sayılı kanun gereğince sa 
tınalmacak hurdalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fab., 
Harita) 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

46 000 
35 000 
17 500 

186 780 
525 000 
29 000 

188 500 
251 000 

1 278 780 

1 020 250 
1 000 000 

29 000 
145 830 

2 900 

2 197 980 

142 217 

11 675 
24 385 

2 335 
583 

181 195 

175 000 
326 000 
100 000 

250 000 
1 051 200 

175 000 
400 000 
715 000 

3 192 200 

3 049 000 
1 714 300 

49 700 
250 000 

:ı 
5 063 001 

310 800 

0 
0 
0 
0 

310 800 

175 000 
326 000 
100 000 

250 000 
1 051 200 

175 000 
400 000 
715 000 

3 192 200 

3 049 000 
1 604 300 

49 700 
250 000 

1 

4 953 001 

310 800 

0 
0 
0 
0 

0 
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B. 

258 

259 

M. 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

Ödeneğin çeşidi 

Tedavi giderleri (Kara, Hava, 
Deniz, As. Fab., Harita) 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince te
davi giderleri ve yollukları 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fab., 
Harita) 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

8 500 
3 500 
1 500 

881 
300 

14 681 

5 000 
2 000 
2 500 
1 500 

500 

1946 yı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
0 
0 
0 
0 

25 000 

19 400 
0 
0 
0 
0 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
0 
0 
0 
0 

0 

19 400 
0 
0 
0 
0 

Bölüm toplamı 11 500 19 400 

Bölüm toplamı 38 325 15 000 

260 Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri (Kara, Hava, Deniz, 
As. Fab., Harita) 36 900 66 100 66 100 

0 Deniz 500 0 0 
0 As. Fab. 550 0 0 
0 Harita 100 0 0 

Bölüm toplamı 38 050 66 100 0 

261 Hayvan satmalma ve tazmini 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fab., 

Harita) 37 325 15 000 15 000 
0 Deniz 500 0 0 
0 Harita 500 0 0 

262 Gaz ve gazden korunma gider 
leri 

1 Kara 43 680 74 900 74 900 
2 Deniz 2 900 3 000 3 000 
3 As. Fab. 337 1 1 
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B. 

263 

264 

265 

266 

M. 

4 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 

1. 
o 

Ödeneğin çeşidi 

Harita 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Kara 
Hava 
Beniz 
As. Fal). 
Harita 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar satınalma karşılığı 
(Harita) 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Motorlu vasıtalar giderleri 
Kara 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Yapı ve onarma işleri 
1 Kara 
o 

4 
5 

Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

290 

47 207 

921 675 
116 000 
22 750 
.5 850 
14 500 

1 080 775 

0 
1 

1 166 

1 167 

2 158 383 
875 

3 000 

2 162 258 

972 400 
1. 
1 

29 000 
14 000 

1 015 402 

1946 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

77 902 

2 588 750 
199 000 
39 000 
10 000 
24 850 

2 861 600 

0 
0 

2 000 

2 000 

4 700 000 
1 500 
5 140 

4 706 640 

2 000 000 
367 000 
300 000 
49 717 
24 000 

2 740 717 

L için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

1 

77 902 

2 588 750 
199 000 
39 000 
10 000 
24 850 

2 861 600 

2 000 
0 
0 

0 

4 700 000 
1 500 
5 140 

4 706 640 

2 000 000 
367 000 
300 000 

49 717 
24 000 

2 740 717 

267 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları yapımı 266 500 524 750 524 750 

268 Okullar genel giderleri 
1 Kara 
2 Hava 

20 400 
11 600 

120 000 
32 000 

120 000 
32 000 



B. 

269 

270 

271 

272 
273 

274 

275 

M. 

3 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Deniz 

Bölüm toplamı 

Basımevi genel giderleri 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 
Kara 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

2441 sayılı kanun gereğince Te
kel Genel Müdürlüğüne ödene
cek eşya ve malzeme taksiti 
Manevra giderleri (Kara) 
Staj ve tahsil giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 
Kara 

•Hava 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlann yolluk ve baş
ka gerekli giderleri 
Kara 
Hava 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

8 750 

40 750 

2 500 
1 166 

3 666 

2 900 
11 662 

290 

14 852 

300 
166 250 

228 167 

23 300 
86 858 
11 500 
4 200 

125 858 

23 333 
29 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 

202 000 

4 285 
2 000 

6 285 

1 000 
500 

1 

1 501 

515 
150 000 

391 140 

39 950 
148 900 
19 715 
7 200 

215 765 

40 000 
40 000 

50 000 

202 000 

4 285 
2 000 

6 285 

1 000 
500 

1 

1 501 

515 
150 000 

391 140 

39 950 
148 900 
19 715 
7 200 

215 765 

40 000 
40 000 
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B. 

276 

277 

278 

M. 

3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Deniz 
As. Pab. 

Bölüm toplamı 

Fen ve sanat G-. Md. deneme ve 
muayene giderleri 

Askerlik müzeleri giderleri 
Kara 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Yazı, tercüme ve yayım, kitap, 
dergi ve abone karşılıkları 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

2 900 
2 900 

58 133 

10 000 

1 175 
1 

1 176 

5 830 
1 160 

250 
250 

7 490 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
5 000 

90 000 

17 150 

2 000 
1 

2 001 

10 000 
2 000 

500 
500 

13 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
5 000 

90 000 

17 150 

2 000 
1 

2 001 

10 000 
2 000 

500 
500 

13 000 

279 Sınırlama komisyonları gider
leri 2 917 4 000 4 000 

280 Sanık olarak askerî mahkeme
lere getirileceklerle şahit ve 
vukuf ehli olarak gönderilecek
lerin giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fab. 
5 Harita 

8 750 
500 
500 
581 
1 

15 000 
500 

1 000 
1 000 

1 

15 000 
500 

1 000 
1 000 

1 
Bölüm toplamı 10 332 17 501 17 501 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı iğin 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca. 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Ura lira Lira 

281 

282 

283 

284 
285 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

4511 sayılı kanun gereğince Ye
rilecek ikramiyeler (Kara, Ha
va, Deniz, As. Fab., Harita) 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Böltim toplamı 

3575 sayılı kanun gereğince As
kerî Fab. emekli ve yardım 
sandığı keseneği karşılığı 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 
Kara 
Hava 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tersaneler giderleri 
Spor giderleri 
Kara 
Deniz 
As. Fab. 

Bölüm toplamı 

10 000 
500 

3 500 
1 250 

200 

15 450 

28 000 
13 425 
54 740 

96 165 

74 000 
15 000 
10 000 
1 800 

100 800 

500 

2 
2 
2 

6 
— = = — \.i 

26 500 
0 
0 
0 
0 

26 500 

48 000 
23 000 
94 000 

165 000 

126 850 
25 710 
17 150 
2 400 

172 110 

1 000 850 

1 
1 
1 

3 

26 600 
0 
0 
0 
0 

0 

48 000 
23 000 
94 000 

165 000 

126 850 
25 710 
17 150 
2 400 

172 110 

1 000 850 

1 
1 
1 

3 

Üçüncü kısım toplamı 58 612 225 100 003 242 99 893 242 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar . . * "f 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Geçen yıl borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Eski yıllar borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fab. 
Harita 

Bölüm toplamı 

3395 sayılı kanun karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1 166 
7 500 

500 
600 

10 

9 776 

2 415 
2 500 

800 
200 
12 

5 927 

1 

15 704 

26 501 941 

1 984 830 

58 612 225 

15 704 

2 000 
10 000 

850 
1 000 

10 

13 860 

4 140 
2 500 
1 370 

350 
10 

8 370 

1 

22 231 

46 575 734 

3 398 793 

100 003 242 

22 231 

2 000 
10 000 

850 
1 000 

10 

13 860 

4 140 
2 500 
1 370 

350 
10 

8 370 

1 

22 231 

46 575 734 

3 398 793 

99 893 242 

22 231 

Toplam 87 114 700 150 000 000 149 890 000 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri 179 333 338 115 000 000 115 000 000 
[Bu ödeneğin hizmetlere dağıtlması ve 
maddelere ayrılması ve gerek madde
ler arasında, gerek askerî ihtiyaçlar 
için lüzumlu görülecek miktarının il
gili Bakanlıklar bütçelerinde mevcut 
veya açılacak bölümlere aktarılması 
Bakanlar Kurulunca yapılır.] 

GENEL TOPLAM 266 448 038 265 000 000 264 890 000 





13 - İçişleri Bakanlığı 



Rapor 
19 . XI. 191:1 

İçişleri Bakanlığının 1946 yılı için tasarlanan bütçesi (11 528 419) lira olup geçen senekindeıı 
(178 829) lira fazladır. Bu fark, aylık ve ücret bölümlerindeki artışdan ileri gelmektedir. Memur 
kadrolarında 1945 yılında yeniden kurulan doku/ ilçeye mahsus fazlalıkla 4598 sayılı kanun gere
ğince yapılan terfilerin karşılığından başka birdeğişiklik olmayı]) (D) cetvelinde ihtiyaca ve di 
ger Bakanlıklardaki benzerlerine uygun olarak bazı ilâveler ve zamlar yapılmıştır. 

piîjf TTIJ M%y\p\ı U9^85 ıriî^rp {ise opsnreq ııg rodaki açıkların biraz daha artmış olmasıdır. Bil
hassa kaymakamlık münhallerinin 47 ye baliğ olması, geçen seııeki raporumda belirttiğim sıkıntılı 
duruma yüksek nazarınızı tekrar celbetmiye beni mecbur etti. Siyasal Bilgiler Okulundan çıkan
ların ilgili Bakanlıklai' arasında ihtiyaca göre dağıtılması bu hususta akla gelen ilk çaredir ki, te
minine henüz muvaffak olunamadığı anlaşılıyor. Bunun için kanunlarında icabeden değişiklikler 
yapılmak ve ödeneği bütçeye ona ^ova konulmak suretiyle bahsi geçen okuldaki öğrenciler alelıt
lak Hükümet hesabına okutulmalı ve mezunlar Başbakanlıkça görülecek lüzum nispetinde Bakan
lıklar emrine verilmelidir. Bu mesele halledilmedikçe yeniden i i ce teşkilinden beklenilen faydalar 
tamamiyle elde edilemedikten başka mevcut teşkilâtın da her bakımdan verimli olmasını bekliye-
meyiz. Bu işin düzenlenmesi İçişleri Bakanlığı kadar Maliye Bakanlığı için de lüzumlu ve fay
dalı olduğundan her iki Bakanlıkça önümüzdeki bütçede buna bir hal şekli bulunacağını ümit et
mek yerinde olur. Münhal ilçelerin özel durumları da. gösteriyor ki, «Hususi vaziyeti haiz olan 
yerlerde vazife göreceklere tazminat verilmesi hakkındaki tasarı» nın biranevvel kanım haline geti
rilmesi, bu konuda unutulmaması gereken bir tedbirdir. 

Kadro bahsin da illerdeki odacılar meselesine bu yıl da dokunmak lâ simgeliyor. Geçen sene 
Yüksek Komisyonda bu konu görüşülerek taşra teşkilâtının odacı ihtiyacını, daireler arasında 
müsavatı temin edecek surette, ka.rşılryaeak bir şekil üzerinde durulmuş ve buna Maliye Bakan
lığınca. da temayül gösterilmişti, elimizdeki bütçede bu maksadı gözeten bir değişikliğe rastlanmadığı 
için hatırlatma kabilinden olarak şu ufak işarete lüzum görülmüştür. 

Yeniden ilce teşkili için Hükümetin bu sene de (25ü 000) lira ayırarak Maliye Bakanlığı hiiiçe-
sine koymasını memnunlukla kaydedilmeğe değer bir başarı saymaktayım. 

Bütçenin diğer kısımlarında bazı tertiplerden (300 000) lira kadar indirilerek öbürlerine eklen 
mek suretiyle yapılan değişiklik Hükümet gerekçesinde cetvel halinde açıkça gösterildiği için bu
rada ayrıca izahına lüzum kalmamıştır. Azaltma ve artırmaların isabetli oldukları Bakanlıkta yap
tığım incelemelerle de anlaşılıyor. Bu hususta söylenecek bir şey yoksa da dolayısiyle hatıra gelen 
bir iki noktaya kısaca temas etmekte fayda mülâhaza edilmiştir: 

Kaymakamlık, Bucak Müdürlüğü ve meslek kursları seneden seneye gelişmekte ve esaslı bir 
kurul haline gelmekte olduklarından, geçen yıl da arzettiğim gibi, bunlar için bir bina temini 
düşünülmekle beraber (E) cetvelinden çıkarılarak devamlı bir kadro vücııde getirilmesi lüzumu ken
disini şimdi daha ziyade, duyuruyor. 

<>enel nüfus yazımı için beş buçuk milyon liraya ihtiyaç olduğuna ve bunun bir defada sağlan
ması daha hayli zaman mümkün olamıyacağına göre bu işin senelere taksimi suretiyle faraza beş yıl
da yapılması şekli üzerinde Hükümetin fikir yürütmesi ve tatbik kabiliyeti olduğu anlaşılırsa bu yol
da bir programla işe başlanması muvafık olacağı hatıra, gelmektedir. 

İllerin kırtasiye, aydınlatma, ısıtma, döşeme vesairesi kabilinden Ödenekleri için de ihtiyacın 
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Hükümet daireleri*araşmda müsavat üzere temin edilmesi yolunda bir prensip kararma varılıııasl 
pek lüzumlu gibi görüldüğünden bu esas kabul buyrulduğu takdirde tekmil tahsisatın Mailye Ba
kanlığı bütçesine konulup mahallerinde «bütün Bakanları temsil eden» valiler tarafından ihtiyaç 
nispetinde tevziat yapılması en doğru bir şekil olarak düşünülebilir sanırım. 

Ödeneklerin geçmiş yıllarla mukayesesi sırasında 1943 kesin hesabında valiler devir harcırahı ter
tibinden üçte birinin sarfedilebildiği görülmüştür, özel İdarelere ait işler için gidildiği zaman onla
rın bütçelerinden sarfiyat yapılıyor ve gerek bu veçhile ve gerek Devlet bütçesinden sarfedilmek 
suretiyle vukubulan devir ve teftişler, bu mühim vazifenin Vilâyetler İdaresi Kanununda derpiş 
edilen kifayet derecesinde ifasını sağlıyorsa esas hakkında bir şey denilemez. Ancak bu takdirde 
bütçeye lüzumsuz tahsisat bağlanmaması için miktarın o hadde indirilmesi lâzımgeleceği de tabiî
dir. 

Her sene bütçede yer alan ve kullanılmadığı için ancak bir lira konulan 285 nci faslm artık 
lüzumunu kaybettiği anlaşılıyor. Sayın Bakan da bu fikirde iseler bölümün büsbütün kaldırılması 
muvafık olur. 

Bakanlığın halen. 12 bin lira kadar karşılıksız borcu vardır. Bunu da evvelki senelerde olduğu 
gibi vaktinde ödemek üzere tedbir alınması temenniye değer. 

Bütçenin umumî heyetini, yukarıdaki mütalâalarla birlikte, kabule şayan bulduğumu saygı ile 
arz ederim. 

Samsun Milletvekili 
M. A. Yörüker 

•s 
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fc. M. 

290 
291 

1 
2 

— İçişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Bakan ödeneği, aylıklar ye 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

3 104 

3 767 020 
4 000 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

6 601 484 
6-800 

292 Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
293 Geçici tazminat 
294 4178,4598 ve 4599 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 

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

218 085 

39 500 

403 113 

67 000 

5 320 

6 601 484 
6 800 

Bölüm toplamı 3 771 020 6 608 284 6 608 284 

403 113 

67 000 

351 400 
25 000 
15 000 
10 000 

674 310 

500 000 
42 000 
25 000 
17 000 

1 168 920 

500 000 
42 000 
25 000 
17 000 

1 168 920 

Bölüm toplamı 1 075 710 1 752 920 1 752 920 

Birinci kısım toplamı 5 107 419 8 836 637 8 836 637 

295 

ikinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 
2 
3 
4 
5 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

4 660 
26 554 
5 800 

14 000 
8 800 

59 814 

7 980 
45 000 
9 940 

24 000 
15 000 

101 920 

7 980 
45 000 
9 940 

24 000 
15 000 

101 920 



B. 

296 

297 
298 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

İçişleri Bakaslıfr 
1945 

Yılı 7 aylık 
ödeneği 

ödeneğin çeşidi Lira 

İller büro giderelri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

57 000 
40 500 
9 600 

55 000 
22 000 

184 100 

56 000 

477 029 

21 000 

1946 yü] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

120 000 
69 000 
16 400 

140 000 
37 700 

383 100 

70 000 

683 018 

40 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

120 000 
69 000 
16 400 

140 000 
37 700 

383 100 

70 000 

683 018 

40 000 

299 
300 

301 

302 

. -

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Gtenel müfettişlikler yönetim 
giderleri 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başka taşıtlar 
Genel müfettişlikler taşıtları 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Genel müfettişlikler yolluğu 

Bölüm toplamı 

498 029 

35 000 

15 500 

3 000 
1 830 
9 750 

14 580 

70 000 
43 000 
64 000 
10 000 

187 000 

723 018 

62 000 

30 000 

5 000 
3 100 

17 000 
25 100 

140 000 
73 700 

129 700 
17 100 

360 500 

723 018 

62 000 

30 000 

5 000 
3 100 

17 000 
25 100 

i 

140 000 
73 700 

129 700 
17 100 

360 500 

303 Giyecekler 5 800 11 000 11 000 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

304 4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 25 000 42 800 42 800 

İkinci kısım toplamı 1 080 823 1 809 438 . 1 809 438 

Vc'riııcn I,'ismi - Daire hizmet
ler i 

T - Sürekli olanlar 
305 2850 sayılı kanun gereğince 

koy ve mahallelerde yapılacak 
askerlik yoklamasında buluna
cak nüfus memurları yollukları 1 40 000 40 000 

0 2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
gereğince kültür, idare ve em 
niyet bakımından başka yerle 
re götürüleceklerin her türlü 
giderleri ve bu iş için kullanı
lacak geçici memurların ücret 
ve yollukları 1 1 0 

30G Nüfus işleri 
.Nüfus defterlerinin ve kâğıtla 
ıııım sal mal ma ka rşılıkla ti v 1 e 
bastırma, onarma ve. ciltleme 
giderleri ve nüfus kayıtlarının 
yeni defterlere geçirilmesi için 
verilecek ücretler 
Nüfus yazımı 

Bölüm toplamı 

45 000 
5 000. 

50 000 

87 100 
5 000 

92 100 

87 100 
5 000 

92 100 

307 Özel idareler bütçelerini ince
leyen temsilciler ücreti 1 080 1 680 1 680 

308 Devir yollukları 
1 Valiler 35 000 60 000 00 000 
2 Kaymakamlar 80 000 140 000 140 00ü 
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Ödeneğin çeşidi 

4465 sayılı kanun gereğince bu
cak müdürlerine verilecek de
vir ve teftiş gideri 

Bölüm toplamı 

I I - (iecici olanlar 
Kaymakamlık ve bucak mü
dürlüğü kursları ve içişleri 
meslek kursu 
Öğretmen, konferansçı, memur 
ATe hizmetliler ücreti 
Kursa gelecek memurların yol
lukla riyle gündelikleri ve ince
leme gezileri yollukları ve her 
çeşit uygulama genel giderleri 
Yönetim, sınav, ders notlarını 
yazdırma, çoğaltma vesair tür
lü giderleri 
İçişleri meslek kursu yönetim 
ve talim heyeti ücretleri 
içişleri meslek kursu öğrenci
leri genel giderleri 

Bölüm toplamı 

m - Çeşitli olanlar 

4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 
Tercüme ve yazı ücretleri, ki
tap ve dergi karşılığı, yönetim 
dergisi giderleri, kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerin tertip ve 
telif giderleri 

1945 1946 yılı için 
[lı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

98 700. 169 200 169 200 

213 700 369 200 369 200 

16 225 49 000 49 000 

18 600 94 000 94 000 

2 355 7 000 7 000 

4 320 0 0 

14 500 0 0 

56 000 150 000 150 000 

11 667 21 330 21 330 

19 000 32 500 32 500 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Ijira Lira Lira 

Kongre, staj öğretim giderleri 
1 İçerde ve dışarda açılacak 

kongre giderleri ve bunlara 
gönderilecek memurlar volluk-
ları 1 1 t 

2 4489 sayılı kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol-
luklariyle tahsil giderleri 2 000 3 430 3 430 

3 Siyasal Bilgiler Okulunda 
okutturulacak öğrenci giderleri 56 000 96 000 96 000 

Bölüm toplamı 58 001 99 431 99 431 

Yabancı uzmanlar 
1 Ücretler 
2 Yolluklar ve başka gerekli gi

derler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 14 000 30 000 
Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 villan borçları 4 500 38 700 
2 1928 - 1940 » » 1 400 2 400 

Bölüm toplamı 5 900 41 100 

Dördüncü kısım toplamı 19 900 71 100 

Altıncı hısım - Sermaye, kredi 
. ve tesisler 

1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 3 000 5 000 5 000 

1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 

409 452 806 244 806 243 

30 000 

38 700 
2 400 
41 100 
71 100 

t 
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M. ödeneğin çeşidi 

KISIMLAB TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 107 419 

1 080 823 

409 452 

19 900 

3 000 

6 620 594 

8 836 637 

1 809 438 

806 244 

71 100 

5 000 

11 528 419 

8 836 637 

1 809 438 

806 243 

71 100 

5 000 

11 528 418 
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Rapor 
19. XI.1945 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1946 yılı bütçe tasarısı (18 399 950) liradan ibaret olup geçen 
senekinden (859 196) lira fazladır. Bu fazlanın yarısı aylıklar, çeşitli zamlar ve yardımlar, er tayın 
bedeli yolluk, giyecek gibi doğrudan doğruya şahıslara ait olan ödeneklere; yarısı da türlü masraflara 
ayrılmıştır. 

Zam ve tenzilleri gösterir cetvel aşağıdadır : 

Zamlar : Tenziller : 

337 124 
44 473 
43 800 
14 978 
1 429 
4 000 
5 286 
2 857 

11 858 
5 028 

16 286 
13 428 
7 857 

314 286 
20 205 
8 857 

88 571 

Aylıklar 
Zam ve yardımlar 
Er tayın bedeli 
Yolluk 
Para mükâfatı 
Giyecek 
Tedavi 
Merkez büro 
İller » 
Kira 
Taşıt 
Teknik giderler 
Silâh ve cephane 
Onarma 
Süvari polisi 
Okullar 
Pravantoryom ve sanatoryom 

24 231 
614 

49 381 
5 571 
1 245 

85 

Birinci kısımdan 
Basılı kâğıt 
Posta telgraf 
Tedavi 
3 ncü kısımdan 
4 ncü » 

• 

Kadroya bu yıl için 130 polis memurluğu ilâve edilmiş olup bununla daha bir miktar ilçede Em* 
niyet teşkilâtı yapılacaktır. (D) cetvelinde ufak değişiklik vardır. Münhaller bilhassa Emniyet mü
dürlüklerinde dikkati çekecek kadardır. 

Emniyet kadrosunun imkân derecesinde genişletilmesi ve teşkilâtın ilçelere kadar götürülmesi, po
lisin motorlu ve teknik vasıtalarla cihazlandırılması, okullarla ve kurslarla vasıflı memurlar yetişti
rilmeğe çalışılması kemiyet ve keyfiyet bakımından takdire değer hareketler olmakla beraber bu yolda 
daha pek çok gayrete ve fedakârlığa ihtiyaç olduğu da meydandadır. 

Hasta memurlar için sanatoryom tahsisatı artırılmakla beraber bir pravantoryom vücude getirmek 
gibi iyi bir teşebbüse de girişilmiştir. 

Motorlu taşıt alınması için bu yıl da Maliye bütçesine (171 428) lira konulmuş, fotoğraf ve parmak 
izi gibi teknik vazifelerden daha bir miktar ilçenin faydalandırılması için ödeneğe zam yaılmıştır ki 
ancak memnunlukla karşılanabilir. 

Yapılan zamlardan en büyük hisse (314 28Ö) polis karakol binalarına Verilmiştir, Şüphe yoktur ki 
bu da pek yerinde bir tahsisattır bu münasebetle, tamir işleri için (E) cetvelinde tesbit edilmiş olan 
(5) bin liranın bugünkü rayice göre az olduğunu ve bunun (15) bin liraya çıkarılmasını Yüksek Ko
misyonun takdirine arzederim. ' 
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SİÖ ve 313 ncü bölümlerin ikisi de tedaviye mahsus oldukları için bunların aynı faslın iki maddesi 

halinde ve hatta tek fasılda bir rakam olarak gösterilmesi muvafık olur sanırım. 

Genel Müdürlüğün (15) bin liraya kadar karşılıksız borcu için zamanında Jtedbir alınacağı ümi
dini izhar ile bütçenin, arzettiğim ufak değişikliklerle, kabulünü teklif eder, saygılarımı sunanm. 

Samsun Milletvekili 
M. AU Yörüker 
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318 

319 

320 
321 

ilâ 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Emniyet &. ü 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

•' 

5 349 506 
3 500 

5 353 006 

126 919 

166 362 

450 417 
16 000 
50 000 
7 400 

941 745 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

'• 

9 507 704 
5 000 

9 512 704 

194 653 

285 000 

784 000 
35 000 
87 000 
12 640 

1 638 180 

' %\ 

9 507 704 
5 000 

9 512 704 

194 653 

285 000 

?84 00ö 
35 000 
87 000 
12 640 

1 638 180 

322 

Bölüm toplamı 1 465 562 2 556 820 2 556 820 

1475 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 1 500 2 500 2 500 

Birinci kısım topkmı 7 113 349 12 551 677 12 551 677 

İkinci hısım - Yönetim giderleri 

1 -- Hizmete ilişkin olanlar 
3S3 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş; 
8 Öteberi giderleri 

9 000 
4 000 
4 000 

Bölüm toplamı 17 000 

17 500 
7 500 
7 000 

32 000 

lif 50Ö 
7 500 
7 000 

'•ıBnr7)-"M5auaa 

32Û0Û 
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B. 

324 

. 

325 
326 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi- giderleri. 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

19 000 
22 000 
26 500 
40 000 
11 000 

118 000 

15 000 

297 961 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

35 000 
40 000 
50 000 
70 000 
20 000 

215 000 

25 100 

462 123 

35 000 
40 000 
50 000 
70 000 
20 000 

215 000 

25 100 

462 123 

327 
328 

329 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Satınaİma karşılığı (Motorsuz) 
İşletme ve onarma 

312 961 487 123 487 123 

55 400 

3 000 
40 000 

100 000 

10 000 
80 000 

100 000 

10 000 
80 000 

Bölüm toplamı 43 000 90 000 90 000 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

330 
331 

1 
2 
3 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Emniyet müfettişleri ve emni
yet polis müfettişleri yollukları 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Tedavi giderleri 

84 000 
36 500 

14 000 

134 500 

3 500 

156 550 
65 000 

24 000 

245 550 

10 000 

156 550 
65 000 

24 000 

245 550 

10 000 

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
Vazife sırasında yaralanan ve 
hastalanan memurlarla kazava 

12 000 15 000 15 000 



Emniyet G. ML 

Ödeneğin çeşidi 

uğrayanların ve yaralıların te
davi giderleri 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

711 861 

1946 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

0 

1 219 773 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 

40 000 

1 244 773 

I - Sürekli olanlar 
Teknik giderler 
Polis telefonlarının sat inalına 
karşılık ve giderelriylo işletme 
ve değiştirme giderleri 
Fotoğraf ve daktiloskopi kuru
mu makine ve geree giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecek ve teçhizat 
Giyecek 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme vasıtaları ve yedek par
çaları 

Bölüm toplamı 

20 000 

13 000 

33 000 

355 000 

10 000 

365 000 

40 000 

30 000 

70 000 

608 500 

25 000 

633 500 

40 000 

30 000 

70 000 

608 500 

25 000 

633 500 

Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurlarla kazaya 
uğrayanların ve yaralıların te
davi giderleri 11 500 25 000 0 
Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
gönderme, iaşe masrafları, is
kân mmtakasmı terkedenler-
den geldikleri yerlere geri gön
derileceklerin ve bunlara me
mur edilenlerin gerekli giderle
ri * ' 20 000 34 200 34 200 
Onarma işleri 50 000 400 000 400 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

336 Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekleri 

— . _ 1 Satınalnıa karşılığı 
2 Yem, muytabiye, nal, mili ve 

başka gereç karşılıklariyle te
davi ve ilâç ve köpekler için yi
yecek giderleri 

Bölüm toplamı. 

337 4367 sayılı kanun gereğince ve
rilecek er tayın karşılığı 

338 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseenği kar
şılığı 

339 Haber alma giderleri 
340 Polis dergisi giderleri 
341 Yabancı uzmanlar 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka gerekli gider

ler 

Bölüm toplamı 

342 Uluslararası kurumlara katıl
ma giderleri 

343 Kongre, staj ve tahsil giderleri 
1 4489 sayılı kanun gereğince 

staj için yabancı memleketle
re gönderilecek memurların 
yollukları ve tahsil giderleri 

2 Uluslararası kongre ve konfe
ranslara gidecek ve inceleme 
için yabancı memleketlere gön
derilecek memurların yollukla
rı 

3 Yüksek tahsil kurumlarında 
okutturulacak öğrenci giderleri 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

8 000 15 000 15 000 

34 464 78 000 78 000 

42 464 93 000 93 000 

1 510 775 2 633 700 2 633 700 

7 000 12 000, 12 000 
118 708 203 500 203 500 
4 000 6 800 6 800 

2 500 4 200 4 200 

500 800 800 

3 000 5 000 5 000 

450 600 600 

3 000 5 000 5 000 

3 000 5 000 5 000 

9 000 15 000 15 000 

15 000 25 000 25 000 



Emniyet O. M. 

ödeneğin çeşidi 

Polis okulları giderleri 
Polis memur ve adayları, öğ
rencileri yiyecek ve giyecek 
giderleriyle harçlık ve yolluk
ları 
Yönetim ve imtihan giderleri 
İli e rde açılacak polis kursları 
ve öğretmen ücretleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

134 000 
31 500 

16 000 

1946 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

230 000 
60 000 

30 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

/ 

230 000 
60 000 

30 000 

Bölüm toplamı 181 500 320 000 320 000 

Pravantoryum ve sanatoryum 
giderleri 30 000 140 000 140 000 
3201 sayılı kanunun 86 neı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 5 000 10 000 10 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 397 397 4 612 300 4 587 300 

3 500 
1 000 

4 500 

9 500 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

6 000 
1 700 

7 700 

16 200 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 5 000 8 500 8 500 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçları 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 10 232 107 18 399 950 18 399 950 

7 113 349 

711 861 

2 397 397 

9 500 

12 551 677 

1 219 773 

4 612 300 

16 200 

12 551 677 

1 244 773 

4 587 300 

16 200 



15 - jandarma G. K. 



Rapor 
19 .XI . 1945 

Jandarma Genel Komutanlığının 1946 yılı bütçe tasarısı geçen senekinin (510 494) lira fazla-
siyle (30 903 758) liradır. Aradaki fark, ancak jandarma karakol binaları ödeneğine eklenilen mik
tarı karşılayabilir. Bundan başka bütçe tasarısının kendi yekûnu içinde bölümler arasında bazı önemli 
azaltmalar ve artırmalar yapılmıştır ki kolayca kavranabilmesi için aşağıda cetvel halinde gösteril
miştir: 

Zamlar Tenziller 

4 788 
18 395 
4 989 

15 416 
9 286 

10 294 
895 150 
215 712 
198 757 
100 000 
509 996 

50 000 

Ücretlere 
iller büro 
Basılı kâğıt 
Posta Telgraf 
K :ra 
Gvyt-r ekler 
Taymai 
Yem. 
Harp gereçleri 
Ecza ve sıhhi gereçler 
Onat ma 
Taşıl satın aiırması 

89 305 
1 434 

1 196 939 
13 
11 

9 
22 

74 286 
601 
142 

34 000 
143 

35 257 
28 
3 

75 
7 

14 

Aylıklardan 
Geçici tazminat 
331 nci bölümdeki zam ve yardımlı 
Merkez büro 
Telefon 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Yakacaklar 
Askerî gereçler 
Tedavi 
Hayvan alma 
Taşıt 
Okullar 
Kurumlar 
Basımevi 
ikramiye 
Spor 
Borçlar 

Bunların içinde en büyük rakamı 331 nci bölümde yapılan azaltma teşkil ediyor ki aynı yar
dımın tayinattan ödenmesi esasına dayanmakta ve bu sebeple tayinat maddesine yüksek bir zam ya
pılmaktadır. Diğer bölümlerdeki azaltma ve çoğaltmalar Hükümet gerekçesinde gayet iyi açıklan
dığı için onlara iştirak etmekte olduğumu ifade ve bu arada karakol tamirlerine ve bilhassa telefon
lara bu yıl biraz daha fazla tahsisat ayrılabilmesinden ileri gelen memnunluğumu kayıt ile iktifa 
edeceğim. Bilhassa köyler ve kasabalar muhaberesi için ve her bakımdan bütün memlekete şâmil 
büyük önemi olan jandarma telefon şebekesinin esaslı bir surette İslahı, takviyesi ve genişletilmesi 
işinin kâfi bir tahsisat ile ele alınmasını ve bundan faydalanacak olan hususi idareler, belediyeler ve 
köylerle orman idaresinin de devamlı yardımlarmı sağlayacak bir şekil bulunarak bu mühim cihazın 
her zaman iyi işler hale getirilmesini bu sene de bir mütalâa olarak kayıt etmeği vazife bilirim. 

Günün rayici gözönüne alınarak, Emniyet bütçesinde teklif ettiğim gibi, burası için de (R) cet
velindeki (5) bin liralık haddin on bin liraya çıkarılması faydalı olacağını sanırım. 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesini yüksek tasvvibinize lâyik bulduğumu derin saygiyle ar-
zederim. 

Samsun Milletvekili 
M. Ali Törüker 



Jndtfnı»&& 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1915 
Yılı 7 aybk 

ödeneği 
Lir» 

^-lfiS — 
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

İkinci kısım - Yönetim' gider
leri 

351 
352 

353 
354 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplam 

3 541 420 
129 794 

34 670 

169 590 
16 912 
15 006 
4 000 

708 540 

914 042 

4 619 926 

5 981 700 
227 312 

58 000 

275 000 
28 990 
24 000 
6 000 

36 000 

369 990 

6 637 002 

5 981 700 
227 312 

58 000 

275 000 
28 990 
24 000 
6 000 

36 000 

369 990 

6 637 002 

355 

356 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

ı 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1 750 
500 

1 170 

3 420 

14 590 
8 840 

16 590 

40 020 

3 000 
850 

2 000 

5 850 

27 000 
30 000 
30 000 

87 000 

3 000 
850 

2 000 

5850 

27 000 
30 000 
30 000 

87 000 



1 2 4 - Jandarma O. K. 

B. M. 

357 
358 

ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

14 590 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 30 000 

359 
360 

361 

362 

1 
2 

1 
2 

1 
• 2 • 

3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Komutanlık otomobili 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

îkinci kısım toplamı 

210 168 

5 840 

216 008 

50 000 

1 460 
4 670 

6 130 

116 667 
72 923 
14 590 

204 180 

11 670 

546 018 

375 704 

10 000 

385 704 

95 000 

2 500 
8 000 

10 500 

200 000 
125 000 
25 000 

350 000 

30 300 

994 354 

375 704 

10 000 

385 704 

95 000 

2 500 
8 000 

10 500 

200 000 
125 000 
25 000 

350 000 

30 300 

994 354 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
363 Muayyenat 

1 Taymat 8 481 899 15 435 540 15 435 540 
2 Yem 392 700 888 912 888 912 
3 Yakacaklar, avdmlatnıa, ısıtma 300 000 440 000 440 000 

Bölüm toplamı 9 174 599 16 764 452 16 764 452 



Jandarma O. S. - 1 2 5 -

B. 

364 

M. 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

2 208 641 
456 960 

2 665 601 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 786 000 
783 000 

4 569 000 

3 786 000 
783 000 

4 569 000 

365 Harp gereçleri ve teçhizatı kar
şılık ve giderleri 168 725 488 000 488 000 

366 Sağlık gereçleri ve tedavi gi
derleri 

1 
2 

367 

368 
369 
370 
371 
372 

Ecza ve sağlık gereçleri 
Tedavi 

Bölüm toplamı 

Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satmalına ve tavizi 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 
Onarma işleri 
Okullar genel giderleri 

26 250 
10 000 

36 250 

3 500 
31 500 

192 000 
35 000 

116 670 
87 650 

55 000 
17 000 

72 000 

6 000 
20 000 

329 000 
60 000 

710 000 
115 000 

55 000 
17 000 

72 000 

6 000 
20 000 

329 000 
60 000 

710 000 
115 000 

II - Çeşitli olanlar 
373 4644 sayılı kanun gereğince 

ödenecek emskli keseneği kar
şılığı 5 833 10 000 10 000 

374 

375 
376 

1 
2 
3 
4 

Kurumlar ve komisyonlar ge
nel giderleri 
Satınalma komisyonları 
Muayene heyetleri 
Dikim evleri 
Ambarlar 

Bölüm toplamı 

Basımevi giderleri 
İkramiye ve tazminat 

300 
175 

5 840 
3 910. 

10 225 

1 985 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

3 400 

500 
300 

10 000 
6 700 

17 500 

3 400 

1 1493 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiye 1 750 3 000 3 000 



126 — Jandarma ö. K. 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

2 1861 sayılı kanun gereğince ve
rilecek ikramiye 4 000 6 800 6 800 

3 1471 sayılı kanun geerğince ye
rilecek tazminat 5 840 10 000 10 000 

4 1475 sayılı kanun gereğince ve
rilecek tazminat 2 915 4 990 4 990 

Bölüm toplamı 14 505 24 790 24 790 

Spor giderleri 2 040 3 490 3 490 

2 510 
275 

2 785 

17 375 

4 300 
470 

4 770 

29 770 

4 300 
470 

4 770 

29 770 

Üçüncü kısım toplamı 12 546 083 23 192 632 23 192 632 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 14 590 25 000 25 000 
Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yılları b o r d a n 

2 1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

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

Maliye bütçesine aktarılacak 
olan taşıt satmalına karşılığı 

GENEL TOPLAM 17 729 402 30 903 758 30 853 758 

4 619 926 
546 018 

12 546 083 
17 375 

17 729 402 

0 

6 637 002 
994 354 

23 192 632 
29 770 

30 853 758 

50 000 

6 637 002 
994 354 

23 192 632 
29 770 

30 853 758 

0 



16 - Dışişleri Bakanlığı 



Rapor 
24 . X I . 1945 

Dışişleri Bakanlığının 1946 yılı Bütçe tasarısını inceledim. Tasarı genel toplamı (4 733 398) 
lira olarak tesbit edilmiş olup geçen yedi aylık bütçenin 12 aylığı olan (4 637 456) liradan (99 442) 
lira fazla olduğu görülmüştür. 

Bu fazlalığın en çok serpişik olduğu ilk bakışta ortaya çıkan maddeler, hizmetliler ücreti elçi
lik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti, yabancı elçilerle Kurumların ağırlama giderrleri, milletler
arası müesseselere ve Milletler Derneğine katılma payı, yeni tesis olunan himaye giderleri gibi yer
lerdir. 

Esasen 1945 yılında istenilen ödeneğe ek olarak sonradan (567 300) lira daha istenilmiş bu
lunduğu gözönüne alınırsa 1946 yılı bütçe tasarısının genel toplamı olan (4 737 398) liranın zaruri 
ve hakiki ihtiyacın dununda olduğu ve bu to toplamı gösteren Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
kendisine verilen bir rakama uyularak tanzim edilmek zaruretinden doğduğu anlaşılır. 

Nitekim bütçe tasarısı üzerinde yapılan incelemeler sırasında anlaşılmıştır ki, yeniden açılacak 
olan elçilik ve konsoloslukların maaş ve tahsisatları, arsa, bina satmalma, yaptırma ve kira karşı
lıkları ile sigorta ve belediye vergisi ve resimleri, Vaşington Sefaret binasının esaslı tamiri ve mef
ruşatının tecdidi ve yeniden açılacak olan veya bombardımanlara uğrıyan elçilik ve konsoloslukla
rın ihtiyaçları, taşıtlar satmalma, onarma ve işletme giderleri, yabancı elçilerle konukların ağır
lanma giderleri, kongre ve konferans ve komisyonlar genel giderleri ve telefon ve başka haberleşme 
ücretleri ve saire gibi daha bazı bölüm ve maddelerin son harp ve harpsonu durumunun doğurduğu 
Devlevtlerarası münasebetleri fevkalâdeliklerinden dolayı artmış bulunmaktadır. 

Bu hakikati ve onun icaplarını gözönüne alan Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığımıza elde bu
lunan 1946 yılı tasarısı için daha (400 000) lira ayırıp temin edebileceğini bildirmiş ve bu temine 
göre de Dışişleri Bakanlığımız bütçesinin muayyen bölüm ve maddelerinde eksik kalan ihtiyaçları 
miktarlarını artırarak bu parayla telâfiyi düşünmektedir. 

Şayet Maliye Bakanlığı bu (400 000) lirayı temin ederlerse Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yu
karda arzolunaın sebeplerden dolayı bazı maddelerde eksik kaldığına inandığını ihtiyaçları karşı
lanmış olacaktır. 

Takdir Yüksek Encümenin Umumî Heyetine ait olduğunu saygılarımla tekrarlarım. 

Balıkesir Milletvekili 
8, örgeevren 



Dışişleri Bakanlığı — 129 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 ayhk 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret ^>. 
ödenek ve benzeri özlük haklar^?-. 

I. - Bakan ödeneği, aylıklar ve:7** 
ücretler »>-

381 
382 

383 

_ 

1 

2 

1 
2 
3 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı ve temsil öde
neği 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Elçilik ve konsolosluklar hiz
metlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

3 104 

1 541 546 
2 000 

1 543 546 

73 373 
1 

209 522 

282 896 

5 321 

2 642 000 
2 700 

2 644 700 

136 337 
1 

383 376 

519 714 

5 321 

2 642 000 
2 700 

2 644 700 

136 337 
1 

383 376 

519 714 

384 
385 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 27 905 52 211 52 211 

1 
2 
3 
4 

4178, 4598 ve 4599 sayılı ka-
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

6 850 
3 000 
4 000 

31 500 

45 350 

1 902 801 

15 000 
2 000 
3 000 

55 000 

75 000 

3 296 946 

15 000 
2 000 
3 000 

55-000 

75 000 

3 296 946 



Ödeneğin çeşidi 

Dışişleri Bakanlığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

ikinci kısım - Yönetim (lider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

3 500 
3 500 
2 500 
3 500 
4 000 

17 000 

6 000 
6 800 
4 500 
6 000 
7 000 

30 300 

6 000 
6 800 
4 500 
6 000 
7 000 

30 300 

Elçilik ve konsolosluklar gi
derleri 
Arsa, bina satınalma, yaptırma 
ve kira karşıkklariyle sigorta, 
belediye vergi ve resimleri ve 
küçük onarma 
Döşeme ve demirbaş 
Ziyafet 
Taşıtlar satınalma karşıhğı ve 
onarma, işletme giderleri 
Başka giderler 
Yardım ve geri verme 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

Para taşıma giderleri 

Kira karşılığı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 

121 335 
35 000 
25 000 

35 000 
82 000 
7 000 

305 335 

3 500 

10 000 

700 

1 060 

208 003 
60 000 
42 857 

60'000 
150 000 
12 000 

532 860 

6 000 

17 000 

1 200 

142? 

208 003 
60 000 
42 857 

60 000 
150 000 
12 000 

532 860 

6 000 

17 000 

1 200 

142? 



Bışişİeri Bakanİı|ı _ İ3İ _^ 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

2 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 186 250 320 000 320 000 

Bölüm toplamı 187 310 321 427 321 427 

Taşıt giderleri 
1 Bakanlık otomobili 4 000 6 800 6 800 
2 Başka taşıtlar 6 500 11 000 11 000 

Bölüm toplamı 10 500 17 800 17 800 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 87 500 150 000. 150 000 
2 Geçici görev yolluğu 20 200 44 000 44 000 

Bolüm toplamı 107 700 194 000 194 000 

Giyecekler 7 000 10 000 * 10 000 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 5 585 9 0ÛÖ 9 000 

İkinci kısım toplamı 654 630 1 139 587 1 139 587 

Üçüncü kınım - Daire hizmet
leri • .; • • • • . - . _ • • 

1 - Sürekli olanlar > 
Kongre, konferans ve komis
yonlar genel giderleri 57 000 103 772 103 772 
Hakem mahkeme ve heyetle* rfj 
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri 1 1 1 



Dışişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 
Fahrî konsolosluklar keseneği 

II - Geçici olanlar 
Pasif korunma giderleri 

1945 
Yrh 7 ayiık 

ödeneği 
Lira 

49 900 
2 000 

1 000 

1946 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1Ö0 000 
3 000 

0 

ılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

100 000 
3 000 

0 
Bombardımanlar yüzünden bi
naları yanan, yıkılan ve zarar 
gören veya bombardımana açık 
bulunan elçilik ve konsolosluk-
larm her türlü giderleri 
Himaye giderleri 

III - Çeşitli olanlar 
Telif, tercüme, yazı, yayım ve 
abone ücret ve giderleri 
Basımevi giderleri 
Uluslararası müesseselere ve 
Uluslar Derneğine katılma 
payı 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

11 250 
0 

5 800 
500 

1 

4 000 

lift 452 

0 
1.2 000 

9 000 
2 500 

40 192 

3 800 

274 265 

0 
12 000 

9 000 
2 500 

40 192 

3 800 

274 265 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 11 800 20 000 20 000 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçları 
1928 - 1940 " » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

4 000 
500 

4 500 

16 300 

6 500 
100 

6 600 

26 600 

6 500 
100 

6 600 

26 600 
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1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. ödeneffin cesidi Lira Lira Lira 

Dışişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 902 801 

(551 630 

•131 452 

16 300 

3 296 946 3 296 946 

1 139 587 1 139 587 

274 265 274 265 

26 600 26 600 

GENEL TOPLAM 2 705 183 4 737 398 4 737 398 





17 - Maiiye Bakanlığı 



Rapor 
4 . XII . 1945 

Maliye Bakanlığının 1946 yılı bütçesi üzerinde yapmış olduğumuz incelemelerin neticelerini aşa
ğıda arzediyoruz: 

1946 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi, (115 773 253) lira olarak teklif edilmiştir. Bu miktar; 1945 
yılı yedi aylık bütçesinin âdi ve olağanüstü ödenekler toplamının oniki aylığına nazaran 
(29 798 984) lira bir artış göstermektedir. 

1946 yılı bütçe teklifi içinde 36 milyon lirası, maaşlı memurlara verilmesi düşünülen bir üst de
rece farkı ile emekli kesenekleri karşılığı olarak konulmuştur. Bu meblâğ, hâlen komisyonda bulu
nan kanun tasarısı kabul olunduğu takdirde alâkalı Bakanlıklar bütçelerinin memurlar aylığı ve emek
li keseneği bölümlerine aktarılacak ödeneği teşkil etmektedir. Bu ödenek hesaba katılmazsa, Maliye 
Bakanlığının 1946 yılı bütçesi, hakikati halde, 1945 yılı âdi ve olağanüstü ödenekleri toplamının 
oniki aylığına nazaran (6 201 016) lira bir eksiliş göstermektedir. Bu eksilişin (6 002 857) lirası 
Hükümetçe kaldırılması teklif olunan Toprak Mahsulleri Vergisinin tahsil giderlerine (198 159) li
rası da diğer giderlere tekabül etmektedir. 

Toprak Mahsulleri Vergisinin tahsil giderleri, 1945 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinde olağanüstü 
giderler kısmına konulmuş olduğu halde 1946 yılı bütçesinin âdi giderler kısmına alınmış olduğun
dan, her iki yıl bütçesi arasındaki mukayeseyi kolaylaştırmak maksadiyle adı geçen masraflar ve 
36 milyon liralık derece farkı ve emekli keseneği nazara alınmadan, her iki yıl bütçeleri karşılaştırı-
lırsa aşağıdaki tablo elde edilir: 

1945 
Oniki aylığı 

17 090 660 
3 358 281 
12 463 917 

141 999 

33 054 857 

5 942 955 
15 319 607 

844 993 
3 867 772 

18 141 228 

77 171 412 

1946 
teklifi 

17 301 143 
3 337 750 
12 614 787 

142 001 

33 395 681 

5 989 000 
15 589 881 

845 000 
4 258 000 
16 895 691 

76 973 253 

Fazla 

210 483 

150 870 
2 

361 824 

46 045 
270 274 

7 
390 228 

1 067 909 

Noksan Kısımlar 

I. Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar 
20 531 II . Yönetim giderleri 

III . Daire hizmetleri 
IV. Borçlar 

20 531 Asıl Maliye hizmetleri ödenek toplamı 
V. Yardımlar : 
1. Katma bütçeli idarelere 
2. özel idare ve belediyelere 
3. Hayır kurumlarına 
4. Başka dernek ve kurumlara 

1 245 537 VI. Sermaye, kredi ve tesisler 

1 266 068 Genel toplam 

Bu tablonun tetkikinden asıl Maliye hizmetine taallûk eden I - V mci kısımlar toplamında 1945 
yılı bütçesine nazaran özlük haklarla daire hizmetleri ödeneklerinde (361 824) lira fazlalık ve yöne
tim giderleri ödeneklerinde (20 531) lira eksiklik olduğu, neticede 1946 yılı teklifinin asıl Maliye 
hizmetlerinde (340 824) lira bir fazlalık arzettiği anlaşılmaktadır. 
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Maaşlı memurlara verilecek üst derece farkı ile bunlar için genel bütçeden ödenecek emekli 

kesenekleri karşılığı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine konulmuş olan (36) milyon lira ödeneğin 
hangi hesaplara dayandığı, buna ait kanun tasarısının incelenmesi sırasında tetkik edileceği 
tabiî bulunduğundan, bu ödenek üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu hususta verilecek karar Yüksek 
Komisyonun takdirine bağlıdır. 

Diğer ödenekler üzerinde yapılan incelemeler, ödenek tekliflerinin gerçek ihtiyaçlara uygun 
ve genel olarak Maliye Bakanlığına verilmiş olan hizmetlerin önümüzdeki yılda görülmesine yete
cek miktarda bulunduğu ve ödeneklerin türlü bölümlere dağıtılmasında hizmetlerin aksamadan gö
rülmesini sağlamağa çalışılmış ve samimi bir bütçe tanzim edilmiş olduğu kanaatini hâsıl etmiştir. 

Kısım : 1. — Aylık, ücret ödenek ve benzeri özlük haklar 

Bu kısımda 1946 yılı için fazla teklif edilen (210 483) lira şu suretle hâsıl olmaktadır. 

Fazla Noksan ödeneğin çeşidi B. M. 

228 586 
63 995 
21 160 

313 741 
103 258 

210 483 

1 

12 865 
3 899 

285 
1 428 

84 780 

103 258 

Bakan ödeneği 
Memurlar aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Geçici » :» 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Noksanlto 

Hakikî fazlalık 

1 
1 
2 

1 
2 
3 
5 

407 
408 
409 

410 
411 

Bu suretle memur aylıklariyle hizmetliler ücretleri ödeneklerindeki fazlalıklardan yüz üç bin kü
sur lirası, çocuk ve yakacak zamlariyle doğum ve ölüm yardımları ve aynı yardım ödeneklerinde 
yapılan tasarruflarla karşılanmıştır . 

2. — Memurlar aylığı maddesindeki (228 586) lira fazlalıktan (26 210) lirası 1945 yılı içinde 
yeniden kurulan dokuz kaza memurlarının aylıkları karşılığıdır. Geri kalan (202 376) lirası da 
kadrosuzluk yüzünden, yerinde terfi edecek memurlara ait terfi farkının, 1945 yılmdakine göre !% 10 
nispetinde arttırılmış olmasından ileri gelmiştir. Kadrosuz terfi edeceklerin miktarı, her sene arta
cağına göre, bu yıl % 10 nispetinde fazla ödenek konulması yerinde görülmüştür. 

3. — Hizmetliler ücretindeki (63 995) lira artıştan (22 889) lirası 1945 yılında teşkil edilmiş 
olan dokuz kaza ücretlilerinin ücretleri karşılığıdır; (41 106) lirası da (D) cetvelinin Maliye Ba
kanlığı iller kısmına eklenen aşağıda müfredatı yazılı 26 müstahdem kadrosunun karşılığını teşkil 
etmektedir. 

Ücret Aded Çeşidi 

60 5 Kaloriferci 
50 5 Odacı 
75 10 Başhukuk müşavirliği takip memuru 
60 6 Gece bekçisi 
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Bunlardan kalorifercilerin; tesisatı ikmal olun: n Hükümet konoklanna, gece bekçilerinin, mürette

batı önemli miktara baliğ olan Maliye tahsil şubelerine, diğerlerinin de, Başhukuk müşavirliğince, 
bazı illerde, kanununa göre kurulacak MuhakematMüdürlüklerine ait bulunduğu anlaşılmıştır.; an
cak illerdeki odacı ücretleri kırk lirayı geçmemekte olup, diğer Bakanlıklar odacılarına bir zam ya
pılmadan, Yalnız Maliye Bakanlığı odacıları i çin böyle bir zammın kabulü caiz görülmediğinden 
Bakanlığın da muvafakatiyle beş odacı ücretinin elli liradan 40 liraya indirilmesi suretiyle, ihtiyaca 
müstenit bulunan bu ilâvelerin kabulü uygun görülmüştür. 

Bu yıl (D) cetvelinde, bu ilâvelerden başka, ödenek miktarları içinde kalmak üzere merkez ve 
iller ücretli kadrolarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Lüzum ve ihtiyaca dayandığı anlaşılan bu 
değişiklikler sonunda (D) cetvelinin Maliye Bak anlığı merkez ve iller kısmından yıllık ödeneği mik
tarı (61 541) lira olan 69 müstahdem kadrosu indirilmiş ve yerine yıllık ödeneği miktarı (61 539) 
lira olan 53 müstahdem kadrosu konulmuştur. Değişikliğin hedef tuttuğu maksat, bir kısım 
kadrolardan tasarruf edilmek suretiyle diğerlerinin ücretlerine birer miktar zam yapılmasıdır. Fev
kalâde zam ve çocuk zammı almıyan bu müstahdemlerin yaşayış şartlarını bir parça düzeltmeği sağ-
lıyacak olan bu zamların kabulü muvafık olacağı mütalâa edilmektedir. 

4626 sayılı kanun gereğince Ankara'da yaptıtılan memur evlerinin idaresi Bakanlar Kurulunac, 
mezkûr kanunun 5 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığına verilmiştir; o ta
rihte bütçe tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş olduğundan, bu evlerin idaresi için gerekli kadro 
ve ödenek mezkûr tasarıya konulamamıştır. Binaenaleyh Maliye Bakanlığınca bu maksatla hazırlan
mış olup tarafımızdan da uygun bulunan bağlı cetvelde çeşitleriyle ücret ve adedleri gösterilen 
30 hizmetlinin (D) cetvelinde Maliye Bakanlığının iller kısmında Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
bölümüne eklenmesi ve (28 785) İradan ibaret bulunan yıllık ödeneğin de 386 nci bölümün bi
rinci maddesine ilâvesi lâzımgelmektedir. Bu ödenekden başka (50 000) lirası mezkûr evlerin ısı
tılmasında kullanılacak kömür bedeline ve (10) bin lirası da bahçe giderlerine ait olmak üzere 
390 nci bölüme (Memur konukları yakacak ve bahçe giderleri) adiyle bir madde eklenerek buraya 
(60) bin lira ödenek verilmesi gerekli bulunmaktadır. 

Bu evlerden 142 daire oturulabilecek hale gelmiş olup yakında ihtiyaç sahiplerine verilecek ve 
kiralan da aylıklarından kesilerek gelir bütçesine irad edilecektir. Bu kiralardan almaaek gelir 
bir yılda (96 840) liraya baliğ olduğundan verilecek ödeneklerin karşılığı mevcut bulunmaktadır. 

4. —Geçici hizmetliler ücreti ödeneğindeki (21 160) lira fazlalık, Isviçreden vergi sistemimizin 
tetkiki için getirtilmiş olan yabancı uzmanın 1946 yılı ücreti ve dönüş yolluğu ile hesap tetkikle
rinde çalıştırılan diğer bir uzmanın ücretlerine aittir. Yabancı uzmanlar yolluklarının ücret mad
desinden ödenmesi imkânsız olduğu gibi hizmetin mahiyeti ve bütçe denetlemesinin kolaylaştırıl
ması bakımlarından bu ödeneğin, daire hizmetleri kısmının geçici olanlara ait II işaretli bö
lümünde açılacak özel bir bölüme konulması uygun olacağı düşünülmüştür. 

5. — Çocuk ve yakacak zamlariyle ölüm yardımı ödeneklerinde 1944 ve 1945 yılları harcama
larına göre, birer miktar fazlalık görülmüş ise de mahiyetleri icabı hakikî miktarlarının hesaben 
tesbit edilmesine imkân bulunmayan bu ödeneklerden, diğer gider bölümlerine aktarma yapılmamak 
ta olduğundan teklif olunan ödeneklerin ayniyle kabulü muvafık bulunmuştur. 

Aynı yardım ödeneği kanunu kadrolariyle (E)cetvelinden alınan kadrolarda mevcut (12 014) ay
lıklı ve ücretli memur ve müstahdem adedine tamamen tekabül etmektedir. Harp yılları içinde 
memurlarımızın karşılaştıkları geçim zorluklarım hafifletmek maksadiyle, tedavül hacminin artma
sına ve fiyatların yükselmesine meydan vermiyecekşekilde, onlara vergi veya satmalına yoluyla Devlet 
eline geçen eşyadan ve Devlet İktisadi Teşekkülleri tarafından veya onların ortak oldukları müesse-
selerce yapılan mamulâttan aylık tutarı onbeş liradan az olmamak üzere yardım yapılması 4599 
sayılı kanunla kabul edilmiş olduğu halde kanunun yürürlüğe girdiği 1 . VII . 1944 tarihinden 
bugüne kadar geçen onyedi ay içinde kanım, beklenen maksadı sağlıyacak şekilde uygulanamamış bir 
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veya iki çeşit madde dağıtıldıktan sonra aynen yardım usulünden, fiilen vazgeçilerek, bu kanunun 
uygulanması aylıklara onbeşer lira bir zam şekline dökülmüş olduğuna Yüksek Komisyonun dikkat 
nazarını çekmeği lüzumlu görmekteyiz. 

Tedvin maksadından tamamen uzaklaşmış olan4599 sayılı kanunun, maksadına göl» uygulanma
ması sebepleri hakkında Hükümetten izahat alındıktan sonra, bundan böyle dahi bu maksadı sağla
mak üzere aynen yardım yapılması mümkün olamıyacağı sonucuna varılırsa, bu kanunun değişti
rilmesi ve yardım parasının ya 4178 sayılı kanunla verilmekte olan fevkşalâde zamma eklenmek ve
yahut altışar aylık veya senelik olarak toptan ödenmek suretiyle memurlarca bir ihtiyacın karşı
lanmasına imkân verilmesi uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Kısım : II. - Yönetim giderleri 

6. — Bu kısımlardaki bölümlerde 1945 yılı ödeneklerine göre (101 307) lira noksanlık ve (80 776) ' 
lira fazlalık mevcut olup netice, (20 531) lira noksanlık şeklinde tezahür .etmektedir. 

Fazlalığın (69 143) lirası basılı kâğıt ve defterler ödeneğindedir. Bu fazlalık kâğıt ve baskı 
fiyatlarındaki yükselmelerle beraber geçen senelerdeki ödeneklerin de ihtiyacı karşılayamamasın-
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Fazlalığın (11 000) lirası da müstahdemlere parasız verilen giyecek ödeneklerine aittir. Bu 
fazlalık 1946 yılında bir kısım müstahdemlere verilmesi gereken palto ve ayakkabının karşılığını 
teşkil etmektedir. 

Noksanlıklara gelince : 

Bunun (38 213) lirası yolluklardan ve (58 384) lirası posta ve telgraf ücretlerinden geri ka
lanı da büro giderlerinden yapılan indirmelerden hâsıl olmuştur. Posta ve telgraf ücretleri öde
neği Posta idaresince tutulan istatistik ve verilen hesaha göre teklif edilmiştir. Merkez ve iller 
büro giderleri ödenekleri de 1944 ve 1945 yıllarındaki harcamalara göre uygun bulunmuştur. Bu
rada bilmünasebe, 876 sayılı Ankara şehri Otomatik Telefon Kanuniyle Ankara'dan gayri şehir ve 
kasabalardaki telefonlar hakkındaki 1379 sayılı kanun hükümlerine aykırı gördüğümüz bir vazi
yeti Yüksek Komisyonun dikkat nazarına arzediyoruz. 

Konuşma ücreti ve haricî tesis be'!o!i alınmadan hangi memurların evlerine telefon konulacağı 
876 sayılı kanunun 7 nci ve 1379 sayılı kanunun 5 nci maddelerinde görevler birer birer sayılmak 

- suretiyle gösterilmiştir. Sonradan hâsıl olan lüzum üzerine 1569, 2142, 2304 sayılı kanunlarla bu 
görevler arasına, diğer bir kaç görev katılmıştır. Bu durum, memur evlerine konulacak parasız te
lefonların bir kanunla tâyini gerekli olduğunu açıkça gösterdiği halde bazı dairelerce adı geçen 
kanunlarda sayılan görevler dışındaki memurların evlerine de tesisat bedeli ve konuşma ücretleri 
dairelerin telefon ödeneklerinden verilmek suretiyle telefon koydurulmaktadır. Bu telefonlarla ya
pılan şehirlerarası konuşmaların ücretleri dahi aynı suretle dairelerce ödenmektedir. İnzibat ve gü
venlik işleri dışında memur evlerine ücretsiz telefon koydurulmasmı gerektirecek âmme hizmetleri, 
tasavvur edilemiyecek kadar azdır. Bu telefonlarla yapılan konuşmaların ekseriyetini özel işlere ait 
olanlar teşkil etmektedir. Bu telefonların kaldırılmasından Devletçe edilecek zararın, dairelerce ka
nuna aykırı olarak tutulmuş olan bu yolda devam edilmesinden Devlete gelmesi muhtemel olan za
rarlardan çok daha az olacağına şüphe etmemekteyiz. 

Kanuni mezuniyete dayanmadan konulmuş olan ücretsiz telefonların kaldırılması ve ihtiyaç görü
len hallerde kanun yolu ile telefon konulması hususunda Hükümetin ve Sayıştay Başkanığının dik
kat nazarının çekilmesi yüksek komisyonun takdirine bağlıdır. 
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Kısım : III - Daire hizmetleri: 

7. — Bu kısımdaki bölümlerde 1945 yılı ödeneklerine göre (3 066 480) lira fazlalık ve (115 610) 
lira noksanlık görülmüştür. 

Fazlalıklar: 

Fazlalıklardan (2 800 000) lirası, kaldırılacak olan toprak mahsulleri vergisinin 1946 yılına ait 
tahsil masrafına (266 480) lirası da diğer daire hizmetleri giderlerine aittir. 

1945 yılı bütçesinde olağanüstü ödenekler kısmında bulunan toprak mahsulleri vergisi tahsil 
masrafı, bu yıl adi giderler kısmına alınmıştır. Toprak mahsulleri vergisi kaldırılmakta olduğun
dan hasılatı, 1946 yılı bütçesinin olağanüstü gelirler kısmından çıkmış ve eski yıllara ait olup tah
sili lâzımgelen artıkları da mezkûr bütçede adi gelirler kısmına alındığından tahsil giderleri de gi
der bütçesinin olağanüstü giderler kısmından çıkarılmış ve adi giderler arasına alınmıştır. 
(2 800 000) lira tahsil ödeneğinden takriben (2 400 000) lirası 1944 ve 1945 yılları içinde kanuni 
vazifelerini liyakat ve başarı ile ifa etmiş olan köy muhtar ve ihtiyar heyetlerine Maliye Bakan
lığının takdirine göre yüz lirayı geçmemek üzere 4553 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununun 
53 ncü maddesi gereğince verilecek ikramiyelere karşılık olarak konulmuştur; geri kalan 
(400 000) liranın da geçen yaz mevsimindeki kuraklıktan müteessir olan yerler halkının toprak 
mahsulleri vergilerinin terkin ve iadeleri için teklif edilmiş olan kanunun uygulanmasında ve geç
miş yıllara ait olup da 1946 yılı içinde tahakkuk edecek vergilerin tahakkuk ve tahsil işlemlerinde 
çalıştırılacak memur ücretlerine ve diğer tahsi] giderlerine karşılık olarak istendiği anlaşılmıştır. 

Diğer fazlalıklar da şu bölümlerde bulunmaktadır. 

Lira Bölüm ödeneğin çeşidi 

Malî müşavere komisyonu ücretleri 
Vergi tahsil giderleri 
Hazine işleri 
Onarma giderleri 
Devir ve teftiş yollukları 
4353 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler 
Damga basımevi giderleri 
îlce teşkili giderleri 
Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve ödenekleri (staj 
için gönderilecek altı Maliye müfettişine aittir.) 

Atlı tahsildarlara verilecek hayvan yem bedeli 
1351 sayılı kanuna göre Ankara îmar Müdürlüğüne 
Diğer bölümlerdeki cüzi fazlalıklar 

266 480 

8. — Yapılan incelemelere ve alınan izahlara göre, bu fazlalıklardan 404 ve 411/A bölümlerinden 
başkaları lüzum ve ihtiyaca dayanmakta olup kabulü uygun bulunmuştur. 404 ncü devir ve tef
tiş yollukları bölümündeki 57 143 lira fazlalıktan (27 000) lirası vergi kanunlarının uygulanması 
maksadiyle köylere gönderilecek olanların yollukları ödeneğine ait olup bu miktarın fazlalığı anla
şılmış ve bundan 15 bin lirasının indirilmesi ve 1946 yılı için bahis mevzuu olan maddeye (75 000) 
lira yerine (60 000) lira ödenek verilmesi Bakanlığın da muvafakatiyle kararlaştırılmıştır. 

1946 yılı içinde yeniden kurulacak ilçeler giderleri karşılığı olarak teklif edilen ödenek geçen sene 
aynı maksatla konulmuş olan (125 '000) liranın birseneliğini teşkil eden (214 289) liradan (35 711) 
lira fazladır. Bu ödeneğin, nerelerde ve kaç kaza kurulması için konulmuş olduğu Maliye Bakanlı-

2 286 
24 001 
5 286 
298 

37 143 
15 000 
41 501 
35 711 
59 999 

5 060 
"40 000 

195 

422 
423 
424 
426 
427 
429 
431' 
434 
436 

439 
442 
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ğmca izah edilmemiş ve yalnız bu hususta İçişleri Bakanlığınca hazırlanmakta olan kanun tasarısı
nın yakında Meclisçe sunulacağı bildirilmiştir. 

Bu konuda, aşağıdaki mülâhazaları Yüksek Komisyonun dikkat nazarına sunarız: 

idarî taksimatın hudut mevkileri, genel ve mahalli ihtiyaçlar, esaslı surette incelendikten sonra 
temelli bir şekilde belirtilmeli ve bunların sık sık değiştirilmemesi, gerek âmme işlerinde gerek ferdî 
iş ve teşebbüslerde istikrarı ve düzenli bir gidişi sağlamak için gerekli olduğu halde, birkaç seneden-
beri, evvelden bir programla bağlanmamış kısmî teklifler tevali etmektedir. 

Memleketin idarî ve iktisadi ihtiyaçları ve bütçe imkânlariyle sıkı bir surette bağlı olan bu işin 
bir programa bağlanmasındaki zaruret, izaha ihtiyaç göstermiyecek derecede açıktır. . 

Binaenaleyh, bu hususta Hükümetçe, esaslı incelemeler yapılıp, yurdumuzun nerelerinde yeni
den kaç kaza kurulmasına ihtiyaç bulunduğu ve bunların istilzam edeceği malî külfet tesbit 
olunarak bu külfetin bütçe imkânları ve ihtiyacın derecesiyle ayarlanarak yıllara bölünmesi 
ve her yıl kurulacak kazaların bir programa bağlanması ve bunun bir kanunla katîleştirildikten sonra 
uygulanmasına geçilmesi muvafık olacağı mütalâa edilmiştir. 

Noksanlıklar : 

9. — Bu kısımdaki (115 610) lira şu bölümlerdeki indirmelerden hâsıl olmuştur. 

Lira ödeneğin çeşidi M. B. 

42 714 Millî mülkler belirtme, dağıtma ve mübadil işleri 1 425 
51 959 Bina ve arazi tadilât komisyonları giderleri karşılığı olarak yapılacak ödemeler 2 433 
20 431 Motorlu nakil vasıtaları satın alma karşılık ve giderleri 430 

Millî mülkler giderleri bölümünden indirilen (42 714) liradan (35 716) lirası, Toprak Kanunu
nun yürürlüğe girmesi dolayısiyle, Maliye Bakanlığınca yapılmakta olan toprak dağıtımı işlerine 
son verilerek ilgili komisyonların dağıtılmış olmasından ileri gelmektedir. Bu itibarla adı geçen bö
lümün birinci maddesinden (Dağıtma) kelimesinin çıkarılması lâzımdır. 

(6 998) lira da, mezkûr bölümün 2 nci maddesinden indirilmiştir. Bu maddedeki ödenek, Ma
liye Bakanlığınca, İstanbul ve Ankara'da yaptırılan Maliye şubeleri binalarının arsa kamulaştır
ma bedelleri ile vergi borçları karşılığında Maliyece tefevvüz edilmesi zarureti nasıl olan bina
ların tefevvüz bedellerine ait bulunmaktadır. 

Alınan izahlar sonunda kamulaştırma bedelleri, yapılacak binalara göre çoğumsanacak mik-
darda görülerek daha ucuz arsalar temini için Bakanlıkça incelemeler yapılması ve bu ödenekden 
(100 000) lirasının indirilmesi, Bakanlığın da muvafakatiyle kararlaştırılmıştır. Vergi borcu kar
şılığında satışa çıkarlıp da talip bulunmaması veya verilen bedellerin çok aşağı olması yüzünden 
Devletçe tefevvüz edilmesi lâzımgelen gayri menkullerin Devlete geçişi, maddede (Satın alma) ta
biriyle ifade edilmiştir. Halbuki bu işlem normal bir satmalma mahiyetinde değildir. Verilen öde
neğin nereye harcanacağını açık oarak belirtmek üzere maddenin (Kamulaştırma veya vergi borcu 
karşılığı alma giderleri) şekline konulması yüksek komisyonun takdirine arzolunur. 

433 üncü bölümün 2 nci maddesindeki (51 959) lira ödeneğin kaldırılması sebebine gelince: 

Bazı büyük şehirlerde nuuazzaf olarak kurulması Hükümetçe tekif edilmiş olan bina ve arazi 
tadilât komisyonlarının giderleri karşılığı olan bu ödenek, mezkûr teklifin İçişleri Komisyonunca 
reddedilmiş ve tasarının kanun haline gelmemiş olmasından ibarettir. Gayri muvazzaf tadilât ko
misyonları ödenekleri adı geçen bölümün birinci maddesindeki ödenek arasındadır. 

Motorlu nakil vasıtaları satmalma giderleri ödeneğinde dikkati çeken nokta, bu bölüme ko
nulacak ödenekler için alâkalı dairelerce yapılantekliflerde 1945 yılı yedi aylık ödeneklerinin he-
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saben bulunan oniki aylığının, 1946 yılı ihtiyacı olarak ve münhasıran bu gerekçe ile ileri sürül
müş olmasıdır. Devamlı bir hizmet karşılığı olmayan ve binaenaleyh yedi aylığının mutlaka oniki 
aylığa iblağını icap ettirmeyen ve hatta her senekonulması gerekli dahi bulumnıyan bu ödeneklerin 
teklifindeki hesapsızlığı ve ölçüsüzlüğü belirtmek bakımından karakteristik bir mahiyet taşıyan bu 
olayı gerek Komisyonumuzu gerekse Hükümeti, üzerinde her zamandan fazla bir hassaslıkla durmağa 
ve tedbir almağa sevkedecek bir önemde bulunduğundan arza değer görülmüştür. 

10. — 424 ncü bölümün 3 ncü maddesini teşkil eden banka denetçileri giderleri, Maliye Bakan
lığının diğer memur ve hizmetlilerine ait ödeneklerden farklı bir mahiyet taşımadığından Bakanlı
ğın da muvaffakiyetle bu maddenin kaldırılması hususunun Yüksek Komisyona arzı kararlaştırıl
mıştır. 

11. — Bu kısma dâhil bulunan 405 nci bölümün 3 ncü geri verilecek paralar maddesine konul
muş olan (1 828 700) lira, geçmiş senelerdeki kesin harcama miktarlarına göre ihtiyacın gerektir
diği miktardan az olduğu görülmüştür. 

Her ne kadar Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesi hükmüne göre, bütçeye konulan ödenek 
yıl içinde ihtiyacı karşılıyamadığı takdirde ayrıca kanun istihsaline lüzum kalmadan, Maliye Baka
nının muvafakatiyle bu ödeneğin artırılması mümkün ise de, bütçenin muvazenesini ve samimiyetini 
ihlâl eden bu hale imkân nispetinde yerverilmemesı için, bu ödeneğin de ihtiyacı karşılayacak mik
tarda konulmasına âzami dikkat sarf edilmesi hususu temenniye değer bulunmuştur. 

12. — Bu kısma dâhil bulunan « Yaşayan diller kursu her türlü ücret ve giderleri » ödeneği üze
rinde durulmağa zaruret görülmüştür. Alman izahlara göre, bu ödenek Dışişleri Bakanlığınca 
kendi memurlarına dil bilgisi vermek maksadiyleaçılan kursun giderlerini karşılamakta ve Maliye 
Bakanlığı Bütçesinde bulunan bu ödeneğin ita amirliği, Dışişleri Bakanlığınca yapılmaktadır. 

« Vekiller kendi bütçelerinin âmiri italarıdır » diyen, Muhasebei Umumiye Kanununun 71 nci 
maddesi hükmü karşısında, bir Bakanlığa verilmiş olan ödeneğin başka bir Bakan tarafından kulla
nılması ve Bakanların kanunla kendilerine verilmiş olan ita amirliği yetkisini başka bir Bakana devret
meleri Genel Muhasebe Kanununa uygun görülmemiştir. 

Bu itibarla bahis mevzuu olan ödeneğin Maliye Bakanlığı bütçesinden çıkarılarak, ait onluğu, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesine konulmasının kanun hükümlerine ve bütçe usullerine daha uygun dü
şeceği mütalâa edilmiştir. 

13. — Bu kısma ait incelemeye son vermeden evvel 426 nci bölümü teşkil eden onarma giderleriy
le 441 nci bölümdeki « kanunu gereğince ticaret okulunda okutulacak öğrenciler genel giderleri » 
ödeneklerinin imkân nispetinde artırılması temenniye değer bulunduğunu arzetmek isteriz. 

Hükümet konaklarında vukua gelen hasarların ödenek yokluğu yüzünden zamanında onanla ma
masının, gitgide hasarların büyümesine ve binaların oturulamaz hale gelmesine sebep olduğu he
pimizce bilinen ve şikâyet edilen konulardandır. . Yaptığımız incelemelerde 426 nci bölüme konul
muş olan (1 658 000) lira ödenekden (933 000) lirasının 1945 yılı içinde otuz üç ilden bildirilen 
onarma ihtiyacından, mezkûr yıl içinde tatmin edilemeyen kısmı için; (725 000) lirasının da diğer 
illerden 1946 yılı içinde alınacak ihtiyaçlar için ayrıldığı anlaşılmıştır. Otuz üç ilden geçen yıl 
istenen onarma ödeneği (1 715 121) liraya çıkmış olmasına göre, diğer otuz ilin ihtiyacının da 
bundan aşağı olmıyaoağı tahmin olunabilir. Bu itibarla imkân hâsıl olursa bu yıl, olmadığı tak
dirde gelecek yıl bu ödeneğin artırılması yerinde bir tedbir olacaktır. 

Vergi sistemimizin ıslâhı ve mükelleflerin hakikî gelirlerinin tesbiti Maliyemizin yıllardanberi 
karşılaşmakta olduğu önemli bir dâvadır. Vergilerimizde verimin arttığı ve yüklerin adilâne bir 
surette dağıtılmasının sağlanması konuları ile sıkı sıkıya, bağlı bulunan bu dâvanın çözümlenmesi, her 
şeyden evvel liyakatli ve ehliyetli hesap uzmanı yetiştirilmesine bağlı olduğundan bu maksadı en 
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kısa bir zamanda gerçekleştirebilmek için 418 nci bölüme konulmuş olan ödeneğin de imkânların 
müsaade ettiği en yüksek mikdara çıkarılması çok yerinde görülmüştür. 

Kısım : IV. - Borçlar 

14. — 1945 yılı ödeneğinin oniki aylığına tekabül eden mikdarın aynıdır. 

Kısım : V. - Yardımlar 

15. — Katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere, hayır kurumlarına ve diğer dernek 
ve kurumlara, Devletçe yapılmakta olan yardımlara ait ödenekleri ihtiva eden bu kısımda 1945 
yılı ödeneklerinin oniki aylığına nazaran (2 497 214) lira fazlalık ve (1 790 660) lira noksanlık 
görülmektedir. 

Fazlalıklardan: 

(1 499 289) lira, istanbul hava meydanının genişletilmesi için Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne; 

(299 715) lira, kamulaştırılan vakıf ormanlar hasılatının kalkması dolayısiyle Evkaf Genel Mü
dürlüğü bütçesinde husule gelen açığın kapatılmasına; 

(307 972) lira ilk öğretim öğretmenlerinin maaş farklarından 1945 yılında ödenemeyen beş ay
lığın 1946 yılında ödenmesine; 

(390 218) lira halkevlerine yapılan yardımın artırılmasına; 

Tahsis olunmuş ve noksanlık da, Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesine yapılan yardım öde
neğinin kaldırılmasından mütevellit bulunmuştur. 

16. — Bu kısımda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü katma bütçesi hakkında, aşağıdaki mütalâa
ların yüksek komisyona arzını gerekli bulmaktayız. 

Katma bütçe usulü ticari ve sınai mahiyet arzeden bazı âmme hizmetlerinin işletme neticelerini 
vuzuhla görebilmek için sınai ve ticari işletmenin zarurî kıldığı bilanço, kâr ve zarar hesabı tanzim 
edebilmek ve işletmeye hükmî şahsiyet verebilmek gibi, genel Devlet muhasebesi sistemi içinde ic
rası mümkün bulunmıyan bazı kaidelerin uygulanmasına imkân vermek maksadiyle tecviz edilmiş 
olduğu bilinmektedir. Bütçe birliğini bozan katma bütçe usulünde, hizmetlerin zaruri kıldığı hudu
dun aşılm amasına itina edilmesi gereklidir. 

Ticari ve sınai hiçbir mahiyet arzetmeyen ve katma bütçe ile idare edilmesinde teknik bir zaruret 
bulunmıyan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hizmetlerinin genel bütçe içine alınmasını gerekli bul
maktayız. Her ne kadar 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinde belediye ve özel 
idarelerce beden terbiyesi için ayrılacak paralar, bu bütçenin gelirleri arasında sayılmış ise de, bu 
paralar tamamiyle mahallî spor işlerine sarf edilmesi yine mezkûr maddenin hükmü icabından bu
lunmakta ve aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince kulüplerin bütçeleri de genel müdürlük bütçesin
den ayrı yapılmakta olduğundan, bu katma bütçe, hakikatte genel müdürlüğün merkez ve iller
deki teşkilâtının aylıklarını ve yönetim giderlerini ihtiva etmekte ve gelirinin tamamına yakın bir 
kısmını, genel bütçeden almaktadır. 

Münhasıran genel bütçeden ayrılan bir ödenekle alelade bir âmme hizmetinin katma bütçe ile 
idaresi caiz görülemez. Bu bakımdan gelecek yıldan başlıyarak Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
hizmetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içine alınması ve bu hususta gereken kanun değişikli
ğinin sağlanması hususu da önemle temenniye değer görülmüştür. 
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Kısım : VI - Sermaye, kredi ve tesisler 

17. — Bu kışlında teklif olunan (16 895 691) lira ödenek, kanunları gereğince Devlet iktisadi 
teşekküllerine verilen sabit ve mütedavil sermayelere ait bulunmaktadır. O ecen yıllarda olduğu 
gibi 1946 yılmda da sermaye ve tesislere 17 milyon lira raddesinde ödenek ayrılmış olması takdire 
değer mahiyettedir. Bu miktardan beş milyon lirası, yeniden kurulacak Emlâk Kredi Bankası 
sermayesine karşılık olmak üzere, bu yıl bütçesiyle yeni bir hizmet olarak teklif edilmektedir. Bu 
yeni banka, Emlâk ve Eytam Bankasının ileri memleketteki benzerleri şekline konulması suretiyle 
tesis olunacağı ve bu husustaki kanun tasarısının Yüksek Meclise sunulmak üzere olduğu Maliye 
Bakanlığınca izah edilmiştir. 

18. — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 516 ncı bölümün birinci maddesine Maliye Bakanlığı 
adına konulmuş olan (66 600) lira yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci tahsil ve yol gider
leri ödeneği, 1945 yılında yedi aylık ödeneğin 12 aylığına muadil olup ihtiyacı karşılamağa ye
ter bulunmuştur. 

19. — Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde 605 nci bölümün 6 ncı maddesine Maliye Bakanlığı adına 
konulmuş olan yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri ödeneği, Hü
kümet konakları ve Maliye şubeleri yapımına aitbulunmaktadır. Teklif edilen ödenek miktarında 
1945 yılı yedi aylık miktarının 12 aylığına nazaran (1 332 420) lira noksanlık, bu miktarın, aynı 
bölümde açılan 7 nci maddeye, memur evleri yapımı için aktarılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Hükümet konaklarına ait bulunan (4 500 000) liradan (2 368 54.) lirası, geçen ve evvelki yıl
larda yapımına başlanmış olan altı il ve yedi ilce Hükümet konağının 1946 yılı içinde devam edecek 
olan yapımına, geri kalan (3 031 453) lirası da mezkûr yılda yeniden başlanacak olan Hükümet 
konakları ve Maliye şubesi yapımına aittir. 

Elde bulunan malûmata göre hâlen il merkezine ve (130) u da ilçelere ait olmak üzere henüz 
hiç başlanmamış (135) Hükümet konağına ve (16) aded şube binasının yapımına ihtiyaç vardır. 

Saygılarımızla arzederiz. 

Raportörler 
Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Faik Baysal 1. Hakkı Ülkmen Yavuz Abadan 
Urfa Milletvekili 

Esat Tekeli 



B. M. 

Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

— İ48 -^ 
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

409/A . . . . sayılı kanun gereğince ya
pılacak ödemeler 
[ihtiyacı bulunan özel idare ve bele
diyelere dört milyon liraya kadar ya
pılacak yardımlar dâhil] 

407 
408 

409 

1 
2 

1 
2 
3 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Millî Piyango idaresi denetçi
si ve üyesi ücreti 

Bölüm toplamı 

3 104 

6 209 709 
14 583 

6 224 292 

1 738 752 
28 490 

3 377 

1 770 619 

5 320 

10 873 801 
25 000 

10 898 801 

3 044 712 
70 000 

5 790 

3 120 502 

5 320 

10 873 801 
25 000 

10 898 801 

3 073 497 
70 000 

5 790 

3 149 287 

O 36 000 000 34 341 513 

410 
411 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
8 ölüm yardımı 
4 Doğum yardımı 
5 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

182 504 300 000 300 000 

393 108 
20 000 
30 000 
35 000 

1 310 925 

670 000 
34 000 
50 000 
60 000 

2 162 520 

670 000 
34 000 
50 000 
60 000 

2 162 520 

1 789 033 2 976 520 2 976 520 

9 969 552 53 301 143 51 671 441 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

İkinci l'tmn - Yönetim (jider-
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
412 Merkez büro giderleri 

413 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 
Memur konutları yakacak ve 
bahçe giderleri 

Bölüm toplamı 

23 333 
12 833 
9 916 
8 166 

11 666 

65 914 

68 250 
99 500 
17 500 
99 166 
34 650 

0 

319 066 

40 000 
20 000 
17 000 
12 000 
20 000 

109 000 

117 000 
170 000 
30 000 

170 000 
60 000 

0 

547 000 

40 000 
20 000 
17 000 
12 000 
20 000 

109 000 

117 000 
170 000 
30 000 

170 000 
60 000 

60 000 

607 000 

414 Basılı kâğıt ve defterler 200 000 412 000 412 000 
415 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

416 
417 

1 
2 

1 
2 

Posta, telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

879 891 

43 750 

923 641 

46 650 

2 625 
5 833 

8 458 

1 450 000 

75 000 

1 525 000 

80 000 

4 500 
10 000 

14 500 

1 450 000 

75 000 

1 525 000 

80 000 

4 500 
10 000 

14 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

I I - özlük olanlar 
418 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecek müfettişler ve memur
lar yolluğu 

419 
420 

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

100 916 
52 937 
150 000 

173 000 
90 750 
235 000 

173 000 
90 750 
235 000 

40 000 

Bölüm toplamı 343 853 

12 250 

39 166 

52 500 

551 250 

32 000 

67 000 

52 500 

551 250 

32 000 

67 000 

İkinci kısım toplamı 1 958 998 3 337 750 3 397 750 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
421 Vergi komisyonlarında aylıklı 

olmıyanların huzur ücretleriy
le vukuf ehli ücretleri 42 500 73 000 73 000 

422 Malî müşavere komisyonu üc
retleri 11 500 22 000 22 000 

423 Vergi tahsil giderleri • '•_ • 
1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri ' 

karşılığı ve baskı giderleri 51 333 110 000 110 000 
2 Görevleri dışında tahsil işle

rinde çalıştırılan memurlarla 
muhtarlar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri keseneği 1 750 5 000 5 000 

3 Tatil günlerinde ve çalışma sa
atleri dışında sinemalarda ça
lıştırılacak memurlar günde
likleri 40 833 70 000 70 000 



— İ4â Maliye Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

424 

425 

426 
427 

4 4307 sayılı kanun gereğince 
ayniyle alınacak nebati yağlar 
vergisinin her türlü tahsil gi
derleri 204 166 350 000 350 000 

5 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, satış, ilân ve taşıma 
giderleri 3 500 6 000 6 000 

6 Tahsil komisyonlariyle artır
ma ve eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunacak belediye 
üyeleri huzur ücretleri 5 833 10 000 10 000 

1 
2 
0 

1 
2 

3 

1 
2 
3 

4 

Bölüm toplamı 

Hazine işleri 
Faiz ve acyo 
Para taşıma giderleri 
Bankalar denetçileri giderleri 

Bölüm toplamı 

Millî mülkler işleri 
Belirtme ve mübadil işleri 
Kamulaştırma ve satmalına 
karşılık ve giderleri 
[50 000 lirası Sağlık Bakanlığı ka
mulaştırma işleri içindir.] 
Menkul ve gayrimenkul mal
lar genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Onarma giderleri 
Devir ve teftiş yollukları 
Merkez kontrolörleri 
Hesap uzmanları 
Defterdar, malmüdürleri, gelir 
müdürleri, millî mülkler mü
dürleri ve denet memurları 
Vergi Kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderile
cekler 

Bölüm toplamı 

307 415 

81 500 
5 833 
2 100 

89 433 

50 000 

324 916 

29 166 

404 082 

966 993 

64 477 
200 000 

87 500 

28 000 

379 977 

551 000 

140 000 
15 000 
3 600 

158 600 

50 000 

550 000 

50 000 

650 000 

1 658 000 

110 500 
343 000 

160 000 

75 000 

688 500 

551 000 

140 000 
15 000 

0 

155 000 

50 000 

500 000 

50 000 

600 000 

2 730 818 

110 500 
343 000 

160 000 

60 000 

673 500 



Maliye Bakanlığı — 149 — 

B. M. 

428 

1 
2 

3 
4 
5 

- • 

— 

ödeneğin çeşidi 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Beyiye aidatı 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
Devlete ilişkin bina ve arazi 
vergileri 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

800 000 

700 000 
1 066 767 

200 000 

150 000 

2 916 767 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 371 400 

1 200 000 
1 828 700 

342 900 

257 000 

5 000 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 371 400 

1 200 000 
1 828 700 

342 900 

257 000 

5 000 000 

429 4353 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 37 916 80 000 80 000 

430 3827 sayılı kanun gereğince sa-
tınalmacak taşıtlar karşılığı 

431 

0 
1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
2 

3 

Maliye Bakanlığı 
Başbakanlık 
Basm ve Yayın Genel Müdür
lüğü 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

Damga Basımevi giderleri 
İşletme ve işçi ücretleri 
Demirbaş eşya satmalma, onar
ma karşılık ve giderleri 
îlk maddeler 

6 000 
10 000 

0 
100 000 

0 

55 416 
4 500 

87 500 
0 

66 375 
0 
0 

329 791 

58 333 

5 833 
42 000 

0 
7 000 

0 
171 428 

0 

94 998 
7 714 

150 000 
0 

113 785 
0 
0 

544 925 

120 000 

10 000 
86 000 

0 
12 000 

6 000 
171 428 
50 000 

94 998 
7 714 

150 000 
12 000 

113 785 
1 2 500 

16 500 

636 925 

120 000 

10 000 
86 000 



— 160 Malîye Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

4 işçi sigortaları kurumuna veri
lecek prim 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
432 Okul ve kurs giderleri 

1 Ücretler 
2 Olener giderler 

Bölüm toplamı 

433 Kanunları gereğince özel ida
relere yapılacak ödemeler 

1 2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi gereğince yapılacak öde
meler 

2 Bina ve arazi tadilât komisyon
ları giderleri karşılığı olarak 
yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

0 Yaşayan diller kursu her türlü 
ücret ve giderleri 

434 İlce teşkili giderleri 
435 4644 sayılı kanun gereğince 

ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

435/A Kaldırılan toprak mahsulleri 
vergisi cibayet masrafı 

III - Çeşitli olanlar 
436 Staj için yabancı memleketle

re gönderileceklerin yolluk ve 
ödenekleri 

437 Malî kanun, tüzük ve yönetme
liklerin toplama ve düzenlen
mesi giderleri 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 7 500 7 500 

106 166 223 500 223 500 

48 854 83 750 83 750 
171 500 294 000 294 000 

220 354 377 750 377 750 

700 000 1 200 000 1 200 000 

30 310 1 1 

730 310 1 200 001 1 200 001 

23 333 40 000 0 
125 000 250 000 250 000 

80 000 137 000 137 000 

0 2 800 000 2 800 000 

1 60 000 60 000 

4 958 8 500 8 500 



*""' Maliye Bakanlığı — 151 —-
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

438 

439 

440 
441 

442 

443 
444 
445 

446 

447 

Yazı ve tercüme ücretleri, ki
tap ve dergi karşılığı ve Mali
ye dergisi giderleri 
Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan ve yem karşılığı 
Siyasal bilgiler okulu giderleri 
Kanunu gereğince Ticaret oku
lunda okutulacak öğrenciler 
genel giderleri 
1351 sayılı kanun gereğince 
îmar Müdürlüğüne 
Düşünülmiyen giderler 
İhtiyat ödeneği 
Ford sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı 
3827 sayılı kanun gereğince 
teslim alman taşıtların bakım 
giderleri 
Temsil giderleri 

13 708 

141 225 
142 916 

15 000 

78 750 
58 333 
23 333 

1 

19 357 
1 500 

23 500 

247 160 
245 000 

25 700 

175 000 
100 000 
40 000 

1 

33 150 
2 500 

23 500 

247 160 
245 000 

25 700 

175 000 
100 000 
40 000 

1 

33 150 
2 500 

Üçüncü kısmı toplamı 7 270 619 15 414 787 İÜ 471 00) 

Dördüncü- hısım ~ Borçlar 

448 Geçen yıl borçları 49 583 85 000 85 000 
449 Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yıllan borçlan 

2 1928 - 1940 » * » 

Bölüm toplamı 

Pördüneü kısım toplamı 

33 249 
1 

33 260 

82 833 

57 000 
1 

57 001 

142 001 

57 000 
1 

57 001 

142 001 



Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Besinci hısım - Yardımlar 

I - Katma bütçeli idarelere 
Havayolları Devlet işletme 
idaresine 
Orman Genel Müdürlüğüne 
Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 
Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

I I - Özel idare ve belediyelere 
4178 sayılı kanun gereğince 
özel idare ve belediyelere yar
dım 
Hastaneler yiyecek giderlerine 
yardım 
4357 sayılı kanun gereğince 
ilköğretim öğretmenlerinin bi
rikmiş hakları karşılığı 
Mezarlık için Ankara Beledi 
y esine 
Şehir yolları için Ankara Bele
diyesine 
4599 sayılı kanun dolayısiyle 
özel idare ve belediyelere yar
dım 

III - Hayır "kurumlarına 
Yardımsevenler derneğine 
Darülacezeye 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 030 000 3 265 000 3 265 000 

1 020 833 0 0 

170 000 290 000 290 000 

420 894 720 000 720 000 
825 000 1 714 000 1 714 000 

3 208 333 5 500 'XK) 5 250 000 

350 000 600 000 500 000 

291 800 808 200 808 200 

145 833 250 000 250 000 

145 833 250 000 250 000 

4 794 640 8 181 681 8 031 681 

5 833 10 000 10 000 
5 833 10 000 10 000 



Maliye Bakanlığı - iöâ -

B. M. ödeneğin çeşidi 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

Kızılay kurumuna 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Darüşşaf akaya 

Türk Eğitim Derneğine 

Yeşilay Derneğine 

Balıklı Rum hastanesine 

Manisa'da Mois Şinasi hasta 
nesine 

IV - Başka dernek ve ku
rumlara 

469 Halkevlerine 

470 Türk Tarih Kurumuna 

471 Türk Dil Kurumuna 

472 Türk Hukuk Kurumuna 

473 Türk Coğrafya Kurumuna 

474 Tiftik Derneğine 

475 Ağaç Koruma Derneğine 

476 Yarış ve ıslah komisyonuna 

477 Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Derneğine 

478 Kambiyo Borsaaına 

479 Balkan Birliği Derneğine 

Beşinci kısım toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

300 416 

17 500 

70 000 

58 333 

5 833 

20 416 

515 000 

30 000 

120 000 

100 000 

10 000 

35 000 

15 000 

30 000 

120 000 

100 000 

10 000 

35 000 

8 750 15 000 15 000 

3 047 362 

68 833 

67 083 

7 583 

2 916 

14 583 

11 666 

19 250 

3 900 000 

118 000 

115 000 

13 000 

5 000 

25 000 

20 000 

33 000 

3 900 000 

118 000 

115 000 

13 000 

5 000 

25 000 

20 000 

33 000 

5 250 9 000 9 000 
8 166 14 000 14 000 
3 500 6 000 6 000 

15 152 272 26 681 881 25 681 881 



— 154 Maliye Bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

Allına hısım - Seniniije, l;redı 
m tesisler 

480 3867 sayılı kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 

0 4126 sayılı kanun gereğince 
Erzurum ve Erzincan belediye
lerine yapılacak ikraz 

481 Sermayesine mahsuben Devlet 
Tarım İşletmeleri Kurumuna 

0 Sermayesine mahsuben Eti-
banka 

0 Sermayesine mahsuben Sümer-
banka 

482 Sermayesine mahsuben Tarım
sal Donatım Kurumuna 

483 3827 sayılı kanun gereğince 
teslim olunacak taşıtlar atelye-
sine verilecek belirli ve döner 
sermaye 

484 Ereğli Kömür Şirketinin sa
tmalına taksitlerine karşılık 
olmak üzere Etibanka 

485 Ziraat Bankasına ödenecek ser
maye karşılığı 

486 Sermayesine mahsuben Emlâk 
Kredi Bankasına 

Altıncı 'kısmı toplamı 

1945 1946 yılı içiıi 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1254 462 1233 000 1233 000 

243 000 0 0 

583 333 2 000 000 2 000 000 

4 135 279 3 000 000 0 

0 3 000 000 0 

867 000 1 500 000 1 500 000 

90 309 90 691 90 691 

2 900 000 572 000 572 000 

500 000 500 000 500 000 

0 5 000 000 5 000 000 

10 582 38: ] 16 895 691 10 895 691 



M. 

Maliye 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısmı toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

Bakanlığı 

1945 
Yılı 7 ayhk 

ödeneği 
Lira 

*r 

9 969 552 

1 958 998 

7 270 619 

82 833 

15 152 272 

10 582 383 

Âdi toplam 45 016 657 

1946 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

53 301 143 

3 337 750 

15 414 787 

142 001 

26 681 881 

16 895 691 

115 773 253 

- 155 — 
ı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Öl 671 441 

3 397 750 

16 471 005 

142 001 

25 681 881 

10 895 691 

0 

Olağanüstü 
Toprak mahsulleri vergisi tah
sil giderleri 5 135 000 0 0 

Toplanı 
Âdi toplam 45 01 (i 657 115 773 253 0 
Olağanüstü 5 135 000 0 0 

GENEL TOPLAM 50 151 657 115 773 253 108 259 769 





18 - Devlet Borçları 



Rapor 
4. XII. 1945 

194.6 yılı Devlet borçları bütçesiyle teklif olunan ödenekler, 3!>45 yılı yedi aylık bütçesinin 12 
aylığına göre, (91 127 428) lira fazladır. Bu artışın doksan milyon lirası, dalgalı borçların öden
mesine tahsis edilmiştir. Geri kalan (1 127 428) lira da diğer bölümlerdeki artışlarla eksilişlerin 
farkını teşkil etmektedir. 

Borçlarımızın genel durumu 

Borçlarımızın 31 .'V . 1945 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir: 

Borçların çeşidi Mikdarı îcmal 

Dahilî konsolide 298 912 554 
Haricî » 268 594 782 567507 336 
Dahilî dalgalı 827 527 893 
Haricî » , 2 919 999 830 447 892 
Devlet bütçesinden ödenecek borç toplamı 1 397 955 228 
Dahilî konsolide 397 758 
Haricî > 90 748 202 91 145 960 
Diğer bütçelerden ödenecek borç toplamı 91 J45 960 

Genel borç toplamı ~ * 1 489 101 188 

Kmisyon durumu : 

Ihnison durumu: Türlü kanunlarla Hazineye verilen emisyon yetkisi 3 . X I . 1945 tarihi itiba
riyle (788 504 859) lira olup mezkûr tarihe kadar bu yetkiden eylemli olarak (354 28i) 429) lirası 
kullanılmıştır. Maliye hakanlığının kefaletiyle Devlet İktisadi Teşekküllerine ve diğer müessese
lere verilen yetkinin mikdarı (6.11 496 000) lira ve eylemli olarak kullanılmış olan mikdar da 
(347 873 134) liradan ibarettir. 

Bu suretle verilen yetki toplamı (1 400 000 859) lira ve kullanılan miktar da (701 569 563.) 
liradır. 

1945 bütçe yılı başında tedavül hacmi, Merkez Bankasının 2 . VI . 1945 tarihlî haftalık vaziyet 
cetveline nazaran (993 574 731) olup aynı bankanın 3 . XI . 1945 tarihli vazij'-et cetveline göre 
bu miktar (922 574 731) liraya inmiştir. Binaenaleyh, beş aylık bir zaman içinde tedavül hacminin 
71 333 055 lira azalmış olduğu anlaşılmıştır. Bu azalış, emisyon miktarı üzerine müspet veya menfi 
cihetten tesir eden âmillerin birbirini karşılıyan miktarları çıkarıldıktan soma, genel olarak, ban
ka elinde bulunan zirai senetlerle (önemli kısmı Türkiye Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketine 
ait) Hazine kefaletini haiz bir kısım bonolara (Toprak Mahsulleri Ofisine ve Devlet Demiryollarına 
ait) ve Hazine bonolarına (9 ay vadeli olanlar) yapılan ödemelerden ve kısmen de döviz satışlarından 
ileri geldiği görülmüştür. 

Rapora başlarken belirtildiği üzere 1946 yılı bütçesine, dalgalı borçların faiz ve itfa bedellerine 
ait ödenekleri ihtiva eden 471 nci bölüme geçen yıllara nazaran doksan milyon lira fazla ödenek 
konulmuş ye bu fazlalıkla 1946 yılı ödeneği (134 439 663) liraya yükselmiştir. Bu miktardan tak-
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Millî Müdafaa ' 586 966 ' ' İki 14 000 ^ M ü g ^ . ^ 

Her istikrazın yeni bir tertibi tedavüle çıkarıldığı zaman çekilişe hazırlık giderlerini karşı
lamak üzere bankaya ödenen götürü paraia^fö^SePŞekilişin % 0,25 komisyonu yukarıki ödemeler 
dışındadır^.,I£ur'a ve ikramiye cjL^a^.^ahvillerin gazetelerjefjl|n^ giderleriyle notjBr;,rj^derlerine 
ve ç e k i ^ t g ^ a g r bulunan b a n k ^ ^ J Ş a ^ a n l ı k memurlarjn^-^a^ap. ödemelere J ^ j | ^ e < | e n bu gi
derlerin banka ile yeniden görüşülerek beraberce yapılacak tasarruflarla asgarî hadde indirilmesinin 
sağlanması temenniye değer bulunmuştur. 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisinin kuruluşundan evvel Ziraat Bankasınca tedvir edilmiş olan buğ
day ve silo işlerinden hasıl olan zararlardan doğan Ziraat Bankası alacaklarının faiz ve itfa karşılığı 
için 1946 yılı bütçesine de 3491 sayılı kanunun geçici 4 ncü maddesinde belirtilen yıllık asgarî 
miktarda ödenek konulmuştur. % 7 faize bağlı olan bu borcun 31 . XII . 1944 tarihi itibariyle ka-
pitalize edilmiş bakiyesi (6 545 000) lira olup kanunun tâyin ettiği asgarî miktararla ödenmesi, da
ha altı - yedi yıllık bir zamana ihtiyaç göstermektedir. Faiz miktarı yüksek olan bu borcun daha 
kısa bir müddet içinde tasfiyesine çalışılması hakkında geçen yılki raporumuzda ileri sürdüğümüz 
dileği bu yıl da tekrar ederiz!. 

3. — Hükme bağlı borçlara ait 477 nci bölüme 1945 yılı 7 aylık bütçesindeki ödeneğin hesaben 
bulunan 1,2 aylığını teşkil eden (600 000) lira ödenek konulmuş ise de bu bölümden yapılan dört 
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beş yıllık kesin harcamalara göre, mezkûr miktarın fazla olduğu neticesine varıldığından bakanlı
ğın da muvafakatiyle bu ödeneğin (450 000) liraya indirilmesi mümkün görülmüştür. 

4. — Devlet borçları 1946 yılı bütçesinde (Cezaevleri inşaat kredisi faizleri) adiyle yeni bir bö
lüm açılmaktadır. Bu bölüm 3892 sayılı ve 3 . VII . 1940 tarihli kanun gereğince, Adalet Bakan
lığı tarafından cezaevleri yaptırılması için yıllık miktarı beş yüz bin lirayı geçmemek üzere bir bu
çuk milyon liraya kadar girişilecek, ati yıllara geçici taahhütleri karşılamak için bankalardan 
yapılan istikrazın faizlerine ait ödeneği ihtiva etmektedir. 

istikrazın itfasına 2548 ve 3757 sayılı kanunlar gereğince mahpuslardan tahsil olunan yiyecek 
bedelleriyle bazı adlî muamelelerden tahsil edilen resimler tahsis edilmiş, faizinin ödenmesi de Ha
zineye tahmil edilmiştir. Adı geçen bedel ve resimlerin yıllık geliri ortalama olarak iki yüz bin 
lirayı geçmemekte olup 3892 sayılı kanunla verilen yıllık harcama müsaadesi ise (500) bin lira oldu
ğundan bahis mevzuu istikrazın bu yoldan ödenmesi, çok uzun yılların geçmesine ve büyük miktar
da faiz ödenmesine bağlı bulunmaktadır. 

Bundan başka, bu usul zamanımızın tatbikat ve telekkisine uymıyan bir tahsisi varidatı tazam
mum etmekte ve bütçenin intizamını da bozmaktadır. Bu itibarla gereken kanuni değişikliğin ya
pılarak bu cihetlerin düzeltilmesi temenniye değer bulunmuştur. 

5. — Bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkındaki 551 sayılı ve 8 Şubat 1341 tarihli kanunun bi
rinci maddesi gereğince beşinci ve altıncı derecelerden malûl olan küçük zabit ve erlere bir defaya 
mahsus olmak üzere verilmesi lâzımgelen ikişer yüz liralık arazi karşılığı olarak 485 nci bölüme 
1945 yılı yedi aylık bütçesindeki ödeneğin hesaben bulunan oniki aylığı miktarında (80 000) lira 
ödenek konulmuştur. Ancak Devlete ait toprakların idare ve dağıtım işleri Toprak Kanunu gere
ğince Tarım Bakanlığına verilmiş olduktan başka terfih kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu
güne kadar 20 yıl geçmiş olduğundan bu müddet içinde arazi alamıyan malûllerin daha fazla bek
letilmesi de doğru görülmemektedir. Binaenaleyh bunların istihkaklarının artık para ile ödenmesi 
muvafık olacağı düşünülmektedir. Maliye Bakar lığının illerden topladığı malûmata göre bugün is
tihkak sahibi (2 841) malûl mevcut bulunmaktadır. Bunlara ait istihkakın, aradan geçen 20 yıl 
içinde arazi kıymetlerinde vukua gelen değişiklikler de gözönünde tutulmak ve gerekirse bir kaç 
yıla bölünmek suretiyle, para ile ödenmesi ve Devletçe yapılmış olan bu yüklenmenin yerine ge
tirilmesinin daha fazla geciktirilmemesi,her bakımdan uygun olacaktır. 

Yukarıda beyan olunan dilek ve görüşlere Maliye Bakanının da katılmış olduğunu arzeder say
gılarımızı sunarız. 

Raportörler 

Eskişehir istanbul Kayseri Urfa 
7. Abadan î. H. Ülkmen F. Baysal E. Tekeli 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Borçlar 

I - iç borçlar S5FTTTÎIvr 

A - İstikrazlar ~y ?" î 
2094 sayılı kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komisyon, si
gorta ve başka her türlü gi
derleri 

B - Dalgalı borçlar 
Genel Mahsup Kanunu gere-
ğince verilecek tahvillerin 
1932 - 1946 seneleri faiz ve itfa 
karşılıklariyle nakden verile
cek tahvil kesirleri, komisyon, 
sigorta ve başka her türlü gi
derleri 

90 000 1 135 000 1 135 000 

2 845 000 

791 000 

4 765 000 4 765 000 

12 790 000 12 790 000 

12 000 80 000 80 000 

2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince yapılan istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle ko
misyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 2 845 000 
3322 sayılı kanun gereğince 
çıkarılan tahvillerin faiz ve it
fa bedelleriyle, komisyon, si
gorta ve başka her türlü gi
derleri 72 000 
4057 ve 4625 sayılı kanunlar 
gereğince yapılan istirazm fa
iz ve itfa karşılıklariyle ko
misyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 1 985 000 
4275 sayılı kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komisyon, si
gorta ve başka her türlü gi
derleri 3 706 000 

2 845 000 

791 000 



tıİQİ ılrç 8 ^ I öMU 1945 1946 yıh için 
Bono^iffKuI .9v:iou;ii;iiiIİ >!!!M;T:İ;Y Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
mlibo hîd&A UMMÛ i&mhü ödeneği istenen kabul edilen 

B.BTMM. Ö r n e ğ i n çeşHHM Li&îaop tıT^rr-ıJaÖ 'riÂr&Jl 

497 1513 sayılı kanun gereğince 
para ile ödenecek borçlar 30 000 50 000 50 000 

498 Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından ve 1715 sayılı kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların-"be 
lirttiği kerteler içinde çıkarı
lan Hazine bonolarından doğan 
borçların faiz ve itfa karşılık
ları oonJ|9W 18n$Ö4 ı43£î$&0SL34 43£*S63 

i ; | \ H ' î '-[ i .'.r. i ' 

499 2425,2980 ve 3395 sayılı kanun- jî;'1 % ^ i l ^ ^ S 0 ^ ı 
lar gereğince çıkarılan bonolar^, r ^-şT ^I^r r̂.V;.Vr"7~~ 1 ! t 

000 881 X v e t e b m ^ i 3 f e t i e l f e f e 0 ^ a r S * ^ 2 $ & ' ' " ' ^ ^ s h 6 3 4 5 9 5 

500 4649 sayılı kanun gereğince, F.j f I.J4,,._ f ,rn/,,P jîf?.1? ,,~ r-̂ -.o ^^ 
ödenecek büyük su işleri bono.^^/^ '^^ ^!Ir! _ ^ ' 't-M;0"-'ıh
larının faiz ve amor t i sman la r ı ^ Jh j^ r f fg f^ ? ^^ |p^ t | ^ " f 2 500 000 

501 4604 sayılı kanunun 1 nci geçi^<f f.?ipc.f 97 -n-K^m ,aovBi.m 
000 8£8 S ci ı&âftc&fea gereğfî&e $it*ı&cak njironra rrm't 

ödemeler karşılığı .,:,/rr^Ş$? W r r , ^ 2 ^ | X K ^ g K 1 5 8 ^ 0 

O - Çeçitli borçlar • ^. jJf^^ 'T^" « ( J k i " W ' F ^ \ 
O ^ O T Tüffîfy46tîumhu^t^VMerkez ns j^b 

Bankasına yapılan ödemeler . ,f , > j r . 
1 Kâğı t pa ra amortismanı ' ^ 1 2 7 İSŞr . 8.,62Q.^5T 8 631TÎ81 
2 Kâğı t pa ra karşılığı verilmiş t * " " / 

olan bonoların faizi L$fef M ' 1:2&jJ6gSı 1 2 5 5 885 
doo ÖOT £ ooo aar £ oço ri-# r — ,• ̂  — 

Bölüm toplamı 5 412 295 9 876 142 9 887 066 
.i - l i . * 503 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat^ , 

Bankasına yapılan ödemeler "*/ " l ] ; ' 
000 OGT^|32(^[)os^^M n W) g ^ ğ i n c e ' ' * r ; . 

verilecek sermaye 2 063 727 4 310I2&A 4 315 590 
2 3491 sayılı kanunun geçici 4 n- ı t j j u d - »; u < 

cü maddesi gereğince yapılan 
ödemeler ^öliOOÖfîeÖÖ q ^ i S 8 D Ö60oD 1 00$®§0 

uiTâiihzîi&â—âdoo.ititt &w.û% 

Bölüm t o p l a m ı ^ 9WB&?ti®om şm 128601 5 315 590 

• jıoYBimini .nohm-d It^l^^oo 
000 08 000 08 000 5İ ; , , " ' , 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

504 Hükme bağlı borçlar 350 000 600 000 450 000 
505 Cezaevleri inşaat kredisi faiz

leri 0 541 155 541 155 

iç borçlar toplamı 

n - Dış borçlar 
506 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 

nci maddesi gereğince çıkarı
lan bonoların itfa karşılıkla-
riyle faizleri 

507 3022 sayılı kanun gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine verilecek taksit 

508 2434 sayılı kanun gereğince 
temin olunan kredi taksiti 

509 3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

1 10 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa karşüıklariyle baş
ka giderleri 

2 25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

3 15 milyon sterlinlik istikrazm 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

4 2 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

5 264 750 000 franklık istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

Bölüm toplamı 

47 593 408 178 357 683 176 382 069 

1 1 065 091 1 065 0Ö1 

2 500 2 500 2 500 

750 000 803 571 803 571 

1 108 731 4 205 614 4 205 614 

8 691 040 9 504 497 9 504 497 

5 214 628 5 214 628 5 214 628 

695 284 695 284 695 284 

402 264 521 461 521 461 

16 111 947 20 141 484 20 141 484 

Dış borçlar toplamı 16 864 448 22 012 646 22 012 646 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

HE - Kişi aylık ve ödenekleri 
Vatani hizmet karşılığı bağla
nan aylık ve ödenekler 36 600 62 000 62 000 
Mütekait, dul ve yetim aylık 
ve ödenekleri 16 275 000 29 000 000 29 000 000 

1 
2 

4178 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Aynı yardım 

146 000 
3 100 800 

250 000 
5 300 000 

250 000 
5 300 000 

Bölüm toplamı 

551 sayılı kanun gereğince 
harp malûllerine verilecek ara
zi karşılığı 
1683 sayıl kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

Kişi aylıkları toplamı 

3 246 800 

47 000 

598 770 

20 204 170 

Toplam E £ T w r ' ~ s " : 

îç borçlar toplamı 
Dış borçlar toplamı 
Kişi aylıkları toplamı 

47 593 408 
16 864 448 
20 204 170 

5 550 000 

80 000 

1 200 000 

35 892 000 

. . • • » , ' - * 

178 357 683 
22 012 646 
35 892 000 

5 550 000 

80 000 

1 200 000 

35 892 000 

176 382 069 
22 012 646 
35 892 000 

GENEL TOPLAM 84 662 026 236 262 329 234 286 715 



- Millî Eğitim Bakanlığı 



Rapor 
30 . XII . 1945 

1946 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini inceledik. Varılan sonuçları arzediyoruz: 

Millî Eğitim bütçesinin genel durumu: 

Yüksek komisyonun tasdikma arzedilen 1946 yılı bütçesi, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde^ 
inşaat ödeneği ile beraber (97 161 428) liradır. Geçen yedi aylık bütçeye aynı nispette beş aylık gide 
daha ilâve edilir ve bu miktar ile önümüzdeki yıl için istenilen miktar karşılaştırılırca (8 360 695 
lira fazla olduğu görülür. 

Yüksek komisyonun kabulüne arzedilen bu (97 161 428) lirayı üç bölüme ayırmak mümkündür 
istenen ödeneğin bir kısmı mevcut hizmetlerin ifasına tahsis edilecektir. Bunun için istenen ödene! 
yekûnu takribi olarak (67 469 558) liradır. Bir kısmı 4598 numaralı kanun gereğince yapılan ter 
filer, yahut yedi aylık bütçeden sonra çıkan kanunlara göre verilen kadrolar dolayısiyle 194ı 
yılı bütçesine konulması lâzımgelen ödenektir. Bütçeye bunun için (1 902 915) lira konmuştur 
Üçüncü kısım yeniden yapılacak işler ve hizmetler veya daha önce çıkarılmış kanunlar gereğincı 
başlanmış olup tamamlanması lâzımgelen yapılar için konulan ödeneklerdir. Bunların bütçe tasa 
rismda görülen nevilerini aşağıya yazıyoruz: 

Lira 

542 008 
386 402 
696 025 
447 305 
550 000 
200 000 
716 215 

15 000 000 

3 000 000 
2 800 000 
1 500 000 
2 010 000 

27 847 955 

(L) cetvelinden serbest bırakılan öğretmen ve memurlar için. 
Teklif edilecek yeni teşkilât karşılığı. 
Ücret kadrolarına yapılan ilâve karşılığı. 
Köy enstitülerinden yeniden çıkacak öğretmenlere verilecek ücret karşılığı. 
Bu yıl açılan Ankara Tıp Fakültesi gideri. 
Yabancı uzmanlar için fazla istenen ödenek. 
Millî Eğitim Bakanlığı emrindeki döner sermayelere ilâve. 
4304 numaralı kanun gereğince yeniden açılan veya açılacak olan teknik okulların in 
saat ve levazımı karşılığı 
4499 numaralı kanun gereğince yaptırılan istanbul Üniversitesi inşaatı. 
Ankara Tıp Fakültesi inşaatı. 
Ankara Fen Fakültesi inşaatı 
Okul ve kurumların ve anıtların onarımı karşılığı. 

Millî Eğitim Bakanlığının yedi aylık bütçedeki giderlerle yeniden yaptığı ve 1946 bütçesiyle yap
mayı düşündüğü işler, bize verilen malûmata dayanarak, aşağıda arzediyoruz: 

İlk öğretim 

Köy enstitülerinden çıkan 1975 ve öğretmen okullarından çıkan 782 öğretmen ve kurstan çıkarı 
604 eğitmenle 163 gezici başöğretmen bu öğretim yılında görevlerine başlamış ve enstitülerin yetiştirdiği 
265 gezici sağlık memuru da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine verilmiştir. Bu sayede bize 
verilen rakamlara göre resmî ilk okullara devam eden çoculdarımızm miktarı geçen yıla nazaran 
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(253 415) gibi bir fazlalık göstermektedir. Bunu sağlamak hususunda özel idarelerin ve köylülerimi
zin yaptıkları büyük ve değerli hizmeti ve feragati yüksek komisyon huzurunda saygı ile anmayı vic
dan ödevi telâkki ediyoruz, özel idare bütçelerinden yedi ay zarfında ilk öğretime takriben 
(16 851 174) lira sarf edilmiştir, veya edilmek üzeredir. 871 i yeni, 851 i tadil edilmek suretiyle 
1726 köy okul binası yapılmıştır. Yeni okulların içinde öğretmen evleri vardır. Bunun dışında 
741 müstakil işlik, 993 müstakil öğretmen evi inşaatı da bitmiş veya bitmek üzeredir. Köy ens
titü mezunlarının çalışacakları okullara (17 622) hektarlık toprak verilmiştir. Bundan başka köy
lerde pansiyonlu veya pansiy onsuz 406 bölge okukı açılmış bulunuyor. Bir kısım vilâyetlerimizde 
köy okullarının yapısı o derece ilerlemiştir ki, oralarda kaygı okul binası değil, öğretmen yetiştire
bilmektir. Yalnız şehir ve kasabaların okul binası ihtiyacı özel idarelerin bugünkü bütçeleriyle hal
ledebilecek bir durumda değildir. Bu mesele hakkında Hükümetin hazırlamakta olduğunu haber 
aldığımız kanunun biran önce Büyük Meclise şevkini lüzumlu görürüz. 

Komisyonun tasvibine arzedilen bütçe kabul edilirse gelecek yılda köy enstitülerinden çıkacak 
2200 öğretmen, 1000 eğitmen ve 300 sağlık memuru ve öğretmen okullarından da çıkacak 600 öğ
retmen görevlerine başlattınlacaktır. Köy enstitüsü öğrenci ve öğretmenleri için prevantoryumda bir 
pavyon yaptırılacaktır. Elâzığ - Palu hattı işletmeye açıldığı takdirde Muş civarında yeni bir köy 
enstitüsü açmağa çalışacaktır. Köy okullarının ve bölge okullarının işlikleri, âlet, makina ve 
damızlık hayvan bakımından zengini eştirilecektir. 

4247 ve 4357 numaralı kanunlarla kurulTan ilk öğretmenler yardım ve yapı sandıkları, meslek 
mensupları arasında dikkate değer bir yardımlaşma örneği halindedir. Bu sandıklar yedi ay için
de 2336 köy öğretmenine veya eğitmenine ölüm, kaza, doğum, "evlenme, tedavi gibi sebeplerle 
(98 484) ve şehir ve kasaba ilk okul öğretmenlerine de (182 665) lira yardım yapmıştır. Yapı 
sandığınca da 33 ev ve sekizer daireli iki apartıman yaptırılmış ve otuz yerde (170 282) metre kare 
arsa alınmıştır, önümüzdeki yıl bu sandıklar daha geniş işler yapacaktır. Hayat pahalılığından 
sıkıntı içinde bulunan türlü meslek mensuplarının ihtiyaçlarım bir dereceye kadar hafifletecek yar
dımlaşma teşkilâtına olan ihtiyaç açıktır. Bu bakımdan bu sandıkların kuruluş ve işleyişi incelen
meye ve taklide değer mahiyette görüyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının orta, meslek ve yüksek öğ
retim mensupları için de böyle yardımlaşma sandıkları kurmağa teşebbüs etmesini faydalı ad
dederiz. 

Teknik öğretim 

Yedi aylık bütçeden (6 338 543) lira Teknik okulları inşaatına, (1 303 596) lira bunların türlü 
levazımına sarf edilmiştir. Yeniden Zonguldak ve izmit'te ve istanbul'un Tophanesinde birer Erkek 
Sanat Enstitüsü, Bergama, Çanakkale, Elâzığ, Erzincan, Giresun, Kırşehir, Çankırı, Kütahya, 
Maraş, Mersin, Muğla, Tokad, Eize, Van, Ayvalık, Akhiar, Bolu'da birer Erkek Sanat Orta okulu 
ve Kayseri, Rize, Adana'da da Yapı Usta Enstitüsü. Balıkesir, Giresun, Malatya'da Orta Ticaret 
okulu ve istanbul'da ikinci Ticaret Lisesi, Erzurum ve Kastamonu'da Kız Enstitüsü, Bayındır, Çan
kırı, Çorlu, Gelibolu, Sariyer'de Akşam Kız Sanat okulları ve 151 yerde köy kadınları gezici kursu 
39 yerde köy demircilik ve marangozluk kursu, 9 yerde de Akşam Ticaret kursu açılmıştır. 1946 
yılında yeniden yirmi erkek ve on kız Teknik Okulu ve iki Ticaret Okulu açılması düşünülmüş ve 
bütçe tasarısı ona göre yapılmıştır. Tasarı yüksek komisyonca ve Meclisçe kabul edilirse başlanmış 
olan Teknik öğretim Okullarının ve atelyelerinin yapılmasına devam edileceği gibi 16 yerde de yeni
den yapılacak okul ve atelye binaları ihale olunacak ve açılan ve açılacak olan okullara gerekli 
âlet ve öğretim levazımı alınacaktır. Teknik bilgi kazandıran yer olduğu kadar türlü atelyeleriyle 
bulundukları yerlerin halkına değerli hizmetlerde bulunan Teknik Öğretim müesseselerinin bu geliş
melerini sevinçle karşılarken yüksek komisyonun duygularını da ifade ettiğimize kaniiz. 
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Orta öğretim 

Millî Eğitim Bakanlığı bu ders yılında altı yerde yeniden lise ve yedi yerde halkın yaptırdığ 
ve levazımını hazırladığı binalarda orta okul açmışve hususi olarak idare edilen beş orta okulu da res 
mî kadro içine almıştır. Şehir ve kasabalarımız halkının orta okul binası yapma ve levazımını hazır 
lama hususunda gösterdikleri feragatli gayreti burada belirtmeyi ödev biliriz. 

Teknik öğretim müesseseleri hem kendileri için hem orta okulları için fizik âletleri hazırlamıştıı 
Yapılacak özel bir atelye ile lise fizik âletlerinin de hazırlanacağı zamanın geleceğine şüphe etmiyo 
ruz, Bu işte değerli hizmeti görülen arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi borç biliriz. 

Yüksek öğretim ve yayın işleri 

Ankara Tıp Fakültesinin bu yıl açılışını bütün yurtdaşlanmızın derin memnuniyetle karşıladığı 
na. şüphe etmiyoruz. Yüksek öğretimin en önemli meselelerinden biri İstanbul Üniversitesindeki öğ 
renci kesafetini azaltmaktır. Bunu kısa bir zamanda yapmak zorunda olduğumuza göre Ankara Ti{ 
Fakültesinin biran önce bütün sınıflariyle teessüsünü özlememiz tabiîdir. Doktor ve her türlü mü 
hendis yetiştiren Fakültenin birakaç yıl sonra memleketin meselâ şark taraflarındaki bir şehrinde 
de açma zorunda bulunduğumuz gözönüne getirerek İstanbul ve Ankara Fakültelerindeki ilmî un 
surları kuvvetlendirmeye ve ilerde profesör olacakların miktarlarını artırmağa çalışma mecburiyetin
deyiz. Bu bakımdan İstanbul Üniversitesi kadrosunu genişletmek için Millî Eğitim Bakanlığmır 
teşebbüsünü çok hayırlı görürüz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl klâsiklerden 129 eser daha yayınlamıştır. Böylece yayınlanan klâ
siklerin sayısı 355 olmuştur. 

Bütçenin bölüm ve maddelerine konulan fazla ödenekler hakkında Bakanlığın gerekçesinde yeter 
mucip sebepler yazılıdır. Yalnız 509 ncu bölümün 4 ncü maddesindeki öğretmen okulları mezunları
na verilecek donatım karşılığı 608 öğrenci üzerine hesap edilecek yerde 808 öğrenci üzerine hesap
landığından bu bölümde (20 000) liralık bir fazlalık vardır. Bu paranın indirilmesi münasip ola 
cağını saygılarla ve bütçe tasarısının kabulü ricasiyle arzederiz. 

Raportörler 
İstanbul Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Emin Erişirgil 



Milî Eğitim Bakanlığı — 173 — 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

515 Bakan ödeneği 3 104 5 320 5 320 
516 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı ve temsil öde
neği 10 227 694 19 803 696 19 803 696 

2 Açık aylığı 9 467 16 230 16 230 

Bölüm toplamı 10 237 161 19 819 926 19 819 926 

517 Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 2 059 307 4 299 795 4 318 506 
2 Köy eğitmenleri ücreti 522 066 1 342 275 1 342 275 

Bölüm toplamı 2 581 373 5 642 070 5 660 781 

518 Kanunları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 

1 4644 sayılı kanun gereğince ve
rilecek görev tazminatı 1 091 633 2 114 338 2 117 208 

2 öğretmen ders ücretleri 579 276 990 000 990 000 
3 Meslekî ve teknik öğretim 

okulları öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 320 008 548 000 548 000 

4 Askerlik dersleri Öğretmenleri 
ücreti 118 346 200 000 200 000 

5 Konferans ve devrim tarihi 
dersleri ücreti 10 993 18 800 18 800 

Bölüm toplamı 2 120 256 3 871 138 3 874 008 

I I - Başka haklar 
519 Geçici tazminatt 144 425 267 000 267 000 



174 — Milî Eğitim Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

4178, 4598 ve 4599 sayılı ka 
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 

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

248 336 
23 336 
60 000 
25 000 

956 495 

420 000 
40 000 
80 000 
40 000 

3 476 880 

420 000 
40 000 
80 000 
40 000 

3 476 880 

Bölüm toplamı 2 313 167 4 056 880 4 056 880 

Birinci kısım toplanı 17 399 486 33 662 334 33 683 915 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısım, - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar ^ i ' 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

i 

3 208 
5 834 
1 458 
5 250 
6 615 

22 365 

6 734 
13 800 
3 266 
8 600 
5 454 

37 854 

8 000 
10 000 
3 500 
9 000 

11 300 

41 800 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 

9 300 

70 760 

8 000 
10 000 
3 500 
9 000 

11 300 

41 800 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 

9 300 

70 760 

Basılı kâğıt ve defterler 6 158 10 500 10 500 



Millî Eğitim Bakanlığı — 175 — 

B. 

524 

525 
526 

527 

• 

M. 

1 
2 

i 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

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

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık ootomobili giderleri 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

143 212 

9 840 

153 052 

72 952 
4 083 

34 125 
30 625 

106 564 

171 314 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

244 037 

18 300 

262 337 

125 000 
7 000 

98 500 
72 500 

230 600 

401 600 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

244 037 

18 300 

262 337 

125 000 
7 000 

98 500 
72 500 

230 600 

401 600 

528 Giyecekler 
529 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

4 083 

17 303 

9 000 

29 500 

9 000 

29 500 

îkinci kısım toplamı 489 164 957 497 957 497 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

530 
I - Sürekli olanlar 

1 

2 
3. 

İnceleme, kitaplıklar, derleme 
ve yayın giderleri 
İnceleme ve bakanlık: kitaplık
ları 
Derleme giderleri 
Yayın giderleri 

Bölüm toplamı 

9 216 
700 

518 508 

528 424 

15 800 
1 200 

928 000 

945 000 

15 800 
1 200 

928 000 

945 000 



176 — Millî Eğitim Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

özel idare bütçelerini inceleye
cek eğitim temsilcisi ücreti 540 840 840 

1 
2 
3 
4 

İstanbul Ünüversitesi ve buna 
bağlı fakülte ve kurumların ge
nel giderelri 
Ankara Fakülteleri genel gi
derleri 
Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

742 318 

107 763 
98 671 

107 517 
0 

313 951 

1 497 000 

184 000 
169 000 
200 000 
550 000 

1 103 000 

1 497 000 

184 000 
169 000 
170 670 
550 000 

1 073 670 

Yüksek okullar genel giderleri 
1 Yüksek öğretmen Okulu 83 704 143 400 143 400 
2 Gazi öğretmen Okulu ve Eği-

3 
4 
5 

1 
2 
3 

4 

im Enstitüsü 
Siyasal Bilgiler Okulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Balıkesir Orta Öğretmen Okulu 

Bölüm toplamı 

Lise, orta okullar ile öğretmen 
okulları genel giderleri 
Yatılı, yarım yatılı ve gündüz
lü meslek okullariyls akşam 
okulları ve kursları genel gi
derleri 
istanbul Teknik Ünüversitesi 
Teknik Okulu 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu ile diğer meslek okulları 
ve enstitüleri 
Kurslar 

200 756 
18 182 

110 650 
4 667 

417 959 

740 055 

290 701 
254 304 

2 616 190 
146 033 

344 000 
31 000 

189 000 
134 436 

841 836 

1 268 000 

530 000 
455 900 

4 564 040 
288 000 

344 000 
31 000 

189 000 
127 725 

835 125 

1 268 000 

630 000 
555 900 

4 774 040 
326 000 

Bölüm toplamı 3 307 228 5 837 940 6 285 940 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

537 3238, 3704,3803, 4274, 4357, 
4459 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek köy okullariyle ensti
tüleri ve köy eğitmenleri ücret 
ve giderleri 

1 Köy Enstitüleri 
2 Köy eğitmenleri kursları 
3 Gezici başöğretmenlerin yol

lukları 
4 Öğretmen okullarını bitirenle

rin donatım karşılığı 
5 Köy öğretmenleri gerekli yol 

paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları, tazminat 

"- "• •! ' 

Bölüm toplamı 

538 Güzel Sanatlar Akademesi ge
nel giderleri 

539 Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 

540 İstanbul Kandilli Rasatanesi 
genel giderleri 

541 Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 

542 Kitaplıklar genel giderleri 
543 Müzeler ve anıtlar genel gider

leri 
544 Yabancı memleketlere gönderi

lecek öğrencilerin tahsil ve yol 
ffiderelri 

1 Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü 

2 Maliye Bakanlığı 
3 Adalet Bakanlığı 
4 Ekonomi Bakanlığı 
5 Millî Eğitim Bakanlığı (hars 

ve meslek) 
6 Bayındırlık Bakanlığı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 425 039 11 432 900 11 432 900 
268 140 459 600 459 600 

161 875 298 300 298 300 

62 960 64 640 44 640 

3 994 805 3 994 805 3 994 805 

9 912 819 16 250 245 16 230 245 

35 482 90 800 90 800 

9 342 20 000 20 000 

14 700 25 000 25 000 

103 579 177 500 177 500 
26 163 74 800 74 800 

76 166 162 000 162 000 

0 0 33 000 
38 90& 66 600 66 600 
16 637 28 500 28 500 
3 747 6 400 6 4£0 

75 938 130 000 130 000 
17 073 29 200 29 200 
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1945 1946 yıh için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

7 Ulaştırma Bakanlığı 4 994 8 500 8 500 
8 Tarım Bakanlığı 10 479 17 900 17 900 
9 Millî Savunma Bakanlığı (De

niz kısmı) 1 769 3 000 3 000 
10 Askerî Fabrikalar Genel Mü

dürlüğü 4 305 7 300 7 300 
11 Harita Genel Müdürlüğü 6 127 10 500 10 500 
12 Çalışma Bakanlığı 0 0 36 000 
13 Çeşitli giderler 1 1 1 

Bölüm toplamı 179 973 307 901 376 901 

545 Yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği giderleri 

1 Yolluklar 
2 Yönetim ve haberleşme gider

leri 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
546 Orta öğretim öğretmenleri 

kursları ücret ve genel gider
leri 

547 Gezici sinema satmalma ve 
karşılığı ile başka giderleri 

I I I - Çeşitli olanlar 
548 Resim ve heykel sergilerinin 

açılış giderlerine yardım ile 
mükafat ve satmalmacak eser
ler karşılığı 

549 Uluslararası kongre, sergi ve 
müsabakalara katılma ve ilmî 
incelemeler için gönderilecek
lerin yolluklariyle yol giderleri 

550 Uluslararası meslekî öğretim 
derneğine katılma payı 

551 Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsü giderleri 

13 870 38 700 38 700 

13 323 32 800 32 800 

27 193 71 500 71 500 

23 336 40 000 40 000 

1 1 1 

2 042 6 000 6 000 

1 1 1 

220 400 400 

1 169 2 000 2 000 



Mîllî Eğitim Bakanlığı — İ7â — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

552 Okul kitaplıklarına alınacak 
kitap ve dergi karşılıkları ve 
bunlara ilişkin giderler 

553 Okul müzesi giderleri 
554 Yabancı uzmanlar ücret ve gi

derleri 
1 Lise, Gazi Öğretmen Okulu ve 

Eğitim Enstitüsü, Güzel Sa
natlar Akademesi, Siyasal Bil
giler Okulu, eski eserler ve 
müzeler yabancı uzman ve öğ
retmenler ücreti 

2 Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası ve Devlet Konser-
vatuvarı yabancı uzman ve öğ
retmenleriyle geçici olarak ge
tirilecek yabancı orkestra şef 
ve virtiozlara verilecek ücret 

3 Meslek okulları yabancı uzman 
ve yardımcı, tercümanlariyle 
öğretmen ve ustaları ücreti 

4 Üniversite yabancı profesörle
riyle yardımcıları ücreti 

5 Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 
yabancı profesörleriyle lektör-
leri ücreti 

6 İstanbul Teknik Üniversitesi 
yabancı öğretmenleri ücreti 

7 Ankara Fen Fakültesi yabancı 
profesörler ücreti 

8 Ankara Hukuk Fakültesi ya
bancı profesörler ücreti 

9 Yabancı uzmanlarla öğretmen
lerin ve ustaların yolluk ve ge
rekli başka giderleri 

10 Ankara Tıp Fakültesi yabancı 
profesörler ücreti 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komişyoaca 

ödeneği istenen kabul «dilen 
Lira Lira Lira 

4 579 7 860 7 850 
916 1 570 1 570 

110 926 200 100 200 100 

85 799 147 000 147 000 

78 458 134 500 134 500 

287 568 592. 900 592 900 

65 361 112 000 112 000 

79 917 137 000 137 000 

17 885 63 600 90 060 

14 070 24 100 24 100 

16 823 28 800 28 800 

0 57 400 57 400 

756 807 1 497 400 1 523 860 

555 Kamp giderleri 266 542 285 000 285 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

556 Devletin üzerine aldığı giderler 
1 Parasız yatılı talebenin pansi

yon ücretleriyle başka giderleri 
2 Memur çocuklarının pansiyon 

ücretlerinden yapılacak tenzi
lat 

Bölüm toplamı 

557 Liseler, orta ve öğretmen okul
ları tesisat giderleri 

1 Dershane, yatakhane, ımıtbak, 
hastanelere ilişkin her türlü 
gereç, döşeme, demirbaş, ders 
ve yangın aletleri karşılığı 

0 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı ve yangın aletleri genel gi
derleri 

2 Taşıtların hayvan ve gereçleri 
karşılığı ve giderleri 

Bölüm toplamı 

558 İzmir Fuarında açılacak eğitim 
pavyonunun bütün giderleri 

559 Kamulaştırma ve satmalmn, 
karşılık ve giderleri 

1 Kamulaştırma ve satmalmn 
karşılığı 

2 Devletçe intifa edilen binaların 
onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

560 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tu
tarı, öğrenci ödeneğinden az 
olanlara 4489 sayılı kanun ge
reğince verilecek fark ile baş
ka giderler 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

493 193 917 000 917 000 

23 336 40 000 40 000 

516 529 957 000 957 000 

80 099 237 300 237 300 

10 617 0 0 

927 1 590 1 590 

91 643 238 890 238 890 

5 833 10 000 10 000 

38 383 65 800 65 800 

137 083 324 458 324 458 

175 466 390 258 390 258 

1 50 000 50 000 



Millî Eğitim Bakanlığı - 1 8 1 -

B. M. Ödeneğin çeşidi 

561 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

562 Geçen yıl borçlan 
563 Eski yıllar borçları 

1 1940 - 1944 yılları borçları 
2 1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

564 İllere yardım 
1 Millet okulları için 
2 İlkokullarla köy eğitmenleri 

için 
3 öğretmen okulu mezunlarının 

yollukları 
4 4599 sayılı kanun gereğince ya

pılacak aynı yardım 

Bölüm toplamı 

565 Makine ve kurma gereçleriyle 
yapı, genişletme, taşıma ve ye
niden kurma işlerinde kulla
nılmak üzere Eğitim Basımevi 
döner sermayesine yardım 

566 2133 sayılı kanun gereğince 
Devlet kitapları döner serma
yesine yardım 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

77 934 133 600 133 600 

18 358 911 32 293 332 32 780 751 

7 715 33 865 33 865 

4 083 17 000 17 000 

584 1 000 1 000 

4 667 18 000 18 000 

12 382 51 865 51 865 

4 672 

1 254 876 

46 950 

878 000 

2 184 498 

8 000 

2 151 000 

46 950 

1 521 800 

3 727 750 

28 000 

2 151 000 

46 950 

1 521 800 

3 747 750 

43 751 150 000 150 000 

145 834 250 000 250 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

567 Öğretimi ilgilendiren giderler
le yemek karşılığı için İstan
bul Üniversitesince hastanele
re yapılacak yardım 

568 Öğretimi ilgilendiren giderler
le yemek karşılığı için Ankara 
Tıp Fakültesince hastanelere 
yapılacak yardım 

569 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 

570 Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına yardım 

571 3803, 4274 ve 4357 sayılı ka
nunlara göre kurulan sandık
lara yardım 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Sermayeler, 
kredi ve tesisler' 

572 Çeşitli hizmetler 
1 Köy enstitüleri ve eğitmen 

kursları döner sermayesi 
2 Meslek ve teknik okulları açıl

ması ve eidekilerin büyütülme
si hakkındaki 4304 sayılı ka
nun gereğince yapılacak hiz
metler 

3 özel kanunu gereğince yaptırı
lacak istanbul Üniversitesi ya
pısı her türlü giderleri 

4 Müzeler yayın işleri döner ser
mayesi 

5 Ankara Devlet Konservatuvarı 
ve Cumhurbaşkanlığı Filârmo
nik Orkestrası döner sermayesi 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı içiü 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

529 066 906 970 906 970 

0 76 625 76 625 

5 000 8 500 8 500 

5 000 5 000 5 000 

227 500 455 840 455 840 

3 140 649 5 580 685 5 600 685 

227 500 190 000 190 000 

7 966 667 15 000 000 20 650 000 

1 750 668 3 000 000 3 000 000 

2 917 5 000 5 000 

64 583 110 715 110 715 

10 012 335 18 305 715 23 955 715 



Millî Eğitim Bakanlığı .— 183 — 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Ankara Tıp Fakültesinin ya
pılması ve kuruluşu ile ilgili 
her türlü giderler 1 600 000 0 O 

Altıncı kısım toplamı 11 612 335 18 305 715 23 955 715 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 17 399 486 33 662 334 33 683 915 

îkinci kısım toplamı 489 164 957 497 957 497 

Üçüncü kısım toplamı 18 358 911 32 293 332 32 780 751 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

Toplam 

Yapı ve imar işleri için Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine ak
tarılacak olan 

12 382 

3 140 649 

11 612 335 

51 012 927 

0 

51 865 

5 580 685 

18 305 715 

90 851 428 

4 960 000 

51 865 

5 600 685 

23 955 715 

0 

0 

GENEL TOPLAM 51 012 927 95 811 428 97 030 428 





20 - Bayındırlık Bakanlığı 



Rapor [•] 

20. XI.1945 

1. — Bayındırlık Bakanlığı 1946 teklif bütçesi (72 024 273) liradır. Ayni bakanlığa ait 1945 
bütçesinin 12 aylığı (64 187 545) lira olduğuna göre teklif Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üze
re içinde bulunduğumuz malî yıl bütçesine nispetle (7 836 728) lira bir fazlalık gösterilmektedir. 
1945 yılı bütçesinde yapılan münakaleleri maaş ve ücret fasıUariyle (D) cetveli hakkındaki izahatı 
havi cetveller bağlıdır. (I, II, III, IV, sayılı cetveller) bu fazlalığın taallûk ettiği tertipler, umu
miyetle muhtelif tertiplerin 1945 malî yılı bütçesine ve imar ve inşaya mütaallik tahsisatın 1939 ve 
sonraki senelere nispetle arzettiği farklar kısmen Hükümet tasarısı ile gerekçesinde ve kısmen de 
bağlı V sayılı cetvelde gösterilmiştir. Gerekecek tamamlayıcı izahları şifahen arzedeceğim. 

Yalınız şurasını işaret edeyim ki yapı ve tamir giderleriyle benzerleri için genel bütçenin nafıa 
kısmnda (559, 560, 576, 580, 581 nci bölümler) (20 288 000) lira ve ayrıca diğer bakanlık ve dai
relere ait kısımlardan Bayındırlık Bakanlığı kısmına nakledilmek üzere (6 370 680) lira (VI sa
yılı cetvel) ve doğrudan doğruya ilgili bakanlık ve dairelerce sarfedilmek üzere (26 199 000) lira 
(VII sayılı cetvel) ki ceman (52 357 680) liraya varmaktadır. Genel müfettişlik bölgelerinde yap
tırılacak yollar ve imar işleri için konan (1 000 000) liraya yakın ödenek ile Meclis inşaatı için ko
nan (5 000 000) lira ödeneği (Bölüm 582) buna katmak lâzımdır. 

2. — Bayındırlık Bakanlığının uhdesindeki hizmetler bakımından aşağdaki mülâhazaları arzetme-
me müsaadenizi dilerim. 

1. — Ereğli limanından sonra Trabzon limanı da nihayet ihale edilerek her iki limanın inşasına 
gerekli yıllık ödenek bütçeye konmuştur. Bunun dışında geçen yıl olduğu gibi Amasra mendireği 
için (50) bin, inebolu mendireği için (42) bin lira fazlasiyle (300) bin lira ödenek ayrılmıştır. 
Ancak verilen izahlara göre Amasra mendirek ve limanının ihtiyaca uygun bir hale getirilebilmesi 
için bir buçuk milyon liraya lüzum vardır ve İnebolu mendireği şimdilik 200 metre kadar uzatıldığı 
takdirde fırtınalı havalarda da tahmil ve tahliyeye ve az çok barınmıya imkân verecek ve bu da bir 
buçuk milyon lira ile mümkün olabilecektir. İhale ve irışaaya gerekli zaman itibariyle bu parala
rın tamamının 1946 bütçesine konmasına lüzum olmayıp her iki işi mümkün olduğu kadar kısa za
manda başlanabilecek tedbirlerin şimdiden alınması ve bu maksatla 1946 tahsisatının münasip mik
tarda ayrılması gerekmektedir. 

Demiryolu müntehasmda bulunmak itibariyle bir kat daha önem ve müstaceliyet arzeden ve ilk 
kısmı 15 - 20 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen Samsun limanının derhal ele alınması zaru
ridir. Haydarpaşa'da inşası Hükümetçe kararlaştırılan liman için etüt mahiyetinde ilk proje ha
zırlanmıştır, fakat inşası için henüz bir hareket yoktur. Marmara havzasında yalınız Bandırma'-
mn fırtınalı havalarda da tahmil ve tahliyeye elverişli bir hale getirilmesi ve Çanakkale iskelesi için 
bir etüd mevcuttur. Marmaranın diğer limanları hakkında henüz bir araştırma ve tasan yoktur. 
Kuzey Batı Anadolunun girip çıkma limanı olmak durumunda olan ve esaslı fabrikaları bulunan İz
mit limanında Sümerbank kendi fabrikaları için büyük paralar harcayarak bir iskele yaptırmakta
dır. Halbuki bu suretle harcanan paranın İzmit limanı için hazırlanacak umumî bir proje çerçevesi 
dâhilinde sarfı daha yerinde olurdu. Eğe ve Akdeniz havalisine gelince İzmir limanının yeri henüz 
kararlastırılmamıstır. Küçük tekneleri barındırmıya ancak yetebilecek olan Antalya mendireğinin 
tamamlanması için ödenek konmuş değildir. Demiryolunun en kısa zamanda buraya kadar uza-

[#] Raporda adı geçen cetveller dosyasındadır. 
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tılması ve bunun temin edeceği iktisadi gelişmeye mütenazır olarak limanın büyük tekneleri içine 
alabilecek, doldurup boşaltabilecek bir hale konması zarureti vardır, iskenderun'a rağmen ehem
miyetini muhafaza etmekte olan Mersin limanınıninşası şimdilik tasavvur edilmemekte olup sadece 
ilerisi için bazı düşünceler vardır. Memleketimizin coğrafi bünyesi göl ve nehir nakliyatından 
faydalanmıya ve bu sayede ağır eşya nakliyatını ucuz yapmıya elverişli değildir. Buna mukabil 
memleketimizin üç tarafının deniz kıyısı olması iç kısmını en kısa istikâmetlerden sahillere bağla
mak suretiyle ve bu sahilleri her türlü hava şartlarında tahmil ve tahliyeyi sağlıyacak tesislerle 
deniz nakliyatından geniş ölçüde faydalanmıya ve bu sayede umumî nakliyat masrafını önemli bir 
surette ucuzlatmıya ve netice itibariyle memleketimizin- coğrafi bünyesine nakliyat ucuzluğu bakı
mından başka bir telâfi çaresi bulmıya imkân vermektedir. Şu halde liman inşasını demiryolu ve 
yol inşası ile birlikte ele almağa, yol ve demiryolu inşaatını bu coğrafi bünyeden mülhem bir plân 
ve tertiple başarmıya zaruret vardır. Bundan başka sahillerimiz arasında küçük nakliyatı ve balık
çılığı geliştirme bakımından önemi itibariyle küçük tekneler için mendirekler inşası ve bu iş için 
mahallî imkân ve kaynaklardan plânlı bir şekilde faydalanılması susuşunda geçen sene yaptığım 
temenniyi de hatırlatırım. 

2. — Demiryollarına gelince bu yıl bütçesinde Elâzığ - Van demiryolu ile Erzurum hattı uzatma
sına, memleket ihtiyacına uynııyacağı halde harp yıllarının zarureti diye kabul olunan yavaş tem
poyu ancak devam ettirecek kadar tahsisat konmuş, ayrıca Gazianteb - Maraş şube hatları yıl
lık tahsisatı, bu hatlara başlamak üzere (1 400 000) liraya çıkarılmıştır. Şu halde memleketin 
muhtaç olduğu ana demiryolu şebekesini, Karadenizde inşa edilmek üzere olan Trabzon limanına, 
Akdenizde Antalya'ya ulaştıracak, Karaköy - Bursa, şimal hattı gibi esaslı istikâmetlerde tamam
layacak malî tedbirler 1946 bütçesinde de derpiş edilmemiştir. Erzurum - Trabzon demiryolunun 
etüdü henüz bitirilmediği gibi inşa edilmekte olan Ereğli limanının tahmil ve tahliye kabiliyetinden 
faydalanmıya yarayacak, bilhassa Karabük ağır demir sanayiini bu limana bağlıyacak hatların etü-
tüne dahi başlanmamış ve bu iş için bütçeye ödenek bile konmamışıtr. 

3. — Yollar ve köprüler için bütçeye konan 10 milyon küsur liralık ödenek ve yol parasından 
umulan miktarın (5 300 000) lirası geçen yıldan kalan işlere sarf olunacak, gerisi ile de bağlı 
VII I sayılı cetvelde gösterilen yapma ve onarma işlerine girişilecektir. Bu cetvelin tet
kikinden anlaşılacağı üzere eldeki inşaata ilâve olarak yeniden Haymana civarında 32, Kayseri -Si
vas - Gerede istikametinde 75 ki ceman 107 kilometrelik yeni yol, Ordu - Fatsa arasında 60 kilo
metrelik toprak tesviyesi düşünülmekte ve bütün bunların bir yıl içinde başarılabileceği dahi umul-
mamaktadır. Bundan maada tasarlanan işler arasında bazı yolların esaslı tamiri, bir kaç köprü 
inşası ve bir kısım köprü tamiri de vardır. Şu halde önümüzdeki yıl bütçesinde yol ve köprü işini 
esaslı surette ele almağa medar olacak bir ödenek konmuş değildir. 1945 bütçesine ait raporumda 
(Esaslı yol ve köprülerimizi umumî bir plânla kısa bir zamanda başarma çarelerini Hükümetçe araş
tırılmakta olduğunu kayıt ederek bu hususta bir an evvel karara varılarak icraata geçilmesi ve bu 
yapılmadan dahi mevcut imkân ve tahsisatın rasyonel bir plân dâhilinde kullanılması zaruretini 
belirtmiş, özel idarelerce yol-parasından elde edilen paralardan harcanmakta olan miktarlarla elde 
edilen neticenin (Plansızlık ve teknik eleman ve vasıta noksanı dolayısiyle tatmin edici olmadı
ğına) bu itibarla mahallî yollar işinde de merkezi idarenin yakın vesayetine ihtiyaç bulunduğunu 
işaret etmiştim. Aynı mülâhaza ve temennileri tekrarlarım. 

4. — Su işleri için 1946 yılı bütçesine 1945 yılın 12 aylığına nispetle (940) küsur bin lira faz-
lasiyle konan tahsisat Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere esas itibariyle ele alınmış olan bü
yük su işlerinin tamamlanmasına harcanacak, bu suretle Konya sulama tesisatının onarılması işi 
biraz hızlandırılacaktır. Bayındırlık Bakanlığının büyük su işleri için hazırlayıp tatbika çalışmakta 
bulunduğu beş senelik program ve bunun tatbik safhasını gösterir cectvel bağlıdır. (VIII, IX 
sayılı cetveller) 1945 yılına ait raporumda da işaret ettiğim üzere büyük su işleri, büyük malî feda
kârlıklar isteyen bir konu olmakla beraber, sulama memleket mamuriyeti yanında zirai istihsali 
haya ş,artlarmm arıza ve tesadüflerinden mümkün olduğu kadar kurtarmak, miktarca arttırmak, 
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maliyeti düşürmek suretiyle geniş ölçüde faideler sağlanmaktadır. Bu itibarla gerekli fedakârlığı 
yapmak tabiidir. 

Sulamanın zirai istihsali geliştirmekteki rolü hususiyle gittikçe artan nüfusumuzun ve harp 
sonu faaliyet devresinde girişilecek kalkınma faaliyetinin halkımıza sağlıyacağı iştira ve refah se
viyesinin yiyim maddelerinde artıracağı talebi karşılama bakımından bir kat daha önem ve müsta
celiyet kazanmakta ve işin biran evvel başarılmasını para ve emeklerin mümkün olan en kısa 
zamanda istihsale sağiıyacak bir sıra ve tertiple harcanmasını zaruri kılmaktadır. Eldeki pro
gramın bu esas dairesinde bir incelemeye tâbi tutulması faydalı olur. Diğer taraftan Konya'da 
olduğu gibi mevcut tesisatın onarılması işinin yıllara taksimi de doğru değildir. Eldeki tesi
sattan derhal en geniş faydalanmayı sağiıyacak şekilde tamirlerin ve tamamlayıcı tesislerin ba
şarılması zaruridir. Bu cihete geçen bütçe raporumda da işaret etmiş, hatta sulama zaman ve 
miktarını fennî şekilde gösterecek numune tarlalarının ne büyüklükte hangi merci tarafından 
yapılacağı hakkında Hükümetçe daha karara bile varılmamış olduğunun ifade eylemiştim. Yine 
geçen bütçe raporumda sulama tesislerinin iktisadi usul ve esaslar dairesinde işletilmesi, «Bu 
işlerin bütün masraflarını âmme kanalından temin etmek ve bu suretle bütün memleket halkına 
ödetmek doğru olamıyaeağmdan hiç olmazsa bir kısım masraflarını sulama tahsisatından ve onun 
ziraat sahasındaki tesirlerinden doğrudan doğruya faydalanan çiftçilerden kendilerine yapılan 
hizmete karşılık münasip bir ücret alınmak suretiyle karşılamanın zaruri olduğunu belirtmiştim. 
Aynı mülâhaza ve temennileri tekrarlarım. 

Nihayet ayni raporda mahallî imkânların ve halk gayretlerinin harekete getirilmesi suretiyle 
başarılabilecek olan küçük su işlerinin henüz ele alınmadığını ve bunun eleman yokluğu ile izah 
edildiğini arzetmiştim. Bu işin de biranevvel ele alınması zaruridir. 

5. — Yapı ve onarma işleriyle benzerlerine 1946 genel bütçesine konduğunu yukarıda arzettiğim 
paralarla yaptırılacağı ifade olunan işlerin listeleri bağlıdır. ( sayılı cetveller ve not
lar) Bu konuda şunları tebarüz ettirmekle iktifa ederim. 

a) Taşra Hükümet daireleri yapımı ihtiyaç ve zaruret derecesine göre esask bir program da
iresinde behemahal başarılmalı, mevcut binaların bakım ve tamirleri sağlanmalıdır. 

b) Yapılmakta olan memur evlerinin kiralanması, idare ve bakımı iktisadi esaslara göre dü
zenlenmelidir. 

c) Muhtelif inşaatta kullanılabilecek ve bu husustaki memleket şart ve imkânları hakınkda 
esaslı inceleme ve aydınlatmalar yapacak bir merci yoktur. Bu işin bir an evvel ele alınması zaruri
dir. 

d) Geçen bütçe raporunda da işaret ettiğim üzere Genel müfettişliklere verilmesi teamül' ha
line gelmek üzere bulunan tahsisat ile istenen netice elde edilebilmesi için, bu müfettişlikler mınta-
kalarına genel bütçenin mümasil tahsisatından ayrılacak miktarları ve mahallî imkân ve kaynakarı 
gözönünde tutan esaslı prağram ve plan tanzim edilerek tahsisatın ona göre konması ve dağıtılması 
ve basanların yakından takibi zaruridir. 

6. — Çağlayık santralının inşasına başlanmak üzere 579 ncu bölüme iki milyon lira ödenek kon
muştur. Bu iş için gelecek senelere sıçrayan teahhüt yetkisini tazammun eden bir kanun tasarısı 
Meclise sunulmak üzeredir. Elektrik işleri Etüt idaresi muhtelif bölgelerde kurulması mümkün 
ve mutasavver elektrik tesisleri için etüdüne devem etmektedir. Küçük topluluklar için ucuz elek
trik tesisleriyle küçük su akıntılarından faydalanma konusu ele alınmış bulunmaktadır. Umumi
yetle memleketin muhtaç olduğu elektrik tesislerinin kurulması, idare ve murakabesi işini toplu 
bir halde düzenleyecek kanun tasarısı henüz Meclise sunulmamıştır. Bu işin bir an evvel halli, 
hususiyle memleketin hayat seviyesi ve kalkmmasiyle yakmdan ilgili olan bu türlü, tesislerin ikti
sadi icaplara göre idaresini ve Devlet ve amme müesseselerince ayrıca bir vergi ve gelir kaynağı 
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telakki edilmeksizin hizmetten faydalananlardan sadece maliyet ölçüsüne göre bir ücret alınmasını 
sağlıyacak hükümler konması zaruridir. 

III - Dışardan malzeme bulamamak ve getirememek gibi mazeretler ortadan kalkmış olduğu, 
harp yıllarında kaybedilen zaman telâfiye yarayacak bir hamleye zaruret bulunduğu halde muh
telif imar ve inşa faaliyetine 1946 teklif bütçesinde ayrılan miktarlar 1945 yılma nispetle esaslı 
fazlalık arzetmemektedir. Bu itibarla muhtaç olduğumuz ve gelişmekte olan hal ve şartların imkân 
verdiği nispet ve ehemmiyette bir inşa ve imar faaliyetine yaraşır malî tedbirlere zaruret vardır. 

2. — Geçen bütçeye ait raporumda eleman mevzuuna dokunmuş, dâhilde olduğu kadar hariçte 
de teknik eleman yetiştirilmesini ve mevcut elemanlara teknik itibariyle ileri memleketlerde geniş ve 
esaslı surette staj ve inceleme yaptırılmasını, «Maaş ve ücret miktarlarının günün fiyat şartlarına 
uymaması, mühendislik gibi geniş iş ve başka sahalarına intikâl imkânlarına malik meslek sahiple
rini Devlet hizmetinde tutmayı güçlestirdikten maada bugünkü barem mevzuatının büroda çalı
şanlarla büro dışı iş yerlerinde hata mesai zamanve saati gözetmeksizin çalışmak zorunda olanlar 
arasında bir fark gözetmemesi her istenen vazife için eleman bulmak ve tutmakta güçlük doğur
makta» olduğuna işaret ederek bu noksanların giderilmesini temenni etmiştim. Ayni temennileri 
tekrar eder, derin saygılarımı sunarım. 

Rize Milletvekili 
T. B. Balta 



Jgö BaymdSırîık bakanlığı 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği v 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük kaklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

574 
575 

• .- _ 

576 

577 
578 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

3 104 

1 801 845 
1 246 

1 803 091 

121 482 
50 

121 532 

62 025 

67 500 
2 000 

20 000 
6 000 

209 160 

304 660 

2 294 412 

5 320 

3 349 000 
4 305 

3 353 305 

218 345 
80 

218 425 

115 497 

115 000 
3 400 

34 000 
10 000 

457 560 

619 960 

4 312 507 

5 320 

3 349 000 
4 305 

3 353 305 

218 345 
80 

218 425 

115 497 

115 000 
3 400 

34 000 
10 000 

457 560 

619 960 

4 312 507 

İkinci kısım - Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
579 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 4 600 8 000 8 000 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. * ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

583 
584 

585 

2 Döşeme ve demirbaş 4 500 8 000 8 000 
3 Aydınlatma 2 900 5 000 5 000 
4 Isıtma 7 000 14 000 14 000 
5 Öteberi giderleri 7 000 15 000 15 000 

"*?; 
Bölüm toplamı 26 000 50 000 50 000 

580 îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 3 500 6 500 6 500 
2 Döşeme ve demirbaş 4 140 7 100 7 100 
3 Aydınlatma 420 1 000 1 000 
4 Isıtma 3 800 7 000 7 000 
5 Öteberi giderleri 4 400 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 16 260 29 100 29 100 

581 Basılı kâğıt ve defterler 5 850 10 000 10 000 
582 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 
2 

1 
2 
3 
4 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde
rilecek memurlar yolluğu 

Bölüm toplamı 

36 464 

9 000 

45 464 

3 500 
2 900 

17 500 
29 100 
30 500 

5 000 

82 100 

51 426 

15 000 

66 426 

6 000 
4 900 

30 000 
50 000 
40 000 

8 500 

128 500 

51 426 

15 000 

66 426 

6 000 
4 900 

30 000 
50 000 
40 000 

8 500 

128 500 

586 Giyecekler 8 150 14 000 14 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

587 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü İnsim - Daire hizmet
leri 

TL - Geçici olanlar 
588 Ankara G-ençlik parkı gider

leri 
589 Zelzele bölgelerinde yapılacak 

işler ve yardımlar (gider şekli 
Bakanlar Kurulunca belirtilir) 

1 Resmî binalar yapma ve her 
türlü giderleri 

2 Yardımlar 

Bölüm toplamı 

III - Çeşitli olanlar 
590 Fen âletleri ve gereçleri karşı

lıkları 
591 Telif, tercüme, baskı, yayın gi

derleri, kitap, dergi karşılıkla
rı ve bayındırlık sergisi ve fi
lim giderleri 

592 Uluslararası kurum ve der
neklere katılma payı 

593 Yabancı uzman, mühendis ve 
tercümanları 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yüı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

9 700 16 600 16 600 

199 924 325 526 325 526 

43 700 100 000 125 000 

1 166 660 2 000 000 2 000 000 
875 000 1 500 000 1 500 000 

2 041 660 3 500 000 3 500 000 

3 100 5 300 5 300 

25 000 42 000 42 000 

58 100 100 

30 100 95 450 96 650 
4 500 15 000 15 000 

34 600 110 450 111 650 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

594 Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol
luk ve başka giderleri 

595 Kazı giderleri 
596 Özel idareler bütçelerini ince-

liyecek Bayındırlık temsilcisi 
ücreti 

597 Kurs giderleri 
598 4644 sayılı kanun gereğince 

ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

Üçüncü kısım topllamı 

Dördüncü kısmı - Borçlar 

599 Geçen yıl borçları 
600 Eski yıllar borçları 

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

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım top-nmı 

Beşinci kısım - Yar dimi ur 

601 2819 sayılı kanuna göre Elek
trik îşleri Etüd İdaresine yar
dım 

602 Mühendisler ve mimarlar bir
likleri ile teknik okullarını bi
tirenler birliğine yardım 

603 Halkın yapacağı su işlerine 
yardım 

Beşinci kısım toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

8 800 10 000 10 000 
8 750 15 000 15 000 

540 840 840 
20 000 25 000 25 000 

7 000 12 000 12 000 

2 193 208 3-820 690 3 846 890 

11 660 20 000 20 000 

1 750 3 000 3 000 
560 1 000 1 000 

2 310 4 000 4 000 

13 970 24 000 24 000 

170 333 292 000 292 000 

3 000 3 000 3 000 

20 000 35 000 35 000 

193 333 330 000 330 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Demiryollar ve limanlar 
1 istikşaf, etüt, aplikasyon, ka

mulaştırma 
2 Yapı ve işletme gereçleri kar-

şılıklariyle bu işlere ilişkin her 
türlü giderler 

3 Keşif, denet, yönetim ve kabul 
işlemleri ile bu işler için me
mur edileceklerin yollukları 

4 3262 ve 3813 sayılı kanunlara 
göre yapılacak Diyarbakır -
Cizre ve Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı yap
ma karşılık ve giderleri 

0 3879 sayılı kanuna göre yapı
lacak Zonguldak - Kozlu hatt ı 
yapma karşılık ve giderleri 

5 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleriyle kilomet
re ikramiyesi 

6 Antalya limanı mendireğinin 
onarma ve uzatma ve rıhtım 
yapma giderleri 

7 2214 sayılı kanuna göre yapı
lacak Ereğli limanı giderleri 

8 3715 sayılı kanun gereğince 
Amasra dalgakıranının onar
ma ve yeni bir dalgakıranın 
yapma genel giderleri 

9 Erzurum hattı uzatma karşılık 
ve giderleri 

10 Trabzon limanı yapma karşılık 
ve giderleri 

11 Gazianteb - Maraş şube hatla
rı yapma karşılık ve giderleri 

12 İnebolu limanı mendireğinin 
onarma ve ıslahı her türlü gi
derleri 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 150 000 150 000 

408 000 954 000 830 000 

30 000 45 000 45 000 

5 541 000 11 218 550 11 218 550 

50 000 O 0 

10 000 50 000 50 000 

100 000 1 000 100 000 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

50 000 50 000 300 000 

1 000 000 2 500 000 2 500 000 

500 000 1 550 000 1 550 000 

200 000 1 400 000 1 400 000 

150 000 300 000 600 000 

10 089 000 20 218 550 20 743 550 
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605 

606 

M. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

ödeneğin çeşidi 

Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 
Devlet Meteoroloji Genel Mü
dürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Maliye Bakanlığı 
4626 sayılı kanun gereğince ya
pılacak memur evleri (2,5 mil
yon lirası gark bölgeleri için) 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakan
lığı [ i ] 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

54 900 
320 000 

1 660 
5 440 

151 698 
3 402 245 

0 
787 847 
48 000 

847 216 

88 126 
534 945 
19 390 

1946 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

94 000 
548 000 

2 800 
9 000 

260 000 
4 500 000 

3 800 000 
1 350 000 

74 000 
1 450 000 

150 000 
917 000 
33 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

94 000 
708 000 

2 800 
9 000 

260 000 
4 500 000 

3 800 000 
6 510 000 

73 000 
2 578 206 

272 474 
917 000 
33 000 

5 
0 

Bölüm toplamı 6 261 467 13 188 000 19 757 480 

Yollar ve köprüler 
İstikşaf, etüt, aplikasyon ve 
kamulaştırma 
§ose ve köprüler yapma karşı
lık ve giderleriyle her türlü 
makine, âletler, gereçler, kar
şılık ve giderleri 
Sürekli onarmalar 
Keşif, denet, yönetim ve ka 
işlemleri için memur edilecek
lerin yollukları 
Taşıt giderleri 
Trabzon - îran transit yolu 

26 200 

599 000 
800 000 

58 000 
5 000 

490 000 

45 000 

900 000 
400 000 

150 000 
8 500 

0 

45 000 

8 150 000 
2 400 000 

150 000 
8 500 

0 

Bölüm toplamı 4 978 200 10 503 500 10 753 500 

[1] 3096 sayılı kanun gereğince islahiye, Çobanhey, Karkamış, Akçakoyunlu, Aymdelfi ve 
Kapıkule'de gümrük memurları için yaptırılmış ve yaptırılmakta olan evlerin yapımına aittir. B'.t 
ÖcUntkien artacak kısmı Bakanlığın başka yapı ve onarma işlerinde kullanılabilir. 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. 

607 
1 

2 
3 
4 

t-
D 
6. 

7 
0 

8 

9 

Ödeneğin çeşidi 

Su işleri 
istikşaf, etüt, aplikasyon ve 
kamulaştırma 
Yapı ve onarma giderleri 
İşletme giderleri 
Keşif, denet, yönetim ve kabul 
işlemleri için gönderilecekle
rin yollukları 
Meriç su işleri 
Taşkın sulara ve su baskınları
na karşı 4373 sayılı kanun ge
reğince yapılacak korunma gi
derleri 
Taşıt gidrleri 
Konya ovası sulama idaresi iş
letme, bakım ve onarma gi
derleri 
Şamram kanalı yapma ve onar
ma giderleriyle Van hududu 
dâhilinde bulunan bataklık ve 
suların ıslahı 
3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak su 
işleri giderleri 

Lira 

8 000 
41 600 
64 150 

1 750 
11 500 

15 150 
3 500 

4 200 

87 500 

6 680 910 

Lira 

14 000 
75 000 

113 500 

150 000 
20 000 

26 000 
20 000 

0 

300 000 

12 083 000 

Lira 

14 000 
75 000 

113 500 

150 000 
20 000 

26 000 
20 000 

0 

300 000 

12 083 000 

608 

609 

610 

611 

Bölüm toplamı 6 918 260 12 801 500 12 801 500 

Bölge hidroelektrik tesisleri 
için (özel kanunu gereğince 
harcanacaktır) 
Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 
Atatürk Anıtı yapma, her tür
lü giderleri 
Genel müfettişlikler bölgele 
rinde yaptırılacak yollar ve 
imar işleri her türlü giderleri 
[Gider şeklini ve genel müfettişliklere 
dağıtılacak miktarı Bakanlar Kurulu 
belirtir.] 

0 2 000 000 2 000 000 

875 300 1 500 ÖOO 1 500 000 

1 167 330 2 000 000 2 000 000 

2 258 330 1 000 000 1 000 000 

Altıncı kısım toplamı 32 547 887 63 211 550 70 056 030 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonci 
ödeneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira . Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 294 412 

199 924 

2 193 208 

13 970 

193 333 

32 547 887 

37 442 734 

4 312 507 

325 526 

3 820 690 

24 000 

330 000 

63 211 550 

72 024 273 

4 §12 §07 

325 528 

3 846 890 

24 000 

330 000 

70 056 030 

79 394 953 
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Rapor 
28 .XI . 1945 

İkoaomi Bakanlığı bütçesi ödenekleri hakkında yaptığımız incelemeler sonuçlarını arzediyoruz: 

Bütçeyi Bakanlık kuruluş ve bünyesine ait olan 1 - 4 ncü kısımları bir arada olmak ve M. T. A. 
yardım ödeneğinden ibaret olan beşinci kısmı da ayrı olmak üzere iki bölümde mütalâa ve geçen 
yıl bütçesiyle mukayese etmek, Bakanlık bütçesinin incelenmesi ve değişikliklerin anlaşılması ba
kımlarından daha uygun görülmüştür. • » 

Birinci bölüm: Bütçenin Bakanlık kuruluş ve bünyesine ait 1 - 4 ncü kısımları ödeneği tutarı 
(2 220 526) liradır. 1945 bütçesine göre (385 320) "lira bir fazlalık gösterir. Bu farklar bütçenin 
ük 4 kısmında dağılmıştır. Bu farkların sebepleri, bütçe tasarısının Hükümet gerekçesinde gösteril
miştir. Biz bunlardan üzerinde durmaya değer olanlar hakkında düşüncelerimizi belirtmeye çalışa
cağı*. 

Birinei kıtım : özlük hakları : 

Btı kısımda görülen (340 395) lira fazlalık; -v; 

I. - Memurlar kadrosunda yapılması düşünülen değişMMşry 

II . <• Hizmetlilere ait (D) cetvelinde düşünülen değişikliklerden ileri gelmektedir. Bu noktalarda 
canlan belirtmek isteriz: 

1. - Bakanlık Teşkilât kanununda esaslı değişiklik gösteren bir kanun tasarısı, Bakanlıkça ha-
«trlanmış ve bütçede memurlara ait özlük haklar bu tasarıya göre hesap edilerek konmuştur. 

Bm teşkilât kanunu tasarısı bugünkü fiili kadroya nazaran: 

Lira 

336 637 Memurlar aylığı tertibinde 
49 032 Geçici tazminat » 

385 669 Toplam 

Bir fazla ödenek konmasını gerektirmiştir. 

Bakanlık kuruluş tasarısının kanun haline gelmesinden evvel, bütçeye bir ödenek konmasını ko
alisyonun takdirine bırakırız. 

I I . - Hizmetiler ödeneğinden bugünkü fiili kadroya nazaran (41 765) lira bir fazlalık vardır. 

(D) cetveli tasarısından çıkardığımız değişiklik listesini bağlı olarak sunuyoruz. İhtiyaca ve diğer 
fcttt§«lerdeki emsalleriyle muadelete göre bu teklifin de kabulünü komisyonun takdirine bırakırız. 

Üçüncü kısım : Daire hizmetleri : 

Bu kısmın bazı maddelerinde toplamı (89 502) liraya varan bir fazlalık ve diğer bazı maddelerin
ce toplamı (39 888) liraya varan bir eksiklik olmak üzere, bütün toplamında (49 614) liraya va
ran bir fazlalık vardır. 
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Bu kısım ödenekleri için şu noktaları belirtmek isteria : 

1. — Kömür havzasına ve başka madenlerle ilgili giderler faslındaki ödenekler, esas itibariyle 
bütçenin ikinci kısmı olan (idare giderelri) mahiyttinde olduğu halde, evvelce kömür havzasnını 
ayrı bir idare ve kurul olması sebebiyle, eski bütçelerde ayrı gösterilmekte olan, bu ödenek bu yıl 
bütçe tasarısında da ayrı gösterilmiştir. 

Bugün böyle bir ayrılık yapmaya bir sebep bulunmadığı gibi, bu ödeneklerin aynı mahiyette 
bulunan maddelere girmesini bütçe icap ve kaidelerine de uygun görmekteyiz. 

Bu bölümdeki ödeneklerin şu suretle ayrılarak, ilgili ödeneklere eklenmesini ve (R) cetvelinde de 
gerekli değişikliğin yapılmasını arzederiz. 

B. M. 

591 
» 
» 
» 
» 
592 
593 
594 
596 
597 
599 
» 
» 
» 
» 
601 
605 

1 
2 
3 
4 
5 

2 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi Zam Tenzil 

Kıtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Geçici görev yolluğu 
Giyecekler 
Yolluklar •*•:'..\;7" . r 
Kömür havzasının başka giderler 
Başka madenler giderleri 
Odacı ve kolcu giyecekleri 
Ereğli Kömür H. tahlilevi giderleri 
Sanat modelleri satınalınması, dağıtılması giderleri 
El ve ev sanatları kooperatif kurslarının her türlü koruma ve 
idare etme ve okutma giderleri ve öğre men ücretleri 

500 
500 

* 250 
500 

1 000 
500 
500 
250 

3 500 
2 000 

2 500 
4 000 
1 000 
2 000 

1 
000 

5 000 

14 500 14 501 

R - Cetveli 

B. M. ödeneğin çeşidi 

599 1 Yolluklar 

599 3 Başka madenler giderleri 

596 2 Geçici görev yolluğu 

Çıkarılacak 

Havza içindeki ocaklara gidip gelecek memurlar. 
mühendis ve hizmetlilerin yollukları 

Ereğli kömür Havzasından başka madenlerde in
celemeye memur edilenler tarafından bu inceleme
lerinin gereklerine göre ödenmesiyle mükellef kal
dıkları işçi hammaliye ve sair giderleri 

Yeniden eklenecek 

Sanayi, ve küçük sanatlar başmüfettişleri,, müfet
tişleri ve kontrolörlerinin yollukları, kömür havza
sı içindeki ocaklara gidip gelecek memurlar, mü-



hendis ve hizmetlilerin yollukları, Ereğli kömür 
havzasından başka madenlerde incelemeye memur 
edilenler tarafından incelemelerinin gereklerine gö
re ödenmesiyle mükellef kaldıkları işçilik, hamnıa-
liye ve sair giderleri de bu maddeden verilir. 

601 Sanat modelleri satın alınması, dağıtıl
ması giderleri Bu bölümün sonuna ilâve edilecek 

El ve ev sanatları kooperatif kurslarının her-
türlü kurma, idare etme ve okutma giderleri ve öğ
retmen ücretleri 

I I - Sanat modelleri satın alınması, dağıtılması giderleri adı altıîndaki 600 ncü bölümdeki öde
nek 1938 yılından bugüne kadar dokuma tezgâhı, çıkrık, duvar çözgüsü ve debagat dolabından ibaret 
olan sanat âletlerinin dağıtılması ve bunların öğrenilmesi için kurslar yapılması işlerinde sarf edili
yordu. Bize verilen bilgiye göre, bu iş için 1944 yılı sonuna kadar (1 684 615) lira sarfedilmiş ve 
bu masraf karşılığı da, 

9 047 Dokuma tezgâhı 
; 8 827 Çıknk 

662 Duvar çözgüsü 
5 Debagat dolabı 

dağıtılmış ve takriben 600 kadar kurs yapılmıştır. 

Bu yıl sonuna kadar daha 50 kurs yapılması tertiplenmiştir. 

1945 yılı 7 aylık bütçesindeki (149 306) liralık ödenekten ancak (47 827) lirasının sarf edile
ceği ve (101 479) lirasının tasarruf edileceği anlaşılmaktadır. Bakanlık geçen bütçenin 12 aylık 
ödeneğine göre (34 047) lira fazlalık gösteren bu yıl ödenek teklifiyle yeni teşkilât kanununda ku
rulması düşünülen Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğünün yapacağı incelemeler ve teşebbüsleri kar
şılamayı düşünmektedir. Bugüne kadar, epeyce iyi faydalar sağlayan model dağıtma ve kurs işine 
ait bu tertipten bundan onra memlekette evvelden mevcut ve bundan böyle de memleketin ihtiyacı 
olacak el ve ev sanatları için esaslı incelemelere dayanan bir plân ve programa göre yapılacak iş
lerle daha esaslı ve düzenli hizmetler başarılacağını umarız. 

I I I - 605 nci faslı teşkil eden el ve ev sanatları kooperatif kursları giderleri mahiyeti bakımın
dan 601 nci fasıldaki ödeneğin aynıdır. 

(R) cetvelinde gereken ilâveler yapılarak bu ödeneğin 601 nci fasla eklenmesini yerinde gö-
rürüzz. 

IV - Yabancı uzmanlar için bu yıl bütçesince (42 000) lirası ücret maddesine (2 429) lirası 
yolluk ve başka giderler maddesine ilâve olmak üzere (65 000) lira ödenek teklif edilmektedir. 
Bakanlık, kendisine bağlı sınai etüd, tesise ve işletme işlerinde ihtisaslarından istifade edilmek üzere 
müteaddit yabancı uzman temininde fayda mülâhaza etmketedir. 

Sınai işler ve tesisler için bilgi ve ihtisasından hakikî faydalar sağlanacak uzmanların celp ve 
temini şüphesizki yerindedir. Bakanlığın celbini düşündüğü uzmanların ne kadannm ve ne gibi 
şartlarla temin edileceği belli olmadığı iein, bu ödeneğin ihtiyacı ne derece karşılayabileceğini tah
min mümkün değildir. 

İkinci bölüm : Bütçe tasarısının 5 nci kısmı olan ve yalnız Maden Tetkik ve Arama Enstitü
süne yardun ödeneğini gösteren (6 013 487) lira, geçen yıl bütçesine göre (525 541) lira bir nok
sanlık arzeder. 
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İ. - Bize verilen malumata göre: 

1. — M. T. A. nın 1946 gelir previzyonu; 

Lira ;^ 

6 281 349 Hazineden yardım 
2 800 000 Geçen yıldan devredilecek kıymetler olmak üzere 

153 000 Çeşitli gelir 

9 234 349 Toplamdır. 

II - Aynı yıl masraf provizyonları: 

Lira 

471 293 Gtenel Müdürlük giderleri 
5 867 486 Petrol sondajları ve teknik ameliyat grupu giderleri 
1 421 910 Jeolojik etüd ve prospeksiyonlar giderleri 

354 160 Zonguldak Maden Teknisyen Mektebi giderleri 
1 119 500 Çeşitli giderler 

9 234 349 Toplamdır. 

2. — 1946 iş programında, M. T. A. nm 1941, 1942 ve 1943 yılı bütçelerini tetkik eden Umumî 
Heyetin temennilerine uygun olarak; 

I - Petrol sondaj kamplarının artırılması; 

. II - Jeolojik etüdlerin ilerletilmesi, 
gözönünde tutulmuştur. 

3. — Aynı Umumî Heyetin temennileri arasında yeralmış olan; 

I - Enstitünün döner sermayeli bir müessese haline getirilmesi; 

II - Enstitünün ekonomik durumunu gösterecek surette ticari esaslara göre hazırlanmış bir bilan
çosunun, 

Tanzimi işlerinin biran evvel ikmali burada ayrca temenniye değer bulunmuştur. 

Saygılarımızı sunarız. 

Raportörler 
Zonguldak Bize izmir Kütahya 

Hazım Afof Kuyucak Tahsin Bekir Balta Münir Birsel Hâmid Pekcan 
İstanbul Edirne y 

. Hüsnü Kortel M. Nedim Oündüzalp i —••*-" 
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B. M. 

Ekonomi Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

613 
614 

615 

616 
617 

1 
2 

1 
2 

1 - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun-

3 104 

503 588 
1 

503 589 

79 917 
2 500 

82 417 

31 437 

5 320 

1 115 710 
1 

1 115 711 

176 496 
4 300 

180 796 

97 158 

5 320 

1 115 710 
1 

1 115 711 

176 496 
4 300 

180 796 

97 158 

lar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
0 Yakacak zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
1 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

14 875 
500 

5 000 
5 000 

62 685 

88 060 

708 607 

25 000 
0 

8 000 
8 000 

115 740 

156 740 

1 555 725 

25 000 
0 

8 000 
8 000 

115 740 

156 740 

1 555 725 

I kinci klstııt - YöiK-tim (jidef-
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
618 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 

3 500 
4 500 
3 500 

6 000 
8 000 
6 000 

6 000 
8 000 
6 000 



Ekonomi Bakanlığı — 205 — 
1946 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

n. 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Lira 

5 000 
7 000 

23 500 

2 800 
2 200 
1 750 
2 800 
3 000 

12 550 

6 000 

18 853 

10 500 

lira 

8 000 
10 000 

38 000 

5 000 
4 000 
3 000 
5 000 
5 000 

22 000 

10 000 

27 435 

20 000 

Lira 

8 000 
10 000 

38 000 

5 500 
4 500 
3 250 
5 500 
6 000 

24 750 

10 500 

27 435 

20 000 

Bölüm toplamı 29 353 47 435 47 935 

Kira karşılığı 5 500 10 000 10 250 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 2 500 4 500 4 500 
2 Başka taşıtlar 1 250 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 3 750 7 000 7 000 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 3 000 7 000 7 000 
2 Geçici görev yolluğu 25 000 52 000 55 500 
3 Müfettişler yolluğu 22 000 37 000 37 000 
0 tş müfettişleri yolluğu 5 000 0 0 
4 Yabancı memleketlere gönderi

leceklerin yolluğu 1 1 1 

Bölüm toplamı 55 001 96 001 99 501 



— âöö 

B. M. 

625 
626 

Ödeneğin çeşidi 

Ekonomi Bakanlığı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

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

İkinci kısım toplamı 

9 000 

6 457 

151 111 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 000 

10 000 

252 436 

14 000 

10 000 

261 936 

üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

0 
0 

0 
0 
0 

Kömür havzasına ve başka ma
denlerle ilgili giderler 
Yolluklar 
Kömür havzasının başka gi
derleri 
Başka madenler giderleri 
Odacı ve kolcu giyecekleri 
Ereğli kömür havzası tahlil 
evi giderleri 

Bölüm toplamı 

1 875 

2 500 
500 

2 000 

1 

6 876 

2 500 

4 000 
1 000 
2 000 

1 

9 501 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

627 Teşviki Sanayi Kanunu gere
ğince verilecek prim karşılığı 1 1 2 

628 Sanat modelleri satınalmması, 
dağıtılması giderleri 149 306 290 000 295 000 

629 Kongrelere ve Uluslararası ku
rumlara katılma giderleri 

1 İç kongreler 1 10 000 10 000 
2 Dış kongrelere gönderilecekle

rin yolluk ve başka giderleri 1 1 1 
3 Uluslararası kurumlara katıl

ma payı 1 1 1 

Bölüm toplamı 3 10 002 10 002 



B. M. 

Ekonomi Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

— 307 — 
1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Geçici olanlar 
630 Krom madenleri ve Ereğli 

Havzası ocakları ve başka ma
denlerin ruhsat tezkeresi ve 
imtiyaz sahibine 2818 sayılı 
kanunun 6 ncı maddesinin A. 
B. O. bentleri gereğince verile
cek tazminat ile aynı maden
lerdeki tesisat karşılığı olarak 
ruhsat tezkeresi veya imtiyaz 
sahiplerine verilecek tazminat 

0 îşçi Sigorta İdaresi gideri ile 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin uygulama gideri 

0 El ve ev sanatları kooperatif 
kurslarının her türlü kurma, 
idare etme ve okutma giderleri 
ve öğretmen ücretleri 

5 000 

17 500 

5 000 

5 000 5 000 

0 

5 000 

I I I - Çeşitli olanlar 
631 Yazı, yayım ve propaganda gi

derleri 
632 Yabancı uzmanlar, tercüman

lar ve memurlar ücreti 
1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderler 

6 000 

10 500 
1 500 

10 000 

60 000 
5 000 

10 000 

60 000 
5 000 

633 
634 
635 

Bölüm toplamı 

Ziyafet giderleri 
Onarma giderleri 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 

12 000 

600 
1 250 

4 033 

65 000 

1 000 
2 500 

7 440 

65 000 

1 000 
2 500 

7 440 

Üçüncü kısım toplamı 207 569 405 444 395 944 



Bkonomi Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 villan hordan 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

2 000 5 000 5 000 

1 000 
250 

1 250 

3 250 

2 000 
500 

2 500 

7 500 

2 000 
500 

2 500 

7 500 

Beşinci kısnu -Yardımlar 

2804 sayılı kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 3 814 433 6 013 487 6 013 487 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

708 607 

151 161 

207 569 

3 250 

3 814 433 

4 884 970 

1 555 725 

252 436 

405 444 

7 500 

6 013 487 

8 234 592 

1 555 725 

261 936 

395 944 

7 500 

6 013 487 

8 234 592 



- Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 



Rapor 
. XI. 1945 

Tetkiki tevdi buyurulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1946 malî yılı bütçe tasarısını 
inceledim. 

Sağlık Bakanlığının 1945 yedi aylık bütçesi toplamı (17 907 024) liradır. Bu miktarın mefruz 
oniki aylığı (30 697 755) lira tutmaktadır. Bu duruma göre Sağlık Bakanlığının kıyaslanan 1946 
bütçesi (2 323 246) lira çoğaltılarak teklif edilmiştir. Bu zamla beraber tasarıda, bütçenin bö
lüm ve maddelerine (8 590 370) lira eklenmiş ve (6 267 124) lira indirilmiştir. 

Bu tertipler arasında yapılmış olan çoğalma ve azaltma sebepleri bölüm ve maddelerde arze-
dilecektir. İlk nazarda hangi bölüm ve maddeelr, çoğalmış veya azalmış veyahut olduğu gibi ay
nen bırakılmış bulunduğu aşağıda gösterilmiştir. 

A — Çoğaltılan bölüm ve maddeler : 

B. M. 1946 teklifi Ödenek çeşidi 

615 1 1 629 862 Memurlar aylığı 
2 2 629 Açık aylığı 

616 1 10 390 'Ek-görev t azın h) atı.. 
2 955 430 Hizmetliler ücreti 
3 25 755 Köy sağlık memurları ücreti 

2 624 066 

617 31 464 Geçici tazminatı 

618 1 55 884 Çocuk zammı 
2 3 400 Yakacak zammı 
3 5 145 Doğum yardımı 
4 2 858 ölüm yardımı 
5 507 060 Aynı yardım 

619 1 
2 
3 
4 
5 

605 811 

1 000 
1 029 
1 515 
1 215 
2 500 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi gideri 

7 259 

620 1 5 005 Kırtasiye 
2 10 005 Döşeme ve demirbaş 
3 2 500 Aydınlatma 
4 10 005 Isıtma 



B. M. İ946 teklifi Ödenek çeşidi 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

628 

629 

5 

2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

8 000 

35 515 

12 858 

8 212 

9 920 

1 400 
157 

32 547 

27 410 
25 000 
2 858 
9 999 

65 267 

235 

3 766 

4 001 

51 429 
120 000 

57 

171 486 

172 529 
25 000 
10 057 

öteberi giderleri 

' i " " ' 

Basılı kâğıt ve defterler 

Telefon ve başka haberleşme ve giderlerr 

Kira karşılığı 

Bakanlık otomobili ^ < 
Başka taşıtlar *• 

• - t » — - - • . . - . • • 

Sürekli görev yolluğu ^ '*' "*"*"' *r 
Geçici » » 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönderilecekler yollumu 

Giyecekler 

Tedavi ve yol masrafı ""' 

Bulaşıcı ve salğm hastalıklarla savaş 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

\ " : " . ' " . . " . . . "' 

Trahom savaşı genel gideri • * 
Geçici görev yolluğu « ..,-•*• 
Taşıtlar >"'• ' -^ 

• T 

'*, 

t -t 

- . — > • , • * , 

207 586 

630 1 25 000 Zührevi hastalıklar genel giderleri 
2 40 015 Geçici görev yolluğu 

65 015 

631 1 914 857 Sıtma ile savaş genel gid«ri 
2 360 000 Geçici görev yolluğu 
3 47 144 Taşıtlar 

1 322 001 



— 212 — 
B, M. 1946 teklifi Ödenek çeşidi 

632 1 1 135 608 Devlet hastaneleri 
2 50 057 Muayene ve tedavi evleri 
3 50 429 Veremdispanseri 
5" 65 346 Sağlık merkezleri 
6 125 906 Doğumevleri. 

1 427 346 

633 1 1ÖÖ'691" Tıp Öğrenci yurdu 
3 249 827 Küçük Sağlık Memuru Okulu 

, 4 90 057 Tekâmül öğretimi 
5 1 009 Taşıtlar 

'• 7 17 463 Yatılı Ebe Yurdu 

459 050 

634 1 150 057 Refik Saydam Merı_-z Hıfzıssıhha Kurulu genel giderleri 
2 285 Taşıtlar 

150 342 

636 77 000 Onarma işleri 

637. 14 999 Millî. Türk Tıp kongresi 

639 1 2 140 Propaganda ve yayım işleri 

2 5 000 Sağlık müzeleri 

641 50 100 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecekler yolluğu 

642 2 5 999 Yabancı uzmanlar yolluk ve başka giderleri 

643 11570 Yüksek Sağlık Şûrası huzur ücreti 

645 285 Hükümet tabipleri tıp âleti 

646 63 275 Emekli keseneği 

230 368 

647 4 504 Geçen yıl borçları 

676 11 1128 206 inşaat (Bayındırlık bütçesine aktarılacak) 
50 000 İstimlâk (Maliye bütçesineaktanlacak) 

1 182 710 

8 590 379 



- M 
B-) Azaltılan böKim ve maddeler : 

Noksan 
B. M. miktar Ödenek çeşidi 

622 1 36 326 Posta ve telgraf ücreti 

632 4 35,000 Kuduz ve tedavi kurumları 

633 6 366 142 Köy enstitüleri sağlık memurları yetiştirme ve cihazlandırma giderleri 

638 514 Zehirli gazlar koruma görevleri karşılığı 

642 2 33 240 Yabancı uzmanlar ve tercümanlar ücreti 

646 5 657 144 Olağanüstü sıtma savaşı 

648 1 143 1941 - 1944 borçlan 

2- 70 1928 - 1940 borçları 

650 122 971 Çok çocuklu analara yardun 

651 88 Yalova kaplıcalarına yardım 

652 286 Sağlık memurları hayvan avansı 
653 15 200 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar 

6 267 124 

C — Aynen teklif olunan bölüm ve maddeler : 

Aynen 
B. M. miktar Ödenek çeşidi 

614 5 320 Bakan ödeneği 

632 7 19 885 Hastane taşıtlan 

633 2 60 000 Sağır, dilsiz ve körler kurulu -

635 1 145 143 iskân işleri " , ' ' -

640 193 680 Hayvan yem bedeli 4 

644 625 özel idare bütçeleri temsilci ücreti 

649 30 000 Yardım ' 

Mevcut kanunların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği vazifeler geniş ve çok mühimdir. 
Kanun ifadesi dışında bu vazifeleri hulâsa etmek mümkündür. Şöyleki; ilk önemli vazife, milletin 
sağlığını korumak için icabeden her türlü isabetli tedbirleri zamanında evvelden almaktır ki, buna 
koruyucu tababet diyoruz. 

Hasta olanları, tedavi etmek ve hastalığı milletarasında ve memleket içinde yaymamak hususunda 
yapılacak bütün işlere de tedavici tababet diyoruz. Bu iki mühim vazifenin ifası için, sarî, salgın has
talıklara ve içtimai hastalıklara karşı savaş teşkilâtı kurmak çeşitli hastaneler ve dispanserler açmak 
bu işlerin görüleceği yerleri inşa etmek ve bu işleri görecek mütehassıs tabip, tabip eczacı, sağlık me
mura, ziyaretçi hemşire ve hemşire yetiştirmek lâzımdır. . ^ 



- m— 
Bizde Tıp Talebe Yurdu hemen çok evvel ve zamanında kurulmuş olduğundan doktor ihtiyacı kar

şılanmış gibidir. Ankara'da kurulan İkinci Tıp Faküitesiyle doktor adedi beş sene sonra, istediğimiz 
miktarı bulmuş olacaktır. Bu hususta hiç endişemiz yoktur. 

1945 bütçe raporunda krsaca ve yüksek encümen huzurunda daha etraflıca arz ve izah ettiğim 
üzre bugün en çok sıkıntı; eczacı, sağlık memuru hemşire ve ziyaretçi hemşire adedinin azlığmda-
dır. Bugünkü münhaller buna bariz bir delildir. Sağlık Bakanlığı bu hususu önemle nazara almış 
ve 1946 yılı içinde, Diyarbakır ve Sivas'ta iki sağlık memuru okulu, numune hastanesi olan yedi 
yerde de hemşire okulu açmağı bütçesi içine almıştır. Bundan dolayı Saym Bakana teşekkür eder 
ve bu kararını çok yerinde bulurum. 

Döktorlarrmızın, sağlık memuru, hemşire ve ziyaretçi hemşireelrin bilgilerini artırmak, bu 
bilgilerin tatbikatını göstermek için Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde hususi bir bi
nada kurulmuş olan ve işe başlayıp bir kaç sene sıhhat müdürlerini, Hükümet tabiplerini ve sağlık 
memurlarını yeni bilgilerle teçhiz eden hıfzıssıhha mektebi bir kaç senedenberi harp münasebetiyle 
faaliyetini bırakmışıt. Bakanlık teşkilâtı içinde vazife almış bulunan tababet ve şuabatm sanatları. 
mensuplarını bu maksat ve amaçla yetiştirmek üzere 1946 bütçe yılı içinde hıfzıssıhha mektebinin 
açılmasını sağlamak da hakikaten mühim bir iştir. Bu ve ileride hizmete girecek sağlık merkez
leri için Amerika'ya tabip gönderilmesi merkezde sıtma savaşı genel müdürlüğü teşkili ve bir baş
kan, dört müşavir üyeden ibaret bir müşavere heyeti kurulmasının düşünülmesi hususları da şayanı 
takdirdir. 

A) KORUYUCU TABABET: 

1. Sari ve salgın hastalarla savaş: 

Alt* ay içinde yurtta gördüğü işler azımsanaıhaz. 4 mütehassıs tabip ve 20 sağlık memurundan 
ibaret bulunan bu teşkilâtın darlığı ve kadrolarında boşluklar bulunmasına rağmen doktorlarımızın 
ve sağlık memurlarımızın feragatli çalışmalariyle iyi işler görülmüştür. Köylerimizin kuruluşu ve 
mahallerinin birbirinden çok uzak olması hesabiyle bugünkü kadro ile kendisinden beklenilen vazife
leri yapacak durumunda değildir. îlk olarak kadrosunun genişletilmesi ve aylarca ailesinden uzak 
kalmak ve çok zamanlar köylerde vazife görmek zorunda olan bu memurların ayrıca terfihi lüzu
muna kısaca temas etmek isterim. 

Bundan başka mücadele vasıtası olan sabit ve seyyar etüv adedinin fazlalaştırılması ve vesaitin 
daha modernleştirilniesini de gözönünde tutmak gerektir. 

2. Trahom ile savaş: 

Altı ay içindeki çalışmalarını gözden geçirdim. Bugünkü duruma göre çalışmaları ve verimleri 
iyidir. Ancak Trahomlu bölge olarak hudutlandırdığımız ve on iki cenup vilâyetini çevreleyen sa
vaş bölgesi bir savaş başkanının idaresindedir. Çok geniş ve pek fazla hastayı içine almış olan 
savaş bölgesini fikrimce iki başkan idaresine vermek de kâfi değildir. Üç bölgeye ayırmak ve üç 
başkan idaresine vermek, işelri takip ve murakabe bakımından daha verimli olacaktır. Bu hususu 
da yüksek komisyonun takdirine arzederim. 

3. Zührevi hastalıklarla savaş: 

Bu savaşı sağlıyan umumî hıfzıssıhha kanununun hükümleriyle fuhuşla mücadele nizamnamesi-
dir. Bu nimaname bazı görüş ve düşünüş farklariyle Dahiliye ve Sağlık Bakanlıkları tarafından 
yürürlüğe konulmuştur. Nizamname maksada kâfi gelmediğinden yeni baştan ve esaslı surette in
celenmesi lüzumuna kaniim. 

Zührevî hastalıklarla savaş teşkilâtı ve tarama ekibi azdır. Tarama ekibinin kuvvetlendirilmesi 
lüzumludur. _...,.„_.' - ' '---*•.---..* 



Yanlıg - konulan ve hastaların senelerce süren lüzumsuz tedavisine mani olmak üezere bu 
gibi konulmuş hatalj ve gayrifennî teşhislerin elden geçirilmesi ve bu gibilerin tasfiyesi yerinde 

Mahallî yani Hükümet tabiplerince yapılmakta olan tedavi hususu da hastalar için çok nıüş-
kilâtla yapılmaktadır. Bunların tedavilerinin kaza merkezinden ziyade köy pazarları da nazarı dik
kate alınarak müteferik yerlerde tedavi merkezleri kurulması, hastaları bir çok müşküllerden kül
fetlerden kurtarmış olacaktır. 

4. Sıtma savaşı-. 
Sıtma savası, 1925 tarihinde Ankara'dan basliyarak her sene inkişaf ettirilmiş ve 1945 senesinde 

18 bölgede 108 şubeli ve 36 vilâyeti çevreleyen 4641 köyü içine alan bir savaş bölgesi yaratılmış
tır. 

Sıtma savaşı daimî bir mahiyet aldığı son senelerde, 1944 bütçesine (2 500 000) lira ve 1945 
bütçesine (3 300 000) lira olmak üzere (5 800 000) lira muvakkat mahiyette olağanüstü bir sıtma 
savaşı yapılması için Büyük Meclisçe ödenek verilmiş olduğu yüksek komisyonun malûmudur. 

1945 bütçe raporunda daim'i'^itma savaşı çalışmaları hakkında kâfi malûmat vermiş olduğum
dan 1946 bütçe raporunda bu gibi izahata lüzum görmedim. Yalnız olağanüstü sıtma savaşma 
verilen ödenek hakkında yüksek Encümeni kısaca aydınlatmağı faydalı buldum. 

Olağanüstü sıtma savaşı, memleket için verimli, faydalı, olmadı denemez. Bu savaş bizi hayal 
kırıklığına da uğratmış değildir. Hatta bazı bölgelerde ve Cenop vilâyetlerimizde muvaffak ve 
diğer bölgelerde de geniş ölçüde ve dinamik denilebilecek çalışmalar ile köyler daha sık ziyaret 
edilmiş hastalar daha iyi kovalanmış ve tedavi olunmuş, halk, sıtmalı sıtmasız daha fazla sıtma 
ilâcı olarak kullandığımız atebrine bol bol kavuşmuştur. Sıtma vakaları evvelki senelere nazaran 
az nispette azalmış fakat epidemi yapacak saldırışlar gösterememiştir. Bunda Olağanüstü sıtma sa
vaşının değerli hisse«i olmakla beraber, yıllardanberi görülmemiş kuraklığın da önemi büyüktür. 

A —• 1944 bütçesine eklenen olağanüstü ödenek : 
Lira 

2 500 000 

149 468 
21 467 
7 885 

18 000 
1 548 827 

108 882 
45 374 
58 475 
16 988 
27 360 

6 500 
3 900 

136 398 
338 507 

2 487 032 
12 968 

K. 

• 

86 

14 

— 

Verilen ödenek 

Satın alman 38 aded otomobil 
» » 16 aded kamyon 
» » servis kamyonları karoserleri 
» » pülverizatör aded: 100 

Sıtma ilâcı 
Etüv tamir ve benzin bedeli 
Sıtma savaşma zotu 
Amele yevmiyesi 
Zaruri masraflar için 
Sıtma ilâcı kutu bedeli 
Yüz çift lâstik çizme 
Baskı ücreti 
İki aylık ücret 

Toplam 
Kalan 

2 500 000 Toplam 
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1935 ydı Mtçesinin son iki ayı içinde verilen bu ödeneğin çeşitli giderleri hülâsa edönıiştir. Bu 

giderlerde dikkati çeken motorlu nakil vasıtalarıdır. Romanya'dan getirilen bu arabalar, Ticaret 
Bakanlığından usulü dairesinde satın alınmıştır. Satın alındıkları zaman çok kullanılmış ve^ftee-
risi doksan bin ile altmış bin kilometre yapmış bulunmaktadır. O zamanlar başkaca nakil vasıtası 
satın alınması da mümkün ornıadığmdan buna zaruret bulunduğu neticecsine varılmıştır. 

B — 1945 bütçesine eklenen Olağanüstü ödeneği 

Lira ' • '. . s 

jf,:'^&*S 

3 300 000 

1 731 750 
297 111 
132 190 
40 857 
63-653 

123 403 
39 500 
36 000 

8 826 
8 699 

23 
05 
43 
99 
45 
94 

61 

Verilen ödenek 

Yedi aylık ücret 
îlâç 
Mazot 
Benzin 
Zaruri masraf 
Müteferrik masraflar 
Kırtasiye 
200 aded pülverizatör 
İkramiye 
Baskı ücreti 

Altı aylık, tgider çeşidi 

2 850 875 04 Toplam 

Aded 

İkramiye ile taltif edilenler 

10 
17 
59 . 

191 
15 
11 
4 

14 
32 
20 
78 

Vali 
Sıtma savaş başkanı 
Sıtma sava şube tabibi 
Sağlık koruyucusu 
Hükümet tabibi 
Kâtip 
Sürfe memuru 
Askerî memurlar 
Kaymakam 
Köy muhtarı 
Diğer idarî memurlar 

Gerek daimî Sıtma Mücadele Kanunu ve 
gerekse olağanüstü sıtma savaşı kanunu hü
kümlerine göre sıtma savaşında yararlığı gö
rülenlere verilecek olan ikramiye gideri 
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Daimi sıtma savası ile olağanüstü sıtma savaşı bölgeleri kıyaslaman 

1944 yılı 1945 yılı 
ı • , . ' 

Çeşitli görevler 

Bölge başkanlığı 
Laboratuvar şefliği 
Şube tabibliği 
Sıtma hastanesi tabibliği 
Sağlık koruyucusu 
Gezici sıtma sağlık memuru 
Sürf e kontrol memuru 
Yüksek mühendis 
Fen memuru 
Gezici sıtma hastanesi kâtibi 
Kâtip ve ayniyat memuru 
Şoför 

t 
Daimî 

teş
kilât 
Aded 

18 
19 
14 
1 

563 

6 
2 
2 

20 
20 

, ^ 
Olağan 
üstü 
aylık Yekûn 
Aded 

14 

200 
6 

600 

1 
7 
6 

24 
50 

1944 yılı 

Aded 

32 
19 

314 
7 

1163 

6 
3 
9 
6 

44 
70 

t 
Daimî 

teş
kilât 

Aded 

18 
19 

114 
1 

563-

6 
2 
2 

20 
20 

A 

Olağan 
üstü 
aylık 
Aded 

14 

215 
12 

1100 
24 

5 
10 
12 
25 
68 

1945 yılı 

Yekûn 
Aded 

32 
19 

329 
13 

1663 
24 
6 
7 

12 
12 
45 
88 

• ı • • 

1 *U: , 
i i i ! 

1946 j 
teklifi 
Aded 

27 
16 

250 
7 

1450 
6 

27 
3 

10 
6 

37 
70 

.: LiİLİ i,j-* 

ı ' i | 

i 
1 i 

i 

'; ; 

'l ' 

1 

1 

• ' ! 

İ.-J .•-• I 

Sıra 
No. Bölge adı 

Daimî Sıtma savaşı ve Olağanüstü savaş teşkilâtı 

B a ğ l ı b u l u n d u ğ u ş u b e Köy sayısı 
Normal Olağanüstü Yekûn Aded Teşkilâtı içine giren il 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Çanakkale 
Eskişehir 

8 İstanbul 
9 Kayseri 

10 Kocaeli 
11 Konya 
12 Manisa 
13 Maraş 
14 Mardin 
15 Muğla 
16 Samsun 
17 Seyhan 
18 Trakya 
19 İçel 
20 Afyon 
21 Bolu 
22 Çankırı 
23 Çorum 

10 
3 
8 
4 
4 
2 
5 

11 
4 
3 
4 
3 
5 
4 

9 
1 
8 
2 
5 
5 
4 

10 

15 735 * 
9 312 

14 657 Denizli 
7 225 

10 281 
5 130 
8 302 Bilecik 

14 129 
9 385 Kırşehir 
8 349 

10 798 
7 424 
8 376 Gazianteb 
6 491 
4 198 

15 611 Ordu, Amasya 
8 547 

15 616 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 
640 
482 
410 

8 274 Kastamonu 
10 350 Yozgad 
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Sıra 
No. Bölge adı 

24 Diyarbakır . 
25 Elâzığ 
26 İsparta 
27 îzmir 
28 Hatay 
29 Kütahya 
30 Niğde 
31 Urfa 
32 Zonguldak 

33 Kars 
34 Malatya . 
35 Siirt 
36 Sivas 
37 Sinob 
38 Tokad 
39 Giresun 
40 Trabzon 
41 Rize 
42 Çoruh 
43 Erzincan 

B a ğ l ı b u l u n d u ğ u ş u b e Köy sayısı 
Normal 

2 

4 
2 

1 
1 

Sağlık 

108 

Olağanüstü Yekûnu 

4 6 
3 3 
8 8 

11 15 
4 6 
5 5 
5 6 
7 7 
8 8 

: müdürlüklerine bağlı 

3 4 
3 3 
3 3 
4 4 
4 4 
6 6 
2. 2 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 

202 310 

aded Teşi 

411 
266 
403 Burdur 
474 
181 
381 
237 

1087 
718 

teşkilât 

250 
516 
281 
507 
430 
263 
212 
392 
75 
74 
54 

16 934 

Teşkilât içine giren il 

5. Köy sağlık memuru ve köy sağlık ebeleri: 

Yeni bir kuruluştur. Kendisinden büyük hizmetler beklemekteyiz, ilk zamanlarda bazı jste-
nilmiyen vaziyetlerle karşılaşılması da muhtemeldir. Bu itibarla sıkı bir murakabe ve kontrol al
tında bulundurulmaları ve gördükleri işleri sık, sık kovalanarak incelenmesi yerinde olur kana
atindeyim. 

B) TEDAVÎCÎ TABABET KURUL VE KURUMLARI: 
Devlet hastaneleri, muayene ve tedavi evleri, verem mücadele dispanserleri, verem hastane ve 

sanatoryumları, kuduz tedavi müesseseleri, doğum ve çocuk bakımevleri, deri ve tenasül hastalık
ları dispanserleri, emrazı zühreviye hastaneleri, cüzzam hastanesi, sari ve salgın hastalıklar has
taneleri ve sağlık merkezleridir. 

Çeşitli hastalıkların tedavilerine tahsis edilmiş bulunan bu hastane ve müesseselerin yedi aylık 
çalışmalarını inceledim. İstatistik malûmatını rapora koymak, raporun hacmini büyüteceğinden 
sarfınazar ettim. Çalışmaları iyi ve faydalı olduğunu kısaca belirtmeyi yerinde bulurum. Yalınız 
umumî bütçeden idare olunan bu kuruilarrn yatak adetleri kâfi değildir. Bunların artırılması lâ
zımdır. 

Bu sayılı kurullardan sağlık merkezlerine verilen önem çok yerindedir. Bununla beraber bu 
merkezleri kurmadan daha evvel buralarda çalışacak mütehassıs doktor, ziyaretçi hemşire ve 
ebelerin yetiştirilmesi husus-u ön plânda gelmek icabeder. Bu işlerin ilkönce plânlaştanlması ve 
düzenlenmesi ve buna göre tatbikata geçilmesi zaruridir. Bu itibarla çok sayıda sıhhat merkezi 
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açmaktan İse binalarını, elemanlarını evvelâ hazırlamak, lüzumuna işaret etmek isterim. 

Etimesgut sağlık merkezi hariç diğer sıhhi merkezlerin çalışmaları halka yaptıkları hizmetler 
kıymetlendirilirse yapılan, masrafları karşılamayacağı aşikârdır. 

Bakanlığın sağlık merkezleri hakkındaki raporunu da bu vesile ile gözden geçirdim. Bu prog
ram çizilen 10 senelik mesai hulâsası şudur: 

1946 bütçesi de dâhil olmak üzere on sene içinde 750 yerde sağlık merkezi açılması düşünülmüş 
ve bu müddet zarfında (209 000 000) lira inşaat ve (96 000 OOO) milyon lira da vilâyet hastane
lerinin tesisi ve onarma masrafı olmak üzere ceman (305 000 000) lira istenilmekte bulunmuştur. 

750 sağlık merkezinden 400 ü kazalarda ve 350 si köylerde kurulacağına göre ve gösterilen tip 
kadrolara nazaran: 

Vilâyet Şehir yeni Köy yeni 
Toplanı Çeşitli personel 

Doktor 
Sağlık komiseri 
Sağlık memuru 
Sağlık koruyucusu 
Ziyaretçi hem§ire 
Ebe 

Vilâyet 
kadrosuna 

60 
63 
63 

Şehir yeni 
Kadrosuna 

1 600 (4) 
800 (2) 

1 200 (3) 
1 200 (3) 

12 000 (3) 
800 

Köy yeni 
Kadrosuna 

1 050 (3) 

1 750 
1.400 (4) 
1 050 (3) 

2 776 
863 

1 263 
2 250 
2 600 
1 850 

Toplam 186 6 800 5 250 12 302 

Bu rakama bu merkezler için lüzumlu olan 6 700 idarî memur hariçtir. On sene zarfında bu kadar 
meslek memurlarının yetiştirilmesi müşküldür. Sağlık merkezlerinin kuruluş ve işleyiş tarzım mu
hitten merkeze doğru düşünülmüştür. Balbuki bu teşkilâtın merkezden muhite doğru kurulması 
ve işlemesi her yerde tecrübe edilmiş ve muvaffak olmuş bir görüş ve düşünüştür. Bunun için ev
velâ; Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi merkezinden başlanması ve bu müessesenin, bu teşki
lât için dimağ vazifesi görecek şekilde şimdiden ayarlanması fikrimce en uygun hareket tarzı ola
caktır. 

Son altı harp senesinde halkımızın gıda vaziyeti çok bozulmuştur. Uerek gıdasızlık ve gerekse 
birbirini tamamlıyan fiziyoloji sefalet bizde, verem hastalığının millet arasında yayıldığı'zatınım 
haklı olarak vermektedir. Aksini ispat edecek henüz yapılmış ne bir inceleme ve ne de dayanıla
cak elde bir delil yoktur. Her zaman ve her fırsatta yüksek komisyona arzdan kendimi alama
dığım bu Önemli mevzu üzerinde titizlikle durulmak lüzumunu bir defa daha belirtmek vazifesini 
duyuyorum. Evvelce Büyük Meclisçe verilmiş olan para ile İzmir'de emrazı sariye hastanesine 
y»tak ilâve edilmiş ve Heybeliada da yeniden yapılan 250 yataklık bir verem pavyonunun 1946 
malî yılı içinde hizmete girmesi bütçeye mal edilmiş olması ferahlık vericidir. Son defa mübadil 
bonunalarından yüksek komisyonca ayrılan bir buçuk milyon lira ile Ankara'da bir Verem hasta
nesi yapılmasını gerçekleştiren karar ise her türlü takdirin fevkinde görür ve komisyonumuzun bu 
konuya verdiği yüksek önemi şükranla yadederim. Ancak bu paraya bu sene bütçesinde de bir 
miktar ekleme yapmak zaruretini arzederim. Bu hususta Sağlık Bakanlığına düşen önemli vazife 
memleket dâhilinde, halk arasında verem hastalığının yayılımmı ciddi bir surette incelemesini, 
en önde gelen esaslı bir görev telâkki ederim. Netice olarak temenni ederim. Bu korkularımız ta
hakkuk etmesin. Sıtmadan daha öldürücü olan bu hastalığın yayılmasını bir tecrübe olarak nüfusu 
kesif olan bir kaç vilâyetimizin, şehir kasaba ve köylerinde bütün halkın, muayeneden geçirilmesi 
ve muayene sonunun beklenmesi lüzumunda ısrara sevkeden sebepleri burada uzun uzadıya beyan 
etmeyi bu raporun konusu dışmda sayarım. Binaenaleyh bu mütalâa ve görüşe göre sıtma konusu 



ile verem mevzuunu beraber yürütmek kesin bir zarurettir, fiu işde geçikilmemesî lüzumuna ka
niim, 

C — Refik Saydam Merkez Hıfzrssıhha Müessesesi: • 

Koruyucu ve tedvirci tababete lüzumlu olan serum ve aşıları hazırlayan ve bizi senelerdenberi 
harice muhtaç etmiyen bu müessese çalışmaları övülmeğe lâyıktır. Esas vazifelerinden olan ilmî 
araştırmalara da başlaması ve sentetik ilâçlar üzerinde de tecrübelere geçmesi zamanı geldiğine işaret 
etmek isterim. 

Bu müessesede ve Bakanlık teşkilâtında sıhhi mühendislik yoktur. Bugünkü sıhhat telâkkile
rine nazaran sıhhi mühendise çok ihtiyaç vardır. Bu sene, hiç olmazsa 3 - 5 mühendisin bu şubeyi 
tahsil etmesi için Amerika'ya, Rokfeller müesseselerine gönderilmesine büyük ihtiyaç ve zaruret 
vardır. Bu noksanın da giderilmesi çok yerinde olur. 

Bu müessese kanunun sağlık merkezlerini drije edecek şekilde değiştirilerek ayarlanması; 

Müesseseye nim muhtariyet verilmesi, ' M'-*.." '•- , 

Müessesenin memleket içinde ilmî taharriyata başlaması da gerektir. 

Bu müessesenin memleket hastalıkları ve bilhassa andenik seyreden sari ve salgm hastalıkları 
tetkik edebilecek 20 yataklı bir hastaneye sahip bulunmasının lüzum ve zaruretini de ilâveten arz-
ederim. 

Bundan başka, hıfzıssıhha mektebinde yapılacak tekâmül tedrisat programının yeni baştan tet
kik olunarak maksat ve amaca muvafık tadiller yapılması zaruretini de kısaca belirttim. 

D) ECZACI VE ECZAHANELER: ^ ^ ^ V? V T " 

Sağlık işlerini gören tababet ve şuabatı sanatları dâhilinde bulunan doktor, sağlık memuru, 
hemşire, ziyaretçi hemşire, ebe yetiştirmek için lüzumlu tedbirler alındığı ferah verici bir şekilde 
görülmektedir. Bugün Devlet, hususi idare ve belediye kadrolarında çok fazla eczacı münhaller 
vardır. Memleket ihtiyacını karşılamak üzere yatılı Tıp Talebe Yurduna fazla adette eczacı talebesi 
de alınması zaruridir. 

Eczane meselesine gelince; yurdumuzun dört bucağında eczanesizlikten çok sıkıntı vardır. Bü
yük merkezlere, zengin il ve ilçelere inhisar eden bugünkü durum iyi değildir. 63 il merkezinde 
140 ı İstanbul'da olmak üzere 332 eczane vardır. Bugünkü teşkilâta göre 400 ilçe vardır. Bunun 
131 ilçesinde Kü eczane bulunmaktadır. Bu hesaba nazaran bütün yurtta 483 eczane çalışmakta
dır. Halkın eczaneye olan ihtiyacını giderici tedbirler alınması ve yurdun dört bucağında eczane 
açacaklara maddi yardım yapılmasını ve az faizle bankalardan kredi yapmalarını sağlıyacak her 
türlü tedbirlere başvurulmasını bu amaca döner sermaye ayrılmasını çok lüzumlu görürüm. 



Mevcut eczanelerin adedi 
- â â i ~ 

Hiç eczanesi olmayan 
Bir eczanesi 
İkişer 
Üçer 
Dörder 
Altışar 
Sekiz 
Dokuz 
Onüç 
Yirmibir 
Yüzkırk 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

olan 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

il 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

merkezle 
» 
» 
» 
> 
» 

merkezi 
» 
> 
» 
» 

Birer eczanesi olan ilçe merkezleri 
İkişer > » » » 
Üçer > » » » 
Dörder > » » merkezi 

E) İLÂÇLAR: 

Yerli yapılan hazır ilâçları himaye etmek lüzumuna işaret etmek isterim. Müstahzarat yapan 
yerli lâboratuvarlann kalkınması başka suretle mümkün değildir. Bunlara maddi ve manevi yar
dım yapılması, teşvik edilmesi ve teşebbüslerini kolaylaştırıcı tedbirler alınmasını yerinde bu
lurum. 

Hariçten gelen bazı ilâçların, memleket dâhilinde hazırlanmaları mümkün olduğundan bunla* 
rın da Türkiye'ye girmelerine müsaade olunmamasını bu konuyu tamamlayıcı addederim. 

İlâç meselesi son senelerde çok önem kazanmış bir konudur. Betahsis sentetik ilâçların imali al
mış yürümüştür. Eczacı yetiştirmek, mevcut eczahaneleri teftiş ve murakabe ettirmek yerli ve ya
bancı müstahzarları tahlil ettirerek ruhsatnamesini vermek ve bu işlerin malî ve iktisadi durumları 
üzerinde tetkikler yapmak, fayda ve zararları üzerinde durmak üzere Sağlık Bakanlığı Merkez 
teşkiltmda Hıfzıssıhha dairesine bağlı Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Şubesi vardır. Bu işleri sim
den sonra bir şubenin yapmasına imkân görmiyorum. Bakanlığa bağlı bir Umum Müdürlük 
haline çevrilmesini muvafık bulurum. 

Tıbbi terimler kitabı: ' ' '> , , ;,.,. - : , : 1 ^ 

Bugün tababet meslekini yapmakta olanlar muhtelif devirlerin mahsulüdür. Zamanlarında okuduk
ları tıp kitapları ve terimleri Arapça, Lâtince, Türkçedir. Bugün ele almacak ve muhtelif terim
ler üzerine yazılmış kitapları bu devirler doktorları okudukları zaman hemen bir şey anlamamak
tadırlar. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi hocası kıymetli meslekdaşımız Operatör Zeki 
Zeren bu hususta büyük emek harcıyarak hazırladığı tıbbi terimler kitabını Bakanlığın bastırıp 
hekimlere dağıttınlması büyük bir boşluğu dolduracak, çok müşkülât çekilmekte olan bir konu 
üzerinde meslekdaşların faydalanmasına, aydınlanmasına sebep olacaktır. Bunun yapılmasına şid
det lüzum vardır. Bu kitabın basılması hususunda Bakanlığın yapacağı ufak himmet büyük I1İ2-
ftet olacaktır. 

Aded 

4 
9 

23 
10 
8 
4 
1 

T-l 

1 
1 
1 

Yekûn 

. 
9 

46 
30 
32 
24 

8 
9 

13 
21 

140 

63 332 
107 107 
19 38 
4 12 
1 4 

131 161 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çeşitli 

rinde hayli değişiklikler yapılmış olduğundan bı 
lerinin araştırılmasına lüzum ve zaruret hâsıl oh 
edilmiştir, özür dilerim. 

B. M. 1946 teklifi Ödenek çeşidi 

614 5 320 Bakan ödeneği 

615 Aylıklar 

1 8 101 312 Memurlar aylığı: 

Ödeneklerini çevreleyen bÖİüm ve maddeleri üze-
nlar üzerinde incelemeler yapılmasına ve gerekçe-
uğundan raporda ihtisar yapılmamış ve hulasa 

Aynendir. 

Bakanlık teşkilât, kanununda yapılacak değişik
lik sebebiyle eklenecek kadrolar için (1 914 636) 
lira ve bir üst dereceye geçirilecek memurlar 
ödeneğini karşılamak üzere (310 362) lira ki 
ceman (2 224 998) çoğaltılmış ve bunun 
(595 139) liralık kısmı (L) cetveline alınmış 
ve bu maddeye (1 629 862) lira eklenmiştir. 
Eklenen bu ödenek ile: 
1. — Bilecik vilâyet hastanesinin genel bütçeye 
alınması, 
2. — Şebinkarahisar kazasında bir hastane açıl
ması, 
3. — Antalya'da bir Doğumevi açılması (bina

sı vilyetçe yapılmıştır), 
4. — İstanbul'da bir Doğumevi tesisi, 
5. — Heybeli Sanatoryumunda yeniden yapı
lan 250 yataklı pavyona hasta alınması; 
6. — İstanbul'da bir verem mücadele dispan
seri açılması; 
7. — Mevcuda ek olarak daha üç yerde sağ
lık merkezi kurulması ve diğer sağlık merkezleri 
kadrolarının tamamlanması; 
8. —• Olağanüstü sıtma savaşı teşkilâtının 
mühim bir kısmının daimî savaş kadrolarına ge
çirilmesi ve bu suretle daimî sıtma savaşı teşki
lâtının genişletilmesi; 
9. •—• Sıtma sağlık koruyucularından bir kıs
mının maaşa geçirilmesi; 
10. — Diyarbakır, Sivas'ta iki küçük sağlık 
memuru okulu kurulması; 
11. — Yedi yerde hastabakıcı hemşire okulu 
açılması; 
12. -— Köy ebe okullarının genişletilmesi; 
13. — Bakanlık merkezinde sıtma savaşı genel 
müdürlüğü kurulması; 
14. —• Bakanlık merkez kadrolarının artırıl
ması; 
15. — 250 yatak üzerine yeni yapılan Trabzon 
Devlet Hastanesinin bu sene için 100 yatağının 
açılması; 
16. — Merkezde bir başkan ve 4 müşavir üye* 
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Açık aylığı 

Ücretler 
59 511 Ek görev tazminatı 

3 297 783 Hizmetliler ücreti 

den ibaret bir müşavere heyeti kurulması, için 
(1 629 862) lira eklenmiştir. Yapılacak olan 
bu teşkilât yerinde ve memleket ihtiyacını kıs
men karşılıyacak bir durumdadır, 

Yalınız özel-idare bütçelerinden çok zorluk
larla idare olunan Çankırı, Afyon, Edirne, Ço
rum, Tokad, Bize, Malatya, Gümüşhane, Kay
seri vilâyet hastanelerinin buünkü durumları 
hastane olmaktan pek uzak bir durumda bulun
dukları ve halkın sağlığını koruyacak ve hasta
larını fennin icaplarına göre tedavi edilebilecek 
birer müessese olmadıkları anlaşılmış olduğun
dan bu hastanelerin umumî muvazeneye alınma
sı zarureti belirmiştir. 
Bu hastanelerin ekserisi hususi idare bütçe
sinden yeni yaptırıılmış güzel ve fenni binalara 
da sahiptirler. Bunların umumî bütçeye alınma
ları Sağlık Bakanlığının evvelce verdiği karara 
da uygundur. Gerek binaları itibariyle ve ge
rekse özel idare bütçelerinin zayifliği hasebiyle 
ve betahsis Tokad ve Çarıkım'nm zelzele görmüş 
vilâyetlerimizde olması münasebetiyle yüksek 
Komisyonun prensip kararı çevresine de dâhil
dir. Bütçenin umumî bölümlerinden yapılacak 
eksiltmelerden veya fazla varidattan bu müesse
selerimizin halihazır kadrolariyle olsun umumî 
bütçeye alınmaları çok yerinde olur kanaatin-
dayım. 

Kadroların genişlemesi yüzünden (2 629) lira 
çoğaltılmıştır. 

Bu maddeye (10 390) lira eklenmiştir. Geçen se
ne bütçesinin kabulünden sonra Bakanlık Teş
kilât Kanununda yapılan değişiklik sebebiyle 
(4 796) lira ve bu defa Teşkilât Kanununda 
yapılması düşünülen değişiklik için de (6 004) 
lira ki, ceman (10 390) liranm eklenmesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

250 yataklı Heybeli Verem Sanatoryomunun 
bu sene hizmete girmesi ve Trabzon Devlet has
tanesinin 100 yatak üzerine faaliyete geçmesi, 
teşkilât kanununda değişiklik yapılarak yeniden 
kurulması düşünülen müesseselerin de kadroya 
alınması ve bir kısım ücretlilerin ücretlerine 
zam yapılması sebebiyle bu maddeye (955 430) 
lira eklenmiştir. (D) cetvelinde yapılması tek
lif edilen değişikliği gösterir cetvel bağlıdır. 
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115 035 Köy sağlık memurları üc
reti 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

62? 

624 

141 435 Geçici hizmetler : 

4178, 4598 ve 4599 sayılı 
kanunlar gereğince verile
cek zamlar ve yardımlar : 

335 312 Çocuk zammı 55 884' 
25 000 Yakacak » 3 400 
30 860 Doğum yardımı 5 145 
20 000 ölüm » 2 858 

507 050 

Geçen sene 300 köy sağlık memuru çıkmıştır. 
Bu sene de (200) ü (20) liradan, (100) ü (30) 
liradan olmak üzere 300 köy sağlık memuru 
çıkacağından bunların üç aylık ücretleri tutarı 
olarak (25 755) lira bu maddeye oklenmiştir. 

Teklif olunacak teşkilât kanunu değişikliğine 
göre Ankara merkezine eklenecek 72 memur için 
(31 464) lira eklenmiştir. 

5 2 106 000 Aynı > 

Merkez büro giderleri : 
7 000 Kırtasiye 1 000 
6 000 Döşeme ve demirbaş 1 029 
4 000 Aydınlatma 1 515 

12 700 Isıtma 1 215 
10 000 Öteberi giderleri 2 500 J 

îller büro giderleri : 
30 000 Kırtasiye 5 005 
35 000 Döşeme ve demirbaş 10 005 
10 000 Aydınlatma * 2 500 
50 000 Isıtma 11 005 
20 000 öteberi giderleri 8 000 
30 000 Basılı kâğıt ve def 

terler 12 858 

Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 

117 604 Posta ve telgraf ücretleri 
, • ' ,; }«». 

16 200 Telefon ve başka haber
leşme ücret ve giderleri 

35 000 Kira karşılığı 

Taşıt giderleri 
5 000 Bakanlık otomobili 

500 Başka taşıtlar 

Lira eklenmiştir. (Teşkilât Kanununda yapıl
ması düşünülen değişiklik sebebiyle memur 
adedi artacağından ve bazı kadroya ilâveler ya
pılacağından dolayı artırılarak hesaplanmıştır) 

Lira eklenmiştir. (Bu bölüme dâhil maddeler 
ödeneğinin fiyatların daima dalgalı olmasından 
dolayı bir deneli ihtiyacı karşılaya bilmek üzere 
hesaplanarak konulmuştur). 

Lira eklenmiştir. 

36 000 lira eksik (P. T. T. Genel Müdürlüğünün 
yazısına göre eksiltilmiştir.) 

8 212 lira fazla 

9 920 lira fazladır. (Yeniden teşkil edilen 9 
kaza Hükümet tabiplikleri binaları ve yedi yer
de açılacak hastabakıcı hemşire binaları içindir.) 

1 400 lira fazla. 
157 lira fazladır. 
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Yolluklar 
198 838 Sürekli görev yollukları 

Geçici görev yolluğu 

Müfettişler. yolluğu 

10 000 Yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolcuğu 

7 950 giyecekler 

,22 622 4Ş98 sayılı kanun gereğin
ce yap^aeak tedavi gider
le» yoEu^u 

Bulaşıcı vê  salgın hastalık
lar. savaşı 

300 000 Öe^el giderler 

2IQJÛÛ0 Geçici görev yolluğu 

10 000 Taşıtlar 

Trahomla savaş 
354 100 Genel giderleri 

Teşkilât Kanununda yapılması düşünülen deği
şiklik dolayısiyle fazla memur tâyin ve nakil 
edileceğinden dolayı 27 410 lira eklenmiştir. 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurları için yapılan-
ve yaptırılacak olan evleri ve istimlâk olunan 
araziyi görmeye gidecek memurlarla köy sağlık 
memurlarına 4459 sayılı kanun gereğince yol gi
derlerine verilmek üzere 25 000 lira eklenmiştir. 

Değiştirilecek Teşkilât Kanuniyle üç müfettiş da
ha kadroya alınacağından dolayı (2 046) lira 
eklenmiştir. 

Çagnılacagımız Milletlerarası toplantılarına ka
tılabilmek, ilmî ve meslekî teşkilâtta bulunmak 
üzere (9 999) lira eklenmiştir. 

54 kişi için elbise, kasket, ayakkabı ve kaput 
içindir. (235) lira eklenmiştir. 

Teşkilât Kanununda yapfılması düşünülen deği
şiklik dolayısijjle memur adedi artacağından 
(3 766) lira eklenmiştir. 

Sulfaguvanil alınmak üzere (51 429) lira eklen
miştir. 

Savaşa daha önemle devam edebilmek için 
(120 000) lira artırılmıştır.. 

Geçen yıl ödeneğinden (57) lira fazladır. 

Geçen yıla nazaran (172 529) lira artırılmıştır. 
Beyanı: 

50 000 îlâç ve malzeme için 
25 000 Siverek'te on yataklı bir hastane ku

rulması için 
30 005 Van, Ahlat, Hassa'da yeniden açıla

cak üç. dispanser için 
67 504 Yetiştirilen 75 ilâçlayıcmm bir sene

lik ücretleri 

40 000 Geçici görev yolluğu 

172 529 Toplam 

Mücadele başkan ve mütehassıslarının teftişleri 
ni artıramak üzere (25 000) lira eklenmiştir, 
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14 000 Taşıtlar 

Zührevi hastalıklarla sa
vaş 

175 000 Genel giderleri 

Geçici görev yolluğu 

Sıtma savaşı 
2 900 000 Genel giderleri 

6 000 000 Geçici görev yolluğu 

6 036 310 

Hastaneler, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Kurul
ları 

Devlet hastaneleri 

Mevcut ambulans tamir ve işletme masrafı kar
şılığı olmak üzere (10 057) lira artırılmıştır. 

Savaşı artırmak maksadiyle (25 000) lira artı
rılmıştır. 

Savaş dışı bölgelerde ilâç, dispanser ve Hükü
met tabiplerinin giderleri karşılığı için (40 015) 
lira artırılmıştır. 

Bu madde ödeneği (914 850) lira artırılmıştır. 
Beyanı : 

Lira 

1 250 000 Sıtma ilâçları için (15 ton Ateb-
rin, mamul kinin vesaire için) 

400 000 Sivrisinek ve sür£e itlafı için 
D. D. T. , Flit vesaire için. 

1 000 000 Amele yevmiyesi, sürfe mücadelesi 
arazi ıslahatı, işçi gündelikleri 
için. 

80 000 Kırtasiye ve baskı bedeli. 
70 000 Savaş bölgeleri ve şubelerinin ki

ra bedelleri 
50 000 Çeşitli giderler (Komprimehaneye 

kutu, torba, nakliye ve savaş böl
gelerinin döşeme ve diğer şubele
rin demirbaş ve döşeme giderleri. 

2 900 000 Toplam 

Bu maddeye (360 000) lira eklenmiştir. Savaş 
bölgeleri •başkanlarının sıtma mevsiminde sık, 
sık bölgelerini kontrol etmeleri ve savaş tabiple
rinin her ayın 20 gününü şubesi dahilindeki köy
lerde geçirmeleri, yüksek mühendis ve fen me
murlarının savaş bölgelerini daima kontrol altın
da bulundurmaları için artırılmıştır. 

Bu maddeye konulan ödenek geçen yıla naza-
ran^l 135 608) lira artırılmıştır. 23 hastanede 
1985 i personel olmak üzere 7395 kişi vardır. 
Bunların yeme, içme, giyim, yakacak vesair 
masrafları için gündelik masrafları (182) kuruş-
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tan hesaplanmıştır. Bu hesaba göre bir yıllık 
masrafı (4 912 170) lira tutmaktadır. 
inşaatı bitmiş olan ve 250 yatak üzerine kurul
muş bulunan Trabzon Numune hastanesinin bu 
sene için 100 yatağı açılabileceği cihetle 50 per
soneliyle birlikte 150 kişinin yevmiye 182 kuruş
tan bir senelik karşılığı (49 959) lira etmekte
dir. 
100 yatak üzerine açılacak olan Trabzon Numu
ne Hastanesinin beher yatağı için (2 000) lira
dan tesis masrafı karşılığı (200 000) lira tut
maktadır. 
inşaatı bitmiş olan 250 yataklı Heybeliada Ve
rem Sanatoryumunun bu sene hizmete girmesi 
sebebiyle 120 personeliyle beraber 370 kişinin 
bir senelik karşılığı (245 645) liradır. 
Bu pavyonun 250 yatağının malzeme ve sıhhi te
sisatı da (259 789) lira tutmaktadır. 
Yeniden hizmete girecek olan izmir çocuk hasta
nesinin 25 yatağının ve 13 personeliyle beraber 
38 kişinin gündelik (182) kuruştan bir yıllık 
masrafı (25 243) lira tutmaktadır. 
Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankara, 
Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa nu
mune ve istanbul çocuk, izmir salgın ve bula
şıcı hastalıklar hastanelerinde hastabakıcı okul
larını 150 talebe alınacaktır. 35 personeliyle 
birlikte 185 kişinin gündelik (182) kuruştan bir 
yıllık gider karşılığı (122 895) lira etmektedir. 
Bu yedi yerde açılacak hastabakıcı hemşire okul
larının beher yatağı (500 liradan (92 500) lira 
tesis için konulmuştur. 
Genel bütçeye alınması düşünülen Bilecik hasta
nesinin 12 personeliyle 25 yatağı için bir yıllık 
ödeneği (24 579) lira; 
Şebinkarahisar -hastanesinin (aynı kadro ile) bir 
yıllık gideri için keza (24 579); 
Bu iki hastanenin yatak noksanlarının tamam
lanması için (27 500) lira; 
Kastamonu Devlet hastanesine ilâve edilecek do
ğum servisi için 10 hasta ve beş işçi personelinin 
bir yıllık ödeneği (9 964) lira; 
Bu servisin yatak tesisi için (7 500) lira; 
Sivas numune hastanesine ilâve eidlecek olan 
25 yatak doğum servisinin 4 personeliyle birlik
te bir yıllığı için (19 264) lira; 
Bu yatakların tesisi için (14 500) liraya ihtiyaç 
vardır. 
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Hulasa; 
Lira 

49, 959 Trabzon hastanesinin 100 yatağı
nın yıllık ödeneği 

2 000 000 Trabzon hastanesinin 100 yatağı
nın tesis ödeneği 

245 645 Heybeliada Verem sanatöryomunun 
250 yatağının yıllık ödeneği 

259 789 Heybeliada Verem Sanatöryomu-
250 yatağımın tesis karşılığı 

25 243 izmir Çocuk Hastanesinin 25 yata
ğınım yıllık ödeneği karşılığı 

122 895 Ytedi yerde açılacak hastabakıcı 
hemşire okulları bir yıllıık ödeneği 

92 500 Yedi yerde açılacak hastabakıcı 
hemşire okulları yatak, tesis karşı
lığı 

24 579 Şebin Karahisar Hastanesinin 25 
yatağının yıllık karşılığı 

24 579 Bilecik Hastanesinin 25 yatağının 
yıllık karşılığı 

27 500 Bu hastanelerin yataklarının tesis 
masrafı 

9 964 Kastamonu hastanesine 15 yatak 
ilâvesinden dolayı bir yıllık ödeneği 

7 500 Kastamonu hastanesine 15 yatak te
sis masrafı 

19 264 Sivas Numune hastanesine ilâve edi
len 25 yatağın bir yıllık karşılığı 

14 500 Sivas Numune Hastanesine ilâve 
edilen 25 yatağın tesis masrafı 

4 900 702 Mevcut hastanelerin yatak adedine 
bir yıllık ödeneği 

Umum toplam teklife uygundur. 
Geçen yıla nazaran (50 000) lira artırılmıştır. 

150 000 Muayene ve tedavievleri Bu miktar köy enstitülerinden mezun olacaklara 
hususi kanun gereğince verilecek çanta parası
dır. 

107 000 Verem dispanserleri Geçen yıl hizmete giren Adana, Rize Verem dis-
anserlerinde röntgen kurulması ve İstanbul'da 
yeniden kurulması düşünülen verem mücadele 
dispanserinin kurulma ödeneği olarak 50 429 lira 
artırılmıştır. 
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25 000 Kuduz tedavi kurumları 

110 346 Sağlık merkezleri 

62a 477 Doğum 
evleri 

ve çocuk bakım 

Diyarbakır ve Sivas Kuduz- Tödavi müesseseleri
nin kaldınlması sebebiyle 35 000 lira indirilmiş 
ve teklif olunan ödenek ile idaresi mümkün gö
rülmüştür. 

Mevcuda ilâveten* .daha üç yerde kurulacak sağ
lık merkezleri tesis masrafı olmak üzere 64 346 
İrra' ftrtırtte|tır. 

1 

Beyanı : 
Lira 

452 892 

20 000 

5 400 

40 000 

mm 

24 000 

27 488 

20 000 

(125 906) lira fazla ödenek istenilmiş
tir. Bu artma: 14 muayene ve tedavi 
evlfldtf 345 yatak vardır. Bunların 220 
işçisi ve Balıkesirı Konya Doğum ve 
Çocuk Bakım evlerine bağlı 95 okuru 
vardır. Toplam itibariyle 660 kişinin 
188 kuruştan bir yıllık gider ödene
ğidir. 
Mevcut 14 doğum evinden 9 nun kira 
karşılığı 
Bu sencf hizmet alaeak olan 90 köy 
ebesinin 4459 sayılı kanun mucibince 
ve&leeek aatı teçhizat karşılığı (her 
ebe 60 lira hesabiyle) 
Evvelce çıkmış olanlarla bu sene çı
kacak olan 454 köy ebesine yaptırı
lacak çanta karşılığı 
Kadrosu- Sl> okurdan ibaret olatt^Ba-
hfeesifr Köy Ebe okulunun 100 e ;çı-
toyftİRtttsi için 45 okur ile 3 personeli 
ile 1liı»e>4&*jşİBk günlfik 188 ku
ruştan bir yıllık genel giderleri 
Balıkesir Köy Ebe Okuluna ilâve edi
lecek okurların karyola, vesair tesisatı 
beher yatak 500 liradan 
istanbul'da açılacak 30 yataklı Do
ğum ve Çocuk Bakımevinin 10 per-
sonile 40 kişinin 188 kuruştan bir yıl-
lığ* ödeneği. 
-Bu evin 40 yatağının (500) l&adan 
tesis masrafı. 

622 7?t7 
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60 000 
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Taşıtlar 
Okullar, Kurullar Yurtlar 
Tıp öğrenci kurdu 

Sağır, dilsiz ve körler 
Kurulu 

Küçük Sağlık memurları 
okulu 

100 000 Tekâmül öğretimi 

8 500 Taşıtlar: 

363 001 Köy Enstitülerindeki Sağ
lık memurları yetiştirme 
ve cihazlandırma giderleri 

37 348 Yatılı ebe yurdu: 

Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Kurulu ve Hıfzıs-
sıhha Okulu 

550 000 Genel giderler: 

2 2 000 Taşıtlar : 

1 145 143 iskân işleri : 

137 000 Onorma işleri : 

15 000 Millî Tıp Kongresi 

Geçen yılın aynı ödenek istenilmiştir. 

Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran (100 694) 
lira artırılmıştır. Ankara'da açılacak Tıp öğ
renci yurdunun kuruluş giderei karşılığıdır. 

Geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

Istanbuü. Sağllık komiserlerd - Sağlık memurları 
adı değiştirilecektir. - Okul kadrosunun 100 ze 
çıkarılmasından (95 089) ve yeniden açılacak 
Diyarbakır, Sivas Sağlık Komiserleri Okulunun 
genel giderleri ve kira karşılığı için (154 741) 
lira ki ceman (249 827) lira bu maddeye eklen
miştir. 

40 - 50 tabip ve bu kadar hemşire ve sağlık me
muruna dörder ay müddetle açılacak kurslarda 
meslekî bilgilerinin artırılması için bu maddeye 
(90 057) lira ödenek eklenmiştir. 

Ankara'da açılacak Tıp öğrenci yurdu için kad
roya bir taşıt eklenmesi sebebiyle bu madde 
ödeneği (1 009) lira artırılmıştır. 

Geçen yıl bu maddeye konulan ödenekten 
(366 142) lira indirilmiştir. 

Kadrosunun 15 den 30 za çıkarılması düşünül
düğünden genel gider karşılığı olmak üzere 
17 463 lira ödenek eklenmiştir. 

Bu müesseseye yeniden serom ve tecrübe hayvan
ları satın alınması için 50 057 ve bu günkü du
rum dolayısiyle satın almamıyan ve mubayaaları 
geçmiş bulunan sıhhi malzeme, ilâç ve alât alın
ması için 100 000 lira ki, ceman 150 342 lira ar
tırılmıştır. 

Geçen yıldan 285 lira fazla istenilmiştir. 

Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

Bu yıl yapılması düşünülen onarma işleri karşılığı 
olmak üzere 77 000 lira artırılmıştır. 

iki yılda bir toplanması icabeden ve 1945 yılı 
geri bırakılan Tıp Kongresinin bu sene toplan
ması için 14 999 lira eklenmiştir. 
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1 Zehirli ve boğucu gazlar
dan korunma gereçleri sa
tın alma karşılığı 

Sağlık propagandası ve ya
yın işleri : 

45 000 Propaganda ve yayın iş
leri : 

12 500 Sağlık müzeleri 

193 680 Sağlık memurları ve Sağ
lık koruyucularının hay
van yemi karşılığı 

54 900 4489 sayılı kanun gere
ğince staj için yabancı 
memleketlere gönderilecek 
memurların yolluk ve baş
ka giderleri 

Yabancı uzmanlar ve ter
cümanlar : 

75 192 Ücret: 

6 000 Yolluk ve başka giderleri: 

15 000 Yüksek Sağlık Şûrası üye
leri huzur ücreti: 

— 2& — 

Hâlen lüzum kalmadığı ve bölümünün muhafa
zası için 514 lira indirilerek bir lira teklif olun
muştur. 

Bu maddeye 2 140 lira eklenmiştir. Millî aağlığm 
korunması için gerekli tedbirlerin ve proağanda-
nın daha ileri derecede yayılması ve sağlık der
gisinin çıkarılmasına devam için. 

Ankara'da 
ğerlerinin 
mistir. 

yeni açılacak Sağlık Müzesi ile di-
giderleri için (5 000) lira eklen-

Sâğlık memurlarının hayvan yemi karşılığıdır. 
Geçen yıl istenilen ödeneği* aynıdır. 

Yüksek tahsil yapmak üzere Amerika'ya gönde
rilmesi düşünülen 15 doktor için (50 100) lira 
fazla teklif olunmuştur. 

925 özel idare bütçelerini in
celeyecek temsilci ücreti 

Hizmette bulunan 6 ecnebi mutahassıstan üçü 
Ankara Tıp Fakültesi emrine geçmiş ise de; Re
fik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesine ge
tirilecek bir mutahassıs kimyager ile açılacak 
yedi Hasta Bakıcı Hemşire okulları için Ame
rika'dan yedi Talim Hemşiresi getirilmesi düşü
nülmektedir. Bu maddeye konulan ödenek geçen 
sene ödeneğinden (33 240) lira azaltılmıştır. 

Amerika'dan getirilecek yedi talim hemşiresinin 
yollukları ve sair giderleri için (5 999) lira bu 
madde ödeneği artırılmıştır. 

Yüksek Sıhhat Şûrası için ve icabında toplana
cak kodeksi komisyonu için bütçeye ayrı öde
nek konulmakta idi. Bu da iki ödenek birleşti
rilmiş ve ayrıca gıda maddeleri tahlillerine ait 
hazırlanan nizamname ve sair ilmî toplantılar 
için de ödenek ilâvesi lüzumlu görülmüş ve bun
dan dolayı bu maddeye konulan ödenek (11 580) 
lira artırılmıştır. 

Geçen yılın aynı olmak üzere aynı miktar öde
nek konulmuştur. 



B. M. 1946 teklifi ödenek çeşidi 

m 

646 

647 
A 

646 

«52 

653 

654 

2 000 Hükümet* tabipleri için alı- Hükümet * tabipten. için • lüaumlu tıp âletlerinin 
nacak tıp âletleri ve ge- alınması için 285 timtfazla ödenek konulmuştur. 

1 i w reç karşılığı : 

162 703 4644 sayılı kanun gereğin
ce ödenecek emekli kesene
ği karalığı : 

Olağanüstü sıtma 
genel giderleri : 

savası 

17 361 Geçen yıl borçları : 

10 000 

16 000 

1.128 206 

50 000 

Teşkilât kanununda yapılması düşünülen deği
şiklik sebebiyle bnınacklşye konulan ödenek mik
tarı, 63-'27/5 lira^arkrrüpîştır. 

Olağanüstü sıtma savaş teşkilâtının bir kısmı 
daimî sıtma savaşına geçirilmiş olduğundan bu yıl 
bu maddeye mevzu 3 300 000 liranın oniki aylığı 
tu tan olan: ,5*657 144- lira £$an}mıştır. 

Geçen yıllar durumu gözönüne alınarak ihtiyacı 
karşılamak üzere bu bölüme 4 504 lira fazla öde
nek konulmuştur. 

Bu maddeler ödeneği 213 lira eksiltilmiştir. 

Geçen yılın aynı olmak üzere ödenek konulmuş
tur. 

Geçen yedi ayĵ ık bütçeye konulan ödeneğin bir 
seneliğinden 122 971 lira noksan konulmuştur. 
Umumî Hıfzıssıhha Kanunu gereğince istenil
miştir. 

Yedi aylık olan geçen yıl ödeneğinin 12 aylığının 
tutarından 88 lira noksandır. 

Sağlık memurlaıı ve sağlık Bu bölümden geçen yılın oniki aylığına nazaran 
koruyucularının hayvan 286 lira düşülmüştür. 
avansı : 

468 
1 

649 

650 

651 

5 000 
600 

30 000 

500 000 

79 900 

Eski yıllar borçlan : 
1947 - 1944 borçlan 
1927-11941 » 

özel kurumlara ve dernek
lerle kişilere yardım : 

Çok çocuklu analara yar
dım : 

Yalova .kaplıcalarına yar
dım 

1437 sayılı kanun gere
ğince verilecek avanslar: 

İnşa ve tesisat işleri için 
Bayındırlık bütçesine akta-
nlacak olan : 
istimlâk için Maliye bütçe
sine aktarılacak . olan 

Geçen yıl bütçesine konulan ödeneğin oniki aylığı
na nazaran (15 200) lira azaltılmıştır. 

Ankara Doğum ve Çocuk bakım evinin ikmali in
şaatı ve sıhhi tesisatının tamamlanması için ko
nulmuştur. 

Rapora, son vermeden bazı konular üzerinde de yüksek Komisyonu aydınlatmak isterim. 

' î^davi tababetinde çene eerraMs-i namı altında, ağız, yüz, burun cerrahisi de büyük yer almakta 
vemnemli telakkiler kaydetmektedir. Türk ^ekimlerinden ve diş tabiplerinden ihtisas yapmış ve bü-
y&fc ıüutvaifakiyetler elde etmiş "İstanbul 'da Diş Tababeti Mektebinde profesör ve muavinler var
dır. Şimdiye kadar ihmal edilmiş :©ian bııtababetşubesine gereği önemi vermek lâzımdır. Bu şube 
için Haydarpaşa Numune hastanesiyle, Çocuk pastanesinde beşer yataklı-birer servis açılması el
zemdir. Vilâyetlerden İstanbul'a gelen bu şube hastaları Diş Tabibi Mektebinde veya mütehas
sıs hekim ve diş tabipleri muayenehanelerinde yapılan önemli ameliyatlardan sonra otel ve han 



— 233 — 
köşelerinde ve sefalet içinde inlemekte ve tedavileri için ameliyat oldukları yerlere müşkülâtla 
gidip gelmektedirler. Hem bu şubenin lâyik olduğu kıymeti vermek ve hem de hastalarını ıstırap 
ve müşkülâttan kurtarmak üzere bu iki hastanedebeşer yataklı birer servis tesis edilmesini dilerim. 

Evvelki senelerde yüksek Komisyonda bütçeler müzakere olunurken Ankara merkezinde umu
mî bütçeye ve katılmış bütçeler kadrolarına dâhil bütün doktorlarm - askerî hariç - ödenekleri 
bir araya getirilerek bu kadrolar için kabul edilmekte olan ödeneklerle, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı ve tam teşekküllü bir sıhhi muayene heyeti teşkili ve bu heyete bağlı müteaddit 
pratisyen veya mütehassıs doolaşıcı tabipler de bulundurularak hasta memurların ve bunların 
ailelerinin evlerinde muayene ve tedavileri ve'rapor işleriyle tedavi hususları bu heyetin sıkı kont
rol ve murakabesi altında yapılmasını arzetmh ve bu kurulda iktisadi, sıhhi, ciddi iyilikler umu-
lacağını belirtmiş ve yüksek komisyonun da tasvibine mazhar olmuştu. 

Böyle bir kurulun vücuduna Ankara'da mutlak lüzum ve ihtiyaç vardır. Bakanlıklar doktorluk
larına alınan meslekdaşlar munzam görev sahibidirler. Bu işlerle istenilen şekilde alâkalanamıyorlar. 
Hasta memurlar bundan memnun olmıyorlar. Tasarruf bakımından ve işlerin bir elden idaresi yö
nünden de çok faideli olacağını kesin olarak umuyorum. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu 
seneki bütçe tasarısında bir düşünce göremedim. Bu konuyu yüksek komisyonun huzurlarına bir de
fa daha getirmeği muvafık buldum. 

Her bakanlık ve daireler hasta memurlarının tedavi ve istirahatı için, hastaneler, sanatoryum
lar, prevantoryumlar gibi sağlık müesseseleri açmakta ve bazı iktisadi devlet daireleri de bu gibi 
sağlık kurulları kurmağa teşebbüs etmekte ve kendileri bu müesseseleri idare etmektedirler. 1939 ve 1944 
seneleri bütçe müzakereleri sırasında yüksek komisyonca bu önemli konu üzerinde de hayli durulmuş 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı dışında kurulan ve bu müesseselere tâyin olunacak 
mütehassısların tâyini ve bunların bir elden idaresini muvafık görmüş ve bu seneler komisyon mazba
talarına bu konuyu geçirerek umumî heyete sunmuş ve umumî heyette bir itiraza uğramadığı için 
aynen kabul edilmiştir. Bu konuyu çevreliyen ve sağlıyan bir kanun tasarısı da Sağlık Bakanlığın
ca henüz hazırlanıp Yüksek Meclise sunulmuş değildir. 

Askerî hariç, Devlet teşkilâtında ve katılmış bütçelerde ve "Devletin sermayesi ile idare olunan 
bütün idare ve müesseselerde kamu hizmeti almış olan memurlarımızın sağlığı ve hastalarının teda
visi hususunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olması kadar tabiî bir konu- olamaz. Bu iti
barla, halkın ve memurlarımızın sağlığını bir elden idare etmek, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına kanunlarla verilmiş bulunan önemli vazifelerin ifasını da çok kolaylaştıracaktır. 

Bundan başka lüzumsuz teşkilâta mahal kalmayacağı ve doktor, eczacı, hemşire tasarrufuna 
ciddi surette sebep olacağı ve bugün Devletin bu işler için harcadığı paranın belki yarısının daha 
azı ile iyi başarılacağına yüksek komisyon da kanidir.. 

Hattâ askerî, sivil teşkilâtın bile artık birleşmesi zamanı geldiğine de işaret etmek yerinde 
olur. Bu hususun da Sağlık Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığı ile temasa geçerek önümüzdeki 
yıllarda bu konuyu da ele alması çok yerinde olur. 

Devlet teşkilâtı sıhhiyesinin bir elden idaresini sağlıyacak kanun tasarısının Büyük Meclise bir 
an evvel sunulmasını tekrar dilemeği bir vazife sayar derin saygılarımla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçe tasarısının kabulünü dilerim, 

19 . XI . 1945 
Bolu Milletvekili 

Dr, Z. Ülgen 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

644 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

642 Bakan ödeneği 3 104 5 320 5 320 

643 Aylıklar 
1 
2 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Ek görev tazminatı 
Hizmetliler ücreti 
Köy sağlık memurları ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

3 775 012 
4 300 

3 779 312 

28 654 
1 366 373 

52 080 

1 447 107 

64 150 

8 101 312 
10 000 

8 111 312 

59 511 
3 297 783 

115 035 

3 472 329 

141 435 

8 237 693 
10 000 

8 247 693 

67 131 
3 397 833 

115 035 

3 579 999 

141 435 645 

646 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka- "Ç İ i 5 •'• • \ 
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 163 000 
2 Yakacak zammı 12 600 
3 Doğum yardımı 15 000 
4 Ölüm yardımı 10 000 
5 Aynı yardım 932 715 2 106 000 2 153 797 

335 312 
25 000 
30 860 
20 000 

335 312 
25 000 
30 860 
20 000 

Bölüm toplamı 1 133 313 2 517 17? 2 564 969 

Birinci kısım toplami 6 426 988 14 247 568 14 539 416 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar £ 
647 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

648 İller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

649 Basılı kâğıt ve defterler 
650 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

651 Kira karşılığı 
652 Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 
2 Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 500 
2 900 
1 450 
6 700 
4 375 

18 925 

7 000 
6 000 
4 000 
12 700 
10 000 

39 700 

7 000 
6 000 
4 000 
12 700 
10 000 

39 700 

14 580 
14 580 
4 375 
23 330 
7 000 

63 865 

30 000 
35 000 
10 000 
50 000 
20 000 

145 000 

30 000 
35 000 
10 000 
50 000 
20 000 

145 000 

10 000 30 000 30 000 

89 792 117 604 117 60i 

4 660 16 200 16 200 

94 452 133 804 133 804 

14 630 35 000 35 000 

2 100 5 000 5 000 
200 500 500 

2 300 5 500 5 500 
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B. M. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

653 
1 
2 
3 
4 

İ l - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluğu 

Bölüm toplamı 

100 000 
10 500 
27 500 

1 

138 001 

198 838 
43 000 
50 000 

10 000 

301 838 

198 838 
43 000 
50 000 

10 000 

301 838 

654 Giyecekler 
655 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

Üçüncü kınım - Daire hizmet
leri 

4 500 

11 000 

ikinci kısım toplamı 357 673 

7 950 

22 622 

721 414 

7 950 

22 622 

721 414 

I - Sürekli olanlar 
656 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş 
1 Genel giderler 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Taşıtlar 

657 Trahomla savaş 
1 Genel giderler 
2 Geçici görev } 
3 Taşıtlar 

'Huğu 

Bölüm toplamı 

i 

)lluğu 

Bölüm toplamı 

145 000 
87 500 
5 800 

238 300 

107 200 
8 750 
2 300 

118 250 

300 000 
270 000 
10 000 

580 000 

356 300 
40 000 
14 000 

410 300 

300 000 
270 000 
10 000 

580 000 

356 300 
40 000 
14 000 

410 300 



âa&İık ve Sosyal Yardım Sakanİıgı — ââ? — 

B. 

658 

659 

660 

661 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Ödeneğin çeşidi 

Zührevi hastalıklarla savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Sıtma ile savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Hastaneler, sağlık ve sosyal 
yardım kurumları 
Devlet hastaneleri 
Muayene ve tedavi evleri 
Verem dispanserleri 
Kuduz tedavi kurumları 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Okullar, kurullar, yurtlar 
Tıp öğrenci okulu 
Sağır, dilsiz ve körler kurulu 
Küçük sağlık memurları okulu 
Tekâmül öğretimi 
Taşıtlar 
Köy enstitülerindeki sağlık 
memurları yetiştirme ve cilıaz-
landırma giderleri 
Yatılı ebe yurdu 

Bölüm toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

87 500 
10 200 

97 700 

1 158 000 
140 000 

60 000 

1 358 000 

2 858 743 
58 300 
33 000 
35 000 
26 250 

290 250 
11 600 

3 313 143 

408 000 
35 000 
20 000 
5 800 
4 370 

542 000 
11 600 

1 026 770 

1946 yıL 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

175 000 
57 500 

232 500 

2 900 000 
600 000 
150 000 

3 650 000 

6 036 310 
150 000 
107 000 
25 000 

110 346 
623 477 

19 885 

7 072 018 

800 124 
60 000 

284 117 
100 000 

8 500 

563 001 
37 348 

1 853 090 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

175 000 
57 500 

232 500 

2 900 000 
600 000 
150 000 

3 650 000 

6 693 459 
150 000 
107 000 
25 000 

110 346 
623 477 

19 885 

7 729 167 

800 124 
60 000 

284 117 
100 000 

8 500 

563 001 
37 348 

1 853 090 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Refik Saydam Merkez Hıfzıs
sıhha kurulu ve Hıfzıssıhha 
okulu 
G-enel giderler 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

İskân işleri 
Onarma işleri 
Millî Türk Tıp Kongresi 
Zehirli ve boğucu gazlardan 
korunma gereçleri satmalına 
karşılığı 
Sağlık propagandası ve yayın 
işleri 
Propaganda ve yayın işleri 
Sağlık müzeleri 

Bölüm toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

233 300 
1 000 

234 300 

668 000 
35 000 

1 

300 

25 000 
4 375 

29 375 

1946 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

550 000 
2 000 

552 000 

1 145 143 
137 000 
15 000 

1 

45 000 
12 500 

57 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

550 000 
2 000 

552 000 

1 145 143 
137 000 
15 000 

1 

45 000 
12 500 

57 500 

Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan yemi 
karşılığı 112 980 193 680 193 680 
4489 sayılı kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol
luk ve bagka giderleri 2 800 54 900 54 900 
Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret i>3 252 75 192 75 192 
Yolluk ve başka giderler 1 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 63 253 81 192 81 192 

Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti 2 000 15 000 15 ÖOÖ 
Özel idare bütçelerini inceli-
yecek temsilci ücreti 540 925 840 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — £39 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

673 Hükümet tabipleri için alına
cak tıp âletleri ve gereç kar
şılığı 1 000 

674 4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 58 000 

LT - Geçici olanlar 
0 Olağanüstü sıtma savaşı egnel 

giderleri 3 300 000 

2 000 

162 703 

2 000 

162 703 

Üçüncü kısım toplamı 10 659 712 16 214 952 16 872 016 

Dördüncü kısım - Borçla)' 

675 G-eçen yıl borçları 
676 Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yıllan bordan 

2 1928 - 1940 » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

7 500 17 361 17 361 

3 000 
391 

3 391 

10 891 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

Besinci hısım - Yardımlar 

677 

678 
679 

Özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere yardım 
Çok çocuklu analara yardım 
Yalova kaplıcalarına yardım 

17 500 
363 400 
46 660 

30 000 
500 000 
79 900 

30 000 
500 000 
79 900 

Beşinci kısım toplamı 427 560 609 900 609 900 



240 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

Altıncı kısım- - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 6 000 10 000 10 000 
1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avanslar 18 200 16 000 16 000 

Altıncı kısım toplamı 24 200 26 000 26 000 

Toplanı 17 907 024 31 842 795 0 

înşa ve tesisat işleri için Ba
yındırlık bütçesine aktarılacak 
olan " 0 1 128 206 0 
istimlâk için Maliye bütçesine 
aktarılacak olan 0 50 000 0 

Toplam 17 907 024 33 021 001 0 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

6 426 988 

357 673 

10 659 712 

10 891 

427 560 

24 200 

17 907 024 
0 
0 

14 247 568 

721 414 

16 214 952 

22 961 

609 900 

26 000 

31 842 795 
1 128 206 

50 000 

14 539 416 

721 414 

16 872 016 

22 961 

609 900 

26 000 

0 
0 
0 

GENEL TOPLAM 17 907 024 33 021 001 32 791 707 



23 - Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 



Rapor n 
20 XI . 1945 

Bakanlığın gerekçesinde artış ve eksiliş şeklindeki değişikliklerin gerek sebepleri açıklanmış ol
duğundan tekrarından sakınılmış ve ancak ilâve suretiyle açıklanması gerekli görülenler üzerinde 
durulmuştur. 

I - 684 ncü bölümün birinci maddesinde genel müfettişlikler yanında bulundurulacak gümrük 
ve tekel nıüşavirleriyle memurlarının maaşları için (18 737) lira ödenek onaylanmıştır. Sebebi, ge
nel müfettişlikler görev ve yetkilerine dair talimatnamenin ikinci maddesinin (B) fıkrasına gümrük 
ve tekel müşavirlerinin koıımasmdandır. 

Teşkilât lâyihası Büyük Meclise sunulmuştur. 

II - 685 nci bölümdeki fazlalığın sebeplerinden biri, bir kısım hizmetlilerin sanat sahibi olmala
rından ve serbest çalıştıkları takdirde kazançlarının çok olmasından ve dışardan istekli bulunama
dığı gibi çalışanların da görevlerini terketmeleri ihtimali belirdiğinden, 1945 yılma göre 1946 yr-
yında bir kısım hizmetlilere bir az zam yapılmıştır. Bu suretle hariçten adam bulunamasa bile 
fiilen çalışanların bağlılığını muhafaza etmek mümkün olacağı mütalâa edilmiştir. 

Fazlalığın ikinci sebebi.; Bakanlığın bahçesi genişlediğinden bir babçivan ilâvesinden ve İstan
bul'da bulunan 25 odacının bir başodacıya bağlanmalarının randıman noktasından faideli görünme
sinden ve Ankara'da iki bava meydanı açılmış, gümrük teşkilâtı genişlemiş ve Nusaybin Gümrü
ğü Müdürlüğü çevrilmiş olduğundan ve esasen bir kısım gümrüklerde odacı bulunmayıp bu hizmet
ler gündelikle yapıldığından ve müşavirliklere 4 odacı verildiğinden kadroya 8 odacı, Ankara ha
va meydaniyle şehir arasında ve iki hava meydanı arasında bağlılık temin etmek üzere yeniden alın
ması teklif edilen motosiklete, bir motosikletci alınması gerektiğindendir. Gerekçeye iliştirilme
sini lüzumlu gördüğüm üç cetvel eklidir. 

Tll - 687 nci bölümün ikinci madesinde yakacak zammı ödeneği (643) lira artırılmıştır. Gümrük 
memurlarının gümrük hareketleri dolayısiyle ve Bakanın emriyle istenen yerde çalıştırılmalarının 
bu artışı gerektirdiği görülmüş ve küçük bir fark olduğundan üzerinde durulmamıştır. 

IV - Gümrük bültenine ait masrafların 702 nci bölümün 4 ncü kurs genel giderleri tertibinden 
ödenmesi Sayıştayca uygun görülmemiş ve 676 nci kitap, dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme 
ücretleri tertibinden ödenmesi gerekli olduğu mütalâa edilmiş bulunduğundan, geçen yıl 673 ncü 
bölümün 4 ncü maddesine konan ödenek 1946 bütçesinin 704 ncü bölümüne aktarılmıştır. Hakikat-
ta ödenek artmış veya eksilmiş değildir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı bütçesi: 

V - 710 ncu bölümde (75) lira ücretli bir makinist vardır. (75) lira aylıkla makinist tedarik 
edilemiyeceği tarafımdan söylenmiş ise de cevaben olağanüstü zam, tayın bedeli, aynı yardım 
ve çocuk zammiyle ayda (130) lira alabileceği söylenmiş ve bu kadar bir para ile bir pratisyenin ça
lıştırılabileceği kabul edilmiş ve benzerlerine misal teşkil edeceğinden izahında faide görülmüştür. 

[*] Raporda sözü geçen cetveller dosyadadır. 
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Bu bölümde 13 telsiz muhabere memuru ile 2 telsiz makinisti ilâve edilmiştir. 1939 tarihinde 

Millî Savunma Bakanlığından alınmış olan cihazlar bu yıl Muhafaza Komutanlığına geri verilmiş 
ve bunların faaliyetini temin için bu ilâve zaruri görülmüştür. 

Deniz atölyesi için ilâve edilen makine ve inşa iye uzmanlarına gelince: Bugün komutanlık em
rinde bulunan 120 parça deniz vasıtasının bu sene 139 a çıkarılmasından ve bu adedin her yıl artma
sı tabiî bulunduğundan atölyenin genişletilmesi ve vasıtaların daimî tamirle faaliyetlerinin ve ha
yatlarının idamesi zaruretinden doğmuştur. 

Ayrıca atelyede yeniden yapılmış kadar esaslı tamirle vueude getirilen motorlu bir sandal için iki 
deniz tayfası verilmiştir. Komutanlığın atelyesinde daha Önemli çalışmalarla daha çok göğüs kâ -
bartıcı neticeler alınacağını ümit etmek yerinde olur. Bu bölümdeki ilâveler arasında 19 sandalcı 
da vardır. Gümrük muamelesinin çoğalmasından bilhassa boğazlarda kontrolü temin bakımından 
bu ilâve zaruri olarak kabul edilmiştir. Yukarıdan beri izah edegeldiğim inkişaf neticesi, teşki
lâtın büyümesi neticesi olarak 9 odacı ilâveside kabul edilmiştir. 

VI - 712 nci bölümün 5 nci maddesinde aynı yardım ödeneğindeki (68 040) lira indiriş, hakiki 
indiriş olmayıp 4599 sayılı kanunun 14 ncü maddesi gereğince subaylara ait aynı yardımın tayinat 
tertiplerinden verilmesi gerektiğindendir. 

VII - 718 nci bölümün 1 nci maddesindeki (15 000) lira artımın iki sebebi vardır. Biri geçen 
sene (4 000) liralık aktarma ile bu ihtiyacın karşılanabilmiş olması diğeri de memur sayısının artmış 
bulunmasıdır. Ancak bu vesile ile bir noktayı açıklamak borçtur. Emekliye ayrılan bir kısım 
memurların Hakkâri gibi yerlerde oturacağını iddia etmesi ve Bakanlığında kanuni gereğe uyarak 
yolluğu buna göre hesaplaması ve oturacağını iddia ettiği yere kadar giden emeklinin yolluğunu 
aldıktan sonra yakın ve büyük şehirlerimizde oturması da bu ödeneğin artımında amildir. 

VIII - 720 nci bölümün birinci maddesine 712 nci bölümden (68 040) lira indirilmiş iken 
(52 176) lira eklenmesi, geçen yıl her subaya tayın bedeli olarak (30) lira verildiği halde bu sene 
(27) lira üzerinden verilmesi sebebinden doğmuştur. 

IX - 722 nci bölümdeki (240 143) lira artış uzun zamandan beri onarılmamış olan tesislerin za
ruri kısımlarının acele olarak onarılmalarını temin zaruretinden doğmuştur. Tesislerin tamamen 
onarılmaları (600 000) liraya ihtiyaç arzetmekte ise de Bakanlığın muhabere işini telsizle görmeyi 
tasarlamakta olması ve ancak telsiz muhabere tesislerinin teminine kadar bırakılması mümkün ol-
mıyan onarmaların bu ödenekle karşılanabilmesi bu artışın kabulüne saik olmuştur. 

X - 727 nci bölümün ikinci maddesindeki (l{20 996) liralık artım çok yerindedir. 1945 yılında 
eldeki motörlerin günde bir saat çalışmaları hesabına göre ödenek konmuş ve bu kadar çalışma ile 
kaçak takibinin ve umumî kontrolün yapılması mümkün görülmemiş, faaliyetin bir dereceye kadar 
daha genişletilmesi suretiyle görevin başarılması düşünülmüş ve kara vasıtalarına da birkaç parça 
ilâve edilmiş ve ödenek artırılmıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı bütçe tekliflerinde yaptı
ğım incelemeler sonunda vardığım kanaati kemaliyle arzetmiş ve dokunmadığım bölümlerin mucip se-
hepleri de Bakanlık gerekçesinde yazılı bulunmuş ve ayrıca iliştirilmesini faideli gördüğüm (6) cet
velde iliştirilmiş olduğundan raporumu Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına saygiyle sunarım. 

Raportör 
Diyarbakır Milletvekili 

Ş.Uluğ 



—. 244 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe- Komisyonca. 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

688 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

İkinci kısım - Yönetim giderleri 

683 
684 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

1 Memur aylığı 
2 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

3 104 

1 103 819 
4 667 

1 108 486 

5 320 

2 003 828 
8 000 

2 011 828 

5 320 

2 003 828 
8 000 

2 011 828 

685 Hizmetliler ücreti 56 422 106 528 106 528 
I I - Başka haklar 

686 Geçici tazminat 32 816 56 256 56 256 
687 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka

nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

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

1 
L 

Bölüm toplamı 

74 917 
2 250 

15 000 
10 000 

177 140 

279 307 

110 000 
4 500 

20 000 
15 000 

307 450 

456 950 

110 000 
4 500 

20 000 
1^000 

307 450 

456 950 

Birinci kısım toplamı 1 480 135 2 636 882 2 636 882 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1 458 
10 850 
2 333 

10 587 
10 150 

35 378 

2500 
18 600 
3 500 

15 500 
16 000 

56 100 

2 500 
18 600 
3 500 

15 500 
16 000 

56 100 



öttmriilt ve Tekel Bakaah|l m 
*-*u*4 

B. 

689 

690 
691 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

i 

Ödeneğin çeşidi 

İller büro giderleri 6fc 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

B61üm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta* ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lisa 

" 9 918 
14 000 

7 291 
21 583 
W334 

69 126 

11 666 

75 138 

16 485 

1946 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

16 000 
29 000 
12 000 
37 000 
28*000 

122 000 

20 000 

108 714 

31 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

16 000 
29 000 
12 000 
37 000 
28 000 

122 000 

20 000 

108 714 

31 500 

692 
693T 

Bölüm toplamı 9£623 

Kira karşılığı 
Ta*!* giderleri 
Bakanlık otomobili 
Başfefe taşıtlar 

13:596 

7 080 
6 91Ö 

140 214 

21 000 

6 000 
4 000 

140 214 

21 000 

6 000 
4 000 

Bölüm toplamı 13£9H£ 10 000 10 000 

n - özlük olanlar 
694 Yolluklar 

1 # Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
4 Müfettişler yolluğşı 
5 Yabancı memleketler yolluğu 

2& 167 
23 334 
52 500 
5 2£ö 

55 000 
4âOÛÖ? 
90 ÖÖtt 
9 000 

55 000 
45 000 
90 000 
9 000 

Bölüm toplamı 110 251 199 000 199 000 

895 Giyecekler 
696 459a sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

36 660 

17 998 
İkinci kısım toplamı 400 208 

48 0 » 

35 000 
651 314 

48 000 

35 000 
651 314 



— 246 — Öftmrük ve Tekel Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

697 

üçüncü kısmı - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Taşıma giderleri 8 460 16 000 16 000 

698 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

Gümrük idareleri giderleri 
Kimyahaneler gideri, makine, 
âletler ve gereç satmalma ve 
onarma karşılığı ve giderleri, 
dışarda yaptırılacak tahlil üc
retleri 
Gümrük Kanununun 9 ncu 
maddesi gereğince satmalına-
cak eşya karşılığı 
Satmalmacak örnekler kar
şılığı 
Kaçak eşya ve hayvanların ta
şıma, yiyecek ve bakım ve ko
ruma giderleri 
Kaçak eşya satış giderleri 
Para gönderme giderleri 

Bölüm toplamı 

3 500 

1 

175 

4 375 
60 

9 100 

17 211 

6 000 

1 

300 

7 000 
800 

15 000 

29 101 

6 000 

1 

300 

• • 7 000 
800 

15 000 

29 101 

699 Gümrük ambarlarında kaybo 
lan eşya tazminatı 170 300 300 

700 Genel Muhasebe Kanununun 
': 48 nci maddesini ilgilendiren 

giderler 
1 Geri verilecek paralar 58 334 100 000 100 000 
2 Nispeti kanunla tâyin edilmiş 

olan ikramiyeler 1 645 2 800 2 800 
3 2550 sayılı kanunun 3 ncü mad

desi gereğince verilecek taz
minat 175 300 300 

Bölüm toplamı 60 154 103 100 103 100 

701 Yapı ve onarma işleri 82 300 400 000 400 000 



ÛtimrBk ve Tekel Bakanlığı — 34T 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
lira Lira Lira 

702 
1 

2 
3 
4 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Öğretmen ve yönetim memur-
lan ücreti 
öğrenci yevmiyeleri 
öğrenci yolluğu 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

5 599 
9 504 
2 700 
5 835 

23 638 

10 265 
18 540 
3 000 
3 500 

35 305 

10 265 
18 540 
3 000 
3 500 

35 305 

0 Pasif korunma giderleri 

I I I - Çeşitli olanlar 
703 Tartı âletleri alım ve onarma 

giderleri 
704 Kitap ve dergi karşılıkları ve 

yazma ve tercüme ücretleri 
705 Staj giderleri 
706 4644 sayılı kanun gereğince 

Ödenecek emekli keseneği kar 
şılığı 

2 916 

1 750 

4 666 
1 

2 898 

Üçüncü kısım toplamı 204 164 

3 000 

13 952 
1 

4 500 

605 259 

3 000 

13 952 
1 

4 500 

605 259 

Dördüncü kısım - Borçlar 

707 Geçen yıl borçları 
708 Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yıllan borçlan 
2 1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

3 000 

5 687 

5 000 

7 250 

5000 

2 449 
238 

2 687 

2 000 
250 

2250 

2 000 
250 

2250 

7 250 



CHimriö* ve Tekel Bafeaaîıfcı 

ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü -kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Bakanlık kısım toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

Ödeneği 
Lira 

1 480 135 

400 208 

204 164 

5 687 

2 090 194 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
lira Lira 

•2 .-636*882 

651 314 

605 259 

7 250 

2.636"882 

651 314 

605 259 

7 250 

3 900 705 3 900 705 

3827 sayılı kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar karşılık 
ve giderleri olarak Maliye Ba
kanlığı bütçesine aktanlacak 
olan 0 12 000 0 
Yapı ve imar işleri, kamulaş
tırma ve esaslı onarma giderle
ri Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sine aktarılacak olan 0 122 474 0 

GENEL TOPIıAM 2 090 194 4 035 179 3 900 705 



Gümrük Muhafaza G. K. — 249 — 

B, M. 

• 

Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

GÜMRÜK MUHAFAZA GE
NEL KOMUTANLIĞI 

709 

710 

711 
712 

713 

Birinci kısmı - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Subay ve memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

1 690 269 
211 

2 968 604 
360 

2 968 604 
360 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar jjT 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

3779 sayılı kanun gereğince er
başlara verilecek para mü
kâfatı 

1 690 480 

215 743 

14 200 

155 417 
7 500 

20 000 
10 000 

287 070 

479 987 

500 

2 968 964 

421 310 

24 000 

260 000 
21 690 
20 000 
15 000 

424 080 

740 770 

500 

2 968 964 

421 310 

24 000 

260 000 
21 690 
20 000 
15 000 

424 080 

740 770 

500 

Birinci kısım toplamı 2 400 910 4 155 544 4 155 544 



r 

250 — Gümrük Mvto&taza, Ot. K, 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 -
Yılı 7 ayhk 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kımn - Yönetim q:der
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
7İ4 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 5 000 8 500 8 500 
2 Döşeme ve demirbaş 6 500 12 000 12 000 
3 öteberi giderleri 15 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 26 500 45 500 45 500 

715 Basılı kâğıt ve defterler 6 000 12 000 12 000 
716 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 5 000 8 000 8 000 
717 Kira karşılığı 31 000 53 000 53 000 

I I - özlük olanlar 
718 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 33 541 72 500 72 500 
2 Geçici görev yolluğu 20 418 39 000 39 000 
3 Müfettişler yolluğu 6 041 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 60 00C 121 500 121 500 

719 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 9 833 16 000 16 000 

İkinci kısım toplamı 138 333 256 000 256 000 

üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
720 Muayyenat 

1 Taymat 1 369 564 2 400 000 2 400 000 
2 Yem 170 000 290 000 290 000 
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B 

721 

< 

722 

723 

724 

725 
?26 
727 

72a 
729 

M. 

3 

1 
2 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Yak&eak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Süel gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harp gereçleri ve teçhizat gi
derleri 
Ecza ve sağlık gereçleri gider
leri 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satmalmâ ve tazmini 
Taşıma giderleri 
Kara taşıtları ve deniz muha
faza vasıtaları giderleri 
Satınalma karşılığı 
İşletime ve onarma giderleri ve 
kira karşılıkları 

Bölüm toplamı 

Haber alma giderleri 
Yapı ve onarma işleri 

1945 
Yılı 7 ayhk 

ödeneği 
Lira 

182 000 

1 721 564 

405 500 
40 000 

445 500 

25 000 

18 000 

2 000 
5 000 

65 0Ö0 

150 000 

263 000 

413 000 

30 000 
36 500 

1946 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

312 000 

3 002 000 

730 000 
75 000 

805 000 

283 000 

30 000 

3 400 
8 000 

111 000 

257 143 

571 853 

828 996 

50 000 
100 000 

312 000 

3 002 000 

730 000 
75 000 

805 000 

283 000 

30 000 

3 400 
8 000 

111 OÖO 

257 143 

571 853 

828 996 

50 000 
100 000 

I î - Geçici olanlar 
730 Kurs giderleri 

1 öğröthıen ve yö&ĞHârö memur
ları ücretleri 5 991 10 500 10 500 

2 Kurs öğrenci yevmiyeleri 16 560 28 000 28 000 
3 Kurs öğrenci yolluğu 3 300 5 100 5 100 



__ 252 - Gümrük Muhafaza G. K. 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

731 

732 

733 

734 

735 
736 

4 Genel giderler 

Bölüm toplamı 

III - Çeşitli olanlar 
Vazife sırasında ölen subay, er 
ve memur ve hizmetlilerin teç
hiz ve tekfin ve kabir yapma 
giderleri 
1615 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yemeklik karşılığı 
3944 sayılı kanun gereğince ve
rilecek hayvan yem karşılığı 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 
Mahkeme genel giderleri 
Sigorta ve analık pirim kar
şılığı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 066 

26 917 

330 

15 000 

30 000 

11 667 
12 000 

5 443 

2 857 478 

1 800 

45 400 

560 

25 000 

50 000 

20 000 
20 000 

5 443 

5 387 799 

1 800 

45 400 

560 

25 000 

50 000 

20 000 
20 000 

5 443 

5 387 799 

Dördüncü kısım - Bo-çlar 

737 Geçen yıl borçları 10 022 15 000 15 000 
738 Eski yıllar borçları 

1 1941 - 1944 yılları borçları 3 000 5 000 5 000 
2 1928 - 1940 » » 500 800 800 

Bölüm toplamı 3 500 5 800 5 800 

Dördüncü kısım toplamı 13 522 20 800 20 800 
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KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Komutanlık kısmı toplamı 

Toplam 
Bakanlık kısmı 
Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığı kısmı 

GENEL TOPLAM 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 400 910 

138 333 

2 857 478 

13 522 

5 410 243 

4 155 544 

256 000 

Ü 387 799 

20 800 

9 820 143 

4 155 544 

256 000 

5 387 799 

20 800 

9 820 143 

2 000 194 4 035 179 3 900 705 

5 410 243 9 820 143 9 820 143 

7 500 437 13 855 322 13 720 848 
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Rapotr* 
12. XI. 1945 

Tarım Bakanlığı 1946 yılı bütçesini inceledik. ! 

1946 yılı bütçe teklifinde 1945 yılı 12 aylığına göre fazlalığın (2 000 344) liradan ibaret olduğu 
görülüyor. Gerekçede de bu rakam tasrih edilmiş bulunuyorsa da Tarım Bakanlığı 1945 yılı yedi 
aylık bütçesinin, (14 513 245) bulunmasına ve bunun oniki aylığının tutarı (.24 879 848) lira 
olarak hesap edilmesi lâzımgelirken muhtelif bölüm ve maddelerden oniki, aylık hesabiyle ve kü
surat olarak Maliyece düşürülen miktar yekûnu olan (54 655) liranın indirilmesi dolayısiyle bu 
tutar (24 879 790), olarak tesbit olunmuştur. 

1945 yık yedi aylık bütçenin kabulünden sonra B. M. Meclisince onanan 4784 sayılı Tarım Ba
kanlığı Toprak işleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu kanunu ile bu Bakanlık bütçesine ay
lık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar karşılığı olmak üzere (382 126) lira, ve genel gider
ler olarak da (240 000) lira ki, hepsi birden (622 126) lira tahsis olunduğuna, ve bunun oniki ay
lığının da (1 466 678) lira ettiğine göre Tarım Bakanlığı 1945 bütçesinin oniki aylık tutarımı 
(26 346 526) liraya ulaşması iktiza ederdi. Şuhalde 1945 yılı bütçesiyle tetkik ve kabulünüze ar-
zolunan önümüzdeki yıl bütçesi arasındaki hakikî rakam fazlalığı (533 598) liradan ibarettir. 

Tarım Bakanlığına ait olmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde 3827 sayılı kanun gereğince 
satın alınacak motorlu taşıt karşılık ve giderleri olmak üzere ve geçen yıldakinin aynı olarak 
(113 785) lira Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler 
tahsil ve yol giderleri karşılığı olarak (65) lira noksaniyle (17 900) lira, ve Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinde yapı ve imar işleri giderleri olarak da (48) lira noksaniyle (917 000) lira mevcut ol
duğuna göre Tarım Bakanlığı 1946 yılı bütçesinin doğru tutarının (27 928 809) liradan ibaret 
olduğu ve geçen yılın oniki aylığına göre yapılan doğru zammında (533 485) lira bulunduğu an
laşılır. 

Bû yıl (L) cetvelinde yapılan değişiklik fiili kadroya 39 aylıklının alınmasından ibarettir ki, 
bunun 32 si, üç 70 lik, dokuz 25 lik, altı 20 lik, onüç 15 lik olmak üzere Tarım işleri Genel Mü
dürlüğüne, 30 ar liralık olmak üzere 7 tanesi de Veteriner işleri Genel Müdürlüğüne ilişkin
dir ki, tutarı olarak konan (189 967) lira karşılık içerisine 4599 sayılı kanunun gereğince ve
rilmesi iktiza eden bir üst derece maaş farkı tutarının % 50 si hesap edilerek eklenmiştir. 

Tarım Bakanlığı 1945 yılı 7 aylık bütçesinde aylıklı fiili kadro tutarı (2 813) idi. Yukarıda adı 
geçen 4784 sayılı Toprak işleri Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu ile bu fiili kadroya 345 aylıklı 
eklenmiş olduğundan geçen yıl bütçesinin ihtiva eylediği kadro miktarı 3158 aded memurdan iba
ret bulunmuş oluyor. 

Bu yıl bütçesiyle yukarda arzedildiği gibi bir kısmı fen ve bir kısmı idare memuru olmak üzere 
39 aylıklı daha ilâve edilmiş olduğuna göre Tarım Bakanlığının genel memur yekûnu 3197 ra
kamına baliğ oluyor demektir. 

1945 yılı 7 aylık bütçesinde hizmetliler kadrosu 2003 idi. Sözü geçen Toprak Genel Müdürlüğü 
kuruluk kanunu ile bu miktara 186 hizmetli daha ilâve olunarak 2189 adedini bulmuş idi. Bu yıl 
bütçesiyle 69 hizmetli kaldırılarak onlar yerine 377 hizmetli eklenmek suretiyle (D) cetveli ye
kûnu 2497 rakamına ulaştırılmıştır. Bu ilâve olunan 308 hizmetlinin ücretlerinin tutarı ise 
(395 471) lirayı bulmaktadır. 
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Okul öğrencileri kadrosunda ise İstanbul, Bursa ve İzmir Tarım Orta Okullarında 20 şer, Tek

nik Bahçıvanlık ve Tarım Okullarında 150 şer fazlalığa karşı Seyhan Tarım Okulu kadrosunda 
10 noksanlık vardır. Şu takdirde öğrenciler kadrosu yekûnu bu yıl 850 fazlasiyle 6850 adedine 
erişiyor demektir. 

Bunlardan başka tarım orta okulları kadrolarının 20 şer adedinin yatılı öğrencilere ilişkinliği 
kaydı yanlışlıkla kaldırılmış olup ilâvesi iktiza etmektedir. ı 

(M) ve (N) cetvellerinde hiç değişiklik yoktur* ( ! 'ij i * 

Taşıt kadrosuna ise : 

Tanm G. Müdürlüğü 
D. T. İşletmeleri 
Y. T. Enstitüsü 
Toprak G. Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü 
Kombinalar 
Veteriner G. Müdürlüğü 
Haralar 

için 
» 
» 
> 
» ' 
> 
> 
> 

Kamyon 

10 

89 

1 

Kamyonet 

S 

1 

İ 

42 
4 

A r a b a 
Binek 

37 
8 

Yük 

1 
20 

30 
50 

Yukarıda yazılı motorlu ve motorsuz vasıtalar zam ve ilâve olunmaktadır. 

Bölüm ve maddelere ait diğer değişiklikler Hükümet tasarısında bildirimi» gerekçeye dayan
makta olup bunlardan tavziha muhtaç gördüklerimiz hakkındaki bilgilerimizi de aşağıda arzediyo-
ruzs 

B. ; 750 
Kira bedeli karşılığında görülen (5 000) lira noksanlık teknik tanm teşkilâtmm bazı yerlerde 

kiralık binalardan kurtanlmak suretiyle yerleştirilmiş olmalanndan doğmaktadır.. 

B. : 755 
Doğu hudutlarımızı geçen yulardan beri tehdit eden çekirge âfetine karşı alınması gereken ted

birlerin sağlanması için taşıt vasıtası eksiklerini tamamlamak üzere 5 nci madde karşılığmm 
(5 844) lira kadar artmlmasma lüzum hâsıl olmuştur.. 

B. 757 
Bu bölümün 2 nci maddesinde görülen (30 000) lira fazlalık zeytincilik işlerine verilmesi lâzım 

gelen önem ve hizmeti sağlayabilmek içindir. 

Yeni bölümler 
Yeniden açılan ve Toprak İşleri G. Müdürlüğü genel giderleri olarak üç bölüme aynlan karşılık 

yekûnu (1 085 500) liradır. Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar bölümlerindeki karşılık 
tutarı ise (1 554 931) lirayı bulmaktadır. 

T. Genel Müdürlüğünün fiili kadrosu her ne kadar bu yıl da 345 ise de bugüne kadar ancak 59 
aylıklı memur tâyin edilmiş ve hizmetlilerden de yalnız 19 kişiye vazife verilmiştir ki (D) kadrosu 
yekûnu 26 sı merkezde ve 160 adedi illerde olmak üzere Ü&6 dır. 

İşin ciddiyet ve nezaketi ve aynı zamanda mümkün olduğu kadar çabuk tatbiki gözönünde tutu
larak ona göre eleman seçilmesine ve yetiştirilmesine dikkat ve itina olunduğu anlaşılmaktadır. 

Bir an evvel işe başlamak ve bitirmek tabiî olduğuna göre bilhassa Toprak Kanununun 47 nci 
maddesi gereğince topraklandınlanlara verilecek donatma ve tesis bedeli kanlığı olarak açılacak 
fona ayrılan (500 000) lira karşılığın yeter bir miktar olarak kabulünü başlangıç olmakla beraber 
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isabetli saymak müşkül olsa gerektir. Onun için (B) cetveli genel incelemeleri sonunda gelir faz
lalığı bulunduğu takdirde adı geçen kargılığın hiç olmazsa ikimisli artırılması yerinde olur dü
şüncesindeyiz. 

B. 769 
Y. T. Enstitüsünün yiyecek giderlerine ilişkin olan 1 nci maddedeki (25 057) lira indirmenin 

gerekçesi 4668 sayılı kanun gereğince paralı yatılı öğrencilerden alınan paraların Hazineye devir 
edilmeyip kendilerinin iaşesine tahsis olunmaları dolayısiyle bu madde karşılığında görülen tasar
ruf imkânından ibarettir. 2 nci maddedeki artışın sebebi ise bu yıl Enstitüye alınan stajyer öğrenci 
sayısının 102, yani evvelki yıllara göre iki misli olmasından ileri gelmektedir. Aynı sebeplerdir ki 
stajiyer öğrenci ödeneğini taşıyan 7 nci madde karşılığı da (30 000) lira fazlasiyle (60 000) liraya 
çıkarılmıştır. 

1940 dan evvelki formül hükümleri enstitüye spor levazımı tedarikine imkân verirken sonraları 
yapılan değişiklik yüzünden temin olunamıyan bu levazımdan elyemv eksilmiş ve kısmen de eskimiş 
olanlarının yerlerine kouabilmelerini sağlamak üzere formülün «diğer giderleri» kısmının 2 nci 
maddesine «ve spora ilişkin malzeme, demirbaş satmalına ve tamirleri» fıkrasının ilavesi dileği ile
ri sürülmüş ve bu dilekte öğrencilerin şen ve esen olarak yetişmeleri bakımındın yerinde görülmüş
tür. 

B. 791: 
Yapı işleri henüz bitmemiş olan 4 teknik tarım ve 2 teknik bahçıvanlık okullar'yle köy teknik 

merkezleri yapılarına sarfedilmek üzere bu yıl istenilen ödenek tesisler bölümün muhtelif maddele
rinde (4 723 000) olarak tetsbit olunmuştur. 

Yükseli komisyonun takdir ve tasvibine arzohmur. 

Mardin Milletvekili 
R. Erten 

Yozgad Milletvekili' 
A. Sungur 



Tanm Bakanlığı - m -

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bilinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

740 
741 

742 

743 

744 
745 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

Bölüm toplamı 

Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 

I I - Başka haklar ? 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

3 104 

2 617 714 
2 910 

2 620 624 

838 649 
290 

75 470 

914 409 

3 220 

70 980 

76 000 
5 000 

15 000 
10 000 

579 810 

685 810 

4 298 147 

5 320 

5 262 231 
5 000 

5 267 231 

1 902 721 
500 

129 116 

2 032 337 

5 000 

131 750 

145 300 
8 000 

25 000 
15 000 

1 182 940 

1 376 240 

8 817 878 

5 320 

5 262 231 
5 000 

5 267 231 

1 902 721 
500 

129 116 

2 032 337 

5 000 

131 750 

145 300 
8 000 

25 000 
15 000 

1 182 940 

1 376 240 

8 817 878 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

746 

747 

418 
749 

İkinci kısım, - Yönetim gider
leri 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

3 790 
4 722 
2 700 
5 000 
6 500 

22 712 

9 330 
22 000 
3 500 

13 400 
7 000 

55 230 

10 000 

93 680 

8 500 

6 490 
9 084 
4 000 
8 000 

11 100 

38 674 

15 900 
37 700 
6 000 

22 900 
12 000 

94 500 

17 000 

132 525 

17 000 

6 490 
9 084 
4 000 
8 000 

11 100 

38 674 

15 900 
37 700 
6 000 

22 900 
12 000 

94 500 

17 000 

132 525 

17 000 

Bölüm toplamı 102 180 149 525 149 525 

750 Kira karşılığı 35 000 55 000 55 000 
751 Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 3 200 5 400 5 400 
2 Başka taşıtlar 11 600 20 634 20 634 

Bölüm toplamı 14 800 26 034 26 034 
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1945 1946 yıh için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

755 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

I I - özlük olanlar 
752 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 40 800 80 000 80 000 
2 Geçici görev yolluğu 52 500 90 000 90 000 
3 Müfettişler yolluğu 20 400 34 900 34 900 
4 Yabancı memleketlere gönderi

lecekler yolluğu 4 950 8 400 8 400 

Bölüm toplamı 118 650 213 300 213 300 

753 Giyecekler 2 000 8 000 8 000 
754 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi gedirleri ve yol
lukları 6 500 15 000 15 000 

ikinci kısım toplamı 367 072 617 033 617 033 

1 
2 

3 
4 
5 

Tarımsal savaş işleri 
Savaş genel giderleri 
Merkez savaş enstitüsü ve sa
vaş istasyonları 
Mersin fümigatuvarı 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

535 000 

20 000 
5 000 

90 000' 
11 000 

661 000 

800 000 

30 000 
8 000 

150 000 
24 700 

1 012 700 

800 000 

30 000 
8 000 

150 000 
24 700 

1 012 700 

756 Tarla tarımı, ıslah, deneme, 
üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 

1 Genel giderler 193 000 325 549 325 549 
2 Kimyevi gübre denemeleri ge

nel giderleri 
3 Kamulaştırma işleri 
4 Geçici görev yolluğu 

3 000 
110 000 

7 000 

5 000 
200 000 
12 000 

5 000 
200 000 
12 000 
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B. 

757 

768 

759 

760 

^2 

. 
M. 

5 
6 

1 

2 
3 
4 
0 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

1 
2 
3 

— farım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Hayvan yemi ve yağ nebatları 
genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Bahçe tarımı işleri (bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları ve çay) 
Bahçe tarımı işleri ve kurum
ları 
Zeytin işleri 
Kamulaştırma işleri 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bolüm toplamı 

Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcı
lık işleri 
Ipekböcekçilik 
Tavukçuluk ve arıcılık 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme ye imal işleri 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Pamuk işleri 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

7-500 

0 

320 500 

453 000 
35 000 
80 000 
32 000 
10 000 

610 000 

16 000 
29 000 
5 500 
1 500 

52 000 

125 000 
5 000 

130 000 

56 300 
16 600 
8 750 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 800 

52 800 

608 149 

761 000 
90 000 
50 000 
50 000 
17 000 

968 000 

37 100 
40 000 
9 400 
2 500 

89 000 

130 000 
8 500 

138 500 

104 870 
20 000 
15 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

12 800 

52 800 

608 149 

761 000 
90 000 
50 000 
50 000 
17 000 

968 000 

37 100 
40 000 
9 400 
2 500 

89 000 

130 000 
8 500 

138 500 

104 870 
20 000 
15 000 

Bölüm toplamı 81 650 139 870 139 870 



B. 

761 

M. 

1 

2 

Tanm Bakanlığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Tohum temizleme evleri 
Tohum temizleme evleri genel 
giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

279 320 
12 000 

291 320 
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1946 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Ldra Lira 

. 225 000 225 000 
20 500 20 500 

245 500 245 500 

762 Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri, hastaneler, bakteriyoloji evi 
ve serum kurumlan ve lâbora-
tuvar kurma ve yönetim işleri 
giderleri 

1 Genel giderler 93 000 160 000 160 000 
2 Bakteriyoloji ve serum kurum

ları ve lâboratuvarları 85 000 . 185 000 185 000 
3 Hayvan tazminatı karşılığı 20 000 177 000 177 000 
4 Veteriner gereç ambarı 9 000 15 000 15 000 
5 Geçici görev yolluğu 110 000 200 000 200 000 
6 Taşıt giderleri 2 000 15 000 15 000 
7 Kamulaştırma işleri 3 000 1 000 1 000 

>r*î. 

Bölüm toplamı 322 000 753 000 753 000 

763 Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri giderleri 

1 Aygır depoları 295 477 490 000 490 000 
2 Koyun ve kürk hayvanları ve 

numune ağılları ' 12 000 12 000 12 000 
3 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

kurumları 155 000 310 000 310 000 
4 İhsa ve organizasyon 3 000 5 000 5 000 
5 Kamulaştırma işleri 35 000 70 000 70 000 
6 Geçici görev yolluğu 20 000 34 000 34 000 
7 Taşıt giderleri 2 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 522 477 925 000 925 000 

764 Merinos işleri giderleri 
1 Genel giderler 110 000 170 000 170 000 
2 Geçici görev yolluğu 8 000 8 000 8 000 
3 Taşıt giderleri 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 123 000 183 000 183 000 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira, Lira Lira 

Okullar ve kurslar genel gi
derleri 

1 Orta tarım okulları 220 000 377 000 • 377 000 
2 Teknik tarım okulları 500 000 1 219 000 1 219 000 
3 Teknik bahçıvanlık okulları 189 000 750 000 750 000 
4 Tarım âlet ve makineleri uz

manlık okulu ve makinist okul
ları 58 000 99 400 99 400 

5 Tarım kursları ve köy eğit-

6 
7 

8 
9 

10 
11 

1 

2 

menleri 
Tarımsal muhasebe kursu 
Hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları 
Veteriner kursları 
Kamulaştırma işleri 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Toprak İşleri Genel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 
Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri gi
derleri 
Kamulaştırmalarda peşin tedi
ye edilecekler karşılığı 
4753 sayılı kanunun 47 nci mad
desi gereğince açılacak fon 

Bölüm toplamı 

15 000 
6 000 

30 000 
1 

20 000 
12 000 
20 000 

1 070 001 

0 

0 

0 

0 

35 700 
10 000 

80 000 
7 000 

34 000 
20 000 
34 000 

2 666 100 

475 000 

25 000 

500 000 

525 000 

35 700 
10 000 

80 000 
7 000 

34 000 
20 000 
34 000 

2 666 100 

475 000 

25 000 

500 000 

525 000 

Yazı, tercüme, yayım, filim, 
etüt ve propaganda işleri gi
derleri 

1 Yazı, tercüme, yayın, filim ve 
propaganda genel giderleri 

2 Etüt genel giderleri 
3 îç fuarlar genel giderleri 
4 Geçici görev yolluğu 

0 
0 
0 
0 

55 500 
20 000 

5 000 
5 000 

55 500 
20 000 

5 000 
5 000 

Bölüm toplamı 0 85 500 85 500 



Tanm Bakanlığı — 2 6 * -
1945 1946 yıh için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yüksek Tanm enstitüsü gi
derleri 

1 Yiyecek giderleri 256 700 415 000 415 000 
2 öğrenci, stajiyer öğrenci yiye

cekleri, dersane, yatakhane ve 
mutfağın ilişkin genel gereç, 
döşeme ve demirbaş karşılık 
ve giderleri 

3 Yönetim giderleri 
4 Telif ve yayım işleri 
5 Memur ve hizmetlilerle öğren

ci ve tedris heyeti yollukları 
6 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 
7 Stajiyer öğrenci ödeneği 
8 Muhtaç öğrenci harçlığı 
9 Onarma ve su kurmaları 

10 Enstitü laboratuvarlan ve tat
bikat bahçeleri malzeme ve iş
letme giderleri 157 500 270 000 270 000 

11 Karasığır tecrübesi için Dev
let Tarım İşletmeleri kurumu-

12 
13 

72 800 
54 250 
11 660 

17 500 

5 830 
17 500 
4 660 
5 830 

130 000 
93 000 
20 000 

25 000 

10 000 
60 000 
8 000 ' 
10 000 

130 000 
93 000 
20 000 

25 000 

10 000 
60 000 
8 000 
10 000 

na verilecek tazminat 
Başka giderler 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

II - Geçici olanlar 
1682 sayılı kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek za
rar karşılığı 

12 000 
32 630 
8 750 

657 610 

4 400 

1 
40 000 
15 000 

1 096 001 

7 500 

1 
40 000 
15 000 

1 096 001 

7 500 

İÜ - Çeşitli olanlar 
Yazı, tercüme, yayın ve propa
ganda işleri 37 927 0 0 
4291 sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem karşılığı 18 000 30 000 30 000 
Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 40 000 68 000 68 000 



— 

B. 

773 

774 

775 

266 

M. 

1 
2 

—• ' Taran Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

3437 sayılı Tütün Tekeli Ka
nununun uygulama giderleri 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 
Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluklar ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1 650 

1 750 

22 000 
2 900 

24 900 

1946 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

45 251 
1 

45 252 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 

45 251 
1 

45 252 

776 îç ve dış kongreler ve teknik 
toplantılar genel giderleri 870 1 1 

777 Tanm sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 1 1 i 

778 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 18 000 30 000 30 000 

779 Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 5 000 5 000 5 000 

780 özel yönetim bütçelerini ince-
liyecek Tanm Bakanlığı tem
silcisi ücreti 540 840 840 

381 Staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yolluk ve 
başka gerekli giderleri ve ay
lıkları tutarı öğrenci ödeneğin
den az olanlara verilecek fark 13 000 75 000 75 000 

782 

0 

1 
2 

1 
2 

Küçük su ve gezici arteziyen 
işleri 
°^nel giderler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Köy etüdleri işleri 
G-enel giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

12 000 
2 500 

14 500 

14 580 
4 660 

19 240 

20 000 
4 200 

24 200 

0 
0 

0 

20 000 
4 200 

24 200 

0 
0 

0 



Tarnn Bakanlığı - 2 6 ? - -

ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Köy teknik merkezleri kamu
laştırma karşılığı ve giderleri 3 000 3 000 3 000 
4481 sayılı kanun gereğince sa-
tmalınacak makine, âletler, 
ilâç ve gereç satmalma gider
leri 35 000 40 000 40 000 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 41 932 71 000 71 000 

Üçüncü kısım toplamı 5 121 268 10 314 114 10 314 114 

Dördüncü kısmı - Borçlar 

Geçen yıl borçları 19 358 14 594 14 594 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçlaıı 

1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar ^ . . • , _ % <X 

Haralara yardım 1 152 000 1 960 000 1 960 000 
îç fuarlara yardım 2 900 0 0 

1 500 
200 

1 700 

21 058 

21 205 
300 

21 505 

36 099 

21 205 
300 

21 505 

36 099 

Beşinci kısım toplamı 1 154 900 1 960 000 0 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Sermayeler 
Tarla tarım döner sermayesi 
Tavukçuluk döner sermayesi 
Kauçuk bitkileri döner serma
yesi 

40 ÖÖÛ 
4 000 

20 000 

30 000 
6 000 

20 000 

30 000 
6 000 

20 009 



m — 

M. 

İ'arım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

4 Sığır yetiştirme döner serma
yesi 

5 Merinos döner sermayesi 
6 Okullar döner sermayesi 

Krediler 
1437 sayılı kanun gereğince ve
rilecek avans 
4291 sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı 
Tarım öğretmenleri hayvan ve 
binek takım avansı 

Bölüm toplamı 

Tesisler 
Teknik tarım okulları yapımı 
Teknik bahçıvanlık okulları 
yapımı 
Köy teknik merkezleri yapımı 

Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

10 000 
190 000 

5 000 

Bölüm toplamı 269 000 

5 800 

3 000 

15 000 

23 800 

961 000 
247 000 

3 258 000 

3 550 800 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 
290 000 
8 000 

374 000 

9 000 

4 000 

25 000 

38 000 

20 000 
290 000 
8 000 

374 000 

9 000 

4 000 

25 000 

38 000 

2 050 000 3 100 000 3 100 000 

1 200 000 
423 000 

1 200 000 
423 000 

4 723 000 4 723 000 

5 135 000 5 135 000 

4 298 147 8 817 878 8 817 878 

367 072 617 033 617 033 

5 121 268 10 314 114 10 314 114 

21 058 36 099 36 099 

1 154 900 1 960 000 1 960 000 

3 550 800 5 135 000 5 135 000 

GENEL TOPLAM 14 513 245 26 880 124 26 880 124 
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Rapor 
28 .XI . 1945 

Ulaştırma Bakanlığının 1946 yılı bütçesi incelendi. Bütçenin geçen seneki yedi aylık tutarı 
(1 587 953) lira olduğuna göre yıllık baliği olan (2 722 205) liraya nispetle bu seneki yekûnu 
(319 114) lira fazlasiyle (3 041 319) lirayı bulmaktadır. 

Öütçenin çeşitli bölüm ve maddelerinde yapılmış olan değişiklikler hulâsa olarak bağlı cetvelde 
gösterilmiş ve bu değişikliklerin sebepleri Hükümet gerekçesinde açıklanmış olduğundan başkaca-
izahat dercine lüzum görülmemiştir. 

(L) Cetveli yoktur. 

Nakü vasıtaları kadrosunda ilâve yoktur. 

(D) cetvelindeki değişiklik bazı ücret zamları ve kadroya yeni hizmetler ilâve ve tenzilidir. İlâve 
edilen hizmetler adedi Hükümet gerekçesinde gösterildiği veçhile 120 ve kaldırılan hizmetlerde 40 
olduğuna göre 80 ilâve vardır. Bu ilâvelerin sebepleri bütçe gerekçesinde açıklanmıştır. 

763 ncü bölümün birinci memurlar aylığı maddesindeki artışın (91 642) lirasının Yüksek Mec
liste bulunan denizci yetiştirme kanunu tasarısının iltizam ettiği aylık ve olağanüstü zammı karşıla
mak maksadı ve bütçenin kabulünden evvel Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olabileceği ümidi ile 
konulduğu anlaşılmıştır. Bu hususu Komisyonun takdirine bırakırız. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin genel esasları ve ulaştırma siyaseti İktisat ve Ticaret Bakanlık
ları bütçeleri ile birlikte ve Komisyon halinde incelenmiş olup ayrı bir rapor mevzuu olduğu ci
hetle burada tekrar bu esaslardan bahsedilmemiştir. 

Raportörler 
Edirne Milletvekili İstanbul Milletvekili İzmir Millet Vekili Kütahya Milletvekili 

Mahmut Nedim GündüzcUp Hüsnü Kortel Münir Birsel Hâmid Pekcan 
Jtize Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Tahsin Bekir Balta Hazım AUf Kuyucak 



ulaştırma Bakanlığı — 271 — 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödendi ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

792 
793 

794 

795 

796 

1 
2 

1 
2 
3 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

Bölüm toplamı 

Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 
Geceleri vazife gören liman 
memurları ücreti 

3 104 

417 410 
1 750 

419 160 

76 785 
875 

0 

77 660 

700 

5 833 

5 320 

852 281 
3 000 

855 281 

221 307 
1 500 
8 560 

231 367 

1 200 

15 000 

5 320 

852 281 
3 000 

855 281 

221 307 
1 500 
8 560 

231 367 

1 200 

15 000 

II - Başka haklar 
797 Geçici tazminat 
798 4178, 4598 ve 4599 sayılı ka

nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

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

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

24 598 38 000 38 000 

18 000 
1 

5 000 
3 000 

70 000 

96 001 

627 056 

30 000 
1 

8 500 
5 000 

126 000 

169 501 

1 315 669 

30 000 
1 

8 500 
5 OÖO 

126 000 

169 501 

1 315 669 



— 272 — 

B. M. 

Ulaştırma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1946 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

îhinci hısım- -Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

Bölüm toplamı 44 951 

803 Kira karşılığı 
804 Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 
2 Başka taşıtlar 

6 500 

3 966 
2 508 

Bölüm toplamı 6 474 

83 823 

12 250 

6 800 
4 300 

11 100 

799 

800 

801 
802 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

3 500 
2 917 
2 159 
3 500 
3 500 

15 576 

2 917 
8 750 
2 333 
7 000 
4 958 

25 958 

7 000 

27 951 

17 000 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
20 000 

4 000 
8 000 
8 500 

45 500 

15 122 

43 823 

40 000 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
20 000 

4 000 
8 000 
8 500 

45 500 

15 122 

43 823 

40 000 

83 823 

12 250 

6 800 
4 300 

11 100 



B. 

805 

806 
807 

M. 

1 
2 
3 
4 

""" Ulaştırma 

Ödeneğin çeşidi 

I I - özlük olanlar 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici'görev'yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketlere gönde
rilecekler yolluğu 

Bölüm toplamı 

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

İkinci kısım toplar ı 

Bakanlığı 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

5 250 
10 500 
10 791 

2 917 

29 458 

26 653 

3 166 

165 736 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 000 
18 000 
20 000 

6 000 

53 000 

42 000 

5 400 

294 895 

- 2 7 3 — 
ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

9 000 
18 000 
20 000 

6 000 

53 000 

42 000 

5 400 

294 895 

Üçüncü kiKinı - D (tire hizmet 
leri 

I - Sürekli olanlar 
808 Liman ve kıyı hizmetleri 

1 Mayın yoketme giderleri 
2 Limanları temizleme, tarama 

ve mendirek giderleriyle şa
mandıra yaptırma, yerine gö
türme ve koyma, bakım ve 
onarma giderleri 

3 Limanlarda kıyılardan verile
cek Uluslararası işaret malze
me ve vasıtalarım kurma, sa
tmalına, onarma ve başka gi
derleri 

4 Gemilerin süratini belirtmek 
üzere kurulacak ölçülü mil is
tasyonu genel giderleri ve bina 
ve arsa kamulaştırma karşılığı 

5 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

37 333 

34 350 

500 

1 
3 500 
75 684 

64 000 

61 702 

850 

1 
6 000 

132 553 

64 00* 

(il 702 

850 

1 
6 000 

132 553 



— 274 — *~ Ulaştırma Bakanlığı 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi JJ™ Lira Lira 

810 

809 Liman idarelerinin deniz taşıt
ları giderleri 

1 Liman idarelerinin deniz taşıt
ları satınalma, yaptırma, işlet
me, onarma, bakım, kızağa 
çektirme giderleri, kızak kar
şılıkları 18 666 32 000 82 000 

2 Liman başkan ve memurları
nın vazife ile gemilere gidip 
gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri * * 5 833 10 000 1.0 000 

Bölüm toplamı 

Yüksek Deniz Ticaret okulu 
giderleri 

1 Genel giderler 
2 Deniz taşıtları satınalma kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

24 499 

207 08() 

2 917 

210 003 

42 000 

420 000 

5 000 

425 000 

42 000 

420 000 

5 000 

425 000 

811 Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tınalma ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğüne 463 400 794 400 794 400 

812 

813 
814 
815 

I I - Çeşitli olanlar 
Resim, fen âletleri ye malzeme
leri ve fotoğraf makina ve mal
zemesi satınalma ve onarma 
giderleri 
Yayım ve propaganda giderleri 
Ziyafet giderleri 
Yabancı uzman, tercüman ve 
memurlar 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

1 750 
4 083 

583 

1 
1 

2 

3 000 
9 000 
1 500 

1 
1 

2 

3 000 
9 000 
1 500 

1 
1 

2 



Ulaştırma Bakanlığı — 275 — 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Onarma işleri 1 166 3 OOO 3 000 
4644 sayılı kanun gereğince 
Ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 5 250 9 300 9 300 

Üçüncü kısım toplamı 786 420 1 419 755 1 419 755 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 villan borçlan 
1928 - 1940 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

6 000 

2 625 
116 

2 741 

8 741 

8 000 

2 800 
200 

3 000 

11 000 

8 000 

2 800 
200 

3 000 

11 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

627 056 

165 736 

786 420 

•8 741 

1 587 953 

1 315 669 

294 895 
1 419 755 

11 000 

3 041 319 

1 315 669 

294 895 

1 419 755 

11 000 

3 041 319 





26 - Ticaret Bakanlığı 



Rapor 
28 . XI. IMS 

Ticaret Bakanlığı İ946 bütçe tasarısı üzerinde yapılan incelemenin neticesi aşağıda arz ve izah 
olunmuştur : 

Bakanlığın 1946 yılı bütçesi, İ945 yılı yedi aylık bütçesiyle kabul edilmiş olan Ödenekler tu
tarının 12 aylığına nazaran (43 300) lira fazla olarak (2 166 095) liradır. 

İki bütçenin tertipleri arasında yapılan karşılaştırmada görüleceği üzere, bazı tertipler için 
geçen sene kabul olunan ödeneklerden yeni yıl bütçesinde azaltmalar yapılmış ve böylece elde 
olunan (49 686) lira dahi ödenekleri arttırılan tertiplere zammedilmiştir. Bu suretle 1946 yılı 
bütçesinde zam görmüş olan tertiplerin başında «Memurlar aylığı ve temsil ödeneği» gelmekte
dir ki, geçen yılın 12 aylığına nazaran (2 982) lira bir fazlalık göstermekte ve Hükümet mucip 
sebepler lâyihasında da beyan olunduğu veçhile, harbin sona ermesiyle sulh devresine girilmekte 
olduğundan, dış ticaretimizin geliştirilmesi bakımından lüzum ve ihtiyaç görüldükçe yeniden bazı 
yabancı memleketlere gönderilmek üzere «L» cetvelinden 3 ateşelik, 4 ateşe kâtipliği ye merkezde 
dış ticaret kadrosuna ait 12 memurluğun fiili kadroya alınmasından ileri gelmektedir. 

792 nci bölümün birinci maddesini teşkil eden «hizmetliler ücreti» ödeneği de yeni ihtiyaçları 
karşılamak üzere (D) cetveline yeniden 7 kadronun ilâvesinden ve bugünkü hayat şartları itibara 
alınarak bazı hizmetlilerin- işleri başında kalmalarını veya daha ehil olanlarla işlerin görülme
sini temih için mevcut kadro dâhilinde yalnız aylıklarının az miktarda artırılmasından dolayı 
geçen yılın 12 aylığına nispetle (7 996) liralk bir zam görmüş bulunmaktadır. Mucip sebeplerine 
göre bu ödeneklerin kabulünü Komisyonun yüksek takdirine arzederiz. 

Arzulunun bu iki tertibin kadroiarmdaki değişiklikler dolayısiyle «Geçici tazminat» maddesine 
ı.l 800) lira, «aynı yardım» a (1 283) lira ve Ticaret a tepelikleri «Genel giderler» maddesine de 
(9 335) lira zam olunmuştur. 

(lene sulh devresine geçilmekte olması sebebiyle gelecek sene Balkan memleketlerinde açılacak 
sergilere katılabilmemizi tem inen geçen yıllar içinde yalnız tertibi muhafaza edilmiş olan «Hükü
metçe iştirakine karar verilecek dış sergiler» maddesine (25 000) lira ve 2834, 3018 sayılı kanunlar 
gereğince kurulmuş bulunan Tarım Satış Kooperatiflerinden bazılarına lüzum duyulan yardımın 
yapılabilmesi için 813 ncü bölüme (40 000) lira ödenek konmuştur ki Bakanlığın hizmet ve görev
leri itibariyle kabulü muvafık olacağı kanaatin a varılmıştır. 

Bakanlık bütçesinin sair bölüm ve maddelerine ait ödeneklerde geçen seneki rakamlara göre 
kayde değer bir değişiklik görülmemiştir. Ancak «Hizmetlilerin % 5 emekli keseneği» karşılığı 
olmak üzere 808 nci bölüme konmuş bulunan (10 000) liranm kadroya göre yapılan hesaba göre 
(3 0Q0) lira fazla olduğu ve 811 nci «Geçen yıl borçları» bölümüne (6 000) lira ödenek konmuş ise 
de (3 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu iki bölümden üçer bin lira indirmek lâzım gel
mektedir. 

(L) cetvelinden fiili kadroya alman kadrolarla (D) cetvelinde yapılan değişiklikler ekli (1) nu
maralı listede gösterilmiştir. 

Raportörler 
Edirne Milletvekili İstanbul Milletvekili 

) _. Mahmut Nedim Gündüzalp Hüsnü Kort el 
• ^ * izmir Milletvekili Kütahya Milletvekili 

\ . ' > > . 4 Münir Birsel Hâmid Pekcan ' •"*} 
Rize Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Tahsin Bekir Balta Hazım Atıf Kuyucuk 



1 numaralı liste 

(L) cetvelinden çıkarılan kadrolar 

Ticaret ateşesi J 
I Z 60 

Ataşelik kâtibi j 2 ^ 

Huk. Müş. Yardımcısı 
Aktüer 

Dış Tic. Raportörü 

îller kontrolörü 
Mütercim 

1 
2 

( 3 
i ı 

4 
1 

12 

60 
80 
50 
60 
50 
50 

<M 

B) 

(D) cetvelinde yapılan değişiklikler 

İlâveler : 

Marangoz 
Kaloriferci 
Daktilo 
Gece bekçisi 
Odacı 
Ücret artırımları : 
Daire Müdürü ve şoför 
Elektrikçi 
Daktüo 
Şoför (Servis arabası) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
3 

2 
2 
3 
1 

Aylığı 

140 
140 
120 
50 
40 

140 
100 
100 
75 

dan 
den 
den 
den 

170 
140 
120 
100 



Ticaret Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek re benzeri özlük haklar 

1 - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memıııiaı' aylığı ve temsil öde
neği 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

3 104 

684 850 
1 169 

686 019 

88 534 
1 

88 535 

5 320 

1 177 010 
2 000 

1 179 010 

159 768 
1 

159 769 

5 320 

1 177 010 
2 000 

1 179 010 

159 768 
1 

159 769 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 
Gocuk zammı 
Yakacak" zammı 
i)o.^!tıı yardımı 
Ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

38 900 67 968 67 968 

14 750 
500 

5 000 
3 500 

61 320 

85 070 

901 628 

25 285 
850 

8 500 
6 000 

106 920 

147 555 

1 559 622 

25 285 
850 

8 500 
6 000 

106 920 

147 555 

1 559 622 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 30lı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

IL ı w i n < m » ı • - • ı » • ı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

829 
830 

Bölüm toplamı 47 300 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 
2 Başka taşıtlar 

19 300 

2 625 
730 

Bölüm toplamı 3 355 

76 416 

33 093 

4 5Q0 
2 250 

6 750 

825 

826 

827 
828 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydmlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta, telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

3 850 
3 500 
2 100 
2 920 
3 560 

15 930 

2 625 
2 920 
1 460 
1 750 
2 330 

11 085 

3 500 

25 140 

22 160 

6 600 
6 000 
3 600 
5 000 
6 000 

27 200 

4 500 
5 000 
2 500 
3 000 
4 000 

19 000 

6 000 

38 416 

38 000 

6 600 
6 000 
3 600 
5 000 
6 000 

27 200 

4 500 
5 000 
2 500 
3 000 
4 000 

19 000 

6 000 

38 416 

38 000 

76 416 

33 093 

4 500 
2 250 

6 750 



Ticaret Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - özlük olanlar 

1 
2 
3 
4 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memlekeler yolluğu 

Bölüm toplamı 

7 589 
19 600 
40 000 
2 970 

70 159 

13 000 
33 600 
67 878 
5 100 

119 578 

13 000 
33 600 
67 878 
5 100 

119 578 

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

7 230 

5 875 

12 400 

10 000 

12 400 

10 000 

îkinci kısım toplamı 183 734 310 437 310 437 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Sergi ve kongreler giderleri 
Hükümetçe katılmasına karar 
verilecek dış sergiler 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
iç kongrelerin ve resmî mahi
yette toplantıların tesis, idare, 
ağırlama ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Ziyafet giderleri 

1 

1 

1.750 

1 752 

1 750 

25 000 

1 000 

1 500 

27 500 

3 000 

25 000 

1 000 

1 500 

27 500 

3 000 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı 
için makine, âletler, edevat ve 
ecza satmalma ve onarma gi
derleri 5 840 10 000 10 000 



îicaret bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Ticaret ateşelikleri giderleri 
Genel giderler 
Sürekli ve geçici görev yolluk
ları 

Bölüm toplamı 

1945 
Yıh 7 ayhk 

ödeneği 
Lira 

35 000 

23 330 

58 330 

- a f t a -
1946 yılı için 

Hükümetçe Koalisyonca 
istenen 
Lira 

69 335 

40 000 

109 335 

kabul edilen 
Lira 

69 335 

40 000 

109 335 

II - Geçici olanlar 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar-
şılığı 
Yazı, yayım ve propaganda gi
derleri 
Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 

Üçüncü kısım toplamı 

5 833 

13 413 

1 575 

88 493 

10 000 

22 000 

2 700 

184 535 

7 000 

22 000 

2 700 

181 535 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1941 - 1944 yılları borçları 
1928 - 1940* » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

6 781 6000 6 000 

1 859 
1 

1 860 

8 641 

3 000 
1 

3 001 

9 001 

3 000 
1 

3 001 

9 001 

Beşinci kısım - Yardımlar 

2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu kurumların yönetim gi* 
derlerine yardım 
Ticari haberler alma için yâr
dım 5800 

40 000 

10 000 

40 000 

10 000 



ödeneğin çeşidi 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yıh iğin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

3827 sayılı kanun gereğince alı
nacak motorlu taşıt iğin Ma
liye bütçesine aktarılacak olan 0 2 500 

İzmir Arsıulusal Fuarına yar
dım 50 000 50 000 50 000 

Beşinci kısım toplamı 55 801 100 000 100 000 

901 628 

183 734 

88 493 

8 641 

55 801 

1 559 622 

310 437 

184 535 

9 001 

100 000 

1 559 622 

310 437 

181 535 

9 001 

100 000 

GENEL TOPLAM 1 238 297 2 166 095 2 160 595 



27 - Çalışma Bakanlığı 



Rapor 
24 . XI . 1945 

İncelenmesi Komisyonca tevdi buyrulan Çalışma Bakanlığı 1946 bütçe tasarısı üzerindeki çalış
maların sonucu, özet halinde aşağıda arz olunmuştur. 

I - Kanunu ve görevleri bakımından: 

Bu Bakanlığın geçen yıl yürürlüğe giren 22 . V I . 1945 tarihli ve 4763 sayılı kanunla kurulduğu 
malûmdur. Bu kanunla Bakanlığa en başta iş dairesi olmak üzere başka başka bakanlıklara bağlı 
bir kısım iş ve görevler verilmiş ve esas kuruluş kanunu ile işi, pek isabetli olarak geçirilecek dene
me ve incelemelerin sonuna bırakılarak, yeniden sadece, 

— özel Kalem 
— Teftiş Kurulu 
— Hukuk Mşavirliği 
— Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlığı 
— özlük işler ve Kütük Müdürlüğü 
— Seferberlik 
— Kâğıt işleri 

gibi zarurî bir kaç yeni kuruluşla yetinilmişti. 

Aradan altı aylık bir deneme ve araştırma devresi geçmiş bulunmakta ve Bakanlığın gerek daha 
evvel iş dairesince yapılmış ve toplanmış müşahade ve etüdler gerek kendisinin tamamladığı ve ek
lediği bilgi ve görüşlerle bu Bakanlığa ilk gerekli çehreyi vermek istediği; 

1. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri; 

2. — Sosyal hizmetler kurumu kuruluş ve görevleri; 

3. — I§ ve işçi bulma kurumu kuruluş ve görevleri; 
konuları üzerine birer kanun tasarısı da hazırladığı ve bunların Büyük Millet Meclisine sunulmak 
üzere oldukları da görülmüştür. Bu bakanlığın bütün çalışmalarının, bizde öz bünyemiz ve çeşitli 
bakımlardan bu bünyeye millî birlik ve prensiplerimiz içinde verilmesi gereken sıhhatli hal ve geli
şim bakımlarından özel bir önem ve değeriolduğu ve olacağı tabiîdir. «Türkiye Türkiye'ye benzer» 
temel düşüncesi, en çok ve en mutlak surette ve bu alanda aşikâr bir gerçek olduğu ve hele bizde 
bir uzlaştırma (Conciliation) amacı ve bu amacın doğurduğu düşünce ve kuruluşların batıda orala
rın tarih ve inkişafiyle ilgili mânasiyle asla mevcut ve bahis mevzuu olmadığı ve olmaması lâzım-
geldiği daima esas olarak hatırlanmak lâzımdır. Bu itibarla en hayırlı ve isabetli bir hareket olarak 
Bakanlığa, yurdumuz içindeki durumu yurdumuza ait özelliklerde millî dâvalar ve prensipler için
de mümkün olduğu kadar esaslı ve arasız bir tetkike tâbi tutmakta devam etmesi ve bir çok mem
leketlerdeki ekonomik duraklama, gerileme ve yıkıntıların kendi mevzuu ile ilgili görülmüş sebep
leri üzerinde incelemeler yapılması sağlanabilir. Bu anadüşünce bakımından arada hiçbir ayrılık 
görmemiş olduğumu da kaydı bir ödev sayarım. 

tî - 1946 bütçe tasarısı bakımından Çalışma Bakanlığının 1946 bütçe tasarısı toplamı, 1945 
bütçesinin 12 aya iblâğ suretiyle mefruz toplamına nazaran (1 760 000) lira fazlalık göstermekte
dir. Bu fazlalıkların sebepleri şunlardır: 

1. — Yeni Teşkilât Kanunu tasarısının gerektirdiği aylıklı ve hizmetli kadroları gerekse yönetim 
DMsrailari olarak (578 559) lira, 
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2. — Keza tasarı halinde ve henüz Meclise gelmemiş bulunan Sosyal Hizmetler Kurumu masrafı 

olarak (400 000) lira, 

3. — Keza tasarı halindeki îş ve îşçi Bulma Kurumu masrafı olarak (300 000) lira, 

Mütebakisi de bu kuruluşlar ve Bakanlığın gerektirdiği giderler olarak mevzu bulunmaktadır. 

Her ne kadar kurulmuş olan Bakanlığın bu gibi kuruluş ve gerekli tesislerle taazzuv etmiş bir 
hale getirilmesi zaruri ise de, bu giderlerin istinad ettikleri esasların henüz tasan halinde bulunmala
rı aşağıdaki mülâhazaları da gözden geçirmeği gerektirmiş bulunmaktadır. 

a) Gerçek ve samimî bütçe prensip ve mülâhazalan bakımından henüz katî şekli ilgili encü
menler ve Meclis Umumî Heyetinden geçerek kanııniyet ve katiyet kesbetmemiş hizmetler için bütçede 
ödenek kabulü isabetli bir iş olarak mütalâa edilemez. 

b) Bahis mevzuu tasarılar kısmen veya tamamen kabul edilmemek hallerinde bu ödeneklerin 
sarf edilmeyerek Bütçe tasarrufları meyanmda kalması tabiî olmakla beraber, her sahada çeşitli ihti
yaç ve hizmet mevcut ve bahusus Umumî Muvazene açıklı iken bu şekilde nevama kapalı tasarruf 
suretiyle bir miktar gelirin ayrılmış olması Bütçe nazariye ve tatbikatiyle telif edilemez. 

C) Bütçe açıklı olmasa dahi yine bütçe hukuku bakımından ve Meclisin bütün ilgili Encümen
lerine ve Umumî Heyetine ait bulunan bir hakkıBütçe Encümeninin hiç değilse hakikati tebarüz 
ettirmeden ve açıkça ifade etmeden kabul etmesi doğru olamaz. 

Diğer taraftan : 

Bütçe Encümenince bu kabîl tahsisatın kabulü için iki yıl evvel benim muhalefetimle ve ekseri
yetle verilmiş bir prensip karan mevcut bulunmakta ve hakikaten bir hal şekline bağlanması gerek
mekte olduğuna nazaran bu husustaki karan Yüksek Komisyonun Umumî Heyetine terki zaruri gö
rüyorum. 

Bu mülâhazalarla tasarıyı Komisyonun Yüksek takdirine sunuyorum. 

Raportör 
Manisa Milletvekili 

Faik Kurdoğlu 
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M. ödeneğin çeşidi 

1946 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar re 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 

2 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

2 660 

72 823 
1 

72 824 

9 488 

5 320 

474 504 

102 130 

5 320 

474 503 474 503 
1 1 

474 504 

102 130 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar \ 

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

Bölüm toplamı 

r? ,•••>»'* *x 

8742 

4 000 
0 

1 000 
1 500 
7 470 

13 970 

Birinci kısım toplamı 107 684 

21 852 

12 000 
2 000 
5 000 
3 000 

55 620 

77 620 

681 426 

21 852 

12 000 
2 000 
5 000 
3 000 

55 620 

77 620 

681 426 

1 
2 
3 
4 

tkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 

0 
0 
0 
0 

4 000 
30 000 
2 500 
5 000 

4 000 
10 000 
5 000 
5 000 



Çalışma Bakanlığı — 289 — 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

M. ödeneğin çeşidi Li^% Lira Ura 

İller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Bakanlık müfettişleri ve işmü-

fettişleri yolluğu 
4 Yabancı memleketlere gönderi

leceklerin yolluğu 

5 öteberi giderleri 0 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 0 51 500 34 000 

0 
0 
0 
0 ^ 
0 

5 000 
20 000 , 
2 000 
6 ooo 
$000 ~ 

5 OÖO 
32 500 
7 000 
6 000 
8 000 

Bölüni toplamı 0 41000 58 500 

Basılı kâğıt ve defterler 0 20 000 20 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 0 10 000 10 000 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri ;0 ; 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 0 20 000 20 000 

Kira karşılığı 0 73 983 73 983 
Taşıt giderleri 

1 Bakanlık otomobili 2 000 5 000 5 000 
2 Başka taşıtlar 0 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 2 000 8 000 8 000 

r«n»ı 

5 000 
10 000 

4 000 

0 

28 000 
24 000 

28 000 

1 

28 000 
24 000 

28 000 

1 
Bölüm toplamı 19 Ö0O 80 001 80 001 



Çalışına Bakanlığı: 

Ödeneğin çeşidi 

1945 
Yılı 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 0 
4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 1 000 
Geçen yıl genel yönetim gi:lor: 
olarak bir kalemde verilen 25 000 

İkinci kısım toplamı 47 000 

15 000 

5 000 

0 

314 484 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Kongre ve Uluslararası ku
rumlara katılma giderleri 
iç kongreler 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Ücretler 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

1 

1 . 

1 

3 

0 
0 

0 

10 000 

10 000 

1 

20 001 

4 000 
19 000 

23 000 

10 C 

10 C 

20 C 

4 C 
19 C 

)00 

)00 

1 

m 

100 
>00 

23 000 

I I I - Çeşitli olanlar \ 
Basın, yayın, tercüme, telif, ki
tap, dergi ve propaganda gider
leri 0 45 000 
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ödeneğin çeşidi 

Yabancı uzmanlar, tercüman
lar ve memurlar ücreti 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

0 
0 

0 

1946 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

36 000 
15 000 

51 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

36 000 
15 000 

51 000 

Ziyafet giderleri 
4644 sayılı kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 
1945 bütçesi ile işçi sigortala
rına hazırlık keseneği gideri 
olarak verilen 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

0 

469 

12 000 

12 472 

0 

3 000 

3 801 

0 

145 802 

100 

3 000 

3 801 

0 

145 802 

100 

Besinci kısım - Yardımlar 

4792 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesinin F fıkrası gereğince 
îşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak yardım 

sayılı kanunun ncu mad
desi gereğince Sosyal Hizmet
ler Kurumuna yapılacak yar
dım 

sayılı kanunun ncu mad
desi gereğince îş ve îşçi Bul
ma Kurumuna yapılacak yar
dım 

0 

0 

0 

300 000 

400 000 

200 000 

300 000 

0 

0 



Çalışma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Mahsus kanunları gereğince 
verilecek ödenekler 

Beşinci kısım toplamı 

1945 
Yıh 7 aylık 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
o 

900 000 

600 000 

900 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

îkinei kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı. 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Toplam 

107 684 

47 000 

12 472 

0 

0 

167 156 

681426 

314 484 

145 802 

100 

900 000 

2 041 812 

681 426 

314 484 

145 802 

100 

900 000 

2 041 812 

Yabancı memleketlere gönde
rilecek okurlar iöin Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesine akta
rılacak olan 
3827 sayılı kanun gereğince 
Maliye Bakanlığı bütçesine ak
tarılacak olan 

0 

0 

36 000 

16 500 0 

GENEL TOPLAM 167 156 2 094 312 2 041 812 



Rapor 



Rapor 
29 . XI . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, Ulaştırma, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarını ilgilendiren müşterek konular üze
rinde yapmış olduğu inceleme neticelerini aşağıda saygılarıyla arzeyler: 

I. - Olağanüstü şartlar neticesi olarak: 

a) Bir taraftan memleketin muhtaç olduğu miktarda mal istihsal edememek veya dışardan 
getirememek, mevcut malları ihtiyaç bölgelerine istenen miktarda ulaştıramamak; 

b) Diğer taraftan bir kısım maddelerde aşırı derecede, diğerlerinde önemli surette fiyat artışı, 
dar ve mahdut gelirliler gibi bazı zümre gelirlerinin 1939 yılına nispetle pek az artması ve 
kiralarda olduğu üzere hemen hemen aynı kalışı gibi sebeplerden ileri gelen fiyat ahenksizliği; yü
zünden geçirmekte olduğumuz iktisadi sıkıntıyı giderme yolunda Hükümetçe, bilhassa Millî Korun
ma Kanununa müsteniden, Devlet müesseseleri ile bizzat istihsalde bulunmak, istihsali teşvik etmek, 
dışardan bizzat mal getirmek veya getirmeyi kolaylaştırmak, el koymak, dağıtmak, talep ve ihtiyacı 
tahdit ve takyit etmek şekillerinde iktisadi veya zecrî bir çok tedbirler almageldiği malûmdur. Za
hire, kömür, pancar gibi bazı istihsal nevilerinde olduğu üzere bir çok tedbirlerde 
hakikî başarılar elde edildiği fakat bir kısım tedbirlerin arzu edilen gayeyi temin etmediği ve bu 
itibarla iktisadi sıkıntının devam edegelmekte olduğu da yine bilinen bir keyfiyettir. 

Bu durumda elde olmayan veya giderilmesi az çok zamana mütevakkıf bulunan âmillerin tesiri 
büyüktür. 

Bununla beraber : 

1. Bazan iyi ve tam isabetli tedbir zamanında alınamamakta, 

2. ilgili daireler arasında tam bir iş birliği sağlanamamakta, 

3) Alınan tedbirlerin tatbikında tam isabet ve muvaffakiyet her zaman elde edilememekte 
olduğu da inkâr edilemez. 

II . - Komisyonumuz; işin hacmi, mahiyeti ve elindeki araştırma, öğrenme imkânlarının 
ve zamanın müsaadesizliği . dolayısiyle konuyu etrafiyle tasrih eyleyecek ve kesin tedbirler tavsiye 
edecek durumda değildir. 

Bu sebeple Komisyonumuz, mevzuu mümkün olduğu kadar umumiyeti itibariyle ele almış ve sa
dece ilgili mercilere durumu izah etmek ve yeni incelemelere vesile vermek maksadiyle bazı hususları 
belirtmekle iktifa eylemiştir. Şöyleki: 

1) Mal ve hizmetlerin ihtiyaca yetersizliği karşısında, elkoyma, tahdit, dağıtma gibi takyidi usul
ler, iktisadi kalkınmaya elverişli olmadıklarından, en arzuya şayan tedbir şüphesiz ki, yeter mal te
minini sağlamak ve hizmeti ihtiyaç seviyesine çıkarmaktır. Hükümetçe de bu cihete lâyık olduğu 
önem verilmiş, yukarıda arzolunduğu üzere bizzat istihsalde bulunma, istihsali teşvik ve hizmetleri 
geliştirme yolunda esaslı ve başarılı tedbirler alınmıştır. 

Bununla beraber zirai istihsal sahasının her ksımında aynı başarı sağlanamadığı gibi sınai is
tihsal sahasında da, bir zamanlar çok düşük olan istihsal son yılların devamlı çalışmalariyle olduk
ça yükseltilmiş olmasına rağmen, gerek miktar ve gerek kalite bakımından henüz imkânlarımızın tam 
verimi elde edilememiştir. 
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2) Bugünkü iktisadi sıkıntının başlıca âmillerinden biri de ulaştırma sahasındaki büyük noksanlar 

olduğu ve bu noksanların büyük ölçüde, vasıta kifayetsizliğinden ileri geldiği malûmdur. Ru ki
fayetsizliği deniz ve demiryolları alanında bertaraf etmek maksadiyle başarılı teşebbüslere girişildiği, 
alınan izahlardan anlaşılmıştır. Bu vasıtaların tedariki suretiyle işin esaslı surette İslahı 
zamana mütevakkıf olduğundan ulaştırma işlerinde bir tertipleme' zaruretini kabul etmek lâzımdır. 

Eldeki vasıtalardan gereği gibi faydalanma bakımından da alınacak tedbirler vardır : 

Bilindiği üzere memleketteki bütün deniz taşıt vasıtalarından ihtiyaca uygun bir şekilde fay
dalanma maksadiyle muayyen tondan yukarısına tahditler ve mükellefiyetler tahmil edilmiş bulun
maktadır. Halen bu tahdit ve mükellefiyetler kısmen armatörlerin de iştirak ettiği bir komisyon 
marifetiyle kararlaştırılmakta olmakla beraber maksada tam uygun bir tertipleme yapıldığını 
kabul güçtür. Gerçi muhtelif menfaatlere taalluk eden bir iş olmak itibariyle bu işteki ciddi müş
külâtı teslim etmekteyiz. Bununla beraber kömür gibi bazı mahdut maddelerin muayyen tarife 
ile nakli, dış seferlerin iç. ihtiyacımızı aksatmıyacak surette tanzimi gayesini güden bu usulün 
gayeye münhasır ve navlunlarda artışlar doğur mıyacak ve şikâyetleri mümkün olduğu kadar .azal
tacak surette ıslahı için esaslı bir inceleme yapmak yerinde olur. Devlet elindeki deniz vasıta
larının tertip ve tanziminde bugünkü nakliyat imkânlarını artıracak, bazı dairelerin elinde bulu
nan vasıtalardan faydalanmayı sağlıyacak bir takım tedbirler almak imkânı bulunduğu ve 
gereğinin yapılacağı deniz yolları bütçesinin komisyonda müzakeresi sırasında ilgililer tarafından 
kabul edilmiş olduğundan bu konu üzerinde ayrıca durmıyacağız. 

Kara nakliyatına gelince: mevcut demiryolları şebekesinden, muhtelif sebeplerle, istenildiği ka
dar faydalanılmamaktadır. Bu sebeplerin başlıca lan şunlardır: 

a) Bazı müstahsillerin fikrine göre bu güakü sürati esaslı surette artırmak mümkündür. De
miryollarının salahiyetli mercileri buna kani bulunmamaktadır. Teknik bir meseleye taallûk eden 
bu konunun seri ve müdellel bir şekilde halli zaruridir. 

b) Bazı Devlet dairelerinin yük vagonlarım lüzumsuz yere ellerinde tuttukları veya zamanında 
boşaltmadıkları ve bu yüzden somaj ücreti ödedikleri, mahdut istasyonlardan madasmda yük vagon
larının ancak gündüz boşaltılmakta olduğu anlaşılmıştır ki bugünkü ihtiyaç karşısında her iki 
noktada da tedbir almak zarurîdir. 

c) Muhtelif daireler arasında yapılacak iş birliği sayesinde nakil ihtiyacını azaltmak dahi 
mümkün olacağını bazı misallerden öğrenmiş bulunuyoruz. 

3. — Dış ticaret münasebetlerimiz de henüz istenen şekilde gelişememiştir: 

a) Hükümetin mütemadi teşebbüslerine rağmen, kamyon, lâstik, akaryakıt gibi bazı madde
lerden henüz dışarıda istediğimiz kadar mal bulmak imkânı hâsıl olmamakla beraber harbin fiilen 
sona ermesi mal bulmak ve getirmek imkânlarını hayli artırmış bulunmaktadır. Bugün mal getir
mekteki en büyük engel, tediye vasıtası ve muvazenesini temindeki müşkilâttır. Gerçekten iç fiyat
larla dış fiyatlar arasındaki ahenksizlik mal ihracında esaslı engeller doğurmaktadır. Haricin teklif 
ettiği fiyatlar memleket müstahsillerini çok kerre tatmin edememektedir. Tediye vasıta ve muva-
zenesindeki bu sıkıntı elde mevcut tediye imkânlarını en önemli ve müsmir işlere tahsis zaruretini 
doğurmaktadır. 

b) Edindiğimiz intibalara göre mallarımıza dışardan mahreç sağlama, dış piyasalarda muhtaç 
olduğumuz malı bulma ve getirme, umumiyetle dış piyasaları yakından takip etme ve münase
betler tesis eyleme bakımlarından dış ticaret teşkilâtımız kuvvetlendirilmelidir. 

4. — Geçirmekte olduğumuz iktisadi sıkıntı devresinde çok kerre vâki olduğu üzere her talep ve 
ihtiyacı karşılayacak mal ve hizmet temini mümkün olamayınca en isabetli usulün, mevcudu derle-

. yip talep ve ihtiyacın önem ve makuliyetine göre tevzia tâbi tutmak diğer bir deyimle elkoyma ve 



— 2% — 
dağıtma tedbirleri almak, en, isabetsizinin de fiyat zamlarına baş vurmak olduğu malûmdur. Zira 
bu son usul talebi ihtiyacın makuliyetine göre değil, sahibinin alım kabiliyetine göre ayar
lanması itibariyle adaletsiz ve fiyat muvazenesizliğini kamçılaması itibariyle de tehlikeli bir yol
dur. Bilindiği üzere el koyma ve dağıtma usulleri hâlen mahdut bazı sahalarda tatbik edilmekte ve 
taş kömürü, çay ve kahve gibi muayyen maddelerde başarı ile yürütülmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi marifetiyle ilk zamanlar kismî bir derleme ve dağıtma usulüne tâbi tu
tulan zahire ve bakliyat gibi gıda maddelerinde istihsal gelişmesi sayesinde büyük stoklar temin 
edildiğinden artık cebir yerine ihtiyari alım usulü kaim olmuş, hattâ geçen yıl müstehlik yerine müs
tahsili koruyan mubayaa usulüne geçilmek bile mümkün olmuştur. 

Ancak zahire işlerinde hâlen de tatbik. edilmekte olan bazı takyitlerin bugünkü durum ve şart
lara göre devam ettirilmesine lüzum olup olmadığını ve nebatı yağlar işinde olduğu gibi elkoyma ve 
dağıtma usulüne tâbi diğer bazı konularda ihtiyacı daha iyi şekilde karşılıyacak tedbirleri düşünmek 
yerinde olur. 

Kısmî bir elkonma ve dağıtma usulü iplik ve dokumada da tatbik edilmiş, fakat gerek dahilî 
mamullerin murakabesi, gerekse dışardan gelenler de dâhil olmak üzere bunların ucuz fiyatlarla 
müstehliklere ulaşması hususunda tam bir muvaffakiyet sağlanamamıştır. Gelişmekte olan iktisadi 
şartlara göre memlektte imâl edilen veya hariçten getirilen giyim eşyası ve alelûmum sınaî mamul
leri müstehliklerin çabuk ve ucuz olarak elde etmelerini sağlryacak kararların üzerinde ehemmi
yetle durulması icabeder. 

Sınai mamullerin ham maddelerini teşkil eden ve elkonmaya tâbi tutulan mahsullerimizin müs
tahsil ve müstehliki aynı zamanda ve makûl şekilde koruyacak tarzda derlenmesi işinin esaslı bir 
tetkike tâbi tutulması da yerinde olur. 

5. — Oldukça iyi işleyen bir tevzi usulü akaryakıta tatbik olunabilmiştir. Bununla beraber 
alman izahlara göre akaryakıtın mahallinde satışını yapan ellerin esaslı bir surette murakabesi te
min edilemediği gibi tahdit usulüne tâbi olmıyan müessese ve mercilere verilen akaryakıtın mahal
linde sarf olunduğunun esaslı bir kontrole tâbi tutulmaması yüzünden tahsis harici yerlere gittiği an
laşılmaktadır. 

6. — Muhtelif dairelerin hakiki ihtiyaçlarının doğru olarak tesbit edilememesi yüzünden mef-
ruz veya müstacel bir çok ihtiyaç iddialarının bazı eşyada hakiki ihtiyaçların zararına olarak lüzuma 
suz stoklar husule gelmesine sebep olduğu görülmektedir. 

7. — Devlet daire ve müesseseleri mübayaatının piyasa hareketlerini sarsmıyacak ve fiyatlarda 
artış doğurmıyacak usul ve şekillerle yürütülmesi zarureti vardır. 

8. — Eşya fiyatlarının ve ücretlerin birbirlerine nazaran farklı, bir kısmında aşın nispetlerle 
artışından doğan fiyat ahenksizliğinin çeşitli sebep ve saiklerini tahlile girişecek değiliz. Ancak 
bu artışta b 'r takım ihtiyaç maddeleri fiyatlarına ve bunlardan alman istihlâk vergilerine yapılan 
zamların da rolü vardır. 

9. — Fiyat tesbit ve murakabesi bakımından şimdiye kadar takip olunan usulün ve tatbik şekli
nin de memnuniyet verici olmadığı malûmdur. Bunun dışında Devlet müesseselerinin bir kısmın
da esaslı bir maliyet muhasebesi kurulmadığından takribi ve tahmini hesaplara müstenit fiyatlar 
tâyin edilmektedir. Hatta artırma ile mal satma usulüne baş vurulduğu, diğer taraftan bazı Dev
let müesseselerinin kâr nispetleri esaslı bir murakabeye tâbi tutulmadığı ve bu sebeple piyasa du
rumundan faydalanma yoluna gidildiği görülmekttedir. 

10. — Bugünkü iktisadi sıkıntıyı giderme işi kadar iktisadi kalkınmamız dahi Devlet elivlp. hiç 
olmaz ise Devletin desteldemesiyle kabil olabileceğine göre iktisadi işlerin güdümünde ve teşebbüslere 
girişmede, esaslı etüdlere ve bütün Devlet teşkilâtının işbirliğine dayanan şümullü plân ve proğ-
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ramlar hazırlamak ve bunun için de muhtaç olduğumuz mütehassıs elemanları temin etmek zarure
tini de ehemmiyetle kaydederiz. 

11. —• Bugünkü iktisadi sıkıntıyı gidermek işine gelince, Millî Korunma Kanununa müstenit 
tedbirlerimizi ve teşkillerimizi yeniden bir incelemeye tâbi tutup, lüzumsuzlarını bertaraf etmek 
fakat idamesinde zaruret bulunanları daha iyi başarmak lâzımdır. 

Alınması az çok zamana, esaslı vukuf ve çalışmalara bağlı olan, fakat iktisadi düzenimizin 
vo kalkınmamızın ana şartınr teşkil etmek itibariyle büyük önem ve müstaceliyet arzeden fiyat 
ahenksizliğini giderme tedbirlerini derhal kararlaştırıp tatbika geçmek, kesin zarureti karşısındayız. 

12. — Ticari ve iktisadi konularımızın bazı ana meselelerine de bu vesileyle dokunmak isteriz: 

a) Bir taraftan ihraç imkânlarımızın mahdut oluşu, diğer taraftan dâhilde elde edemediğimiz 
istihlâk emtiası ile kalkınmamıza gerekli malzeme ve tesisleri gerektirmek zorunda bulunuşumuz, 
dış ticaret münasebetlerimizde Devlet güdümünü devam ettirmeği âmirdir. Fakat bu güdüm, milletin 
hayat ve refah seviyesinin yükselmesine engel teşkil etmiyecek, bilâkis onu sağlıyacak bir tarzda ol
malıdır. Bu da zaruri veya faydalı ihtiyaçları tazyik suretiyle değil, makul bir ayarlama yoluyla an
cak kabil olabilecektir. 

b) Millî Sanayiimizi ve mahsullerimizi korumak zorundayız ve bu hususta mümkün olduğu kadar 
himaye usulleri çerçevesinde kalınmak lâzımdır. Fakat ihtiyaca uygun böyle bir himaye dahi ancak, 
mamul ve mahsullerimizin hakikî maliyetlerini bilmek ve köylü işletmesi gibi rasyonel bir maliyet 
usulü kendilerinden beklenmeyen müstahsiller için ihtiyaç maddelerini ölçü olarak almak suretiyle 
mümkün olabilecektir. Hakikî mıaliyet ve onun muhtelif unsurları ve nihayet basit işletmelerin 
fiyat ölçüsünü teşkil eden ihtiyaç maddeleri hakkında böyle bir bilgi aynı zamanda fiyat ahenk
sizliğini giderme tedbirlerinin de ana şartını teşkil etmektedir. 

c) Şu hale göre mamul ve mahsullerimziin fiyat unsurları, Devletçe hassasiyetle takip ve tes-
biti lâzımgelen bir keyfiyettir. Halbuki değil hususi teşebbüsler, Devlet müesseselerinin maliyetleri 
ve bunlarm hesap tarzı hakkında bile şimdiye kadar muttarit ve esaslı bir usul konmadığı gibi ge
rekli malûmat da toplanmamıştır. Hatta bir çok Devlet işletmeleri, maliyeti belirten ticari ve ikti
sadi muhasebe usulü henüz kurmamışlar, bütçe, idare, muhasebe ve murakabe bakımından ticari ve 
iktisadi icaplara uygun olmayan Devlet usullerine bağlı kalmışlardır. Binaenaleyh her şeyden evvel 
iktisadi mahiyet taşıyan ve bir âmme hizmetinin tamamiyle feri mahiyette bulunmayan bütün Dev
let İsletmelerine muhtariyete dayanan ve iktisadi çalışmayı sağlayan muttarit bir usul tatbik olun
mak zarureti vardır. 

Raportörler 

Edirne Milletvekili İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Mahmut N. Gündüzalp Hüsnü Kortel Münir Birsel Hamit Pekcan 

Rize Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Tahsin Bekir Balta Hazım Atıf Kuyuuak 





B - Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 



Rapor 
5 .XII . 1945 

1946 yılı gelir bütçesi (894 620 000) lira olarak teklif edilmiştir. 1944 bütçe yılı tahsilâtiylo 
1945 yılının ilk beş aylık tahsilat rakamları gözönüne alınarak, gelir kalemlerinin her biri üzerinde 
ayrı ayrı yapılan incelemeler sonuncla, bazı gelir kalemlerinin tahmini üzerinde değişiklikler yapıl
ması gerekli bulunmakla beraber gelir bütçesinin genel olarak, 1944 ve 1945 yılı tahsilat miktarla
rına ve önümüzdeki yıl içinde genel iktisadi durumun göstermesi melhuz gelişmelere uygun ve iti
dalli bir surette tahmin edilmiş olduğu görülmüş ve tarafımızdan yapılan azaltma ve çoğaltma tek
liflerine nazaran 1946 yılı gelir bütçesinin Hükümet teklifinden ( 48 000 ) lira fazlasıyle 
(894 668 000) lira olarak tesbiti mümkün olabileceği neticesine varılmıştır. 

Azaltma veya çoğaltma teklif olunan gelir kalemleriyle bunları gerektiren sebepler aşağıda ar-
zedilmiştir. 

B. M. 

16 
18 
22 

29 
31 
40 

44 
45 
48 

54 
55 

1 
1 
1 
3 

1 

2 
1 

Gelirin çeşidi 

Artırma 
veya ek-

Artırılması Azaltılması gütmeden son-
teklif olunan teklif olunan raki miktarr 

Ticari ve sınai teşebbüsler kazanç ver
gisi 
Ardiye ücreti 
İthalât muamele vergisi 
Şeker ve glikoz istihlâk vergkisi 
Elektrik ve havagazi istihlâk vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan madde
ler istihlâk vergisi 
İmalâttan alman çeşitli maddeler istih
lâk vergisi 
Nüfus harçları 
Tekel geliri 
Menkul mallar satış geliri 
Taksitle satılan gayrimenkuller satış 
geliri 
Radyo geliri 
Millî piyango geliri 
Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınan
lar 
Kaldırılmış vergiler artıkları 
Hizmet erbabından buhran V. 
Muvazene vergisi 
Tekel maddelerinden alınan savunma 
vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Şekerden alınan ek istihlâk V. 

800 000 

100 000 

100 000 

1 000 000 

100 000 
333 000 

50 000 
3 950 000 
200 000 
100 000 

1 090 000 
200 000 

2 000 000 
25 000 

350 000 

20 000 
1 080 000 
1 000 000 

200 000 

3 300 000 

98 000 000 
275 000 

28 800 000 
7 650 000 
4 300 000 

3 100 000 

14 000 000 
30 000 

88 920 000 
6 000 000 

800 000 
1 500 000 
6 000 000 

200 000 
79 000 000 
40 000 000 
42 900 000 

80 620 000 
26 400 000 
95 400 000 

Toplam 8 023 000 7 975 000 
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B. : 1 - M, : 2 — Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alınan kazanç vergisi 

1945 yılının dört ayı içinde yapılan tahsilatta 1944 yılma göre, (2 150 000) azalış görülmüş
tür. Bu azalış 1945 yılı başından beri devam etmekte olduğundan, 1946 yılı tahminlerinde hesaba 
katılması gerekli bulunmuş ve bu sebeple Hükümet teklifinden iki milyon lira indirilerek bu mad
deye (98 000 000) lira gelir tahmini muvafrk görülmüştür. 

B. : 5 - M. : 2 — Ardiye ücreti 

Bu gelirin 1944 yıllık ve 1945 beş aylık tahsilat mikdarlarına göre (275 000) liradan fazla ge
lir elde edilmesi mümkün görülmediğinden Hükümet teklifinden (25 000) lirası indirilmişti!'. 

B. : 6 - M. : 1 — İthalât muamele vergisi 

Yabancı memleketlerden Türkiye'ye sokulan mamul maddelerden alınmakta olan bu verginin 
1945 yılı içindeki tahsilatı, gümrükde .alınan bütün resim ve vergilerde görüldüğü gibi bir artış 
göstermektedir. Bu artışın, geçen yıl Ocak ayından itibaren kendisini hissettirmeğe bağlamış 
olduğu, ve Hazirandan başlıyarak hızlandığı inceleme sonunda anlaşılmıştır. Ru durum gözonüne 
alınarak tahmin (800 000) lira artırılmıştır. 

B. : 7 - M. : 1 — Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 

Bu vergiden 1946 yılında alınacak gelir, mezkûr yıl içinde 95 bin ton şeker istihlâk edileceği esa
sına göre hesaplanmıştır. Bu mikdar bir istihlâk, ayda ortalama olarak 8 000 ton şeker istihlâkini 
icabettirir. Halbuki ne 1944 yılı istihlâki, ne de 1945 yılı sarfiyatı, hatta 1945 yılı Ağustos ayı 
içinde şeker fiyatlarında kilo başına 30 kuruş bir indirme yapılmış olmasına rağmen bu -kadar yük
selmiştir. Takvim yılı itibariyle 1944 yılrnda kesirler hariç 75 000, 1945 yılında ekim ayı sonuna 
kadar 72 000 ton istihlâk kaydedilmiştir. Binaenaleyh artış mikdarı, Hükümetçe derpiş edilen had
lere çıkmış değildir. Bu itibarla fiyat indirilmesinden beklenen artışlar da hesaba katılarak ayda 
ortalama 7 250 ton hesabiyle senede 90 000 ton istihlâk mikdarı tahmine esas tutulmuş ve bunun 
1944 yılı stoklarından devredilecek 30 000 tonu kilo başına 7,48 kuruş ve 1946 yılı mahsulünden istih
lâk edilecek olan 60 000 tonu da 9 kuruş hesabiyle (7 644 000) lira ve glikoz için de (6 000) lira ki, 
cem'an bu maddeye (7 650 000) lira gelir tahmin edilmiştir. 

B. : 7 - M. : 2 — Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 

1944 yılı tahsilat miktarına ve 1945 yılında ayda ortalama olarak dört milyon liralık tahsilat ya
pılmış olmasına göre, bu maddedeki gelir tahminine (100 000) lira ilâvesi muvafık bulunmuştur. 

B. : 7 - M. : 3 — Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi 

1944 yılı tahsilâtına ve 1945 yılında, bütün ithal maddelerinden alman vergilerde görülen artı
şın bu vergide de görülmesine nazaran ve ortalama aylık tahsilat da gözonüne alınarak bu maddedeki 
gelir tahmininin (100 000) lira artırılması uygun görülmüştür. 

B. : 7 - M. : 5 — İmalâttan alman çeşitli maddeler istihlâk vergisi 

Bu vergiden 1944 yılında (14 419 535) lira tahsilat yapılmıştır. Ortalama aylık tahsilat 
(1 201 244) liradır. 1945 yılında beş ayda yapılan tahsilat (6 021 219) ve ortalama aylık tahsilat 
(1 204 244) liradır. Bu artış gözonüne alınarak 1945 yılı için, Hükümet teklifine (1 000 000) lira 
zammedilerek (14 000 000) lira tahmin olunmuştur. 
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B. : 16 - M. : 1 — Nüfus harçları -

1944 yılı içinde (27 690) lira gelir getirdiğine göre 1946 yılı için ancak (30 000) lira tahmini 
mümkün görülmüştür. 

B . : 22 - M. : 1 — Menkul mallar satış geliri 

Bu maddeden 1944 yıllı içinde elde edilen gelir (1 743 575) liradır. Ortalama aylık gelir 
(145 298) liradır. 1945 yılı beş ay içinde alman gelir ise (1 612 938), aylık ortalama miktarı 
(322 587) liradır. Gerek bu artış gerekse 1946 yılında ordu elindeki hayvanlardan (30 000) kada
rının satılacağı gözönüne alınarak bu maddeye (6000 000) lira gelir tahmin, edilmiş ve Hükümet 
tahmininden bir milyon lirasının indirilmesi ihtiyata uygun görülmüştür. 

R : 22 - M. : 3 — Taksitle satılan gayrimenkullr 

Bu miaddeden 1944 yılı içinde 862 569 lira gelir elde edilmiştir. 1945 yılı beş ay içinde alman 
mikdar (279 186) lira, Ocak - Ekim 1945 on aylık gelir de (659 186) lira olmasına göre bu madde
den (200 000) lira indirilmesi ve yıllık gelirin (800 000) lira olarak tahmini muvafık bulunmuştur. 

' B. : 29 — Eadyo geliri 

Rodya aboneleri Nisan 1945 sonu itibariyle 175 485 adede yükselmiştir. Yıllık ücret on lira 
olmasına göre 1946 yılı içinde (1 754 850) lira alınacağı hesaben anlaşılmakta ise de sene içinde 
radyolarını terkedecek olanlar gözönünde tutularak bu gelir tahminin (1 500 000) lira olarak ka
bulü ve Hükümet teklifinin (100 000) lira artırılması mümkün bulunmuştur. 

B. : 31 — Millî piyango geliri 

1945 takvim yılındaki on aylık eylemli bilet satış gelirine ve dağıtılacak ikramiyelere göre 
1946 yılında (6 000 000) lira safi gelir .alınacağı anlaşıldığından Hükümet teklifi (333 000) lira 
artırılmıştır. 

B. : 40 - M. : 1 — Tavizlerden ve ikrazdan geri alman 

Bu maddeden alman gelir 1941 yılındanberi ikiyüz bin liranın aşağısına düşmemiş ve 1944 yılında 
da (234 000) lira elde edilmiş olduğu gözönüne alınarak Hükümet teklifi (50 000) lira artırılmıştır 

B. : 40 - M. : 2 — Kaldırılmış vergiler artıkları 

Bu maddeye konulan gelir tahmini, maddenin taşıdığı vasıf ve mahiyetle mütenasip olmıyacak 
derecede önemli ve büyüktür. Bunun sebebi, toprak mahsulleri vergisinin 1946 yılından itibaren 
kaldırılması Hükümetçe kararlaştırılarak bu hususta Yüksek Meclise bir kanun teklifi sunulmuş 
olmasından dolayı, Geçmiş yıllara ait olup da 1946 yılı içinde tahsili gereken toprak mahsulleri 
vergisinin bu (maddeye irad edilmesi zarureti hâsıl olmasından ibarettir. 

1946 yılı içinde tahsil olunacağı tahmin olunan (75) milyon liranın hangi esaslara dayanarak 
tesbit edilmiş olduğu gelir bütçesi gerekçesinde izah edilmiştir. 

Tarafımızdan bu maddenin tahminine eklenen (3 950 000) liraya gelince, Hükümetçe 1945 yılı 
sonuna kadar tahsil olunaoağı umulan (38) milyon liradan (5) milyon lirasmm mezkûr müddet 
içinde tahsil olunamıyarak, 1946 yılına devredileceği anlaşılmıştır. Buna mukabil hububat ve bak-. 
liyat dışında kalan mahsullerden para ile alınacak olan vergi hesap olunurken 1945 yılında elde 
edilecek pamuk mahsulünün tahmini yüksek tutulmuş olduğu görülmüş ve bu suretle bir milyon 
küsur lira pamuk vergisindeki fazlalık düşülerek kalanı Hükümet tahminine ilâve olunmuştur. 
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B. : 44 - M. : 1 — Hizmet erbabından alman buhran vergisi 

1946 yılı gelir tahmininde, bu yıl memurlara verilecek bir üst derece farkmdan hâsıl olacak 
artışın bu maddeye daha iki yüz bin lira ilâvesine müsait bulunduğu anlaşıldığından bu mikdann 
zammı muvafık görülmüştür. 

B. : 45 — Muvazene vergisi 

Bu verginin 1946 yılı geliri tahmininde, aylıklı memurlara verilecek bir üst derece farkından 
hâsıl olacak artışın mikdarriıa göre bu bölüme (100 000) lira eklenmesi mümkün görülmüştür. 

B. : 54 — Hava kuvvetlerine yardım vergisi ' ' - : ! 

Bu verginin 1944 yılı tahsilatı (26 175 169) lira olup mezkûr yıl içinde ödenen bir aylık ikra
miyenin vergisi olan (675 000) lira ile toprak mahsulleri vergisi tahsil teşkilâtının daraltılması 
dolayısiyle 1946 yılında azalacağı tahmin edilen (250 000) liranın indirilmesi halinde (25 250 000) 
lira elde edilir. Memurlara 1946 yılı içinde verilecek bir üst derece aylığı farkından kesilecek vergi 
miktarı da (1 200 000) lira olmasına göre önümüzdeki yılda bu vergiden (26 400 000) lira tahsilat 
yapılacağı tahmin edilmiş ve Hükümet teklifine (200 000) lira ilâvesi uygun bulunmuştur. 

B. : 55 — Şekerden alınan ek istihlâk vergisi 

7 nci faslın birinci maddesine ait açıklamalar sırasında belirtildiği gibi 1946 yılında istihlâk 
edilecek şeker miktarı (90 000) ton olarak tahmin edilmiş olduğundan bu bölümde de Hükümetçe 
yıllık (95 000) ton üzerinden yapılan tahminin azaltılması lâzımgelmektedir. Doksan bin ton istih
lâk miktarına göre verginin hesap sureti, Hükümet gerekçesine mütenazır olarak aşağıda gösteril
miştir. 

Serbest satışlar 

Çeşidi İstihlâk miktarı (kilo) Kilo başına vergi Tutan 

Kesme 
Toz 

Kesme 
Toz 

Toplam 
Fon olarak 
ayrılan meblâğdan Hazi
neye kalan 
Glikozdan alman 

27 000 000 
40 000 000 

Ucuz satışlar 

5 000 000 
18 000 000 

90 000 000 

77 
60 

32 
15 

20 790 000 
24 000 000 

1 600 000 
2 700 000 

49 090 000 

7 580 000 
30 000 

56 700 000 

B. : 18 - M. : 1 — Tekel geliri (Tütün,, tuz, kahve, çay, ispirto ve ispirtolu içkiler, rovolver, fişek, 
"~ ve patlayıcı maddeler) 

Bu gelir matbu lâyihada 90 milyon lira olarak gösterilmiştir. (88 920 000) lira olarak düzelti
lecektir. 

Bu* rakamla, Tekel Genel Müdürlüğü bütçesinde gösterilen safi hasılat arasında bir milyon lira 
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fark vardır. Kalına bütçede hasılattan bir milyon lira amortisman ten/il edilerek safi hasılat 
(87 1)20 000) lira olarak gösteriLnıiş, genel bütçe gelir tahminlerinde bu indirme nazara alnımrya-
rak safi hasılat bir milyon lira fazlasiyle (88 920 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü, hem vergi tahsil eden hem de bir işletme idare eyliyen bir müessese ol
duğu için memzuç bir bünyeyi haizdir. İşletmeci sıfatiyle imalât ve satış gibi sınai ve ticari mahi
yette bir işle de uğraştığı için her sınai işletme gibi amortisman ayırması lüzumu inkâr edilemez. 
Esasen bu lüzum, inhisar kanununda da kabul ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yalnız öte taraftan 
da her türlü inşa, ve tamir masraflarının bütçeye tahsisat konmak suretiyle hasılatla karşılanacağı hak
kında nizamnamede hüküm bulunduğu için, müessesenin bünyesinde mevcut olan ikilik, idaresine 
de inikas etmekte ve mevzu usullerin latbikında güçlük doğurmaktadır. Bunun için, mühim bil
işi de işletme olan bu müevssesenin bünyesine uygun muhasebe ve bütçe esasları ve hattâ murakabe 
tarzı üzerinde Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa bir inceleme yapılarak kanun ve 
nizamnamesinde değişiklikler teklif edilmesi ve amortismanın şimdilik hasılat arasında ipkası zaru
ri görülmektedir. 

Maliyece kabul edilen safi hasılatın hesabı şöyledir : 

Lira 

Satış kârları 
Çeşitli gelirler 

114 856 451 
900 000 

.115 756 514 Lira 

Bütçe masrafı . 23 846 352 
Idarei hususiye ve tayyare hisseleri 3 989 299 

Amortisman 

27 835 651 

87 920 863 
1 000 000 

88 920 863 

27 835 651 

Bu hesapta 1946 satış kârları 114,8 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 1944 de fiilen tahakkuk 
eden kâr 124,8 milyon ve 1945 oniki aylığı için lıesaben bulunan miktar (120 000 000) olmasına 
göre 1946 tahmininde 1944 tahakkukuna ve 1945 tahminine nazaran bir eksilme varsa da bunun 
kısmen tütün alım fiyatlarının vesair maliyet unsurlarının yükselmesinden ileri geldiği anlaşıl
maktadır. Bu neticeye göre Tekel idaresinin maliyeti terkip eden bütün unsurlar üzerinde dura
rak bunları tenzile çalışması temenniye değer bulunmaktadır. 

B. : 48 — Tekel maddelerinden alınan millî savunma vergisi 

Matbu lâyihada bu hasılat (79 530 000) lira olarak gösterilmiştir. Tekel bütçesine uygun ol
mak üzere bu mikdar (80 620 000) lira olarak düzeltilecektir. 

Saygılarımızı sunarız. 

Raportörler 

Eskişehir 
Yavuz Abadan 

İstanbul 
/. Hakkı Ülkmen 

Kayseri 
Faik Baysal 

Urfa 
Esat Tekeli 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

3 

4 

BlEtNCl KISIM 

BtBİNCÎGRÜP " r 

îrat ve servet vergileri *';' 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 

vergi karneleri 1 750 000 3 000 000 3 000 000 
2 Ticari ve sınai teşebbüslerle 

sair işlerden 61 000 000 100 000 000 98 000 000 
3 Hizmet erbabından 18 000 000 32 200 000 32 200 000 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 

Bölüm toplamı 

Veraset ve intikal vergisi 

Maden resimleri 

Birinci grup toplamı 

80 750 000 

22 023 000 
4 677 000 

26 700 000 

600 000 

600 000 

108 650 000 

135 200 000 

22 000 000 
5 000 000 

27 000 000 

1 350 000 

1 350 000 

164 900 000 

133 200 000 

22 000 000 
5 000 000 

27 000 000 

1 350 000 

1 350 000 

162 900 000 

ÎKtNCÎ GRUP 

Muamele ve istihlâk vergileri __ _ __ ... _ _.._ ,.. . . 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 11 000 000 30 000 000 30 000 000 
2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı 

kanunla İstanbul ve Ifcmir Li
man İdarelerinden alınacak 
maktu ücret 130 000 300 000 275 000 

Bölüm toplamı 11 130 000 30 300 000 30 275 000 
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1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Muamele vergisi ' 
1 İthalât muamele vergisi 11 500 000 28 000 000 28 800 000 
2 imalât muamele vergisi 52 000 000 98 000 000 98 000 000 
3 Banka, bankerler ve sigorta 

şirketleri muamele vergisi 4 750 000 10 500 000 10 500 000 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

- ; - - • 

1 
2 

3 

4 

5 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Dahilî istihlâk vergileri 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
Elektrik ve havagazı istihlâk 
vergisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan 
madelerin istihlâk vergisi 
İthalâttan alman çeşitli mad
deler istihlâk vergisi 
imalâttan alman çeşitli mad
deler istihlâk vergisi 

Bölüm toplamı 

Su ve kara av vergileri 
Nakliyat vergisi 

Sefineler vergisi 

Damga resmi 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

Mahkeme harçları 

Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 

Noter harçları 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları 

68 250 000 

3 000 000 

2 300 000 

2 000 000 

2 500 000 

8 000 000 

17 800 000 

700 000 

7 500 000 

70 000 

10 500 000 

3 250 000 

1 600 000 

125 000 

700 000 

30 000 

3 000 

136 500 000 

8 000 000 

4 200 000 

3 000 000 

5 000 000 

13 000 000 

33 200 000 

1 300 000 

14 500 000 

120 000 

20 000 000 

6 250 000 

3 300 000 

600 000 

1 300 000 

50 000 

6 000 

137 300 000 

7 650 000 

4 300 000 

3 100 000 

5 000 000 

14 000 000 

34 050 000 

1 300 000 

14 500 000 

120 000 

20 000 000 

6 250 000 

3 300 000 

600 000 

1 300 000 

30 000 

6 000 
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1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira, Lira Lira 

3 İhtira beratı harçları 5 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 38 000 66 000 46 000 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 130 000 300 000 300 000 

İkinci grup toplamı 121 793 000 247 736 000 249 341 000 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

18 Tekel geliri 
1 Tütün, tuz, kahve, çay, ispirto 

ve ispirtolu içkiler ve revolver, 
fişek ve patlayıcı maddeler 56 200 000 90 000 000 88 920 000 

2 Kibrit ve çakmak — — — 

Bölüm toplamı 56 200 000 90 000 000 88 920 000 

19 Oyun kâğıdı 70 000 150 000 150 000 

Üçüncü grup toplamı 56 270 000 90 150 000 89 070 000 

DÖRDÜNCÜ GRUP 

Devlet malları ve in'(illileri f)e-
lirleri . . . 

20 Devlet ormanları gelirleri —- — — 

21 Gayrimenkul kiraları ve ecri-
misilleri 

1 Kiralar 200 000 500 000 500 000 
2 Ecrimisiller 10 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 210 000 530 000 530 000 



— 308 Ctelir bütçesi 

B. M. Gelirin çeşidi 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira Lira 

22 

1 
2 

3 

4 

- : 

Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış gelirleri 
Menkul mallar satış geliri 
Peşin para ile satılan gayri-
menkuller satış geliri 
Taksitle satılan gayrimenkul-
1er satış gelirleri 
Borçlanma taksitleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü grup toplamı 

800 000 

500 000 

500 000 
200 000 

2 000 000 

2 210 000 

7 000 000 

1 400 000 

1 000 000 
300 000 

9 700 000 

10 230 000 

6 000 000 

1 400 000 

800 000 
300 000 

8 500 000 

9 030 000 

23 

BEŞİNCİ GRUP 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Posta, telgraf ve telefon 

Darphane ve Damga Basımevi 

Resmî basımevleri gelirleri 

Resmî okullar gelirleri 

Sulama idareleri gelirleri 

Radyo geliri 

Diğer kurumlar 

Millî piyango geliri 

Beşinci grup toplamı 

— 

50 000 

30 000 

30 000 

120 000 

800 000 

120 000 

3 760 000 

4 910 000 

— 

80 000 

50 000 

50 000 

150 000 

1 400 000 

220 000 

5 667 000 

7 617 000 

— 

80 000 

50 000 

50 000 

150 000 

1 500 000 

220 000 

6 000 000 

8 050 000 
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Gelirin çeşidi 

ALTINCI GRUP 

Genel kurumlar ve şirketler ge
lirlerinden Devlet payı 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 

1945 
Yılı 7 aylık 
tahminleri 

Lira 

1946 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Fenerler geliri mukabili alınan 

Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 

Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alman 

Altıncı grup toplamı 

YEDİNCİ GRUP 

Çeşitli gelirler 

30 000 

200 000 

— 

230 000 

50 000 

332 000 

1 000 000 

1 382 000 

50 000 

332 000 

1 000 000 

1 382 000 

Hazine muameleleri gelirleri 
Hazine portföyü ve iştirakleri 
gelirleri 
Faiz 

Bölüm toplamı 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli kağıtlar 

50 000 
300 000 

350 000 

150 000 

850 000 
460 000 

1 310 000 

250 000 

850 000 
460 000 

1 310 000 

250 000 

Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan 75 000 125 000 125 Û00 
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M. Gelirin çeşidi 

2 Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 

3 Teberrüat 

1945 
Yıh 7 aylık 
tahminleri 

Lira 

45 000 

Bölüm toplamı 120 000 

1946 yılı içiû 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

80 000 

205 000 

80 000 

205 000 

Eski alacaklar 
1 Tavizlerden ve ikrazlardan ge

ri alınanlar 
2 Kaldırılmış vergiler artıkları 

50 000 150 000 200 000 
50 000 75 050 000 79 000 000 

1 
2 

j ; 

Bölüm toplamı 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

Bölüm toplamı 

İstanbul Üniversitesi geliri 

Çeşitli gelirler 

Yedinci grup toplamı 

SEKİZİNCİ GRUP 

Geçici vergiler 

100 000 

600 000 
1 800 000 

2 400 000 

70 000 

2 500 000 

5 690 000 

75 200 000 

1 500 000 
4 000 000 

5 500 000 

160 000 

5 500 000 

88 125 000 

79 200 000 

1 500 000 
4 000 000 

5 500 000 

160 000 

5 500 000 

92 125 000 

İktisadi buhran vergisi 
1 Hizmet erbabından 
2 Sair kazanç erbabından 

21 625 000 39 800 000 40 000 ÖOÖ 
5 500 000 9 000 000 9 000 000 

Bölüm toplamı 27 125 000 48 800 000 49 000 000 

Muvazene vergisi 23 900 000 42 800 000 42 900 000 

Sekizinci grup toplamı 51 025 000 91 600 000 91 900 000 



Gelir bütçesi — 311 — • 
1945 1946 yılı için 

Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

46 Nâzım gelirler 

Birinci kısım toplamı 350 778 000 701 740 000 703 798 000 

ÎKÎNCÎ KISIM 

BtRtNCl GRUP 

Savunma vergileri 

47 2456 ve 2672 sayılı kanunlar 
gereğince gümrüklerde kulla
nılan bazı kâğıtlara yapıştırı
lan savunma pulu gelirleri 65 000 150 000 150 000 

48 Tekel madelerinden alınan sa
vunma vergisi 46 800 000 79 530 000 80 620 000 

49 Kibritten alman savunma ver
gisi 4 800 000 7 850 000 7 850 000 

50 Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden 
alman savunma vergisi 1 700 000 3 250 000 3 250 000 

51 Binalardan alman savunma 
vergisi 2 000 000 3400000 3400000 

Birinci grup toplamı 55 365 000 94 180 000 95 270 000 

İKÎNOÎ GRUP ": 

istisnai gelirler ":''"' 

52 Gümrük çıkış vergisi 2 500 000 7 500 000 7500000 



Ctelir bütçesi T 

1945 1946 yılı için 
Yılı 7 aylık Hükümetçe Komisyonca 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Tayyare resmi 2 600 OOO 5 000 000 5 000 000 

Hava kuvvetlerine yardım ver-~ ' 
gisi 14 600 000 26 200 000 26 400 000 

Toprak mahsulleri vergisi 75 000 000 0 0 

4385 sayılı kanun mucibince 
şekerden alınan ek istihlak ver
gisi 37 000 000 60 000 000 56 700 000 

îkinci grup toplamı 131 700 000 98 700 000 95 600 000 

îkinci kısım toplamı 187 065 000 192 880 000 190 870 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 350 778 000 701 740 000 703 798 000 

îkinci kısım toplamı 187 065 000 192 880 000 190 870 000 

GENEL TOPLAM 537 843 000 894 620 000 894 668 000 



D - Cetveli 
(Bütçe Kanunu Madde : 5) 

(D*d*«l#rin beremdışı hizm etlileriyle taşıt kadrolan 



Büyük Millet Meclisi 

Görevin çeşidi 

Daktilo 

> i 
Bütçe Komisyonu daktilosu 

Bashademe 
» yardımcısı 

1. Sınıf hademe 
2. ,» » 
3. » » 
Sığınak koruyucusu 
Şoför 
Kamyonlar başşoförü 
Şoför 
Bahçıvan 

Sürekli amele 

Telefoncu 
Kaloriferci 

Sığmak makinisti 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosikletçi 
Laborant 
Garaj koruyucusu ve silicisi 

Basımevi 

Baştertipçi 
» yardımcısı 

1. Sınıf operatör 
2. » » 
Tertipçi yardımcısı 
Başmakinist 

» yardımcısı 

Sayı 

1 
3 
1 

1 
2 
6 

28 
26 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

6 
3 
2 

1 
1 

Lira 

120 
100 
100 

120 
85 
75 
60 
50 
60 

170 
140 
140 
100 

75 ' 
60 
50 
75 
85 
75 

100 
100 
140 
100 
85 

100 
85 

210 
170 

140 
120 
85 

170 
140 

Görevin çeşidi 

Makinist 
» yardımcısı 

Motor ve elektrikçi 

Başciltçi 
» yardımcısı 

Ciltçi 
» 
» yardımcısı 

Kaloriferci 
/ 

MiUî Saraylar 

Ayniyat memuru 
Döşeme ve temizlik işleri depocusu 
Elektrikçi ve elektrik gereçleri de
pocusu 
Koruma memuru 

Elektrikçi 
Döşeme marangozu 
Yapı gereçleri ambarcısı 
Dülger 

Marangoz 
Doğramacı 
Kurşuncu 

» 
Tenekeci 

Çilingir 
Suyolcu 
Garaj bekçisi 
Yorgancı 

» 
Bekçibaşı 

> 

Sayı 

2 
2 

1 

1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 



Görevin çeşidi 

Bekçi 
» 

Kapıcı 

Bahçıvanbaşı 

Bahçıvan 
Sürekli işçi 
Kaloriferci, motorcu ve yangm sön
dürme işleri memuru 
Kaloriferci ve motorcu 
Yangın söndürme erbaşı 

» » eri 
Kamyon şoförü 
Otomobil » 

» » 
Baştelefoncu 

Sayı 

14 
42 
1 
3 
1 
2 

17 
19 

1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

- B/â -
Lira 

75 
60 
75 
60 

100 
75 
60 
50 

120 
75 
75 
60 
85 

100 
120 
100 

Görevin çeşidi 

Telefoncu 
» 
» 

Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofracıbaşı 
Sofracı 
Rençber j 
Yapı gereçleri ambar hamalı 
Boyacı 
Nakkaş 
Kumaş dokuyucusu 

» » 
» masuracısı 

Dokuma ambarı ayniyat hesap 
Daktilo 

Sayı 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

memuru 1 
1 

Lira 

85 
75 
60 
60 
75 

120 
75 
50 
50 

100 
120 
75 
60 
50 

100 
75 

Sayıştay Başkanlığı 

Daire müdürü j 
Kitaplık memuru ] 
Dağıtıcı ] 
Şoför ] 
Kaloriferci ve onarıcı ] 
Telefon ve elektrik memuru 3 
Odacıbaşı ] 

L 170 
L 85 
L 75 
L 130 
L 80 
L 90 
L 75 

Odacı 
> 
» 

Kapıcı 
> 

Gece bekçisi 
Mahzen hamalı 

3 
10 
18 
1 
1 
2 
3 

60 
40 
50 
75 
60 
60 
50 

Matbaa Yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Baştertipçi 
Başmakinist 
Dağıtıcı 

» 
» 
» 

Gece bekçisi 
Baş odacı (Ayni zamanda Bakanlar 
Karaltına bakar) 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 

Başbakanlık 
170 
100 
210 
190 
100 
85 
75 
60 
50 

120 

Odacı 
» 

> 
Kapıcı 

» 
Arşiv odacısı 
Şoför 

! 
» 

Hkinet kamyoneti şoförü 
Motosikletli 

5 
9 
4 
1 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
a 

60 
50 
40 
75 
50 
40 

170 
120 
100 
120 
W 



Görevin çeşidi 
-m 

Sayı Lira 

Kâğrt gönderme memuru 
Daktilo 

85 
85 

Görevin çeşidi 

Meydancı 
Garaj bekçisi 

Sayı Lira 

50 
50 

Daktiİo 
Dağıtıcı 
Baş odacı 
Odacı 

Danıştay Başkanlığı 

5 
2 
1 
7 

100 
75 
75 
50 

Odacı 
Kapıcı 
Şoför 

7 40 
1 60 
1 120 

Basın ve Yaym Gk Md. 

Başspiker 
Spiker 

» 
> adayı 

Yabancı dil spikeri 
» » » yardımcısı 

Mütehassıs radyo dinleyicisi (ya
bancı olabilir) 
Kontrolör 
Plâk muayenecisi 
Radyo diskotek şefi 
Yönetim memuru 
İmzacı 
Kaşe dağıtıcısı 

I» » 

Anbarcı 
Depocu 
Arşiv ayırıcısı 

» > 
ı» fişcisi 
» » 

Teknik arşiv ayıricısı 
Kitaplık ayırıcısı 
Başkupürcü ve ayırıcısı 
Kupürcü 

Yabancı dil bilen steno daktilo 
' ^ * » » daktilo 

300 
200 
150 
100 
210 
140 

300 
140 
100 
210 
125 
100 
170 
140 
170 
140 
170 
125 
120 
100 
120 
120 
120 
100 
75 
200 
170 

Daktilograf 

Atölye şefi 
» » yardımcısı 

Torna ustası 
Marangoz ustası 
Atölye kalfası 

» çırağı 
Jeneratör uzmanı 

» » 
Birinci sınıf başmakinist 
İkinci » » 
Başmakinist yardımcısı 
Birinci sınıf makinist 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Antenci 
Şoför 

» 
» 

Desinatör 
Garaj bakıcısı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Dağıtıcı 
Geee bekşiâ 

1 
1 
12 
20 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
7 
11 
16 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
6 

150 
140 
120 
100 
80 
225 
175 
175 
150 
80 
60 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
175 
120 
150 
100 
200 
60 
75 
60 
75 
60 



fi/5-
Ötfrevin çeşidi 

Telefoncu 
> 

Film servisi şefi 
» kısım teknisyeni 
> operatörü 
> > 
t» ı» yardımcısı 

Ses kısmı teknisyeni 
Film lâboratuvarcısı 
Filmotekci 
Film sözcüsü 

» Kalfası 
> makinisti 
t* > 

Fotoğraf servisi 
Başfotoğrafcı 
Fotoğrafçı 

şefi 

Fotoğraf lâboratuvarcısı 
Fotoğrafçı 
Fotoğraf kalfası 
Mizanpajcı 
Tashihci 

> 

» 
Redaktör 

» 
» 

Aboneei 
Bülten çoğaltma 

» > 
Aboneei 

makinisti 
» 

Bülten çoğaltma makinisti 
» » 
» > 

Takipçi 
Başambalajcı 
Ambalajcı 

» 

» 
> 

Sayı 

5 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
2 

Lira 

75 
60 

400 
300 
300 
250 
150 
300 
150 
170 
250 

75 
200 
150 
400 
300 
200 
150 
150 
75 

200^ 
170 
150 
140 
120 
260 
210 
170 
100 
100 
140 
100 
100 
140 
80 
75 

100 
75 
60 

Görevin çeşidi 

Başbantçı 
Bantçı 
Motosikletçi 

> 
Bisikletçi 
Bahçıvan 
Kapıcı 
Hamal 
Başodacı 
Odacı 
> 

Sayı 

1 
5 
1 
4 
4 
2 
6 
4 
2 

23 
34 

Radyo Türk musikisi heyeti 

Repetitör artist 
» » yard:micısı 

Birinci smıf artist 
İkinci > > 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Birinci sınıf stajiyer artist 
İkinci » » > 

Radyo Umsil kolu 

Birinci smıf artist 
İkinci » > 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Birinci smıf stajiyer artist 
İkinci » > » 

7 
•7 
4 
4 
3 

10 
3 
6 

1 
2 
2 
5 
1 
2 

Basın ateşelikleri mahallî kâtip ve 
daktiloları [*] 
Basın ateşeliği odacısı [*] 

3 
3 

Lira 

100 
60 

120 
100 
75 
75 
50 
50 
60 
50 
40 

400 
350 
300 
260 
210 
170 
120 
100 

300 
260 
210 
170 
120 
100 

200 
75 

[*] Yabancı olabilecek bu hizmetlilerin tâyin
leri hususu Genel Müdürlüğe veya 
makamlara bırakılmıştır. 

yetki vereceği 



İstatistik Genel Müdürlüğü 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
Birinci makinist 
Kaloriferci 
İkinci makinist 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Ambarcı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Lira 

100 
120 
120 
100 
60 
60 
60 

Görevin çeşidi 

Ambarcı 
Gecebekçisi 
Odacı 

» 
Hamal 
Kaloriferci yamağı (Altı aylık) 
Taşra odacısı 

Sayı 

1 
1 
4 
6 
1 
1 
4 

Devlet Meteoroloji işleri G. Md. 

MERKEZ 

Doktor 
Telsiz teknisyeni 

> muhabereci 
Ressam ve grafiker 
Motorcu başnstası 
Makinist 
Bülten müstahzırı 
Motorcu 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 
Koliriferci ve rüzgâr 
Bahçıvan 
Başhademe 
Daktilo 

* 

âl«tl«ri bakıcısı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
2 

100 
170 
100 
120 
140 
140 
100 
85 
75 

100 
50 
40 
40 
85 
85 
50 
85 

120 

Alet sevkiyatçısı 
> » 

Marongoz 

İLLER 

Radyozonda teknisyeni 
Başrasatçı 
Baştelsizci 
Telsiz makinisti 
Telsiz muhabereci 

> » 
Motorcu başustasz 
Motorcu 
Hademe 

> ve bekçi 
Rasadcı 

* 
» 
* 

» 

1 
X 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
6 

26 
12 
14 
28 
41 
50 
22 

Doktoü 
Daktilo 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

mmm 
İ 100 
1 100 
1 85 

Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Başödact 
Odaöi 



Görevin çeşidi 

tLLEB 

Daktilo 
Arşiv ayırıcısı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
Kur'an öğretici 

> > 

- D / r -
Sayı Lira G5revin çeşidi 

1 
1 
1 
6 
20 
40 
15 
7 
10 

85 
120 
50 
35 
30 
25 
20 
60 
50 

Kur'an öğreticisi 
> » 

Vaiz 
> 
> 

Dersiam 
» 
> 
> 
> 

Sayı Lira 

25 
48 
60 

15 
30 
250 
5 
5 
20 
50 
119 

40 
80 
25 

Maaş 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
15 

Adalet Bakanlığı 

Zat işleri 

Daktilo 
> 

Levazım ve daire müdürlüğü 

Daire müdürü 
Daktilo 
Şoför 
Başodacı 
Dağıtıcı 
Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Odacı 

Gece bekçisi 
Meydancı ve kapicı 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Marangoz 

> yardımcısı 
Asansörcü 
Denkçi 
Hamal 

1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
15 
21 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

120 
100 
75 

170 
100 
170 
85 
75 
75 
75 
50 
60 
50 
40 
60 
40 
120 
86 
120 
60 
100 
50 
40 
60 
60 

2556 sayılı kanun gereğince kundan merkez 
bürosu 

Daktilo 

Yargıtay 

Doktor 
Daire müdürü 
Şoför 
Mübaşir 
Başodacı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Telefoncu 
Meydancı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

Bahçıvan 

AdU Tıp işleri genel müdürlüğü 

Kaloriferci 
Dağıtıcı 
Aşçı 
Kapıcı 

100 
60 

1 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
12 
32 
1 

ü 
1 
1 
1 
1 

100 
120 
140 
75 
60 
100 
100 
50 
75 
40 
50 
40 
50 
40 
75 

75 
40 
40 
40 



D/S — 
Görevin çeşidi 

Gardiyan 
> 

Odacı 
Şoför 
Adlî tıp odacısı 
Adlî tıp meclisi odacısı 

İLLER 

Mübaşir 
Kaloriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı ve gece bekçisi 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 
> 
» 

Gece bekçisi 

Sayı 

3 
2 
6 
1 
7 
3 

453 
1 
4 
1 
1 
1 

60 
59 

256 
255 

25 
6 

Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü 
Çocuk ıslâh evleri doktoru 1 

Lira 

50 
40 
35 

100 
30 
40 

40 
100 
60 
40 
30 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
35 

100 

Görevin çeşidi 

Başgardiyan 
> » 
» > 

1. nci smıf gardiyan 
» » > 

2. nci sınıf gardiyan 
3. ncü sınıf gardiyan 

I» > » 

Arabacı 
Şoför 

> 
» 

Elektrikçi 
» 

Makinist 
Hademe 
Aşçı 
Ruhanî memurlar 
Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hizmetçisi 
îmam 

» 
Usta 

Sayı 

26 
55 
60 
60 
73 

202 
516 
257 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 

19 
1 
3 
9 

Tapu ve Kadastro Gk Md. 

Doktor 
Ciltçi 

» 
» yardımcısı 
» » 
» "» 

Fotosto memuru (fotoğrafçı) 
» » 

Daktilo 
> 
» 
» 

Jaloncu 
Gece bekçisi 
Ba sodacı 
Odacı 

> 

yardımcısı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 

33 
4 
3 
2 
1 
1 

16 

75 
120 
85 
75 
50 
40 

120 
75 
75 
50 
40 
30 
30 
30 
50 
40 
40 

Odacı 17 
> % 
» 88 

Kapıcı 2 
Dağıtıcı (Birisi bisikletlidir) 4 

» 4 
Defterci 3 

Tapu ve Kadastro Yazma Heyeti 
. 

Daktilo 2 
» 7 

Jaloncu 20 
» 28 

Dağıtıcı 1 
Mübaşir 1 
Odacı 16 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Tercümeci 
Daire ve arşiv müdürü 
Daktilograf 

> 
Dağıtıcı (Motorlu) 

Saymanlık takipçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 
* 

Kaloriferci 
» yardımcısı 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Bahçe işçisi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» yardımcısı 
Elektrikçi 
Tamirci 

» yardımcısı 
Asansörcü 
Boyacı 
Bakanlık şoförü 
Daktilo 
Motosikletçi 
Motorcu 
Odacı 
Dağıtıcı 
Yabancı dil bilen daktilo 

İLLER 

iller dağıtıcıları 
» » 
» » 

— D / 9 — • 

tçişleri Bakanlığı 

Sayı 
" 1 — • 

1 
1 

10 
6 
3 
8 
3 
1 
5 
5 

41 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 

1 
6 

59 

Lira 

125 
210 
100 
85 
85 
75 
75 
85 
60 
50 
40 

140 
75 

120 
100 
85 
60 
50 

140 
50 

140 
140 
100 
50 

100 
.170 

85 
75 

120' 
50 
75 

170 
* î1*) 

40 
30 
30 

1 Görevin çeşidi 

İller odacıları 
» » 

İlce odacıları 

» . » • 

Bucak odacıları 

Genel müfettişlikler 

Birinci genel müfettişlik kalorifer 
makinisti 
Kaloriferci yardımcısı 
Telefon memuru 
Bahçıvan 

> yamağı 
Kâğıt dağıtma memuru 
Başodacı 
Odacı 

* 
Şoför 

» 

îkinci Genel Müfettişlik 

Odacı 
• » 

Dağıtıcı 
Şoför 
Kaloriferci 
Bahçıvan 

Üçüncü Genel Müfettişlik 

Odacı 
Şoför 

» 

Dördüncü Genel Müfettişlik 

Odacı 
Şoför 

» 

Sayı 

116 
23 
3 

155 
286 
871 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 

1 
5 
1 

*1 
1 
1 

6 
1 
1 

10 
1 
1 

Lira 

25 
30 
25 
20 
15 
5 

100 
35 
75 
60 
30 
40 
50 
30 
20 
85 
60 

40 
35 
50 

100 
75 
75 

30 
100 
60 

30 
85 
60 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daire Müdürü 
Dağıtıcı 
Odacıbaşı 
Odacı 
Gece bakçisi 
Asansörcü 
Kapıcı 
Odacı 

> 
Makinist ve silâhçı 
Hademe 

» 
Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Daktilograf 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Hademe 
Ahçı 

» 
> yamağı 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 

- D/10 — 
Emniyet Gr. M. 

Sayı Lira 

1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
20 
5 
1 
8 
11 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 

170 
50 
60 
50 
50 
60 
50 
40 
50 
120 
40 
30 
40 
60 
85 
40 
40 
30 
60 
50 
40 

120 
120 
40 
60 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Başşoför 
Şoför 

Ambar muhafızı 

İLLER 

Daktilograf 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memuru 

Sandalcı 
Odacı 
Hademe 

» 
goför 

» 
Makinist 
Atlı polis binicilik talimcisi 
Hademe 

•» 
Makinist yardımcısı 
Tayfa 
Odacı 
Doktor 

120 
100 
75 
60 
85 

1 
2 

14 
1 
1 

52 
5 
3 

114 
2 
1 
8 
3 
3 
9 
1 
3 
8 
1 

85 
60 
40 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
85 
60 
75 
60 
35 
30 
50 
40 
30 
50 

Jandarma G-. K. 

Basımev 
» ' 
» 
» 
» 

» 
» 

ı ressamı 
ciltçici 
makinisti 
tertipçisi 
işçisi 

linotip operatörü 
ambar memuru 

Kundura ambar memuru 
Giyecek eşya ambar memuru 
Teçhizat ambar memuru 
Etüv memuru 

1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

120 
120 
140 
120 

75 
140 
120 
120 
140 
140 
100 

Telefon fen memuru 
» yardımcısı 

Yapı ustası 
Kundura ustası 
Makine ustası 
Terzi ustası 
Kundura makine ustası 
Telsiz ustası 
Makine tamircisi 

» » yardımcısı 
Makine ve elektrik ustası yardımcısı 
Kaloriferci 

170 
120 
150 
140 
140 
140 
140 
75 
140 
120 
100 
100 



Görevin çeşidi 

Elektrikçi 
» 

Tornacı 
Frezeci 
Oksijen kaynakçısı 
Demirci 
Sivil sanatkâr 

» » 
» > 
» » 
» • » 

» » 
Şoför 

» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
9 
3 
2 
3 
2 

15 
16 

— D/11 — 
Lira 

100 
140 
120 
120 
120 
120 
170 
140 
120 
100 

85 
75 

140 
120 

Görevin çeşidi 

Şoför 
» 
» 

Başodacı 
» yardımcısı 

Odacı 
» 
» 

Aşçı 
» 

Hamal 
Çamaşırcı 

» 
» 

Sayı 

1 
3 
4 
1 
1 

25 
6 
1 

22 
20 
22 
1 
2 
1 

Lira 

100 
60 
40 
60 
50 
40 
40 
50 
40 
30 
50 
35 
30 
25 

Dışişleri Bakanlığı 

MERKEZ 
Daktilograf 

» 
» (Saymanlık için) 

Daire müdürü 
Doktor 
Şöfor 
Şoför 

» 
Elektirikçi 
Telefoncu 
Başodauı 
Odacı 

H 
* 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 

Saymanlık takip memuru 

ö 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
10 
16 
1 
2 
3 
1 

200 
175 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
130 
175 
100 
150 
140 
130 
120 
80 
80 
50 
45 
40 
75 
70 
60 
90 

Motosikletli dağıtıcı 
» » 

Belge saklağı koruyucusu 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Arşiv memuru 
Kitaplık memuru 

» > yardımcısı 
Ambar memuru 

Basımevi 

Baştertipci 
Makinist 
Tertipçi 

* 
» yamağı 

Tashihci 
Oiltçi 

Dışişleri Bakanlık köşkü 

Yönetim memuru 
Aşçı 

» yamağı 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

90 
80 
60 
70 
80 

110 
60 

300 
300 
140 
120 

160 
110 
110 

90 
70 

120 
120 
110 

140 
200 
100 

60 



Görevin 

Bahçıvan 
» yamağı 

Sofracı 
» yamağı 

Garson 

çeşidi Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 

- 1 ^ 
Lira 

100 
60 

100 
60 

100 

Görevin çeşidi 

Kapıcı ı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Elçilik ve Konsolosluklar hizmetli
leri [lj 

Sayı 

1 
1 
1 

450 

Lira 

65 
120 
60 

3100 

Maliye Bakanlığı 

MERKEZ 

Hususi kalem 

Daktilo 
Genel kâğıtlar müdürlüğü daktilosu 

» » » 
» » » 

Teftiş heyeti 

Daktilo 

1 120 
4 100 
4 85 
1 75 

Maliye Tetkik Kurulu 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 170 

1 100 
1 75 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

Daktilo 

> 
Takip memuru 

Fiş memuru 

4 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 

Bütçe ve Malî Kontrol G. Mdü. 

Daktilo " 1 

120 
100 
85 

100 
85 
75 
85 
75 

120 

Daktilo 3 100 
2 85 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

> 

1 
2 
1 

170 
120 
100 

Muntazam Borçlar Genel Md. 

Daktilo 

Fiş memuru 
» » 

Levazım ve Kıymetli evrak M. 

Daire müdürü 
Daktilo 

» 
Kâğıt dağıtıcısı 

Başmarangoz 
Marangoz 

» 

Doğramacı 

1 
2 
1 
4 
3 

120 
100 
85 

100 
85 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 

210 
100 
85 

120 
100 
85 
75 

210 
140 
120 
100 
100 

[1] Dış kuruluşda ücretle kullanılıp istihkakları bu ödenekten 'verilecek olanların sayısının ve 
görevlerinin belirtilmesi ve hu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle verilecek ödenek daire
sinde ücretlerinin tâyin ve dağıtılması hakanlığa veya bakanlığın yetki vereceği makamlara bırakıl
mıştır, 450 tanesi vergi tahakkukuna esastır. _ 



Görevin çeşidi 

Marangoz çırağı 
> işçisi 

Marangozhane makinisti 
Makine tamircisi 

> > 
Şoför 

Motosikletci 
Otomatik T. Memuru ve tamircisi 

» » > 

Bahçıvan 
> yardımcısı 

Bahçe amelesi 
Başodacı 
Odacı 

Kapıcı 
» 

Gece bekçisi 
» > 

Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 
Ambarcı 

Zat îşleri Müdürlüğü 

Daktilo 

» 

Daktilo 

» 

- fi/lâ -
Sayı Lira 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

18 
55 
39 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
6 
1 
1 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

60 
75 

100 
210 
140 
170 
140 
85 

170 
150 
120 
120 
60 
40 
85 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
75 
60 
75 
50 

170 
120 

85 
75 
60 

120 
100 

85 

Merkez Daireleri Muhasebe Müdürlükleri 

Daktilo 100 
90 
85 
75 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Vasıtasız Vergiler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Temyiz Komisyonu daktilosu 
» » » 
» » > 

Temyiz Komisyonu odacısı 
» > > 

İü 

5 
1 
1 
4 
6 
1 
2 
2 

100 
85 
120 
100 
85 
60 
50 
40 

Hesap Uzmanları Kurulu 

Daktilo 2 100 

Vasıtalı Vergiler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

2 100 
1 85 
1 75 

Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Kalorifer teknisyeni 
» ateşçisi 

Elektrikçi 
» 

Bina tamircisi 

1 
3 
1 
4 
1 
1 
2 

120 
100 
210 
60 
170 
100 
170 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Kırtasiye ve matbua idaresi 

Basım teknisyeni 
Takip memuru 
Daktilo 

Posta memuru 
Puvantör 
Odacı 

120 
100 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 

170 
100 
120 
100 
85 
75 
75 
70 
50 



- İ V İ 4 -
Görevin çeşidi 

İLLER 
t; . - . • • ' ı * . û ( v ; " r : .-. -: ~ 4 - • *"'-' - » 

Sayı 

~". ~ y^"" 

yjrt.ş- Hukuk Müşavirliği ve Muhakemai G 
Müdürlüğü 

Takip, memuru 
» » 
» » 

~ » » 

>> » 
» » 

Daktilo 
» 
» 

Odacı 
» 

GeneZ Müfettişlikler 

Maliye Müşavirliği odacısı 

6 
5 

10 
20 

40 
cır* 35 
2 
3 
5 
5 

10 

4 

Lira 

- r J Ş , 

enel 

120 
100 
85 
75 

60 
50 

100 
85 
75 
40 
30 

30 

Vasıtalı ve Vasıtasız Vergiler Genel Müdürlüğü 

Kolcu ve kantarcı 
» » 
» » 
» » 

Daktilo 
» 
>. 

5 
13 
19 
2 
9 

12 
99 

İtirazları Tetkik Komisyonu daktilosu 1 
» » » > 
» » » » 

Tahakkuk tebliğ memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

İtirazları Tetkik Komisyonu odacısı 
istanbul Av vergileri odacısı 
Gece bekçisi 

Tahsilat 

Tahsil tebliğ memuru 
» » » 

Yaya tahsildar 
» » 
» » 
> > 

5 
6 

20 
30 
51 
57 

8 
3 
2 

41 
80 
66 
51 

120 
129 

75 
60 
50 
40 
75 
60 
50 

100 
85 
75 
75 
60 
50 
40 
30 
30 
40 

60 
50 
85 
75 
60 
50 

Görevin çeşidi 

Atlı tahsildar 
» » 
» » 
» » 

Gece bekçisi 
» » 

Sayı 

162 
161 
732 
307 

6 
51 

Lira 

85 
75 
60 
50 
60 
30 

Levazım ve kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

istanbul Defterdarlığı kâğıt dağıtıcısı 4 
Başodacı 
11 odacıları 
» » 
ilçe odacıları 

» » 
istanbul basılı kâğıtlar hamalı 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

Kâğıt dağıtıcısı 
Odacı 

1 
179 
216 
376 

25 
2 

1 
3 
1 
4 
6 

MüU Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
» 

Kalorifer teknisyeni 
» ateşçisi 

Elektrikçi 
» 

Gece bekçisi 
» » 

Memur konutları 

idare âmiri 
Teknisyen 
Mutemet 
Takip memuru 

> > 
Kaloriferci 

» yamağı 
Çijlingir - Marangoz 
Bahçıvan 

» yamağı 

3 
2 
2 

10 
15 
1 
2 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

50 
50 
40 
30 
25 
20 
60 

120 
100 
85 
60 
40 

100 
85 
75 

170 
60 

140 
120 

50 
40 

210 
210 
170 
140 
120 
140 

60 
140 
120 
85 



Görevin çeşidi 
— D/15 -

Sayı Lira 

Kapıcıbaşı 
Kapıcı (10 adedi 3 aylıktır) 

Kırtasiye ve Matbua İdaresi 

Depo Müdürü 
» » 
» » Muavini 

Doktor 
Depo Şefi . 

» Baş memuru 
» memuru 
» » 

» » 
Ustabaşı 
Usta 

» 
Puvântör 
Daktilo 
Tasnifçi 

» 
» 

1 
16 

1 
1 
2 
2 

12 
6 

15 
4 

15 
17 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
5 

12 

75 
60 

260 
210 
210 
100 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

170 
120 
100 
100 
.75 
85 
75 
70 
65 

Görevin çeşidi 

Tasnifci 
Bekçi 

» 

Odacı 

T>arphaiM ve Damga Basımevi 

Baştertipçi 
Başciltçi 
Çinkoğraf ustabaşı 
Ustabaşı 
Galvano teknisyeni 
Makinist 

» 
Şoför 
İdare memuru 
Takipçi 
Daktilo 

» 
Kapıcı 

Gece bakçisi 
> » 

Odacı 

Sayı. 

3 
5 
2 
5 
4 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 

Lira 

55 
65 
60 
50 
50 

170 
170 
170 
140 
170 
140 
120 
120 
120 
85 

100 
75 
60 
50 
60 
50 
40 

Millî Eğitim: Bakanlığı 

MERKEZ 

Daktilo (yabancı dil bilen) 
» » » 

Kardeksçi 
» yardımcısı 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği kâtipliği 

1 
2 
1 
1 

4 

170 
140 
140 
120 

25 

(Ecnebi olabilir. Mahallince seçilen
leri müfettişin teklifi ve elçinin in
hası üzerine Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tâyüı olunur.) 
Daktilo (Talim ve terbiye kitap oda
sı için.) 
Daktilo (Seferberlik ve Askerlik öğ
retim Müdürlüğü için.) 

20 

1 85 

1 85 

Doktor 
Telefoncu 
Onarma işleri ustası 
Dağıtıcı 
Dafcilo 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odaeı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takipçi 
Şoför 
Dakik) 

» (Saymanlık için) 

» (Lisan bilen) 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

34 
1 
1 

r-l 

1 
1 
1 
3 
1 

100 
85 
75 
75 
85 

•85 
60 
85 
50 
60 

100 
75 

140 
120 
120 
100 
140 



Görevin çeşidi 
— D/16 — 

Sayı Lira 

Yayın 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Türk Tarh Kitaplık yardımcısı 
Kitaplık fiş memuru 
Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Takipçi 
Dergi düzelticisi ve yönetim memuru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 
Fotoğrafçı çırağı 
Araştırıcı 

Düzeltici 
» 

Daktilo 
» 

Odacı 
Dağıtıcı 

İLLER 

Müşavirlik ve Milli eğitim odacıları 
» > > » 

Yüksek öğretmen Okulu 

Başaşçı (Yamağiyle beraber) 
Aşçı kalfası 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Başodacı 
Odacı 

> 

Dosya memuru ye daktilo 
Doktor 

Siyasal Bilgiler Okulu 

Başaşçı 
Aşçı kalfası 
Aşçı yamağı 
Başodacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
1 

120 
120 
50 
60 
60 
60 
60 
60 
75 
40 
100 
40 
75 
60 
100 
75 
75 
100 
50 
60 

8 
65 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

14 
1 
1 

35 
30 

120 
30 

100 
50 
60 
30 
25 
20 
75 
50 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

1 
1 
4 
1 

120 
60 
20 
60 

7 
15 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 
30 
25 
100 
120 
50 
75 
75 
50 
100 
100 

Odacı 
> 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçıvan 
Onarıcı 
Not çoğaltma memuru 
> > » 

Kaplayıcı 
Doktor 

Gazi öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

Kâtip ve daktilo 
» » 

Laborant 
Teknik kurucu 

» » yardımcısı 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Bahçıvan 
Başaşçı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Şoför 
Hastabakıcı 
Başodacı 
Odacı 
» 

Doktor 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Lâboratuvar ye ders âletleri koruma 
memuru 

s» 

Resim galerisi hademesi 
Odacı ve kapıcı 

» » 
> » 

Kaloriferci 
Tezhip öğreticisi 
Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebruhar ve kaplayıcı öğreticisi 

1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
28 
5 
1 

85 
75 
75 
210 
100 
100 
100 
120 
120 
75 
50 
140 
75 
60 
50 
40 
30 
20 
100 

1 
4 
10 
6 
6 
1 
1 
1 
1 

60 
30 
40 
30 
25 
50 
210 
210 
210 



Görevin çeşidi 
— D/17 

Sayı Lira 

Rasathane 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

85 
75 
60 
75 
40 
30 
50 
40 
30 
25 
40 
30 

Hesapçı 
* 

Teknisyen çırağı 
Kaloriferci 
Bahçıvan 

* 
Başodacı 
Odacı 

» 
Bekçi 

Cumhurbaşkanlığı Füârmonik Orkestrası 

Salon ve caz orkestrası müzisyeni (ya
bancı olabilir), 8 210 
Daktilo 1 100 
Odacı 2 50 

» 1 40 
» 1 30 

Ankara Devlet Konservatuvan 

Daktilo 1 100 
Doktor 1 100 
Daktilo 1 75 
Enstrüman onarıcısı 1 100 

; > ; ; » 4 85 
Yönetim memuru 1 50 
- » . ; - . » 2 40 

Daktilo 1 40 
Makyaj stajyeri 1 75 
Odacı 2 40 
Daktilo; 1 100 
Bilet satıcısı (Aynı zamanda daktilo 
olarak çalışacaktır.) 1 100 
Gereççi 1 120 
Erkek frizörü 1 75 
Kadın » 1 75 
Erkek terzi (Aynı zamanda sanat
kârların giydiricisi.) 1 140 

> > » ' » 1 100 
Kadın terzi (Aynı zamanda sanat
karların giydiricisi.) . 1 140 
Elektrikçi (enstaîlâtör) 1 100 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Bilet yoklayıcısı 
Garderopçu 
Sahne garderopçusu 
Sahne ve atelye işçileri 
Odacı 

» 
» 
> 

Bahçıvan 
Elektrikçi ve kaloriferci 
Şoför 
Aşçı 
» yamağı 

Lise, orta ve öğretmen okulları 

Doktor 
» 

Elektrikçi ve kaloriferci 

» > 
» > 

Hizmetliler 
Aşçı 

» 

Odacı 

> 

Mülî Eğitim Basımevi 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

6 
4 
2 
4 
1 
8 
2 
14 
1 
1 
1 
1 
1 

ırı 

28 
50 
1 
3 
6 
4 
18 
3 
3 
5 
25 
381 
601 

2 
2 
1 

50 
50 
60 
170 
50 
40 
25 
20 
100 
100 
100 
.120 
50 

50 
40 
85 
75 
60 
50 
50 
75 
60 
50 
40 
30 
20 

30 
40 
30 

Derleme Müdürlüğü 

Odacı 

Pravantoryum ve sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Doktor 

Elektrikçi 
Demirci 

30 

1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 

60 
85 
100 
75 
60 
100 
85 



Görevin çeşidi 
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Sayı Lira 

Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

'» 
$oför 

» yardımcısı 
Başaşçı 
Aşçı kalfası 

> yamağı 
Arabacı 
Bahçıvan 

» 
Terzi 
Kapıcı ve santral memuru 
Hastabakıcı 
Laborant 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
» 

Kitaplıklar 

Kaplayıcı 
> 
> 

Koruyucu 
Odacı 

» 
» ve bekçi 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
5 

25 
10 

2 
2 
2 

10 
10 
22 
18 

60 
100 
120 
85 
50 

100 
50 

100 
50 
25 
60 

100 
60 
60 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
30 
20 

100 
85 
75 
50 
50 
40 
30 

Anıtları koruma kurulu, röleve bürosu, kazı ve 
harabe alanları ve iller müzeleri 

Bekçi 
> 
» 

Odacı 
Bekçi 
Odacı 

» 
Bekçi 

» 
Bahçıvan 

» 
Başodacı 
Başbekçi 

8 
23 
9 
18 
66 
63 
16 
11 
1 
1 
1 
3 
1 

10 
20 
25 
25 
30 
30 
40 
40 
75 
40 
60 
50 
50 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Onarıcı 

Fotoğrafçı 
Fotoğrafçı yardımcısı 

» » 
Daktilo ve kâtip 
Memur 

Bekçi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Kaplayıcı 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 
Marangoz 
Duvarcı ve srvacı 
Eski eserlerin koruyucusu encümeni 
huzur hakkı [1] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

10 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

50 
60 

210 
75 
•50 
75 

260 
210 
170 
120 
50 
60 

130 
100 
100 
75 
75 

30 

Ticaret, sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat 
okulları, ertik ve bütün akşam okulları, kız ve 

erkek gezici köy kursları 

Yönetim memuru 

» » 

» > 
Doktor 

Hastabakıcı 
» 
» 

Usta 

» 

1 
3 
18 
41 
68 
161 
29 
11 
81 
14 
16 
7 
29 
1 
11 
8 

34 
62 
43 
44 

210 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
100 
75 
60 
50 
75 
60 
50 
40 
260 
210 
İ70 
140 
120 

[1] Ayda 8 oturumu geçmemek üzere her otu
rum için kesenek olarak 3,6* lira. 
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Görevin çeşidi 

Bsta 
> 
> 

$OİÖT 

» 
Aşçı (Yamağiyle 
> » 
» » 
» » 

Kaloriferci 
» 
> 
> 
» 

Bahçıvan 
» 
» 
> 
» 
» 

Odacı 
» 
» 
» 
» 

SSiveyyan 

beraber) 
» 
» 
» 

Sayı 

35 
3 
2 
4 
3 
1 

15 
9 
5 
2 

10 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
9 
1 
6 

137 
310 
760 
80 
10 

Lira 

100 
85 
75 

120 
75 

120 
85 
75 

100 
100 
75 
60 
85 
50 

100 
85 
75 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
30 
20 

170 

İstanbul Üniversitesi yönetim Kurulu 
utman hizmetliler 

Ş*mcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf desinatörü 
Elektrik makinisti 
Marangoz 
Radyoloji enstitüsü yardımcı teknis 
3&Bİ 
Dişçi Okulu teknisyen yardımcısı 
laborant 

* 
Teknisyen 

* 
» 

Elektrikçi 
Başhastabakıeı 
Odacı 

* 
» 

1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 
6 

10 
2 
8 
1 
1 
8 

19 
45 

113 

120 
100 
100 
85 
50 

50 
100 
60 
40 
60 
50 
40 
50 
50 
60 
50 
40 

Görevin çeşidi 

Odacı 
> 
i 
» 
» 

Hastane müdürü 
Aşçıbaşı 
Hesapçı 
Eczacı kalfası 
Aşçı 

» yamağı 

Sayı 

178 
63 

217 
81 
8 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

Lira 

30 
25 
20 
15 
10 

300 
100 
85 
60 
50 
35 

i 

Ankara Dü, Tarih - Coğrafya 
Fakültesi 

Eski Türk lehçeleri öğreticisi 
Doktor 
Yasav memuru 
Kaloriferci 
Onarıcı 
Bahçıvan 
Not çoğaltma memuru 
Elektrikçi 
Hazırlayıcı 
Uzman hizmetli 
Uzman hizmetli 
Kitaplık yardımcısı 
B&playıcı 

» 
Daktilo 

* 
Hizmetli 
Fars Dili Enstitüsü okutmanı 
Odacı 
Odacı 

* 
» 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
7 

18 
2 

170 
100 
100 
120 
100 
100 
85 
«* 
75 
85 
75 
50 

m 
60 

}00 
85 
50 

140 
60 
50 
m 
30 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

Dosya memuru ve daktilo 1 100 
Odacı 1 30 

Uzmanlar 

Fotoğrafçı 1 170 
Desinatör İ 170 
Kartograf^ 1 170 



Görevin çeşidi 
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Sayı Lira 

Ankara Hukuk Fakültesi 

Doktor 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Daktilo 
Kaloriferci yardımcısı 
Başaşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Dosya memuru ve daktilo 
Odacı 

* 
* 

Ankara Fen Fakültesi 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
16 
10 
10 

100 
100 
.85 
75 
60 
100 
40 
75 
75 
50 
40 
30 
25 

Daktilo 
Laborant 
Laborant 
Teknisyen 
Şoför 
Odacı 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Başusta 
Atelye Ustası 

» » 
» » 

Marangoz 

Elektrikçi 
• » 

Kurucu (Kalorifer ve su) 
Laborant 

» 

Laboratuar makinisti 
Basımevi makinisti 

» > 
Laboratuar ateşçisi 
Kalorifer ve mutbak ateşçisi 

» » » 

2 
3 
3 
1 
1 
7 
5 

85 
100 
85 
100 
140 
50 
40 

1 
2 

10 
2 
4 
2 
2 
2 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

140 
180 
120 
140 
100 
75 

120 
75 

120 
75 

120 
100 
85 
60 

120 
100 
60 
40 
40 
30 

Daktilo (Yabancı dil bilen) 
> 
> 

Aşçı 
» yamağı 

Başodacı 
Hastabakıcı 

» 
Hademe 

Bahçıvan 
Kapıcı 
Bekçi 

Teknik okulu 

Kitaplık daktilosu 
öğretim bürosu daktilosu 
Hesap işleri daktilosu 
Not çoğalatma memuru 
> » > yardımcı 

Atölye şefi 
Elektrikçi 
Demirci 
Tornacı 
Düzleyici 
Kaynakçı 
Laboratuar başustası 

> işçileri 
Modelci ve maketçi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Laborant 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Berber (Kalfasiyle beraber) 

1 
2 
6 
1 
2 
2 
1 
1 

24 
11 
20 
17 
14 
1 
4 
2 
1 

140 
75 
60 

120 
40 
50 
50 
40 
40 
30 
25 
20 
15 
50 
40 
40 
30 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
1 

85 
75 
75 
85 
75 
210 
170 
140 
140 
140 
140 
170 
120 
170 
100 
100 
100 
85 
60 

. 75 
50 

,. 30 
40 
20 
75 

. 120 
«40 
J5 



Görevin çeşidi 

Bahçıvan 
» yamağı 

Yapı onarıcısı 
Odacı 

> 
. » 
Gece bekçisi 

- Köy enstitüleri 

Usta öğretici 

» » 
» » 

i > 

» » 
» > 

Halk türküleri ve oyunları usta 
öğreticisi 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ye daktilo 

» » 
Daktilo 

» 
Memur 
Döner sermaye ambar memuru 
Hastabakıcı 

» 
Aşçı 

» yamağı 

» » 
Yapı yoklama usta öğreticisi 

» > > 
Ekmekçi 

» hamurcu 
» > 
» » 

Hayvan bakıcı 
» » 

Bahçıvan 
. » 

Sayı 

1 
1 
1 

20 
5 

10 
2 

_*. 

3 
2 
5 

10 
5 
5 

20 
20 
10 
10 

2 
25 
30 
45 
10 
10 
25 
25 
2 

22 
22 
26 
22 
10 
30 
2 
1 
1 
5 
2 
8 
2 
7 
3 

18 
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Lira 

75 
40 

100 
40 
30 
20 
60 

300 
200 
175 
160 
140 
130 
120 
100 
85 
75 

100 
100 
85 
75 

100 
75 

160 
100 
100 
75 
60 

120 
60 
40 
30 

300 
360 
100 
60 
50 
40 
50 
30 

100 
60 

I Görevin çeşidi 

Elektrikçi makinist 
» » 
» » 
» > 
» » 

Bekçi 
Arabacı 

> 
» 

Çamaşırcı 
Kapıcı 

» 
Şoför 
Daktilo 

» 
Ayakkabı onarıcısı 

Ankara Tıp Fakültesi 

Yabancı dil daktilosu 
Daktilo 
Yard !mcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Sayı 

3 
3 
2 

15 
10 
50 
2 

19 
1 

180 
10 
5 

20 
4 
5 

19 

1 
1 

50 
1 
3 
5 
7 

Balıkesir Nectti Terbiye Enstitüsü 

Doktor 
AVlPT 

Hasta bakıcı 
Başodacı 
Odacı 

Yatılı Öğrenci kadrosu 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Yüksek öğretmen Okulu 
Gazi öğretmen Okulu ve Eğitim 
Enstitüsü 
öğretmen Okulları 
Köy Enstitüleri 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Teknik Okulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Ertik ve Teknik öğretim Müsteşar
lığına bağlı okullar 

1 
1 
1 
1 
2 

420 
192 

600 
1700 

16700 
350 
450 
200 

3000 

Lira 

200 
160 
140 
100 
75 
40 
50 
40 
75 
40 
60 
50 

140 
40 
60 
50 

170 
100 
50 
60 
50 
40 
35 

100 
100 
50 
60 
40 
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Bayındırlık Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Yüksek fen heyeti 

Daktilo 

Daktilo 
» 
» 

Hususi kalem müdürlüğü 

1 100 

1 120 
1 100 
1 90 

Şose ve köprüler Başkanlığı 

ÜUışmakinist 
Daktilo 
Desinatör 
Köprüler teksir memuru 

Demiryolları ve limanlar yapı başkanlığı 

1 
1 
1 
1 

260 
90 

120 
120 

Daktilo 
* 
» 

Mavici 
» 

$*kçi 

120 
100 
85 
75 
60 
50 

Bayındırlık Şirket ve Kurumları Başkanlığı 

Dajktilo 

Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Zatişleri müdürlüğü 

Daktilo, 
Kayit Bvemuru 
Yollama memuru. 
Fiş memuru 

Gereç müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

» 
» 

1 100 

1 100 

1 100 
1 lüO 
1 100 
1 100 

1 210 
1 100 
1 100 
2 85 
1 75 

Görevin çeşidi 

Elektrikçi ve telefon makinisti 
Santralci 
Asansöreü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Marangoz 

> 
Dağıtma memuru 

» » 
Şoför 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 
Bahçe işçisi 
Baş hademe 
Hademe 

Yayın Müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 

Mavici 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayıt memuru 
Takip » 
Dağıtma » 

Daktilo 

Seferberlik Müdürlüğü 

İLLER 

Sayı Lira 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 

23 
36 

170 
70 
50 

140 
70 

170 
75 
85 
75 
60 

170 
50 
85 
50 
40 
75 
60 
50 
40 

1 260 
1 140 
1 140 
1 85 
1 120 

100 
120 

85 
85 

100 

Demıryollar ve idmanlar Yapı Başkanlığı 

1 210 
1 170 
1 120 
1 100 

Teslim alma ve yollama memuru 
Gümrük memuru 
Teslim alma memuru 

» > 



Görevin çeşidi 
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Sayı Lira 

Ambar ımemuru 

Ambar iye yollama memuru 
Mutemet 

» 
Daktilo 
Mavici 
Dağıtma memuru 
Sağlık hademesi 
Bekçi 

» 
Odacı 

2 
2 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
10 
10 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

Mutemet ve anbar M. 2 

ti odacıları 

Otacı 
» 

8 
10 

140 
120 
100 
85 
120 
120 
100 
100 
m 
50 
50 
50 
40 
40 

75 

40 

Bayındırlık Şirket ve Kurumları Başkanlığı 

Daktilo 1 85 

Görevin çeşidi Sayı l i ra 

üS-ic 
Konya ovası sulama idaresi 

Basap işleri heyeti tahsildarı [1] 4 

Su dağıtma hizmetlileri 

Kanal kolcusu [1] 
Sarakçı 
Savakçı 
Baraka bekçisi 

Yönetim hvmetlüeri 

Doktor 
Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

> 
Santral memuru 
Te%raf-hat çavuşu [1] 
Odacı " 
©ece bekçisi 
Bahçıvan 
Şâför 
Fidancı 

40 

6 
1 
5 
4 

75 
76 
50 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
85 

100 
100 
W 
50 
^ 
$0 
10 
35 
88 

m 

Ekonomi Bakanlığı 
MERKEZ 

Daire ve müracaat müdürü 
Daktilo 

-> 
* 
• • 

» 
Şapiroğtaf 
Teief on -makinisti 
Elektrüjfli 
Santrale* 

» 

1 
6 
6 

10 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

210 
140 
120 
100 
85 
75 

100 
140 
140 
100 
85 

Marangoz 
Kaloriferci 

» 
Asansöreü 
Bahçıvan 
Takipçi 

» 
Saymanlık kayıt memuru 
Saymanlık takip memuru 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
^ 
1 
'4 
10 

140 
İ50 
~85 
İSO 
120 
İÖ0 
"85 
1Ü0 
lt)0 

w «85 

m m 

[1] sAt satmalma ve besleme giderleri kendisine Pişkin %lmak üzere atlı olacaktır. 



Görevin çeşidi 

!> 

Şoför 

Gece bekçisi 
t* 

Daktilo 

ÎLLER 

Sayı 

15 
25 

1 
1 
2 

2 
4 
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Lira 

50 
40 

170 
150 
75 

120 
100 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 

Telefoncu 
» 

Kolcu 

Odacı 
» 
» 

Sayı Lira 

4 
5 
1 
1 
4 
4 
3 

10 
15 
12 

85 
75 

100 
85 
75 
60 
50 
50 
40 
30 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

MERKEZ 

Fiş memuru 
» > 

Daktilo 
> 
> 
» 

Kaloriferci 
Makinist 
Santralci 
Makinis yardımcısı 
Marangoz 
Bahçıvan 
Teknisyen 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

1 
2 
2 
4' 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

140 
120 
100 
120 
85 
75 

100 
125 
100 
70 

100 
80 

250 
75 
85 
75 

Motosikletçi 
Kapıcı 

> 
Gece bekçisi 
Hamal 
Ambalâjcı 
işçi 
Şoför 
Doktilo 

6 
6 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

60 
50 
40 
85 
60 
50 
50 
50 
50 
5) 

140 
75 
60 

Dağıtıcı 
> 

Odacı 

Röntgen, elektrik ve prezisyon âlet
leri teknisyeni 

2 
1 
1 
1 
6 

60 
75 
60 
50 
40 

400 

Refik Saydam Merkez Hıfztssihha Kurumu 

Başmakinist ve âletler tamir uz
manı 
Şoför 
Daktilo 
Başlâborant 
Birinci sınıf laborant 
İkinci » » ' 
Yollama memuru 
Ambalâjcı 
Marangoz 
Baş bahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Baş hademe 
Hademe 

;» 
Dağıtıcı 
Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Hamal 

1 
1 
1 
1 
5 

14 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 

16 
30 
1 
1 
1 
1 

350 
100 
100 
121 
ıor 

85 
80 
60 

100 
85 
50 
50 
40 
40 
60 
50 
40 
40 
75 
50 
50 



Görevin çeşidi 
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Sayı Lira 

Serum ve aşı §ubesi 

Aşı ve danalar hademesi 
Kuduz tavşanlar hademesi 
Daktilo 

Kimya tahlü şubesi 

Daktilo 

1 60 
1 60 
1 75 

75 

Sıhhi ahırlar ve immonoloji şubesi 

Yem memuru 
Baş seyis 
Seyis 

Nalbant 

Makina ve atölye onarma kısmı 

Elektrikçi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Ateşçi 
Makinist yardımcısı 
Cam ve âletler tamircisi 

» » » yardımcısı 

Hıfzıssıhha okulu 

Laborant 
» 

Daktilo 
Kapıcı 
Daktilo 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Şoför öğreticisi 

Merkez sıtma savaşı 

Sıtma müfettişlik şoförü 

5 
3 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 

60 
60 
50 
40 
60 

150 
125 
75 
50 
80 

100 
60 

100 
85 

120 
50 

100 
75 
40 
60 

300 

1 135 

Kinin kompirme ve ampulleri imalâthanesi 

Hademe 
Marangoz 

2 
1 

40 
135 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

İLLER 

Ankara Numune hastanesi 

Müracaat memuru 
> » yardımcısı 

Makinist ve etüvcü 
» > yardımcısı 

Kaloriferci 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

» 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

Baş terzi 
Terzi 
Boyacı ve sıvacı 
Marangoz 
Demirci 
Berber 
Laborant 

Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Eczacı kalfası 
Hastabakıcı ve hizmetliler 

Kapıcı 
Aday ve hademeler 
Daktilo 
Dağıtıcı 

2 
4 
8 
2 
10 
1 
1 
1 
20 
20 
20 
80 
2 
25 
1 
1 

75 
60 
125 
75 
125 
125 
100 
85 
50 
100 
75 
30 
75 
60 
40 
75 
50 
100 
100 
75 
60 
100 
75 
100 
50 
100 
100 
75 
40 
35 
30 
25 
60 
15 
100 
75 

İstanbul muayene ve tesUmalma komisyonu 

Daktilo 
Hademe 

60 
40 



Görevin çeşidi 

• -

Sayı 

İstanbul Sağlık Müdürlüğü 

Kâğıt dağıtıcısı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Şoför 
istimbot kaptanı 
Tayfa 
Daktilo 

İller ve üceler 

Odacı 
> 
* 
* 

Htfzıssıhha müzesi 

Sinema operatörü 
Kapıcı 
Odacı ve hizmetçi 

Kuduz Tedavi Kurumu 

A$çı 
Makinist 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Pansumancı 
Hizmetçi ve saire 

» > 
Kapıcı 
Tavşancı 

2 
2 

8 
16 
71 

221 

1 
1 
7 

1 
1 
1 
1 
1 

17 
1 
1 
1 

Küçük Sıhhat Memurlar Okulu 
Aşçı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Berber 
Hizmetçi ve saire 

> > 
» » 

Kapıcı 

İstanbul Çocuk Devlet Hastam 

Laborant 
Pansumancı 

3 
3 
3 
9 
3 

18 
3 

'Sİ 

3 
1 

- D/26 — 
Lira 

50 
40 
40 

120 
80 
40 
6ü 

40 
30 
25 
20 

100 
40 
30 

70 
100 
40 
60 
50 
25 
35 
40 
50 

60 
50 
40 
30 
25 
20 
40 

75 
50 

Görevin çeşidi 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 

» > yardımcısı 
Şoför (Kaloriferci) 
Demirci 
Başbahçrvan 
Bahçıvan 
Boyacı 
Aşçı 
> w. 

» yamağı 
Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

» > 

» > 
Aday hademe 

Numune Hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
Makinist ve etüvcü 

> » yardımcısı 
Kaloriferci 
Şoför 
Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Arabacı 
Marangoz 
Bahçıvan 

» • 

» 
Çamaşırcı 

> 
Laborant 

» 
Pansumancı 

Kapıcı 
ttezn<n kalfası 
Demirci 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 

10 
18 
29 
20 

1 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
5 
5 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
4 



Görevin çeşidi 

Boyacı ve badanacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» > » 
» * » 

- » » » 
Aday hademe 

Sayı 

4 
20 
20 
36 
64 
55 
20 

Zonguldak Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
Şoför 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapacı 
Berber 
Çamaşırcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

> > » 
> » » 
» » » 

Aday hademe 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
4 
5 

10 
1 
1 
1 

— D/27 — 
Lira 

75 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

75 
60 
50 
75 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
15 
75 
75 
60 

İstanbul Akil ve Asabi Hastalıklar Devlet 
hastanesi 

Dahilî inzibat memuru 
Başlâborant 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 

Mubassır 
» 

Laborant 
Eczacı kalfası 
Motorcu 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yamağı 
Kaloriferci 
Marangoz 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 

80 
80 

125 
100 
85 
75 
50 
60 
75 
50 

100 
50 
25 
75 
75 1 

i Görevin çeşidi 

Demirci 
Kolaycı 
Badanacı 
Boyacı 
Terzi 

» 
Çamaşırcı 

» 
» 

Hallaç 
Tenekeci 
Berber 
Elektrikçi 
Arabacı 
Fotoğrafçı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Hizmetçi vesaire 

» » 
» » 
> » 

Aday hademe 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
4 

20 
30 
40 

200 
20 

Lira 

75 
50 
60 
75 
75 
60 

100 
50 
40 
50 
60 
50 
85 
40 

100 
100 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

Manisa ve Elâzığ Akil ve Asabi hastalıklar Devlet 
hastanesi 

Eczacı kalfası 
Aşçı 

T * 

» yamağı 
Başmubassır 
Mubassır 
Elektrik, telefon ve motorcu 
Bahçıvan 
Hizmetçi vesaire 

» ^ 
> » 

Aday hademe 
Terzi 
Mnrnııgoz 
Berber 
Çamaşırcı 
Kapıcı 

Erzincan Devltt hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

7 
12 
8 

38 
20 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 

75 
75 
25 
60 
50 
75 
60 
40 
35 
30 
25 
15 
60 
75 
50 
60 
40 

75 
75 



Görevin çeşidi 

— D/28 
Sayı Lira 

Arabacı 1 
Aşçı 1 
Terzi 1 
Kapıcı 1 
Berber 1 
Çamaşırcı 1 
Yetişmiş hastabakıcı 2 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 2 

> > > 3 
» * » 3 
» » > 5 

Aday hademe 5 

Heybeliada Verem Sanatoryomu 

Laborant 
Eczacı kalfası 
Santralci 
Makinist ve eüvcü 

» » yardımcısı 
Kaloriferci 

Aşçı 

» yamağı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Marangoz 

» 
Boyacı ve sıvacı 

)> 
Arabacı 

» 
Berber 

» 
Başterzi 
Terzi 
Çamaşırcı 

» 
Kapıcı 

Yetişmiş hastabakısı 
Hizmetçi 

Aday hademe 
Müracaat memuru 

9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
15 
14 
17 
12 
34 
10 
1 

50 
60 
60 
40 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

75 
75 
60 
140 
75 
75 
100 
100 
50 
30 
100 
50 
100 
85 
100 
75 
75 
50 
60 
50 
75 
60 
100 
60 
75 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
15 
75 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Müracaat memur yardımcısı 
Teknisyen 
Kalorifer işçisi 
Şoför 

Aşçıbaşı 
» 

Çamaşırcı 
» 

Başhademe 
Başgarson 

» yardımcısı 
Garson 

Tükrük dezenfeksiyoncusu 
Bulaşıkçı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
3 
2 
1 

Kemik ve Mafsal Veremleri Devlet 
hastanesi 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Berber 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi 

Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Demirci 
Elektrikçi 
Çamaşırcı 
Terzi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

12 
16 
10 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Antakya 'Devlet hastanesi 

60 
200 

50 
100 
80 

200 
150 

75 
40 
75 

100 
80 
50 
40 
30 
75 
75 
60 

75 
100 
85 
85 
50 
40 
75 
50 
50 
40 
30 
25 
75 
75 
60 
85 
60 
60 

Laborant 
> 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 

1 
1 
1 
1 

75 
60 
75 
75 



Görevin çeşidi 
— D/29 — 

Sayı Lira 

Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Terzi 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
•Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

Aday hademe 

İskenderun Devlet hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Marangoz 
Bahçıvan 
Boyacı ve badanacı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » > 
» * » 

Aday hademe 

Muayene ve tedavi evleri 

Hademe 

Sağır, dilsiz ve körler kurumu 

Başterbiyeci 
Terbiyeci 
Usta 

» 
Terzi 
Berber 
Bahçivan 

60 
60 
25 
60 
75 
65 
75 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

100 
75 
60 
60 
60 
100 
40 
40 
40 
50 
40 
35 
25 
15 

204 25 

100 
60 

125 
100 
75 
60 
50 
60 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 

50 
..7* 
25 
40 
40 
35 
30 

Çamaşırcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı 
Hizmetçi vesaire 

> » 

Tatili tıp öğrenci yurdu (İstanbul) 

Elektrikçi 
Daktilo 
Şoför 
» 

Şoför yardımcısı 
Çamaşır koruyucusu 
Berber 
Utücü 
Bahçivan 
Külhancı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
Hizmetçi vesaire 

» » 
» » 

Haydarpaşa bulaşıcı ve salgın hastalıklar Devlet 
hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

» » 
Marangoz 
Berber 
Boyacı v& badanacı 
Kapıcı 
Laborant 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
12 
1 
4 
1 
2 
.4, 
2 
2 
2 
5 
M 
90 

80 
50 
80 
60 
40 
120 
40 
30 
50 
25 
120 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
25 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
17 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

1f> 
75 
75 
75 
50 
50 
40 
35 
25 
75 
50 
60 
40 
60 



D/30 
Görevin çeşidi 

Kaloriferci 
Terzi 

îzmir bulaşıcı ve salgın hastalıklar 
tanesi 

Laborant 
Eczacı kalfası 
Çamaşırcı 
Berber 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Boyacı ve badanacı 
Terzi 
Arabacı 
Aşçı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 
Hademe 
Hademe 
Kapıcı 

Sayı 

1 
1 

Devlet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 

10 
6 
1 

Elâzığ Cüzzam Devlet lıastanesi 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Laborant 
Kaloriferci 
Marangoz 
Çamaşırcı 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Aşçı 
» yamağı 

Bahçıvan 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

> > » 
> » » 
> > » 

2 
3 
3 
3 
3 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

Makinist ve kaloriferci 
Hastabakıcı 
Aşçı 

> 

3 
32 
14 
14 

Lira 

60 
50 

has-

60 
75 
50 
40 
60 
75 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 

75 
125 
60 
75 
60 
50 
60 
40 
50 
60 
25 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

75 
40 
60 
40 

Görevin çeşidi 

Çamaşırcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, 

» 
» 
» 

Laborant 
Bahçıvan 
Hademe 

Laborant 
Şoför 

» 
Odacı 
Hademe 
Hastabakıcı 

hizmetçi vesaire 
» > 
» » 
> » 

Adana Sıtma Enstitüsü 

Sıtma savaş bölgeleri 

Hastane hademesi 
Aşçı 

. ? » 

Hastabakıcı 
* 

Aşçı 
Hademe 

» 
Şoför 

» 

Hademe 

Bulaşı 
Şoför 

Trahom savaşı 

Cüzzam Savası 

cı ve salgın hastalıklar 

Sayı 

16 
15 
8 

38 
52 
89 

1 
1 
3 

17 
30 
40 
54 

150 
12 
24 
12 

75 
4 

17 
95 
52 
2 
2 

4 

savaşı 
1 

Afyonkarahisar Tebhirhanesi 

Makinist 
Hademe 

1 
1 

Ankara Zührevi hastalıklar hastanesi 

Hastabakıcı 
Hademe 

4 
4 

Lira 

50 
50 
40 

. 35 
30 
25 

75 
60 
35 

60 
120 
100 
40 
35 
50 
35 
60 

- — • • 

30 
40 
50 
25 
20 

125 
85 

40 

80 

90 
25 

35 
30 



Görevin çeşidi 
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Sayı Lira 

Çamaşırcı 
Aşçı 

1 75 
1 75 

Ankara Deri ve Tenasül hastalıkları muayene ve 
tedavi evi 

Hademe 2 40 

İzmir Deri ve Tenasül hastalıkları muayene ve 
Tedavi evi 

Hademe 

Laborant 
Hademe 

Hademe 
» 

Hastabakıcı 
> 

Frengi savaş bölgeleri 

Verem dispanserleri 

2 40 

6 60 
22 25 

3 
15 
3 
6 

Etimesgut NümUne Sağlık merkezi 

Makinist 1 
Şoför 1 
Arabacı 2 
Aşçı 1 
Hademe 2 

» 5 

Çoruh Devlet Hastanesi 

Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
A*çı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 

50 
40 
50 
40 

120 
100 
50 
70 
40 
30 

Şoför 
Aşçı 
Arabacı 
Hademe 

» 

Sağlık merkezleri 

3 
3 
3 
3 

12 

100 
50 
40 
40 
25 

50 
75 
75 
60 
25 
60 
75 

Görevin çeşidi 

Terzi 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

* > » 
». > > 

Aday hademe 

Kapıcı 
Hademe 

Sağlık Müzesi (İzmir) 

Ebe öğrenci Yurdu 

Çamaşırcı ve etüvcü 
Kapıcı 
Hizmetçi 

Elâzığ Devlet hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
£oför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Oerber 
Çamaşıra 
Bahçıvan 
Alarangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi ve saire 

» » » 
Aday hademe 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 



Görevin çeşidi Sayı Lira 

Elektrikçi 1 150 
Makinist ve etüvcü ve kaloriferci 1 100 

Bolu Devlet Hastanesi 

Kalorifer, etüv ve asansör memuru 
Ateşçi 
Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Hastabakıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 
Aşçı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Şoför 
Kapıcı 
Bulaşıkçı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Aday hademe 
Bahçıvan 

» yamağı 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

100 
40 
50 

100 
50 
40 
30 
30 
20 
50 
30 
75 
20 
20 
•50 
15 
75 
50 

Kastamonu Devlet hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demiröi 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» > » 
» » > 
> » » 

Aday hademe 

5 
3 
5 
6 
8 

10 

100 
75 
60 
50 
75 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Yozgat Devlet hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

ı» » • > ' 

» » » 
» » > 

Aday hademe 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

100 
75 
60 
50 
75 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

İzmir Çocuk Devlet hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansumancı 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» •» •» 

» » •» 
» » » 

Aday hademe 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

100 
75 
60 
50 
75 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
3f 
30 
25 
15 



ft 
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Sayı Lire, 

Sıtma savası sağlık koruyucuları 

Sağlık koruyucusu 

îller îskân işleri 

Daktilo 
> 

Bekçi 
» 

Odacı 
ft 

Makinist 
Kaloriferci 
Eczacı kalfas 
Laborant 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 

» 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

Aday hademe 

400 
450 

3 
4 
2 
2 
3 

52 

Trabzon Numune hastanesi 

'o 
5 

10 
12 
15 
10 

Bilecik ve Şebinkarahisar Hastaneleri 

Eczacı kalfası 
Marangoz 
Bahçıvan 
Boyacı ve badanacı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 

85 
75 

75 
60 
40 
30 
40 
30 

150 
100 
75 
60 
75 
100 
75 
25 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
15 

75 
60 
60 
60 
50 
25 
40 
40 
50 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Hastabakıcı, hizmetvi ve saire 

Aday hademe 

10 
2 
8 
4 

40 
35 
25 
15 

Hastabakıcı ve laborant yetiştirme okulları 

Hizmetçi 
Staj iyer hastabakıcı 

Çankırı Devlet Hastanesi 

Başhastahakıcı 
Hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Röntgen hademesi 

Afyon Devlet Hastanesi 

Etüvcü 
Hastabakıcı 

\ 
Hastabakıcı ve gece bekçisi 
Pansumancı 
Başhademe 
Hademe 
Terzi 
Çamaşırcı ve yamağı 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı ve bahçıvan 

Edirne Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 
» 

Hademe 
» 

Aşçı 
Aşçı yamağı 
Terzi 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı yamağı 
Bahçıvan 

21 
140 

35 
20 

60 
50 
30 
30 
40 
25 
25 
30 
25 
30 

40 
50 
40 
30 
60 
30 
20 
40 
40 
50 
15 
30 

40 
30 
20 
15 
40 
15 
30 
40 
15 
35 



Görevin çeşidi 

— D/84 — 
Sayı Lira 

Bahçıvan yamağı 
Eczacı kalfası 
Pansumancı 
Laboratuvar ıuüstahzırı 
Berber 

Çorum Devlet Hastanesi 

Makinist 
Pansumancı 
Eczacı kalfası 
Laborant, 
Hastabakıcı 

» 
Hademe 

» 
(tassal 
Terzi 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Berber ve hamamcı 
Arabacı 

Tokad Devlet Hastanesi 

Kalorifer teknisiyeııi 
Hastabakıcı 

» 
Hademe 
Eczacı kalfası 
Röntgen laborantı 
Laboraluvar hademesi 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcr 
Terzi 
Kalorifer ateşçisi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
imam ve gassal 

t yy 1 V ' V " - '- " 

ö 
2 
8 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

Rize Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 

15 
50 
45 
50 
30 

100 
40 
40 
40 
30 
20 
20 
15 
30 
20 
60 
20 
20 
20 
30 
20 
20 

150 
40 
30 
20 
50 
50 
30 
50 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
30 

40 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

Hademe 

Çamaşırcı 
Aşçi 
Eczacı kalfası 

Gümüşane Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 

Aşçı 
Hademe 

Çamaşırcı 

Malatya Devlet Hastanesi 

Hastabakıcı 
» 

Hademe 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Makinist 
Makinist yardımcısı 

Kayseri Devlet Hastanesi 

1 
4 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 

Hastabakıcı 
Pansumancı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Başhademe 
Hademe 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Laborant 
Makinist 
Bahçıvan 

Ankara Yahh Tip öğrenci Yurdu 

Çamaşır koruyucusu 
Aşçı 

» yamağı 
Şoför 
Bahçıvan 
Başhademe 

20 
30 
30 
30 
50 

30 
25 
30 
20 
15 
30 

50 
30 
20 
20 
20 
50 
20 
30 
175 
75 

8 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
.1 
1 
X 

40 
50 
60 
30 
35 
30 
30 
35 
75 
100 
75 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
120 
75 
100 
75 
75 



Görevin çeşidi 

Terzi 
Çamaşırcı 
Ütücü 

— D/35 — 
Sayı Lira 

1 60 
2 50 
1 50 

Görevin çeşidi 

Kapıcı 
Hademe ve saire 

» » 

Sayı 

1 
6 

10 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrik ve telefoncu 
Telefon santral ve tamircisi 

» » » yardımcısı 
Kaloriferci makinist 
Makinist 
Kaloriferci yardımcısı 
Kalorifer ateşçisi 
Asansörcü 
Marangoz 

> yardımcısı 
Şoför 
Tamirat ustası 

> » yardımcısı 
Bahçıvan 

» 
Bahçe amelesi 
Dağıtıcı (Motorlu) 

» (Biskletli) 
Başodacı 
Odacı 

* 
» 

1 170 
1 170 
1 120 
1 50 
1 170 
1 140 
1 75 
2 60 
2 50 
1 170 
1 60 
1 140 
1 100 
1 50 
1 120 
1 75 
2 50 
1 85 
1 60 
1 85 
2 60 
9 50 

20 40 

Gece bekçisi 
» » 

Kapıcı 
> 

Meydancı 
» 

Dikici 
Hamal 

» 
Doktor 

Telefoncu ve 

. İLLER 

elektrikçi 
Elektrik ve santralci 
Kaloriferci 

> 
Kalorifer ateşçisi 
Başodacr 
Odacı 

> 
Doktor 
Motosikletçi 

2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
i 

1 
33 
30 
1 
1 

Gümrük Muhafaza Ot. K. 

Doktor 
Tüfekçi 

> 
Nalbant 

» 
Saraç 
Depo ve ambar memuru 
Atölye başmakinisti 

1 
1 
2 
1 
5 
6 
2 
2 

100 
120 
100 
100 
85 

100 
120 
210 

Motorcu 
Telsiz başmakinisti 

» makinisti 
» muhabere memuru 
» » » 

Muhabere makinisti 
Deniz makine uzmanı 
Deniz inşaiye uzmanı 

1 
1 
2 

13 
14 
7 
1 
1 



Görevin çeşidi 

Deniz birinci makinisti 
> ikinci makinisti 
» makinisti 
» motorcu makinist 
» » lostromo 
» » yağcısı 
» » ateşçisi 
» tayfası 
» sandalcı 

Ustabaşı 
Elektrikçi 

» 
Demirci 

. » 
Kazancı 
Tornacı 

Tesviyeci 
- » 

> . 

Sayı 

12 
22 
25 
12 
4 

14 
4 

75 
118 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

— D/36 -
Lira 

120 
100 
75 
75 
60 
50 
50 
50 
40 

120 
140 
100 
100 
85 
85 

140 
120 1 
100 
140 
120 • 
100 1 

Görevin çeşidi 

Dökümcü 
> 

Borucu 
Boyacı 
Marangoz 

» 
»' • 

Kızakçı 
Şoför 

Aşçı 
Başodacı 
Odacı 
» 

Kapıcı 
Amele 

» 
Bekçi 
Hamal 

"» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

33 
2 
1 

15 
18 

. 1 
1 
1 
2 
3 
2 

Lira 

120 
100 
85 

100 
140 
120 
100 
100 
120 
60 
40 
50 
40 
30 
60 
60 
40 
50 
50 
40 

Tarım Bakanlığı 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve santralci 
Elektrikçi yardımcısı 
Makinist 
Kaloriferci 
Kâğıt takip memuru 
Takipçi 
Dağıtıcı 

» 
Bahçivan 
Bahçıvan yamağı 
Başodacı 
Odacı 

Şoför 

» yamağı 
Motosikletçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

31 
10 
3 
1 
1 
1 
1 

170 
120 
50 
85 

170 
85 
60 
60 
50 
85 
50 
75 
40 
50 
60 

170 
140 
160 
120 

Tamirci 
Marangoz: 

» 
Telefoncu 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Eşya sevk memuru 
Asansörcü 
Teksirci 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
Daktilo 

» 
» (Yabancı bir dil bilmesi şarttır) 

Merkez lâboratuvarlan 

Makinist 

Daktilo 

85 
140 
120 
75 
50 
50 

100 
75 
75 
60 
60 
50 

120 
140 
170 

1 120 
1 100 
1 75 



- B / â ? -
Görevin çeşidi 

Başhademe 
Hademe 

» 
Bahçivân 
Arabacı 
Marangoz 
Marangoz yamağı 
Kaloriferci 
Bahçivân 
Laborant 
Seyis 

Odacı 
» 
» 

Bakteriyoloji 

Makinist 
Bahçivân 
Arabacı 
Hademe 

> 
Marangoz 
Laborant 

> 

Sevkiyatçı 
Hademe 
Arabacı 

Hademe 
» 

Bakıcı 

Seyis 
» 

Nalbant 
Baş ahırcı 

Veteriner servisleri 

serobloji ve hıfzıssihha 

Teçhizat deposu 

Zootekni kurumlan 

Aygır depolan 

Terbiyeci yamağı 

Sayı 

3 
12 

6 

3 
2 

40 
30 
79 

Lira 

50 
40 
30 
85 
50 
75 
50 
85 
50 
60 
50 

40 
30 
25 

kurumları 

1 
1 
2 

30 
5 
1 
3 
6 

1 
3 
1 

10 
5 

10 

25 
58 
30 

5 
5 
2 

120 
60 
50 
40 
30 
75 
75 
60 

60 
40 
50 

40 
30 
40 

50 
40 
30 
60 
60 
75 , 

1 Görevin çeşidi 

înekhane ve numune 

Kâhya 
Çoban 

Çiftçi 

Hayvan Sağlık memurları 

Nalbantbaşı 
* 

Nalbant 
Başhademe 
Hademe 

. Aşçı 
! Bahçıvan 

Marangoz 

Okulları 

Hayvan hastalıklariyle 

Süvari gardiyan 
Piyade gardiyan 

Şoför 

Makinist 
» yardımcısı 

Şoför 
Çırçırustası 
Çiftçibaşı 

Işçibaşı 
Sürekli işçi 
Gece bekçisi 
Hademe 
Demirci 
Bahçıvan 
Ambar hademesi 
Odacı 

Merinos işleri 

Pamuk isleri 

Sayı 

ağılları 

5 
35 
10 
2 

ve Nalbant 

1 
1 
î 
1 
5 
1 
1 
1 

' 
savaş 

40 
• 21 

4 

5 
19 
6 
6 
3 
3 

14 
10 
4 
5 
1 
1 
1 
1 

Neşriyat Müdürlüğü 

Yabancı filimler 
Mütercim 

dil kontrolörü 2 
2 

Lira 

"'*"»* 

50 
30 
20 
40 

100 
85 
85 
40 
20 
75 
60 
60 

«*•'?•. 

50 
40 

75 
'*> 

100 
75 
85 
85 
75 
60 
50 
40 
50 
40 
75 
50 
40 
40 
>A 

300 
260 



Görevin çeşidi 
— D/38 — 

Sayı Lira 

Yüksek T<mm Enstitüsü 

Kitaplık daktilosu 
Saymanlık •» 

•» dağıtıcısı 
Rektörlük daktilosu 

» » 
Roto makinisti 
Kâğıt postacıssı 
Daire müdürlüğü daktilosu 
öğrenci işleri » 
Ayniyat saymanlık » 
Müşavirlik » 
Elişleri ustabaşısı 
Elektrikçi 
Fizik Enstitüsü teknisyeni 
Sütçülük ustabaşısı 
Birinci smıf laborant 
ikinci smıf laborant 
Ustabaşı 
Usta 
Orman Fakültesi daktilosu 
Orman fidanlık ustabaşısı 
Çamaşır depo memuru 
Çamaşırcıbaşı 

> 
» 

Şoför 
» 

Gece bekçisi 
Nalbant 
Orman Fakültesi aşçısı 
Hastabakıcı 

•» 
Başhademe 
Hademe 

> 

Aşçıbaşı 
Aşçı yardımcısı 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Başgarson 
Garson 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
41 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
13 
48 
64 
1 
1 
10 
6 
1 
10 

75 
75 
75 
100 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
85 
100 
120 
140 
85 
75 
60 
50 
35 
75 
170 
50 
75 
40 
30 
25 
100 
75 
40 
50 
60 
75 
60 
75 
40 
40 
30 
20 
140 
50 
20 
25 
85 
30 

Görevin çeşidi 

Yiyecek muamelât memuru 
» Ambar memuru 

Camcılık atölyesi şefi 
» » usta yardımcısı 

Birinci sınıf tekniker 
İkinci » s> 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
lnekçi 
Ahırcı 
Santıralcı 
Eczacı kalfası 
Foto film memuru 
Baştertipci 
Tertipçi 

» 
Matbua makinisti 
Cilt atelyesi şefi 
» % usta yardımcısı 

Enstilâtör 
Suculuk makinisti 

» » 
Birinci sınıf bahçıvan 

» > » 
İkinci » » 
Üçüncü » . » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 
Ütücü 
örücü 
Berber 

» 
Terzi 
Kapıcı 
Arabacı 
Santralci 
Defterci ve tasnifçi 

Bahçeler uzman memuru 

Tahnit ustası 
Çiftçibaşı 
Usta 
Kır bekçisi 
Soğukhava cihazı makinisti 

10 

Sayı Lira 

75 
60 

120 
85 

100 
50 
40 
30 
50 
30 
50 
75 
85 

140 
75 
50 
85 

120 
85 

120 
100 
60 

210 
140 
85 
75 
50 
40 
30 
30 
50 
40 
30 
30 
40 
75 

100 
60 

100 
100 
100 
60 
50 
50 
60 
50 



— D/39 — 
Görevin çeşidi 

Marangoz ustası 
» > 

Demirci ustabaşısı 
> ustası 

Tornacı ustası 
Tamirci 
Kunduracı ustası 
Revir yardımcıcı 
Kaloriferci 
Takipçi 
Sürekli tarla ve bahçe amelesi 
Kaloriferci 
Diş tabibi 

Tarım servisleri 

Uzman ustabagı 
> » 
» » 
» » 
» » 

Gezici öğretici 
> > • 
> > 

Odacı 
* - -
» 

Zirai savaş 

Makinist 
Odacı 

» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
5 
1 

2 
4 
1 
1 
2 
1 

29 
6 

40 
26 
17 

1 
8 
8 

Savaş Enstitüsü ve istasyonları 

Fümigatuvar makinisti 1 
Bahçıvan 

ft 
Odacı 

» 

3 
1 
1 
7 

Islah ve deneme istasyonları 

Makinist 
• * 

» yardımcısı 
» » 

4 
3 
2 
6 

Lira | 

120 
100 
120 
50 
60 
75 
75 
50 
60 1 
75 

.50 
50 

100 

210 
170 
100 
85 
60 

100 
60 
40 
30 
25 
25 

100 
30 
40 

100 
40 
30 
35 
30 

85 
75 
75 
60 

Görevin çeşidi 

Çiftçibası 
> 
» 

Sürekli işçi 
» » 

Başmakinist 
Makinist yardımcısı 
Çiftçibası 
Makinist yardımcısı 

» » 
Makinist 

» 
Şoför 

Bahçe tiraati işleri 

Bahçıvan 
Bağcı veya bahçıvan 

» » » 
» » > yamağı 
» » » » 

Sürekli işçi 
Zeytincilik takipçisi 

» > 

İpekçilik enstitüsü 

Makinist 
Hademe 

İpekçilik istasyonları 

Hademe 

Makinist okulları 

Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 

Tohum temizleme evleri 

Başmakinist 

Makinist 
Selektör makinisti 

» » 
Makinist 

Sayı 

6 
6 
8 

26 
47 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
16 
15 

15 
15 
60 
3 
4 

1 
1 

6 

1 
1 
1 
1 

10 
5 

20 
10 

167 
150 

Lira 

85 
75 
60 
40 
30 

100 
50 
50 
60 
50 

120 
75 

170 

120 
85 
75 
60 
50 
50 
60 
50 

100 
30 

30 

120 
100 
100 
100 

170 
140 
100 
100 
50 
50 



Görevin çeşidi 
•— B / 4 0 -

Sayı Lira 

Orta Ziraat okulları 

Bahçıvan 
Bağcı 
Bşçar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe 

» 
> 

Tavukçuluk Enstitüsü 

Tavukçubaşı 
Bahçıvan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 
Şoför 

Teknik Ziraat okullan 

Çiftçibaşı 
Doktor 
Çiftçibaşı 
Koyun kâhyası 

» » 
Sığıı- » 

» » 
Başbağcı 
Başbalıçıvan 
Başfidaııçı 
Marangoz 
Demirci 
Başmakiııist 
Şoför 
Çiftçi 
Kâhya 

» 
» 

Bağcı 
» 

Bahçıvan 
Fidancı 
Demirci 

5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
43 

3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
7 
3 
4 
3 
3 
6 
5 
5 
3 
1 
3 
3 
3 

60 
85 
75 
85 
75 
60 
100 
75 
40 
30 
20 

75 
75 
40 
50 
30 
100 

85 
210 
75 
85 
75 
85 
75 
85 
85 
85 
100 
75 
140 
100 
75 
75 
60 
50 
75 
60 
75 
75 
85 

Görevin çeşidi 

Agçı 
% 

Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Duvarcı ve sıvacı 
Şoför 

» 
Çiftçi 

» 
Çoban 

Bahçıvan 
» 

Fidancı 
» 

Demirci 
» 

Marangoz 
Traktör makinisti 

» » 

Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Kundura tamircisi 

» » 
Nalbant 

Sıvacı 
Aşçı 

» 
Aşçı 
Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Çamaşırcı 
Başhademe 
Hademe 

» 

Teknik hahçivanlık okulu 

Sığır kâhyası 
Başbağcı 
Başbahçivan 
Başfidancı 
Marangoz 

Sayı 

3 
3 
3 
13 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
2 
4 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
3 

- '5 
'5 
.5 
2 
T 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
10 
2 
10 
8 • 
5 
12 
25 
12 

3 
3 
6 
3 
6 

Lira 

75 
60 
40 
50 
75 
85 
75 
75 
60 
60 
50 
75 
60 
75 
60 
85 
75 
100 
140 
85 
75 
60 
75 
75 
75 
60 
75 
60 
85 
75 
60 

. 40 
75 
75 
50 
40 
75 
50 
40 

.30 

85 
85 
85 
85 
100 



Görevin çeşidi 

Başmakinist 
Şoför 
A « ı 
Bağa 
Bahçıvan 

» 
Çamaşırcı 
ÎHdancı 

> Şoför 
Hastabakıcı 

, Sağlık memuru 
Berber 
Kundura tamircisi 
Nalbant 
Sıvacı ve duvarcı 
Aşçı 

,; Korucu 
Geee bekçim, 

. Arabacı 
. Bashademe 
,.„ Hademe 

> 
» 

Sayı 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

Lira 

140 
100 
60 
75 
75 
60 
50 
60 
75 
60 

' 7 5 
75 
75 
75 
75 
50 
75 
75 
50 
75 
50 
40 
30 

Genel müfettişlik müşavirleri 

Odacı 8 30 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Daktilo 6 100 
"? » •' ' 8 85 

., MERKEZ 

Ö«e7 kalem 

'::* Daktilo 1 120 
ir 

t» ' . 

!Tc/^ kurulu başkanlığı , 

Daktilo \ l 100 

>/41 — 
Görevin çeşidi Sayı Iıira 

Odacı 6 50 
» 6 40 

İLLER 

Şoför 
» 

Arabacı, şoför yardımcısı 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

» » » 
Odacı 

5 
5 

20 
60 
40 
10 
10 
10 

120 
.100 

60 
60 
40 
85 
75 
35 

Tarım Bakanlığına bağlı okulların öğrenci 
kadrosu 

Okulun adı 

Yüksek Tarım Enstitüsü 
İstanbul Orta Tanm Okulu 
Bursa » » » 
îzmir » » » 
Seyhan » » » 
Ankara Tarım Âletleri ve Makineleri 
Uzmanlık Okulu 
Seyhan Makinist Okulu 
Beydere Teknik Tanm Okulu 
Koçaş » » » 
özden > » » 
Gökhüyük ' » •» * » 
Çayırova » Bahçıvanlık okulu 
Alata » > » 
Hayvan sağlık memurları okulu 

öğrenci 

800 
180 
180 
180 
150 

100 
60 

450 
# $ 5 0 
1 050 
1 050 

750 
750 
100 

Bakanlığı 
Karayolları ulaştırma dairesi başkanlığı 

Daktilo 1 120 
» 1 85 

Liman ve deniz işleri dairesi başkanlığı 

I Daktilo 2 120 
»• 2 100 



B1İJ 

Oö 

ıvnR rbrşap nrv9iöö 

Üörerin çeşidi Sayr -bira 
8 

T)aktilo 2 «85 

Tarife ve tic 

ÜDâktilö 
001 3 
08 02 

J o o ğ r j f c . 

5 r k t l b°t 
5T 01 
ÖS 01 

Daktilo 

[resi başkanlığı 

ı .İİ&P 

Yayın '1Oİ0İ} ,IOBCfiJlA 
upnolggo 

İ8İŞŞİ rıo^irrıojgo 
U8oIii5İBb uaoıücf 3lfîiqoT 

Hukuk müşavirliği <<c 

I ^ B B fbiaa;» niv9iöö 

« 
ıoübO 

1 100 
1 120 

İguoTŞO m.r*&ilsnlo ıl&sd £sır$ılz&ıL&8i mrteT 85 

io«9i|ö özlükişler ve l(fâükumfflirlüÜü 

<& 
aktilo 

Seferberük müdürlüğü* 
« « «;-

1 Î20 

ulmlO mrısT ttfoO Jjj$rt.B,te^5 
« « « figınH 

•rimsl 
X1BIİ^98 

hgfenİjlBM ov holJoIÂ mm$T B-J6^nA85| 
r;[jj?IO >[ıfnBirtsU 

JJIJTJIO rnıifîT jünjfoT f1'[^^9ŞnfJ 
« « « 8B9o3l 
c. « « H9bxö 

Le$azım vyüdürlyğü jfciümü 
0Sf)aire müdffftP*0 * f ™ " ? r f s a « avoîrvB^tj 
0SWtilo « « « ^«^0* 
00felektrikçi wMo nahum^m drlşaa riBlv.Blİ2(j) 

1 120 
1 140 
1 120 

081 
081* 
081 
osr 

Daktilo 
001 
08 
00* 
05Ç)a^tüo 
050 I 
000 r 

Marangoz 
Şoför 

Dağıtıcı 

Başhademe 

4}Ö¥«?i&-çeşidL Sayı Lira 
QJ*t-
0§>(fce tftkçisi 
0d 8 
ÖT 8 
ÖT 8 
($oktoç 
f©akt% 
03» S 
ÖT * 2 
08 * S 
aŞerdümen 
ÖT * 2 
gyelefrçpcu 
ÖT * 2 
flpdacı|aaı 

0 # d a c ı 2 
ÖT " 2 
?. 

ıVLoto. 
<? 

» " » 
S T » 2 > 
0 5 > * » 
04kalönferci 
08 ^ 

T > Motö£ kaptanı 

• iaTüntemaaH 

4 ^ 100 

mraamİD 
3 c-r§5 

ıö îo^ 0 

I9lİfidBj8BlI0 

l9 d T 9So 
faioTrrnB* B-mbım^ 

»ıpdlrifo 
ıoiBvrıb ev g9Svr^Q 

30 T ^ ^ 0 
g?rrao^5 

İ2İpİ9<£ 999^0 
ıogds-ı&o 

9mdb$dşB^5 
9ir^bBH75 

1 « 75 

, Odacı 
Rîfi 8 

Komiserlikler 

1 30 
£oabO 

Yüksek deniz ticaret okulu 

Aşçı 
\^aa^u 

IgHad^ne 

Sa | f ık^nl^emW n b *wwtynYvr rmUo^-uOfa 
02JHadfeme 

75 
75 
60 

ö8 

021 
001 

oüka 
15 € 

testMjfo mîçi .smob w w«.t«k\ 

oliirfeCJ 

75 
1 2 0 

75 
40 
60 

olrteLeG 
8* 

10 
50 
40 

Taşıtlar 

I§lM:£6dF5JStaftfrg,gfl3' lostromosu 

* 

Makine 
Ateşçi 
Gemici 
Yağcı 

SR'ARRU 

-trcakvÂ \9sC) 

T f*?rMot?r k a P t a n ı 

85 
85 
75 
75 
75 

100 

%5w»:A$»(î JîJmw;A ?ft\N. 

001 

olrjTİBa 8f, 

olitisÜ 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo 

Şoför 

Dış ticaret 

Ateşelik daktilosu 

— D/43 — 
Ticaret Bakanlığı 

Sayı Lira 

7 
7 
8 

14 
1 
1 

ZaUşleri ve levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Telefon tamircisi 
Elektrikçi 
Makine tamircisi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Marangoz 

120 
100 
80 
75 
70 

170 

4 150 
10 100 

170 
120 
140 
140 
140 
75 

140 

Görevin çeşidi 

Başodacı 
Bahçıvan 
Odacı 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Kâğıt dağıtıcısı 
Servis şoförü 

İLLER 

Mıntaka ticaret müdürlükleri dak
tilosu 

Odacı 

Sayı 

1 
1 

20 
23 

3 
4 
2 
2 
1 

3 
3 
3 
4 
2 
1 
7 
9 

27 

Çalışma Bakanlığı 

Daire müdürü 
Doktor 
Daktilo 

» 
» 
'» 

Şoför 
» yardımcısı 

MERKEZ 

Elektrikçi, telefoncu 
Santral memuru 
Kaloriferci 
Dağıtıcı 

1 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

170 
100 
140 
120 
100 
85 

170 
140 
140 
140 
140 
85 

Odacı 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Odacı 

» 
» 

İLLER 

4 
10 

9 

2 
6 
6 

10 
2 
2 

10 
18 
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D CETVELİ 

(Taşıt kadroları) 

Aşağıdaki taşıtlar eklenmek suretiyle Hükümet tasansma bağlı cetveller ayniyle kabul edilm 

No. Nevi .uai'Kası 

1998 » 

1985 » 

2740 Kamyonet 

Şevrole 

Aero 

3 
Motor No. is edilen işin mahiyeti 

Büyük Millet Mgfljgi 

111 
1 

1911 

1912 
1908 
1970 

1983 

1997 

Kamyonet 
Motosiklet 
Kamyon 

» 
» 

Kamyonet 

Kapalı kamyonet 

Kamyon 

Şevrole 1937 
N. S. U. 
Studebaker 

» 
> 

Dodge 

> 

Ford 

355978 
217030 

27366 

27365 
27368 

3275/Y 

8009 

155941 

Meclis hizmetinde 
Evrak teffPtelerinde 
Yeni MejJjjgJ^nası inşaatı, fidanlık ve bahçe 
işlerinde • • •* 
'» 2 J # » » » » 
> ammum » » » » (Cum 

Yeni Mti^U&binası inşaatı fidanlık ve bahçe 
işlerinde^^» 
(Millî S ^ j g m a Bakanlığından) 
Meclis in^HRna mühendis, usta ve işçi naklinde 
(Millî s f t f l t na Bakanlığından) 
Yeni M#lis fcnası inşaatı fidanlık ve bahçe 

57995 

274869 

5018 

işlerinde 
(Millî Sakınma Bakanlığından) 
Yeni Meclis binası inşaatı fidanlık ve bahçe 
i ş l e r i n d ^ ^ ^ j 
(Millî Savunma Bakanlığından) 
Yeni Meclis binası fidanlık ve bahçe işlerinde 
(Ticaret Bakanlığından) 
Yeni Meclis binası inşaatı fidanlık ve bahçe 
işlerinde 
t 



2739 Kamyonet 

295 Kamyonet 
1980 Kamyon 

Aero 

Opel 
Ford 

5041 Yeni Meclis binassı inşaatından naklen alı 
mıştır. 
(Millî Saraylar Müdürlüğünde) 

1322 Muhafız Bölüğü hizmetinde 
99829 Cumhurbaşkanlığı dairesinden naklen alınmı 

tır. 
(Millî Saraylar Müdürlüğünde) 

Kimyon 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Çeşitli hizmetler için 

Kamyon 
» 

> 

» 

» 

jp^srnpnj ĞoG/ıp » 
l£srXa65J » 

' ^ ^ o r d ^ l ' 
OT^tüdebaker 1 9 3 7 > 
jjrszçvujojjn DGAi6f F8§ff nG8T 
q r r : Pockard 1935 

Baymdırlış Bakanlığı 

Bakanlıkça lüzılm görüîecek yerlerde.5* 81-T-60&0 
D-1716&3 

1088Î9 » » > » » » i » 
8926 » > » » 

^ P ^ ^ t u ^ e E a t f Ö İ§2PGJ ^ ^ î&Sfc&J1 I™<#°gmjs >.Gyı piL J^UJAOIJ J J H G e g n ^ r 
^ < F : F o r d 1941 • 8 l T O & F n W G g F » » » 
j».r<rupıgu i^|g28 flb î??LGnG{21İMSf nn<î3 ' »0Inb ^ ( ^ A G jcegsTi. srpunjgnrrâ ojgjj 

Ford 194 1 1 8 8 M 7 f c f e W J ^ L ' » » 
F ^ ^ J ^ ^ o ^ ^ e g e n s 1938 P Î Ü S ^ I ^ 1 GGI™SG gforoopjjpjra ÂGUJJGUUJG3J S*-
H»^§ffig§k P8Ş&Fİ&J8 8 g T 8 m W8tâ%ni3(l'3 ^GACHI AG> payen ^ffnffmpmo-ArcgF piL 

" Ford 1941 18812089 *»wpçt&nv , » 
Şavrolet 1938 I8288G6 ^ P T ^ r n J T O £ G B^a^jıgıurr g^egnurGar 
Ford 1936 l8/l-1?fi^.^Pîm?^ sPJ911 P^J^OUITIJ Â GLTOG AGU^UJIT srjro-

^ I , S / T I ^ & ^ ^ ^ 8 n 1 e r c i o l 1925 WmSnu^ ^«Acnf AG jpjGu pijfpınjaıuıVG^ q6LG-
Şavrole - Spor 1937 0 269747 » » > > 
LasaUe 1938- S ^ I ^ ^ O » 5 8 ^ A ^ q ^ B ^ P ^ I J S I » / 

J 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Zonguldak Hastanesi: 

Haydarpaşa bulaşıcı ve salgm 
hastalıklar hastanesi: 

istanbul yatılı tıp öğrenci 
yurdu: 
Ankara yatılı tıp öğrenci yur
du: 
Kastamonu Devlet hastanesi: 
Malatya » 
Yozgad » 
Trabzon » 
Kayseri » 
istanbul çocuk » 

Kadrosunla mevcut ve halen kullanılajnıyacak dere
cede eskimiş olan kamyonun yerine yenisinin alın
ması ve eskisinin Maliye Bakanlığına devredilmesi 
zaruri görülmüştür. 
Kadrosunda mevcut ve halen kullanılamıytcak bir 
halde bulunan cenaze otomobilinin yenilenmesi za
ruri görülmüştür. 
Kadrosunda olup şimdiye kadar alınmamış olan 
kamyonu alınacak. 
1946 yılı kadrosuna yeni bir kamyon ilâve edilecek. 



E - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 5 

[Kadroları gider bölümlerinden alınacak geçici hizmetlere ilişkin tertipler] 



— E/8 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
24 3000 sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binası yapı giderleri ve kamulaştırma kar-

Başbakanlık 
70 1 Ücret ve yevmiye 
72 Türlü belge saklaklarmın ayırma ve birleştirilmesi genel giderleri 

Basın ve Yaym Gr. M. ' 
Yayın, turizm ve propaganda giderleri 

1 Ankara Radyodifüzyon istasyonu ve stüdyoları 
2 Başka Radyodifüzyon istasyonu ve sütüdyoları ,' . 
1 Ücret 

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişleme, değiştirme 
ve düzenleme her türlü giderleri *.''•" • 

îstatisttik G. Müdürlüğü 
1 Ücretler 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. 
Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri 

152 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme âlet ve cihazları ve gereçleri satm
alına, kurma, denetleme, onarma ve işletme giderleri, gezici istasyonların işletme, onar
ma ve karoseri yapma giderleri 

153 Meteoroloji meslek okulu, kurs ve staj giderleri 
Yayım ,baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri 

Adalet Bakanlığı 
193 Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri 

Tapu ve Kadastro G-. Müdürlüğü 
203 2 Geçici hizmetliler ücreti 
215 1 Yönetim heyeti ve öğretmen ücreti 

Millî Savunma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti (Kara, Hava, Deniz, As. Fab., Harita) 



— E/3 — 
B. M. ödeneğin çeşidi 

253 Harp gereçleri ve teçhizat ve tahkimat karşılık ve giderleri 
1 Kara 
2 Hava 
3 Asker Fabrikalar 
4 Harita 

266 Yapı ve onrma işleri 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Askerî fabrika 
5 Harita 

267 Hava meydanlariyle yolları ve depoları yapımı 
273 Staj ve tahsil giderleri (Kara, Hava,, Deniz, As. Fab., Harita.) 
574 Tabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 Askerî fabrika 

İçişleri Bakanlığı 
306 2 Nüfus yazımı 
309 1 öğretmen, konferansçı, memur ve hizmetliler ücreti 

4 îçişleri meslek kursu yönetim ve tâlim heyeti ücretleri 
313 1 Ücretler • _ . - - - . - . . . . . . . . 

Emniyet Gr. Md. 
1 Ücretler 
3 İllerde açılacak polis kursları ve öğret tmen ücretleri 

Pravantoryum ve sanatoryum giderleri • : 

Dışişleri Bakanlığı 
2 Geçici hizmetliler ücreti 

Kongre, konferans ve komisyonlar ge 
Yaşayan diller kursu her türlü ücret ve giderleri 

Maliye Bakanlığı 
409 2 Geçici hizmetliler ücreti 
423 4 4307 sayılı kanun gereğince aynile alınacak nebatî yağlar vergisinin hertürlü tahsil 

giderleri 
425 İ Belirtme ve mübadil işleri 
426 Onarma giderleri 
432 1 Ücretler 
446 3827 sayılı kanun gereğince teslim alınan taşıtların bakım giderleri 
435 Kaldırılan toprak mahsulleri vergisi cibayet gideri 



- İ / 4 -
B. M. ödeneğin çeşidi 

518 
530 

532 
537 
542 
546 
549 

5 
1 
2 
3 

2 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Konferans ve devrim tarihi dersleri ücreti 
İnceleme ve Bakanlık kitaplıkları 
Derleme giderleri 
Yayın giderleri 
İstanbul Üniversitesi ve buna bağlı fakülte ve kurumların genel giderleri 
Köy eğitmenleri kursları 
Kitaplıklar genel giderleri 
Orta öğretim öğretmenleri kursları ücret ve genel giderleri 
Uluslararası kongre, sergi ve müsabakalara katılma ve ilmî incelemeler için gönderile
ceklerin yolluklariyle yol giderleri 

554 1 Lise, Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü, Güzel Sanatlar Akademisi, Siyasal Bil-
- giler Okulu, eski eserler ve müzeler, yabancı uzman ve öğretmenler ücreti 

2 Cumhurbaşkanlığı Filârmonik orkestrası ve devlet konservetuan yabancı uzman ve öğretmen
leriyle geçici olarak getirilecek yabancı orkestra şef ve virtiozlara verilecek ücret 

3 Meslek okulları yabancı uzman ve yardımcı, tercüman!ariyle öğretmen ve ustaları ücreti 
4 Üniversite yabancı profesörleriyle yardımcıları ücreti 
5 Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi yabancı profesörleriyle lektörler ücreti 
6 İstanbul Teknik Üniversitesi yabancı öğretmenleri ücreti 
7 Ankara Fen Fakültesi yabancı profesörler ücreti 
8 Ankara Hukuk Fakültesi yabancı profesörler ücreti 

15 Ankara Tıp Fakültesi yabancı profesörler ücreti 
558 İzmir Fuarında açılacak Eğitim pavyonunun bütün giderleri 
572 2 Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı ka

nun gereğince yapılacak hizmetler 
3 özel kanunu gereğince yaptırılacak İstanbul Üniversitesi yapısı her türlü giderleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
576 2 Geçici hizmetliler ücreti 
588 Ankara Gençlik Parkı giderleri 
589 Zelzele bölgelerinde yapılacak yardımlar 
593 1 Ücretler 
595 Kazı giderleri 
604 2 Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderler 

6 Antalya ve Limanı mendireğinin onarma ve uzatma ve rıhtım yapma giderleri 
7 2214 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli Limanı giderleri 

10 Trabzon Limanı yapma karşılık ve giderleri 
605 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma a ve esaslı onarma giderleri 

2 Şose ve köprüler yapma karşılık vo giderleriyle her türlü makina, âletler, gereçler karşılık 
ve giderleri 

606 3 Sürekli onarmalar . 
607 3 İşletme giderleri 

5 Meriç su işleri 
6 Taşkm sulara ve su baskınlarına karşı 4373 sayılı kanun gereğince yapılacak korunma gi

derleri 



- E/S -
B. M. ödeneğin çeşidi 

8 Samsun kanalı yapma ve onarma gideriyle Van hududu dâhilinde 
9 3132 - 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri 

609 Ankara lâğımlarının yapma giderleri 
610 Atatürk Anıtı yapma her türlü giderleri 
611 Genel Müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü giderleri 

Ekonomi Bakanlığı 
615 2 Geçici hizmetliler ücreti 
628 Sanat modelleri satmalınması, dağıtılması giderleri 
632 1 Ücretler 

Sağlık ve Soysal Yardım Bakanlığı 
656 1 Genel giderler 
657 
658 
659 
662 
670 

1 
1 
1 
1 
1 

*• 
» 
» 
» 

Ücret 

» 
» 
> 
» 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
702 1 Öğretmen ve yönetim memurları ücreti 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
730 1 Öğretmen ve yönetim memurları ücret 

Tarım Bakanlığı 
742 2 Geçici hizmetliler ücreti 
755 1 Tarımsal savaş genel giderleri 

2 Merkez savaş enstitüsü ve savaş istasyonları 
756 1 Genel giderler 
757 1 Bahçe tanmı işleri ve kurumları 

• 2 Zeytin isleri 
758 1 îpekböcekçilik 

2 Tavukçuluk ve arıcılık 
759 1 Kavçuk bitgileri genel giderleri 
761 1 Tohum temizleme evleri genel giderleri 
762 1 Veteriner savaş genel giderler 

2 Bakteriyoloji ve serum kurumlan ve lâboratuvarlan 
763 1 Aygır depolan 

3 Sığır ıslâh ve yetiştirme isleri kurumlan 
764 1 Merinos işleri genel giderleri 
765 2 Teknik taran okulları 

4 Tarım âlet ve makineleri uzmanlık okulu ve makinist okulları 
5 Tarım kursları ve koy eğitimleri 
6 Tarımsal muhasebe kursu 
7. Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulları 



B. M. ödeneğin çeşidi 

769 10 Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri malzeme ve işletme giderleri 
12 Başka giderler 

775 1 Ücret 
766 Toprak îşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 
782 1 Küçük su ve gezici arteziyen genel giderleri 
791 1 Teknik tarım okulları yapımı 

2 Teknik bahçıvanlık okulları yapımı 
3 Köy teknik merkezleri yapımı 

Ulaştırma Bakanlığı 
764 2 Geçici hizmetliler ücreti 
778 2 Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle şamandıra yaptırma, yerine gö

türme ve koyma, bakım ve onarma giderleri 
779 1 Liman idaresinin deniz nakil taşıtla n satmalma, yaptırma, işletme, onarma, bakım, 

kızağa çektirme giderleriyle kızak karşılıkları 
780 1 Genel giderler 
783 Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının her türlü yaptırma, satmalma ve işletme giderleriyl* 

sigorta ücretleri için Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğüne 
785 1 Ücretler 

Çalıştırma Bakanlığı 
861 1 Ücretler 
863 1 Ücretler 



C - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 



Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z İ T 

KISIM : I 

Birindi grup 

îrat ve servet Tergil«ri 

Karnın 

» 

» 

» 

» 

> 

22 . 3 .1934 
5. 7 

23. 5 
30. 5 
24 4 
12. 6 
20 
24 
10. 
6. 

17 
29. 
7. 

17. 

.1934 

.1935 

.1935 
,1936 
.1937 
.1938 
.1940 
1944 
1945 

,1940 
1940 
1943 
1944 

Kazanç vergisi 

2395 Kazanç vergisi kamımı 
25741 
2729 
2751 
2957 
3258 \ 
3470 
3840 
4508 
4750 

Tadilleri ve ekleri 

17 . 6 .1938 

3828] 
4040 
4437 
4565 
3460 

16 . 6 .1939 

3.7.1989 

16 .12 .1942 

5.6.1944 

21. 6 .1944 

3645 

3659 

4325 

4583 

4596 

Fevkalâde zara kanunları 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâ-
tiyle idare ve murakabesi hakkındaki kanunun 
46, 47, 48 nci maddeleri 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdaresi 
teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine dev
rine dair kanunun 12 nci maddesi 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nci maddesi 
Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare işletmeleri hakkındaki ka
nunun 26 nci maddesi 
İzmir sulan Türk Anonim Şirketinin satın alınma
sına dair kanunun 7 nci maddesi 
Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik imtiyazla
rının feshi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 



- C/3 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 25 . 6 . 1943 

T. B. M. M. Karan 11. 6 .1937 

4768 Elektrik işletme müesseseleri hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin 2 nci fıkrası 

1010 Kanunun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 nci fıkraları 
hakkında 

Kanun 20 . 1 .1936 
23 . 3 .1938 
6 .6 .1942 

29. 5 .1941 
27. 5 .1942 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 

4750\ Lmül 

4040) 
4226J Fevkalâde zam kanunları 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

Veraset ve intikal vergisi 

3 .4 .1926 797 Veraset ve intikal vergisi kanunu 
4 . 7 .1931 1836) Tadili 

10. 1 .1944 4509 ( Fevkalâde zam kanunu 
29. 5 .1941 4040 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere 
30. 6 .1932 721 edilen gayrimenkullerin vergisi hakkmda 

temlik 

Nizamname 

Kanun 
» 

î. V. H. Kararı 

Mukavelename 

26 mart 1322 
1 Kâ. Evvel 1329 

6 nisan 1334 
26. 3 .1931 
14. 
17 
24. 

.1935 

.1942 
1926 

10. 6 .1927 

14. 6 .1935 
26 . 5 .1941 

18 mayıs 1336 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamnamesi 

1794 
2818 
4268 
792 
927 

2809 
2/15858 

Ek ve tadilleri 

Petrol kanunu 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkmda 
Ek kanun 
Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkmda 
Ergani bakır madeni hakkmda 



C/4 
Vergilerin ve resimlerin ve 

dayanakları 
Nev'i Tarihi 

gelirlerin 

No. Ö Z E T 

ikinci grup 

İstihlâk ve muamele vergileri 

Kanun 

> 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
Tefsir 

» 
T. B. M. M. Karan 

» 
î. V. H. Karar
namesi 

A) Gümrük vergileri 

I. Gümrük tarife kanunu ve ekleri 

Gümrük tarifesi kanunu 1. 
5. 
29. 
2. 
12. 
26. 
7. 
31. 
9. 
29. 
15. 
20. 
17. 
27. 
12. 
12. 
17. 
5. 
10. 
25 
24 
29 
15 
5 
6 
4 
3 

6 
12 
3 
6 
6 
3 
1 
5 
4 
6 
12 
4 
6 
6 
12 
6 
1 
6 
7 
4 
6 
6 
12 
6 
7 

. 6 

. 1 

1929 
.1929 
1930 
.1930 
1930 
.1931 
. 1932 
. 1933 
. 1937 
.1937 
.1937 
. 1938 
.1938 
.1938 
.1938 
.1939 
. 1940 
.1942 
. 1944 
. 1938 
.1938 
.1938 
.1939 
.1942 
.1939 
.1942 
.1941 

1499 
15351 
15771 
1669| 
1717| 
17951 
1926 
2255 
3152 
32641 
3283| 
3369| 
3465 
3506] 
3544| 
3641 
3775 j 
4225( 
4605J 
3373; 
3496 
3528 
3746 
4246 
3702 
4243 
3970 

Tadil ve eklerî 

12. 6 .1935 
3.12.1931 

11. 6 .1933 
12. 2 .1931 
8.11.1935 
9. 1 .1934 

30. 4 .1938 
13 . 1 .1939 

Bazı maddelerin gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tesdikma dair 

Sinema Mimlerinin gümrük vergileri hakkında 
Bu husustaki karann tasdikma dair 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine ve 
bunlarm şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan Devletler müvaridatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında 

2785 Şeker istihlâk ve gümrük vergileri hakknda 
172] 
1J21 Tarife kanunu hakkında olo 
903 

2/20 Maden kömürleri hakkında 

2/8672 Camdan fenni cihazlar hakkında 
2/10258 Çiçekler hakkında 



e/6 
Vergilerin ve resimlerin ve 

dayanakları 
Nev'i Tarihi 

gelirlerin 

No. Ö Z E T 

II. Gümrük kanunu ve ekleri 

Kanun 
» 
» 

> 
» 
» 
» 

> 

» 

T. B. M. M. Kararı 

11 nisan 1334 
14 şubat 1340 

— Gümrük kanunu 

4 
7, 
7, 
4, 
15 
15 
7 

1926 
1926 
1926 
1930 
1930 
1930 
,1932 

28 .12.1933 
22.12.1934 
20. 1 .1939 
7. 1 .1932 
17. 1 .1940 
30. 6 .1941 

414 
705 
905 
906 
1549 
1560 
1723 
1940 
2372 
2646 
3567 
1918 
3777 
1253 

Ek ve tadilleri 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Tadili 
Gümrük kanununun 35 nci maddesi hakkında 

Kanun 

B) Gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimler * 

I. Rıhtım resmi ve 3023 numaralı kanunla alınan maktu ücret 

10. 6 .1936 3023 istanbul ve izmir limanlarının sureti idaresi hak
kında kanun 

C) Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden Ticaret Mukavele
lerinin tasdiki hakkında kanunlar 

Kanun 31 .5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki 

7 . 6 . 1 9 3 0 1689 Türkiye Cumhuriyeti ile ingiltere Hükümeti ara
sında münakit ticaret mukavelenamesinin tasdiki 

21 .1 .1939 3569 Türkiye - Almanya Ticaret mukavelenamesine 
müzeyyel olarak Ankara'da tanzim ve imza edilen 
Üçüncü itilâfnamenin tasdiki 

7 . 6 .1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain muahedesinin tas
diki 

7 . 6 . 1 9 3 0 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tasdiki . 



Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. 

Kanun 26. 3 .1931 

4 . 6 . 1 9 3 4 

3 . 6 . 1 9 3 5 

28 . 5 .1933 

29 . 1 .1936 

16 . 6 .1939 

1799 

2499 

2756 

2237 

2909 

3646 

Ö Z E T 

Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkında 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
mukavelesinin bir numaralı cetvelde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
seyrisefain mukavelesinin tasdiki 
Türkiye ile Yunanistan arasında münakit 30 ilk 
teşrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek Anlaşmanın tasdiki 
Türkiye Cumhlriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ticaret anlaşmasının tas
diki 

Kanun 
» 

28. 5 .1940 
6 . 1 . 1 9 4 1 

10. 8 .1942 
13 .11.1942 
17 . 7 .1945 
6 .6 .1945 

17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
2 5 / 5 .1943 

Muamele vergisi 

3843 Muamele vergisi kanunu 
39731 
4290| 
43071-
4700| 
4750 j 
38281 
4040 ( 
4226 f 
4415J 

Ek ve tadilleri 

Fevkalâde zam kanunları 

Dahilî istihlâk vergisi 

A) Şeker, glikoz ve mayi madeni mahrukat 

Kanun 12 . 6 .1930 
12 . 6 .1935 
25 . 1 .1937 
27 . 5 .1942 
22 . 1 .1943 
21. 6 .1944 
19 
26 
14 
14 

1934 
1934 
1935 
1937 

17 . 5 .1940 

1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkında 
27851 
3101| 
4225}- Şeker ve glikoza ait hükümlerin tadilleri 
4385| , 
4597J 
24141 
2448 \ Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin tadilleri 
27961 
3263J 
3828 Fevkalâde zam kanunu 



- Ö / t -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

» 
» 
> 

Tefeir 

22 . 7 .1931 

24 
14 
29 
11 

B) Elektrik ve havagazı 

1871 

1934 
1937 
1941 
1937 

Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair kanunun 2 nci maddesi 

2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
3260 Tadili 
4040 Fevkalâde zam kanunu 
224 2442 numaralı kanunun 1 nci maddesinin (G) fık

rası hakkında 

Kanun 

C) Bazı maddelerden alınan istihlâk vergisi 

27 . 5 .1935 

> ' 
» 
» 
» 
» 

T. B. M. M. Kararı 

29 . 6 .1939 
25 . 4 .1940 
17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
11. 6 .1937 

2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkında 
kanun 

3828] 
4040}- Fevkalâde zam kanunları 
4226J 
1009 2731 numaralı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fık

rası hakkında 

Su ve kara av vergüeri 

Nizamname 
» 

Kanun 
Nizamname 

Kanun 

19 nisan 1298 
22 haziran 1305 

6 nisan 1340 
26 kânunusani 1297 

22 haziran 1305 
20 K. evvel 1318 
11 haziran 1322 

16 nisan 1338 
18 . 1 .1926 
22 . 4 .1926 

5 .5 .1937 

465J 

-1 

2181 
721J 
820 

3167 

Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

Ek ve tadiller 
Zabıtai saydiye nizamnamesi 

Ek ve tadiller 

Zabıtai saydiye ve istanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnamelerin bazı maddelerimi 
tadil eden kanun 
Kara avcılığı kanunu 

Kanun 

**"*Uftt~ 

10 nisan 1340 

Nakliye resmi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan 
kanun 

almacak nakliyat resmi hakkında 
, , , i T'tfffŞ* 



Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. 

Ö / Ö -

Kanun 

» 

25 . 6 .1933 
24. 5 .1940 
17 . 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
31. 5 .1930 

20301 
3842J 
38281 
4040 \ 
4226J 
1667 

Ö Z E T 

Ek ve tadiller 

Fevkalâde zam kanunları 

Devlet Demiryolları ve limanları idarei umumi-
yesinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzey-
yel kanunun 1 nci maddesi 

Kanun 

Sefineler rüsumu 

15 nisan 1338 216 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
kanun 

6 nisan 1340 466) B k v e t a d i l l e r i 
6 nisan 1340 467) 
13 .12 .1935 2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bazıları

nın indirilmesi hakkında kanun 

Damga resmi 

Kanun 23. 5 .1928 
14.12.1929 
28. 5 .1934 
22. 6 .1938 
27 . 1 .1939 
6 .7 .1939 
3 . 1 . 1 9 4 0 

29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
5 .1 .1940 

20. 6 .1938 

1324 
15411 
2455 
3478 
3590 
3702 
3765 
4040] 
4226}-
4565J 
3437 

Damga resmi kanunu 

Ek ve tadiller 

Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün inhisarı kanununun 112 nci mad
den 

Tapu harçtan ve kaydiyeler 

Kanun 
» 
» 
» 

T. B. M. M. kararı 

16 . 5 .1929 
15 .12.1934 
22 .12 .1934 
4.7.1931 

2T9 .12 .1937 

1451 
2613 
2644 
1836 

1023 

Tapu harçları kanunu 
Kadastro ve tapu tahriri kanunu 
Tapu kanunu 
Veraset ve intikal verjpsini muaddâ kanunun 
50 nci maddesi 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 



— 0/9 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Nizamname 
Kanun 

5.12.1935 
17. 5 .1943 

Ö Z E T 

2/3542 Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 
4415 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 
>' 
» 
» 

T. B. M. M. Kararı 

9 . 6 .1934 
20.12.1934 
16. 1 .1939 
10. 8 .1942 
28. 6 .1939 

Mahkeme harçları 

2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
26291 
3560 
4289 
1059 

• Ek ve tadilleri 

33 ncü madde hakkında 

Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezkeresi 

Kanun 

» 
» 
» 
» 

23 
12. 

15. 
23. 
21. 
28. 
29. 

6 
5 

12 
5 
10 
6 
6 

.1927 

.1928 

.1941 

.1928 

.1935 

.1938 

.1938 

1143 
1260 

4151 
1318 
2833 
3519 
3529 

Şehbenderlik rüsumu kanunu 
Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak
kında 
Tadili 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
Tadili 
Pasaport kanunu 
Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun 

Kanun 

» 
» 

15 . 6 .1938 
14.11.1942 
4 . 7 . 1 9 4 5 

24. 6 .1938 

Noter harçlar* 

3456 Noter kanunu 
4166? 
4782 Ç Ek ve tadilleri 
3494 Adliye Harç tarifesi Kanununa ek Noter Harç ta

rifesi Kanunu 

Diğer harçlar 
Kanun 14 ağustos 1330 

24. 1 .1927 
2 . 3 .1927 

14. 5 .1928 

17. 6 .1938 

964 
984 

1262 

3458 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanun 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkmda ka
non 
Mühendislik ve mimarlık hakkında 



— 0/10 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 
» 

Nizamname 
> 

Kanun 
İrade 

10 mart 1296 
2 . 4 . 1 9 3 2 

28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 

2 . 3 .1929 
25 mart 1321 

11. 5 .1539 2/10941 3458 numaralı kanunun 6 neı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkında 

9 .10.1939 3728 Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gözlüklülere ve hususi has
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkında 
İhtira beratı kanunu 
Tadili 
Alâmeti farika nizamnamesi 

1939 

1401 f Ek ve tadili 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun taz'ifi 
hakkmda 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

2 şubat 1340 405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun 
23 . 3 .1931 1775 Ek ve tadilleri 

Üçüncü grup 

Tekel safi gelirleri 

Kanun 17 . 6 .1938 

Tütün 

3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanunu 

Kanun 

Tuz 

11.12.. 1936 3078 Tuz kanunu 
29 .5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 
> 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

8 .6 .1942 4230 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
4 . 9 . 1 9 4 4 4658 Değişikliği 



- C/11 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

daya naldan 
Nev'i Tarihi No. 

I. V. H. Karar
namesi 

1 . 8 . 1 9 4 2 2/18435 

15 . 8 .1942 2/18617 

27 .10 .1944 3/1702 

Ö Z E T 

İnhisarlar idaresinin buz, gazoz, soda, malt hulâ 
sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddm 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 
Sıhhi müesseselerle Tıbbi ve İspençiyari ve galen i k 
müesseseler yapan lâboratuvarlara ve eczahanelere 
verilecek hazır ispirtonun satış fiyatı ve 2/18620 ve 
2/19329 sayılı kararnamelerin kaldırılması hak
kında 

Kanun 

Kararname 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

14. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında 

2 1 . 1 .1943 2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kanun 
1. V. H. Karar
namesi 

Çay ve kahve 

25 . 5 .1942 4223 Kahve ve çay inhisarı kanunu 
25 . 8 .1942 2/18662 4223 sayılı kanunla inhisar altına alınan kahve 

ve çaydan almacak asgari ve azami inhisar resmi 
hakkında 

Kanun 

Kararname 

1 . 6 . 1 9 2 9 
28 . 5 . 1943 

3 
17 
27 
17. 

1944 
1940 
1942 
1943 

2 . 7 . 1 9 4 3 

Kibrit ve çakmak 

1503 
4426 

4556 
3828] 
4226 j-
4415 j 

2/20203 

11.10 .1943 2/20731 

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin kaldırılma
sına ve bunların işletilmesi için muvakkat bir ida
renin kurulması hakkında 
Ek kanun 

Fevkalâde zam kanunu ve eki 

Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . V . 1943 tari
hinden muteber olmak üzere iki kuruş olarak tes
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatının 
on liraya çıkarılması hakkında 



— C/12 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 
> 

I. V. H. Kararna
mesi 

Oyun kâğıdı 

2 1 . 6 .1927 1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 
5 . 6 . 1 9 4 4 4584 Değişikliği 

Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak-
29 . 6 .1944 3/1114 kında 

Kanun 
Nizamname 

Dördüncü grup 

Devlete ait emval ve hâsılatı 

8 . 2 . 1 9 3 7 3116 Orman kanunu 
9 . 8 . 1 9 3 8 2/9634 Orman Umum müdürlüğü memurlarının göreceği 

işlere dair nizamname 

Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 

12. 5 .1928 

2 . 6 . 1 9 3 4 

1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkında 

2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

» 

13 eylül 1331 

15 . 4 .1339 

14. 1 .1926 
17 . 2 .1926 

22 . 2 .1926 

2.6.1929 

7.4.1942 

— 

333 

716 
743 

748 

1505 

1943 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma kanunu 
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bazı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkında 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkında 



— C/13 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

» 

> 
» 
» 

» 
» 

> 

.» 

» 

Kararname 

27 . 6 .1932 

1 1 . 6 .1933 

2 . 6 . 1 9 3 4 
17 . 4 .1944 
28 . 6 .1938 

6 . 5 .1941 
18 . 1 .1939 

5 . 6 .1939 

9 . 6 . 1 9 4 1 

10 . 7 .1945 

24 .11.1939 

2033 

2300 

2490 
4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

2/12374 

Hazineden taksitle gayrimenkul satın almış olan
lara mütedair 21 mart 1931 tarihli tecil kanununa 
müzeyyel kanun 
Devlete ait bir kısıra binalar satış bedeliyle resmî 
daireler yapılması hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkmda 
Ek kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkndaki kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı iskân kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen kanun 
İskân kanununun 39 ncu maddsinin tadili hak
kında kanun 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkın
da kanun 
3667 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikma ait talimatnamenin kabu
lüne dair 

Beşinci grup 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Devlet Demiryolları 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

» 

> 

23 . 5 .1927 

3 1 . 5 .1930 
4 . 7 .1941 

3 1 . 5 .1944 
31.12 .1928 

28 .12 .1933 

10. 7 .1940 

1042 

1667} 
4090^ 
4577 
1375 

2376 

3893 

D. D. Y. ve limanları idarei umumiycsinin teşki 
lât ve vezaifine dair. 

Ek kanunlar 
Deşişikliği 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolu iti -
lâfnamesi 
Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair 
Erzincan sarsıntısından müteessir olan mmtakaya 
yapılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair 



0/14 -
Vergilerin ve resi inlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Posta, telgraf ve telefon 

5 . 7 . 1 9 4 3 4454 Posta. Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu
nun 39 ncu maddesi 

Kanun 

Darphane ve Damga matbaası hasılatı 

2 . 5 . 1 9 3 2 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair üçüncü maddesi 

Kanun 11. 1 .1939 
27 . 1 .1927 

1.4.1933 
26 . 1 .1939 

3558 
9CS 

2133 
3577 

Resmî matbaalar hasılatı 

355S Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkında 
Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halin
de istimali hakkında 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
Tadili 

Kanun 

Genel okullar gelirleri 

1275 mektebi hakkındaki kanunun 3 17. 5 .1928 1275 Yüksek mühendis 
neü maddesi 

6 . 7 . 1 9 3 1 1838 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonlarr hakkında 

1 1 . 6 .1932 2005 Tadili 
4 . 6 . 1 9 3 2 2000 Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin mecbu

ri hizmetleri hakkında 
14. 6 .1935 2795 Ankara'da Tarih, dil ve coğrafya fakültesi kurul

masına dair 
2 3 . 3 .1936 2923 Bu kanunun İstanbul Üniversitesine bağlı radyo

loji ve biyofizik enstitüsü ve Diş hekimliği mekte
bi mütedavil sermayeleri teşkiline dair hükmü 

9 . 6 . 1 9 3 7 3221 Maarif vekâleti prevantoryum ve sanatoryomu hak
kında 

7 . 7 . 1 9 3 9 3704 Köy eğitmen kursları ile Köy enstitüleri idaresine 
dair kamımın 3 neü maddesi 

2 0 . 5 . 1 9 4 0 3829 Devlet konscı-vatuvarı hakkındaki kanunun 6 ncı 
madılvsi 



— C/15 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Talimatname 

î. V. H. Kararı 

30 . 5 .1940 

17. 9 .1943 

15. 9.1944 

20 . 6 .1945 

25 . 5 .1936 

3848 

4492 

4668 

4761 

3 .6 .1937 2/6763 

Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine dev
ri hakkında kanun 
Ankara'da bir Fen fakültesi kurulması hakkındaki 
kanunun 4 ncü maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültesinde pa 
ralı ve yatılı talebe alınmasına dair kanun 
Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkındaki ka
nunun 4 ncü maddesi 
2923 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibine* 
(İstanbul üniversitesine bağlı radyolaji ve biyo
fizik enstitüsü ve diş hekimliği mektebi) mtite-
davil sermayelerinin kullanılmasına dair talimat
name 
Leylî tıp talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Diğer kurumlar gelirleri 

Kanun 

Kanun 

Talimatname 
Talimatname 

26. 
2. 

21. 

10. 
21. 

5. 

23. 

5. 

30. 

28. 

19. 

1 
6 

7 

6 
6 

, 7 

12 

6 

12 

11 

6 

.1341 

.1930 

.1931 

.1933 

.1934 

.1984 

. 1934 

.1939 

.1940 

. 1340 

.1936 

549 
1678 

1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

3631 

3959 

1340 
332 

2/4858 

Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzyyel kanun 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkında 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtmm muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkında 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkmda 
Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez hıf-
zıssıha müessesesi teşkiline dair kanunun 4 ve 

5 nci maddeleri 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî tali
ni alııamesi 
867 numaralı kanun ve ek kanunlarla kurulan mü
essese ve çiftliklerin idare şekli hakkında talimat
name 



C/16 — 
Yergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kararname 7 .10 .1941 2/16666 Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf 
zıssıhha Enstitüsünce umumî sıhhate taallûk et-
miyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serom ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Değişiklikleri 

» 
Hastahaneler talimatnamesi 

5.4.1944 
21. 8 .1944 
25 . 2 .1942 

3/656 
3/1400 
2/14713 

Kanun 

Kararname 

Sulama idareleri gelirleri 

29 . 6 .1938 3538 Konya ovası Sulama idaresi Teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

22 . 6 .1938 3483 Muhtelif su işleri için sarf edilecek paranın sureti 
temini hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 

2 5 . 1 .1944 3/324 İşletmeye açılmış bulunan Aydın ve Tarsus sula
ma tesisatları ücret tarifesinin tasdikına dair 

Kanun 

Radyo gelirleri 

9 . 6 . 1 9 3 7 3222 Telsiz kanunu 
16. 7 .1943 4475 Basın ve Yayın umum müdürlüğü teşkilât, vazife 

ve memurları hakkındaki kanunun muvakkat 4 ncü 
maddesi 

.anan 5 . 7 . 1 9 3 9 

Mülî piyango geliri 

3670 Millî piyongo teşkiline dair kanun 

Altııcz grup 

Umumî müesseseler ve şirketler gelirlerinden 

Devlet hissesi 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 



— C/l? -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Târihi No. Ö Z E T 

Kanun 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

8 .6 .1933 2285 Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfna-
• ' IJjg'j^menin onuncu maddesi 

Kanun 

Fenerler gelirinden alınan 

30 . 6 .1941 4076 Fenerler hâsılatından Hazin«ye ödenecek miktar 
hakkında kanun 

Kanun 

Kararname 
» 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25 . 6 .1927 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nei re 
4 ncü maddeleri 

27 . 6 .1929 — Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkmda 
1 .8 .1944 3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müddetle 

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince isle
tilmesi hakkında 

Mukavelename 

Musul petrollerinden alınan 

5 .6 .1926 — Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
İrak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

Yedinci grup 

Çeşitli gelirler 

Hazine muamelelerinden doğma gelirler 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği 
teşebbüslerden hâsıl olan gelirler. 



- C/18 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 6 . 7 . 1 9 3 9 

27 . 5 .1942 

Ö Z E T 

3702 Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 
resimleriyle darülaceze hissesinin miktarına ve su
reti istifasına dair 

4226 Fevkalâde zam kanunu 

Kaııuu 2 1 . 6 .1927 
12 . 5 .1932 

Askerlik ödevi 

1111 Askerlik kanunu 
1958 Tadili 

Kanun 

Kıymetli kâğıtlar 

1 1 . 4 .1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaberleri
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 

29 . 5 .1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satılması 
hakkında 

5 . 7 . 1 9 3 9 3686 Evlenme cüzdanları hakkında 

Kanını 

Belli giderler karşılığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili T. C. Merkez bankasından alınan 

1 1 . 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik mevaddı 

Kanun 

B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili alınan 

27 . 5 .1939 3614 Ticaret vekâleti Teşkilât kanununun 19 ncu mad
desi 

Kamın 

C) Teberrüat 

26 . 5 .1927 1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tâvizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se-



- 0/19 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmi mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş ve
ya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden 
tahakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları bakayası 

Cezalar 

A) Para cezaları 

İradeli tali-
matname 28 Kasım 1299 
Tahriratı umumiye 29 Mart 1296 

15. 8 .1311 

Talimatname 

Umumî ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin para cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

Talimatnamei şehbenderinin 62 nci maddesi 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezai hüküm
leri 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek pöstekiler hak
kında 
2272 sayılı kanuna istinaden tanzim edilen ceza 
talimatnamesi 

B) Zam cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

Kanun 

İstanbul Üniversitesi geliri 

29. 5 .1934 2467 İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye 
alınmasına dair 

Kanım 

Çeşitli gelirler 

29.11.1336 66 İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü-
""__ teallik maddesi 
18. 3 . İ926 788 Memurin kanununun 30 ncu maddesi 



— C/20 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

> 

» 

» 

» 

» 
» 
> 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
2> 

Karar 

Kanun 

» 

Kararname 

26 . 5 .1927 

26. 5 .1927 

17 . 5 .1928 

24 . 5 .1928 

24 . 5 .1928 

16. 5 .1929 
7.1.1932 
17. 1 .1940 
12 . 6 .1933 

2. 6 .1934 

9.7.1934 

10. 6 .1935 
21. 3 .1938 

27 . 6 .1938 

17 . 4 .1940 
13. 7 .1940 
23. 9 .192?, 

4.7.1941 

15 . 1 .1943 

14 . 5 .1941 i 

1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1447 
1918 
3777 
2308 

2490 

2548 

2777 
3340 

3499 

3803 
3894 

4094 

4386 

2/15799 

Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Bu kanunu tadil eden kanun 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye inti
kali hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Cezaevleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı 

olarak alınacak ücretler hakkında kanun 
Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 
Müzelerle tören yerlerini ziyaret edenlerden alı
nacak ücret hakkında 
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 şer 
lira harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 
Köy enstitüleri kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Denizde zapt ve müsadere kanunu 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkında 
Tokat, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkında 
Hayvan sağlık memurları mektebi nizamnamesinin 
tasdikma dair kararname 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gere
ğine Devlet namına okutulan talebeden mecburi 
hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak taz
minata dair hükümler 



ö/âi 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. C E T 

Sekizinci grup 

Geçici vergiler 

Kanun 30, 
26 
23 

11 
4 
5 

İktisadi buhran vergisi 

1931 1890 İktisadî buhran vergisi kanunu 
,1934 24161 
1935 

12. 6 .1937 
2728}- Tadil ve ekleri 
3258J 

Kanun 26. 5 .1932 
25. 5 .1938 
26. 1 .1939 
12 . 6 .1937 

Muvazene vergisi 
1980 Muvazene vergisi kanunu 

Tadil ve ekleri 3404| 
3588$ 
3258 Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu

maralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren 
kanun 

Nâzım vergiler 

Kanun 

1. V. H. Karar
namesi 
Kanun 

21. 6 .1928 

5. 6 .1944 
2 . 6 . 1 9 2 9 

31. 5 .1943 
6 . 6 . 1 9 4 5 

29. 4 .1933 

23.12.1935 

27.12.1937 

8 .1 .1940 

25 . 5 .1938 

11. 8 .1941 

1118 

4584 
1525 
4427] 
4751 \ 
2159 

2871 

3293 

2/12627 

3398 

4109 

Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait 
hisse 
Değişikliği 
Şose ve köprüler kanunu 

Şose vergileri kanununa ek kanun 
İnhisarlar kanununa mûzeyyel kanunun 11 nci 
maddesi 
Arazi ve bina vergileriyle binalardan alman ikti
sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 
Smai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 
Bu kanuna müstenit kararname 

Devlet Demiryolları bir kısmı işletme işlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları inşaat mukavelelerin
den münbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah
subuna dair kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkın
da kanun 



— d/ââ — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçtan ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanun 24.12 .1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hak
kında kanun 

» 21. 8 .1940 3911 Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 
kanun 

» 7 . 7 . 1 9 4 4 4606 Yeniden 10 milyon liralık mâdeni ufaklık para 
bastırılması hakkında kanun 

KISIM : H 

Kanun 28 . 5 .1934 

23 .12.1934 
17 .1 .1940 
29.. 5 .1941 

Birinci grup 

Savunma vergisi 

2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkında kanun 

26721 Ek ve tadilleri 
4040 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

Tekel maddelerinden alman Savunma vergisi 

25. 8 .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa yergisi 
hakkında 

26 . 3 .1945 4708 Tadili 
17. 5 .1940 3828) 
29. 5 .1941 4040}' Fevkalâde zam kanunu ve eklem 
27. 5 .1942 4226J 

Kanun 

Kibritten alınan Savunma vergisi 

17. 5 .1940 

29. 1 .1941 
27 . 5 .1942 
17 . 5 .1943 

4040 
4226 
4415 

3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 ncü maddesi 

Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 



0/23 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanan 

Posta nıuraeeleleriyle telgraflardan ve telefon 
abone bedellerinden alman Savunma vergisi 

29. 5 .1941 4040 Fevkalftde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanu
na ek kanunun 35 nci maddesi 

27 . 5 .1942 4226 Ek ve tadili 

Kanun 

Binalardan altnan Savunma vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 31 nci maddesi 

Erinci grup 

İstisnai gelir 

Gümrük çıkış vergisi 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

Kanun 
> 
» 

» 
» 

29 . 5 .1941 

27 . 5 .1942 
2 . 2 . 1 9 4 2 

28. 5 .1934 
23.12.1934 
25.12.1935 
25. 5 .1938 
25.12.1935 
17. 5 .1940 
26. 4 .1944 
15. 1 .1943 

4040 

4226 
1276 

2459 
264 
2877 
3401 
2882 
3828 
4553 
4385 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 36 ve 37 nci maddeleri 
Ek ve tadilleri 
İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı ka« 
nunun 36 nci maddesi hükmünün şümulüne gir
diğine dair 
Tayyare resmi kanunu 

Ek ve tadilleri 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
Fevkalâde zam kanunu 
Toprak mahsulleri vergisi kanunu 
Şekerden alman munzam istihlâk vergisi 





Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 6 

[Vatanî hizmet aylıkları] 
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Aylık sahibinin 
A 

f 

ÎSÎMLEKÎ 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ-
madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

» Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

• \ 

Aylık 
miktarı 

2 
2 
2 
2 
2 

Tahsis şartları 

1 
1 
\-
1 ! 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

25 23/9/1336 

Dersadette şaiben idam olunan Urfa ) 
Mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi Hay- \ 
"*iye j 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazifesi ] 
uğrunda şehit edilen Bozkır Kaymakamı }• 
Demir Asaf zevcesi Samiye ve iki çocuğu J 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak Kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Ankara Mebusu sabıkı Atıf 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket 1 
Kerimesi Fikriye J-

» Muzaffer ] 
Bahriye nazırı esbakı General mer

hum Ahmed Cemal: 
Zevcesi Seniha 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Şehit Tevfik Sükuti hemşiresi Se
ri i ye 

Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil 
îbrahim: 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi Iclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

10 

15 

25 

10 

10 
5 
5 
5 

80 25/12/1336 
481 13/4/1340 

107 19/3/1337 

f 271 14/10/1338 

270 19/10/1338 

275 14/10/1338 

478 13/4/1340 

478 13/4/1340 

479 13/4/1340 

480 13/4/1340 

[*] 515 sayıh kanunla evvelce tahsis 5 lira aylık 5 lira zamla 10 liraya çıkarilmtshr. 
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Aylık sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden Binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 
Kerimesi Mesrur© 

Aylık 
miktarı 

4 

15 

9 

Babıâli vakasında şehit edilen Har
biye nazarı esbakı General Nâzım keri
mesi Atiye 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit mer
humun: 

Haremi Mazlûme 
Kerimesi Fikret 

18 

10 

20 
6 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Teehhülüne kadar 

}- 481 13/4/1340 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 
Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim : 
Zevcesi Hikmet 

'Vkdağıııadeni Kaymakamı Tahir : 
Zevcesi Memnune 
Kerimesi Nilüfer 

» Tahire 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 

Maraş Ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevriye 
Kerimesi Perihan 
Validesi Firdevs 

Mustafa Necip hemşiresi Kevser 

Muş Mutasarrıfı merhum Servet: 
Zevcesi Samiye 

20 

10 

* j Teehhüllerine kadar 

50 

4 

10 

Teehhülüne kadar 

\ 481 13/4/1340 
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Aylık sahibinin 

İSİMLERİ 
Aylık 

miktarı 

Karamağra nahiyesi Müdürü Tev-
fik: 

Zevzesi Hafize 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

481 13/4/1340 

Kızılca nahiye Müdürü Şehit Adil: 
Zevcesi Havva ismet 2 
Kerimesi iffet 2 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 10 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 5 Teehhülüne kadar 

| 482 13/4/1340 

1 
{• 515 24/4/134* 
I 

Ziya Gök Alp merhumun: 
Kerimesi Hürriyet 

24 ncü Fırka Kumandanı Kayma
kam Mahmud : 

Refikası Şaziye 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüzbaşı 
Yakup Sami : 

Zevcesi Şahende 

Maraşlı doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Kozanlı şehit Saimin hemşiresi Na-
cıve 

Şehit Jandarma Mülâzimi evveli Sü
reyya'nın validesi Hüsniye 

Şehit doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

30 Teehhüllerine kadar 

40 

20 

10 

10 

15 

10 

10 

518 11/11/1346 

Emekli, eytam ve eramil aylığı 
varsa katolunacaktır. 

649 22/4/1341 

3291 24/12/1937 
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Aylık sahibinin 

İSİMLERİ 

Nafıa vekili merhum Süleyman Sırrı 

Zevcesi Ehliman 

Mahdumu Saruhan 

Kerimesi Gülbeğim 

Saruhan Mebusu merhum Reşat : 

Zevcesi Atiye 

Oğlu Mustafa Reşit 

İstanbul Mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum Mebusu merhum Ferid Re-

Zevcesi Kâmüran 

Merhum doktor Vasfi : 

Refikası Nazmiye 

Si vas Valii esbakı merhum Reşit : 

Zevcesi Melek 

Kerimesi Emine Fikret 

caı : 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi 

Zevcesi Kâmüran 

Sabık tstanbul Mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seza 

Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu merhum Ali Rıza : 

Refikası Necmiye 

General Celâl: 
Kerimesi Redife 

Aylık 
miktarı 

40 

30 

30 

50 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle mahdumuna 
ikmali tahsiline ve diğerlerine 
izdivaçlarına kadar maktuan. 

732 8/ 2/1926 

İ Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
}• memek şartiyle zevcesine kay- [ 

50 j 
dihayat suretiyle, f 753 24/2/1926 

30 

20 

1 Eytam ve eramil aylığı ka- ] 
l tolunmak üzere teehhtilüne [ 1098 19/6/1927 
f kadar 

Teehhül ettiği zaman katedil-
\ mek üzere kay di hayat ile 1099 19/6/1927 

I Teehhül ettiği takdirde kate- \ 
[ dilmek üzere kaydihayat ile ] 1100 19/6/1927 

tüy) J 

20 

10 

30 

40 

10 

20 

2,5 

] Eytam ve eramil aylıkları ve- ] 
rilmemek suretiyle zevcesine 
teehhül ettiği takdirde kate-
d ilmek üzere kaydihayat ile ke
rimesine de teehhülüne kadar 

1102 19/6/1927 

Eramil aylığı verilmemek ve ] 
teehhül ettiği takdirde kato- } 1103 
lun m ak üzere 

19/6/1927 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle refikasına te
ehhül ettiği takdirde kate-
dilmek üzere kaydihayat ile 
mahdumuna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Eramil aylığı verilmemek şar- ] 
tiyle teehhül ettiği takdirde ' 
kesilmek üzere kaydihayat ile 

1104 19/6/1927 

1105 19/6/1927 

1141 23/6/1927 



Aylık sahibinin 

İSİMLERİ 
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Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Rize Mebusu merhum Rauf : 

Zevcesi Binnaz 

Kerimesi Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehit edilen 
Bek(;i Memedoğlu Hasan : 

Zevcesi Fatma 

Eytam ve eram.il aylıkları ve- ] 
rilmemek şartiyle zevcesine te- | 

30 } ehhül ettiği takdirde kesilmek ]• 1171 25/6/1927 
j üzere kaydihayat ile, kerime- j 

10 J sine teehhül edinceye kadar j 

30 

15 

15 

Eramil aylığı verilmemek üze- ] 
re teehhül ettiği takdirde ka- [ H74 26/6/1927 
tolunmak şartiyle j 

Kaydihayat şartiyle 2&S8 27/6/1932 

] Evlendiği zaman kesilmek ) 
[ üzere maktuan [ 2432 17/5/1934 

http://eram.il


G - Cetveli 
I-Mitçe Kanunu : Madde - fi 

[Gelecek yıllara geçici sözleşme yapmağa izin verilen hizmetleri 

Kanun 
No 

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmet
ler 

1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım 
sözleşmeleri 

1391 Ford sözleşmesi 
2173 Gölcük'de onarma limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2182 Tababet ve şubeleri sanatlarının icrası tarzına dair 2 Nisan 1928 tarih ve 

1219 numaralı kanuna ek kanun 
2214 Filyos - "Ereğii battı ile Ereğli limanının inşasına dair 
2300 \ Devlete ait bir kısım binalar satış bedeliyle resmî daireler yapılması hak-
3276 | kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2519 İstanbul adalet binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması hakkın

da 
2575 Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesinde kullanılacak yabancı uzmanlar 

hakkında 
2670 ] Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların tesviyesi su-
3022 j reti hakkında 
2832 Millî Savunma Bakanlığıyla bu Bakanlığa bağlı kurumlarda kullanılacak 

yabancı Devlet uyruğundan uzman ve ustalarla yapılacak sözleşmeler hakT 
kında 

2876 Ankara numune hastanesi için getirilecek üç yabancı uzmanla beş yıl için 
sözleşme yapmaya dair kanun 

2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisler ve tadiller için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkında 

2980 1 Millî Savunma Bakanlığınca 67 milyon liralık gelecek yıllara geçici yük-
3060 J lennielere girişilmesi hakkında 



— a/2 
Kanun 

No 

3132 ) 
3483 { Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenme icrasına 
4100 I izin verilmesi hakkında 
4649 J 
3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketleriyle akdedilen sözleş

melerin bazı maddelerinin tadiline dair iki sözleşmenin onanması hakkında 
3262 I Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran sınırlarına kadar yapılacak demir-
3813 [ yolları için geçici yüklenmelere girişilmesi ve 3262 sayılı kanunun birinci 
4649 J maddesinin tadiline dair 
3395 \ Millî Savunma ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar yüklenmeğe giri-
3587 ) silmesi hakkında 
3698 Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için gele

cek yıllara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında 
feribot işletilmesi hakkında 

3715 Amasrada dalgakıran tamir ve inşası için gelecek yıllara geçici ^yüklenme 
icrası hakkmda ' . _ . . . . . . ' . "İ 

3879 Zonguldak - Kozlu demiryolunun yapılması için gelecek yıllara geçici yük
lenmeğe girişilmesi hakkında 

3892 Cezaevleri yapılması için istikraz yapmağa ve geçici yüklenmeler icrasına 
dair 

3980 Ulaştırma Bakanlığına 16 milyon liraya kadar yüklenmeğe yetki verilmesi 
hakkında 

4099 Ankara şehri lâğımlarının inşa ve tesisi için gelecek yıllara geçici yüklen
meğe girişilmesi hakkında . _ . _ _ . . " ' . 

4251 Şose ve köprüler yapılması için gelecek yıllara geçici yüklenmeğe girişil
mesi hakkmda 

4304. Meslejrî teknik okullar açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkında 
4475 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Teşkilat vazife ve memurları hakkındaki 

kanunun 36 ve 44 ncü maddelerinde gösterilen hizmetler' 
4499 İstanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkmda 
4626 Memur meskenleri yapılması hakkında 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 

uzman ve ustalarla gelecek yıllara geçici sözleşmeler yapılması hakkmda 
4643 Demiryolları yapılması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında 
4670 Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 
4677 Atatürk anıt - kahiri yapılmasına dair 
4661 Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Maliye Bakanlığı bütçesinin 421 nci bölümüne konmuş ihtiyat ödeneğin aktarılacağı tertipler] 

1. — Mahkeme gideri 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalnnyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçlan tertipleri. 



İ - Cetveli 
Bütoo Kamımı : Madde - ti 

[Gümrük Tarife Kanununun 14 ncü maddesi gereğince geçiei kabul yolundan faydalanacak eşya 

Eşyanın cinsi ve çeşidi Ne halde geleceği Ne gibi işlemler göreceği 

1. İplikler: 
a) Kaskam iplikleri «senede Çile veya paket halinde Halt dokunacak 

100 bin kiloyu geçmemek 
üzere» 

b) Safi veya karışık kam- Masura veya bobin üzerinde Yün mensucat, çorap, fanila vesair 
garn iplikleri sarılı, çile veya paket halinde örme eşya dokunacak 

c) Safi veya karışık pamuk Masura veya bobin üzerinde Çorap, fanila vesair örme eşya ile 
iplikleri (her nevi) sarılı, çile veya paket halinde sırma, klâptan ve kaytan yapılacak 

d) Sun'i ipek iplikleri Masura veya bobin üzerinde Çorap, fanila vesair örme eşya örü-
sarılı, çile veya paket halinde leeek 

2. Kaşarlı ve kasarsız pamuk Top halinde Yazma ve kalemkâri basmalar ya-
mensucat (Amerikan bezi, prlacak 
tülbend, salaşpur, patiska ve 
benzerleri) 

3. Safi keten mensucat Top halinde Anteb işi çamaşır, örtü ve benzeri 
yapılacak 

4. Keten, kendir, jüt, rami ve Top halinde Çuval ve harar yapılacak 
tarifede yazılı olmıyan sair 
nebati maddelerden sargılık 
kaba mensucat (tabii renkli 
veya boyalı) 

5. Türk ve Şark halı ve kilimleri Hah ve kilim halinde Yıkama, temizleme ve tamir gibi 
ameliyeler 

6. Plâstik maddeler (Sellüloid, Külçe, levha, yaprak, çubuk, Teşbih, ağızlık ve kaşık gibi eşya 
galalit ve bakalit ve benzer- boru ve tane halinde yapılacak 
leri) ve oryantal halitaları 
Fildişi, kemik ve boynuz, ko-
rozo cevizi 



Eşyanın cinsi ve çeşidi 

7. Bakır: 
a) Levha 
b) Tel «her nevi» 

8. Çinko: 
a) Külçe 

b) Levha 
9. Demir: 

a) Saç 

b) Kalay galvanizli saç (te
neke) 

c) Profil demirleri 

10. Hamızı kibrit 

11. Nışadır 

12. Saf kurşun 

13. Bağırsaklar 

14. Kauçuk: 
a) Ham veya temizlenmiş 

b) Tel ve şerit 
15. Ağaç kütükleri 

16. Kereste 

17. Şeker (tasfiye edilmiş) 
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Ne halde geleceği Ne gibi işlemler göreceği 
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Levha halinde Bakır eşya yapılacak 
Yuvarlak ve yassı, masura, Sırma, klaptan, kaytan ve gelin 
makara veya bobine sanlı ola- teli yapılacak 

Külçe halinde 

Levha halinde 

Levha halinde 

Levha halinde 

Mayi halinde 

Toz veya parça halinde 

Külçe halinde 

Tuzlanmış halde 

Her şekilde 

Tel ve şerit halinde 

Toz, kristal ve küp halinde 

Galvanizli düz v^ya oluklu saçlar 
yapılacak 
Ziynet pulu yapılacak 

Galvanizli düz veya oluklu saç
lar ile demir fıçı vesair ambalaj 
eşyası yapılacak 
Konserve ve benzeri yerli mahsul 
ve mamullere mahsus ambalaj ku
tuları yapılacak 
Demir fıçı vesair ambalaj eşyası 
yapılacak 

Düz ve oluklu saçların galvanizi 
işinde kullanılacak 
Düz ve oluklu saçların galvanizin
de kullanılacak 
Sülyen (Miniyum) yapılacak 
Temizleme ve ihzar ameliyeleri 

Ayakkabı, oyuncak vesair kauçuk-
lu eşya imal olunacak 
Kasık bağları imal olunacak 
Kontrplâk ve kaplamalık ağaç yap
rak yapılacak 
İhracata mahsus yerli mahsûl ve 
mamullerin ambalajı için 

Aşağıda yazılı şekerli maddeler ya
pılacak 
Bu maddelerin ihracında şekerin 
miktarı aşağıdaki nispetlere göre 
hesap olunur: 
İ. Çikolatalar <fc 

a) Sütlü 40 
b) Sütsüz 50 
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B§yanaa cinsi v* reşidi Ne halde geleceği Ne gibi işler göreceği 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

Şekerlemeler: 
a) Lokum 
b) Badem şekeri 
c) Diğer şekerlemeler 
Bisküvi 
Reçeller ve marmalâtlar 
Meyve konserveleri 
Tahan helvası 

48 
35 
40 
15 
60 
35 
40 

îhtar: 
Bu cetvelde yazılı şekerden gayri eşya için hizalarında gösterilen işlemler ve işçilikler dolayısiyle 

girerken belirtilen miktarlanna göre ne nispetlerde fire veya artma payı kabul edileceği Ekonimi Ba
kanlığınca belirtilir, 



Bütçe Kant ınü : Madde - 1 1 

[köy öğretmenleri, sağlık methtirlân ve ek ğöffev Mâtoİanj 

Çeşidi Sayı Ücret 

Millî Eğittin Bakanlığı 

Köy öğretmeni 6177 20 

tik görevler 

Köy okulu başöğretmenliği 5246 İÖ 
Bölge okulu başöğretmenliği 512 15 
Bölge gezici başöğretmenliği 259 20 

^ " 601? 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Köy sağlık memuru 500 20 
» » » 100 30 



M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 7 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Adana Erkek 
Adana Kız 
Afyon Karahisar 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa 
Çamlıca Kız 
Denizli îsîm et inönü 
Diyarbakır 
Edirne 
Erenköy kız 
Erzurum 
Galatasaray 
Gazianteb 
Haydarpaşa 
izmir Atatürk 
izmir Kız 
Kabataş 
Kandilli Kız 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

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

Lira 

375 
375 
330 
370 
395 
375 
505 
330 
375 
360 
505 
380 
530 
345 
505 
430 
430 
505 
505 
360 
345 
375 

Okulun adı 

Konya Lisesi 
Kütahya » 
Sivas » 
Trabzon > 
Yozgad » 
Bursa Kız Ög. Okulu 
istanbul Kız Öğ. Okulu 
Aydın Ortaokulu 
Bilecik » 
Bolu » 
Buca (izmir) » 
Çanakkale » 
Manisa lisesi 
Maraş Ortaokulu 
Niğde » 
Yalvaç » 
Ankara Ismetpaşa Kız Ens. 
istanbul Kadıköy Kız Ens. 
Erkek Sanat Enstitüleri ve 
Sanat okulları 

Erkek Orta 

Tarım Bakanlığı 
Ankara Yüksek Tarim Enstitüsü 

Lira 

360 
330 
360 
360 
345 
375 
505 
345 
330 
345 
430 
360 
360 
345 
330 
270 
480 
430 

330 

450 



N - Cetveli 
Genel Bütçe Kanunu: Madde - 9 

[2005 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre pansiyonlarda 1946 yılı içindt kullanılacak ücrttİi 
memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Görevin çeşidi 

Müzakereci 
» 
» 

Yönetim 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 
•» 

Doktor 

Müzakereci (öğretmen) 
Yönetim memuru 
Sayman 
Saymanlık memuru 

MÜH Eğitim Bakanlığı 

Ücret 
Âded Lira 

120 
30 
40 
1 
1 
8 

15 
25 
45 
40 
25 
10 
10 
20 
20 

40 
35 
30 

130 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

100 
85 
75 
60 

Görevin çeşidi 

Aşçı (yamağı ile beraber) 
» » 
» » 

» » 
Hizmetliler 

> 

» 

Hademe • 
I» 
> • 
> 
> 

Tarım Bakanlığı 

12 40 
2 40 
1 80 
2 30 

Doktor 
Diş tabibi 
Revir hemşiresi 

Aded 

3 
JL0 
10 
20 
15 
10 
5 

10 
5 

35 
35 
75 
75 

100 
150 
350 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

100 
80 
70 
60 
50 

100 
85 
75 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

100 
80 
50 





L - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 15 

[1946 yılı içinde kullanılmıyacak memuriyetler] 



-L/%-

D. 

Danıştay Başkanlığı 

Görevin çeşidi 

11 Mümeyyiz 

Sayı Aylık 

1 30 

D. Görevin çe§idi 

12 Birinci snuf kâtip 

Sayı Aylık 

1 25 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Büro Müdürlüğü 

7 Mütercim 
9 Büro §efi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 îkinci » » 

Hukuk Müşavirliği 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 

Fen heyeti 

4 Üye (Yüksek mühendis uzman
lık yeri) 

4 Üye (Yüksek mimar uzmanlık 
yeri) 

9 Büro şefi 

Teftiş heyeti 

4 Başkan 
5 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
9 Büro şefi 

12 Memur 

tç yayın dairesi 

6 Şube müdürü 
7 Raportör 
8 > 
9 Büro şefi 

60 
40 
35 
30 

35 

90 

90 
40 

1 90 
1 80 
1 70 
1 40 
1 25 

. < - *•«>»* • 
2 70 
2 60 
1 50 
1 40 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
13 Memur 

J)t§ 7aym Dairesi 

6 Şube müdürü 
9 Büro şefi 

12 Memur 

Radyo dairesi 

6 Şube müdürü 
6 Radyo istasyon müdür yardımcısı 
7 Raportör 
8 Büro şefi 
9 » » 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 ikinci sınıf mümeyyiz 
12 Memur 
5 Radyo istasyon başmühendisi 

(Elektrik yüksek mühendisi 
teknik işler müdür yardımcısı 
uzmanlrk yeri) 

5 Elektrik yüksek mühendisi 
(uzmanlık yeri) 

6 » » » 
8 Baş fen memuru (uzmanlık 

yeri) 
9 Fen memuru (uzmanlık yeri) 
5 Radyo söz yayın şefi (uzmanlık 

yeri) 

35 
20 

70 
40 
25 

70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

80 

2 
1 

1 
1 

80 
70 

50 
40 

80 



D. Görevin çeşidi 
— L/3 

Sayı Aylık I D. 

Radyo temsil şefi (uzmanlık 
yeri) 
Redaksiyon şefi (uznîanlık yeri) 
Radyo yayın şef yardımcısı 
(uzmanlık yeri) 
Mütercim 

Turizm dairesi 

6 Şube müdürü 
7 Raportör 
8 » 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
7 Mütercim 

Basım ve dağıtım dairesi 

6 Şube müdürü 
7 Raportör 
8 » 
9 Büro şefi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 
7 Mütercim 
7 Yabancı dil bilen musahhih 

Zatişleri ve Muamelât Müdürlüğü 

7 Müdür yardımcısı 1 

80 
80 

60 
60 

3 
1 
2 
1 
2 

70 
60 
50 
30 
60 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
60 

60 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 2 35 
11 İkinci sınıf » 3 30 
12 Memur 5 25 
13 » 2 20 

Levazım Müdürlüğü 

9 Büro şefi 1 40 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 1 35 
11 İkinci » » 1 30 
12 Memur 2 25 
13 » 2 20 
9 Genel ambar memuru 1 40 

10 Ambar memuru 2 35 
11 » » 1 30 

Evrak ve İstatistik Müdürlüğü 

9 Büro şefi 1 40 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 1 30 
12 Memur 3 25 
13 » 1 20 

Bölge Müdürlükleri 

5 Mıntaka müdürü 3 80 

Basın Ataşelikleri 

5 Basın Ataşesi 2 80 
7 Basın ataşesi 2 60 
8 » » yardımcısı 1 50 
9 » » » 2 40 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

6 Üçüncü Genel Müfettişlik İsta- I tistik Bürosu Müdürü 70 

5 Meteoroloji Müdürü 
6 » » 

Devlet Meteoroloji tşleri G. Md. 

13 Asistan 80 
70 

20 



D. Görevin çeşidi 

- L / 4 -
Adalet Bakanlığı 

Sayı Aylık I D. 

MERKEZ 

Ceza l§leri Genel Müdürlüğü 

6 Genel Müdür yardımcısı 1 

Adli hp işleri G. Müdürlüğü 

7 Müşahedehane müdürü 1 

İLLER 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar
gıcı, savcı ve yardımcıları, icra 

9}- yargıç ve yardımcılan, sorgu 
101 yargıçları, yargıç yardımcıları 

ve Yargıtay raportörleri 
11 Yargıç adayı ve stajiyer yargıç 

adayı 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve yardımcıları 
8 » » 

10 
1 
9 
5 

70 

60 

70 
50 
40 
35 

129 30 

60 
50 

11 
12 
13 
5 
5 
6 

5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Kâtipler 

İcra memur ve yardımcıları 

İkinci genel müfettişlik müşaviri 
Üçüncü » » » 
Üçüncü genel müfettişlik müşa
viri yardımcısı 
îl ve komutanlık mehakim 
şubesi yardımcısı 
Gezici mahkeme yargıcı 

» » » 
» » » 

Gezici mahkeme başkâtip veya 
kâtibi 

» » » 
» » » 

Gezici mahkeme mübaşiri 

15 
3 
14 
1 
1 

30 
25 
20 
80 
80 

70 

1 
20 
20 
45 

20 
20 
45 
45 
40 

70 
80 
70 
60 

40 
35 
30 
25 
20 

Tapu ve Kadastro Gk Müdürlüğü 

10 Müdür 
6 Yargıç 
7 » 

5 
3 
3 

35 
70 
60 

11 Tapu üyesi 
10 Fen âmiri 

30 
35 

İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
13 Kâtip 3 20 

Levazım Müdürlüğü 
13 Kâtip 20 



D. 

2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

- L/5 -
Dışişleri Bakanlığı 

Sayı Aylık 

3 
4 
2 

18 
7 

12 
5 

15 

125 
100 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

D. Görevin çeşidi 

Fiilî kadro dtştnda kalan memur 
temsü ödeneği 

Sayı Aylık 

Miktar 
36 5-25 
18 26-50 
9 51-75 
4 76-100 

Maliye Bakanlığı 

MERKEZ 
VV-" 

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
4 Müşavir avukat 
8 Avukat 

Merkez Daireleri Saymanltk Müdürlüğü 

12 Memur 
13 > 
14 » 

1 
2 
1 
1 

35 
30 
90 
50 

11 
22 
3 

25 
20 
15 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

8 25 
3 20 

Merkez Saymanlığı 

13 Memur 1 20 

Levaztm Müdürlüğü 

13 Memur 

Muntazam Borçlar Genel Müdürlüğü 

13 Memur 

20 

20 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
6 
8 
9 

10 
11 

Vasıtasız vergiler Genel Müdürlüğü 
Temyiz ve İtiraz Komisyonları 

Temyiz komisyonu raportörü 
» » » 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 
İtiraz komisyonu başkanı 

> » üyesi 
,» » raportörü 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 

Hesap Uzmanları Kurulu 

3 Müşavir u^man 
4 Baş hesap uzmanı 
5 Birinci sınıf uzman 
6 İkinci » » 
7 Üçüncü » > 
8 Dördüncü > » 
9 Beşinci » » 

1 
2 
1 
1 
4 
8 

10 
4 
5 

10 

1 
10 
15 
10 
10 
20 
20 

Vasıtalı Vergiler Genel Müdürlüğü 

11 Kotrolör yardımcısı 1 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

12 Memur 1 
13 » 1 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
80 
70 
50 
40 
35 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 

25 
20 



D. Görevin çeşidi 
— L/e 

Sayı Aylık | D. 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

10 Kontrolör 
31 » 
8 Millî emlâk şefi 
9 » » » 

10 » 
n » 
12 » 
13 » 
11 » 

7 
10 
1 
2 

» memuur 
» » 

» fen memnu 

8 
11 

120 
106 

1 

35 
30 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
30 

Devlet Kırtasiye ve Matbua îdaresi Sattş 
Şubesi 

8 Kontrol şefi 
12 Memur 
13 » 

50 
25 
20 

İLLER 

Baş hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü 

4 Müşavir avukat 
5 Muhakemat müdürü 
5 Bölge Muhakemat müdürü 

3 90 
5 80 
3 80 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

7 
6 

11 
10 
11 
12 
12 
13 
14 
9 

10 

12 

13 
14 

İl Muhakemat müdür yardımcısı 
Avukat 

İller gelir memurları 

Tahakkuk Şube şefi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

•» memuru 
» » 
» » 
» kâtibi 
» » 
» » 

Varidat Kontrol memuru 
Gezici Yoklama ve Tahakkuk 
memuru 

» 

Vasıtalı vergiler 

Muhafaza memuru 
Gelir kâtibi 

1 
1 

1 
1 
8 
6 
2 
1 
5 
2 

1 
1 

2 
1 

60 
70 

30 
35 
30 
25 
25 
20 
15 
40 

35 
25 

20 
15 

İller Saymankk memurları 

13 Saymanlık kâtibi 

İller Tahsilat memurları 

11 Tahsil Kontrol memuru 
14 Tahsilat kâtibi 

20 

30 
15 

Millî Eğitim Bakanlığı 

5 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

MERKEZ 

Yaym müdürü 

ÎLLER 

Eğitim daireleri 

Muamelât şefi 
» > 

Mümeyyiz 
» 

Başkâtip 
Kâtip 

1 

5 
8 

12 
12 
18 
28 

80 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Eğitim müdürleri ve öğretmenlerle memurlar 

4 
5 
6 
7 
9 

11 
12 
13 
8 
9 

12 
8 

öğretmen 
> 
» 
» 
i» 
» 
> 
» 

Dahiliye şefi 
» > 
> » 

İdare memuru 

20 
49 

129 
84 
6 

968 
800 
200 

4 
1 

15 
5 

90 
80 
70 
60 
40 
30 
25 
20 
50 
40 
25 
50 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık I D. 

9 » » 
12 » » 
13 > » 
14 » » 

8 öğretmen 

3 
61 

261 
21 

3 

40 
25 
20 
15 
50 

Bölge Sanat Okulları ile Kız Enstitüleri ve Kız 
Sanat ve başka meslek ve akşam okulları 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
12 
13 

Ordinaryüs profesör 
D* > 
> 

Profesör 
> 

Doçent 
» 
» 
> 

Asistan 
> 

öğretmen 

Kâtip ve hesap memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Ambar ve depboy memuru 

Dahiliye şefi 

2 
2 
4 
6 

15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 

14 
18 
57 

114 
186 
297 
364 
352 
359 

2 
7 
6 

56 
119 
45 
23 
38 
39 
51 
1 
1 

125 
100 

90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Güzel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 90 

Kitaplıklar 

13 Memur 
14 » 

İlk öğretim Müfettişliği 

6 Müfettiş 
7 » 
8 
9 

10 
11 

Ankara Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesi 

3 Profesör 
4 * 
5 » 
6 » 
6 Doçent 

4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 

Konservatuvar 

Ankara Hukuk Fakültesi 

8 
71 

7 
3 
8 
28 
8 
67 

ültes 

3 
3 
9 
8 
3 

2 
2 
1 
3 

1 
3 
1 
1 
1 

20 
15 

70 
m 
.50 
40 
35 
30 

i 

100 
90 
80 
70 
70 

90 
80 
70 
60 

125 
100 
90 
80 
70 

3 Şef 
5 Üye 

1 40-100 
5 25-80 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 > 

Siyasal Bilgiler Okulu 

6 Doçent 1 70 

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim Müdürlüğü 

Deİcanlık 

9 Kalem şefi 2 40 



D. Görevin çeşidi 
- L / 8 -

Sayı Aylık I D. 

11 Memur 
12 » 
9 Kitaplık şefi 

12 > memuru 

öğretim Kurulu Derneği 

2 30 
2 25 
2 40 
2 25 

1 Profesör 
2 » 
3 
4 
5 
6 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 » 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

3 
1 
5 
7 

12 
15 
15 
8 
7 

17 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 

3 öğretmen 
4 » 

100 
90 

Görevin çeşidi 

5 
6 
7 
8 
9 
9 Asistan 

11 » 

Ankara Tıp Fakültesi 

2 Profesör 
6 Doçent 
7 > 
8 » 
9 » 
7 Başasistan 
8 Asistan 

10 » 

Şube şefi 

Konseravtuvar 

Sayı Aylık 

8 
10 
13 
7 
2 

31 
34 

80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

125 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
35 

Ücret 
8 140 

Baymdılık Bakanlığı 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti Başkanlığı 

8 Müfettiş 1 50 

Demiryolları İnşaat Fen Heyeti 
Başkanlığı 

Demiryolları İnşaat Fen Heyeti 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 
miımn.T 

8 » » » 

Etüt ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Başfen memuru 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 

Su İşleri Dairesi Başkanlığı 
Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 
8 » » 
9 » » 

Bayındırlık Şirket ve Kurumları Dairesi 
Başkanlığı Fen Heyeti 

70 

70 
50 
40 

1 
2 

1 

60 
50 

40 

5 Yüksek mühendis 1 
6 » » 1 

Tarife ve hesap inceleme heyeti 

6 Denetçi 1 
10 Şef 1 

80 
70 

70 
35 



D. Görevin çeşidi 
— L/9-

Sayı Aylîfe 1 D. 

Hukuk Müşavirliği 

Zat İşleri Müdürlüğü 
Okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

50 
25 

İLLER 

Demiryolları ve Limanlar inşaat Dairesi 
Başkanlığı 

İnşaat Başmüdürlükleri 

5 Şube mühendisi (Yüksek mü
hendis) 4 80 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 2 70 

8 Yüksek mühendis 1 50 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 

6 Yüksek mühendis (Mmtaka ve
ya Bayındırlık müdürü olarak 

kullanılabilir) 3 70 
8 Yüksek mühendis 4 50 I 
9 » » 7 40 I 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Şose ve köprüler mühendis veya fen memurları 

11 Mühendis veya fen memuru 10 30 
12 » » 26 25 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve yüksek 
mimarları 

10 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 2 35 

Yapı ve imar mühendis, mimar, fen memuru 
veya ressamları 

25 12 Fen memuru veya desinatör 

Sular Şubesi Müdürlükleri 

9 Yüksek mühendis 
8 Baş fen memuru 

10 Fen memuru 
11 > » 
12 Desinatör 

Bayındırlık Şirket ve Kurumları Komiserliği 

6 Komiser 2 70 
12 Kâtip 7 25 

2 
1 
6 
3 
8 

40 
50 
35 
30 
25 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurumuna 
bağlı serum çiftliği 

6 Tarım uzmanı 1 

Köy sağlık memurları öğretmenleri 

6 öğretmen 1 

Muayene ve tedavi evleri 

13 Sağlık memuru 16 

70 

70 

20 

Hükümet tabipliği kâtipleri 

14 Kâtip 
13 3 neü sınıf sağlık memuru 

16 
120 

15 
20 

Köy sağlık memurları ve köy ebeleri 

Köy sağlık memuru 
» » » 

Birinci sınıf köy ebesi 
» » » 

Ücret 

200 30 
200 40 
500 20 
400 30 



D. Görevin çeşidi 

İLLER 

13 Muayene S. 3. 

13 Memur 
14 » 

13 Veznedar 

Memurlar 

Veznedarlar 

— L/10 -
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Saymanlık memurları 

13 Memur (Veznedarlık vazifesi 
de üzerindedir) 

Sayı Aylık 

42 20 

102 20 
14 15 

2 20 

10 20 

i). Görevin çeşidi 

13 Memur 

13 Memur 

14 Kolcu 

İhtiyat memurlar 

Kolcular 

Sayı Aylık 

23 20 

4 20 

24 15 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

14 Muhafaza memuru 100 15 

Tanm Bakanlığı 

Teftiş Heyeti 

9 Birinci sınıf müfettiş yardımcısı 2 40 
Pamuk l§leri Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 

9 Merkez propaganda istihbarat ve 
istatistik işleri şefi 1 40 

13 Kâtip 1 20 

Tavuk yetiştirme istasyonları 

12 Asistan 3 

Pamuk İşleri Müdürlüğü İller kuruluşu 

7 Müdür yardımcısı 
7 Pamuk yetiştirme ekspiri 
8 Birinci sınıf şef 
9 îkinci » > 

11 Birinci smıf kontrol memuru 
12 îkinci » » > 
9 Birinci smıf mesul sayman 

10 îkinci > » * 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 
13 Üçüncü sınıf denet memuru 

25 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Merkez kuruluşu 

5 Genel Müdür yardımcısı 1 80 
7 Şube müdürü 
9 

10 Şef 
» yardımcısı 

5 60 
6 40 
1 35 

2 
2 
6 
3 
10 
5 
2 
2 
2 
5 

60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 

Un İJÖ 

5 
6 
9 

13 

14 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü İller kuruluşu 

9 Veteriner müdür, kıdemli' yardımcı, 
ve fen memuru 18 40 

11 Veteriner yardımcif veteriner ve 
fen memuru 13 30 

14 Hayvan sağlık memuru 195 15 
11 Veteriner 3 30 

Bakteriyoloji ve seroloji ve Jıtfzıssıhha kurumları 

Uzman müdür 
Müdür yardımcısı 
Üçüncü sınıf şef ve birinci sınıf 
asistan 
Saymanlık, kültür, ayniyat, am
bar memuru ve kâtip 

14 Dağıtıcı 

80 
70 

40 

20 
15 



D. 

6 
13 

14 

Görevin çeşidi 

— L/lî 
Sayı Aylık i U. 

Zootekni kurumlan 

9 Şef 3 40 
10 Hara şef yardımcısı - 1 35 
11 Hara veteriner ve laboratuvar 

memuru 1 30 

Aygır depolan 

13 Terbiyeci, sayman» ayniyat yar
dımcısı ve kâtip 12 20 

13 Sayman 1 20 

Merinos kuruluşu 

9 Merinos yetiştirme ve hastalık
lar uzmanı 

9 Merinos yetiştirme denet ve 
saymanlık memuru 

Orta Tarım Okulları 

Orta Tarım Okulu öğretmenleri 
Orta Tarım Okulu öğretmenleri 
saymanlık memuru ve mutemet 
Orta Tarım Okulu öğretmenleri 
ayniyat memuru 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

Ordinaryüs (sınıf 1) 
» (sınıf 2) 

Profesör 

1 40 

1 40 

5 70 

2 20 

2 15 

» 
Doçent 

(sınıf 1) 
(sınıf 2) 
(sınıf 1) 
(smıf 2) 

Şef 
Asistan (sınıf 1) 

13 
12 
17 
13 
2 

19 
20 
12 

150 
125 
100 

80 
80 
70 
60 
40 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 

öğretmen 90 
80 
70 
60 
50 
40 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 

7 
6 
4 
5 

35 
30 
25 
20 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 

5 Uzman 
9 Mesul sayman 

13 Grafik memuru 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

8 Şube müdür yardımcısı 
9 Şef 

10 » 
11 Memur 
12 » 
(i Denetçi 
7 » 

İLLER 

6 Toprak komisyonu başkanı 
7 » » » 
7 » » üyesi 
8 » » » 
9 » » » 
8 Tarım teknisyeni 
9 » » 

10 » » 
8 Ölçme ve harita teknik memuru 
9 » » 

10 » » 
8 Tapu ve kadastro teknik memuru 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
11 Memur 
9 Toprak bürosu şefi 

10 » » •» 
11 » » memur 
12 » » » 

70 
35 
15 

2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
H0 

1 

nuru 
» 
» 
mum 
» 
» 
» 

40 
40 
50 
50 
60 
25 
25 
30 
40 
30 
30 

L 15 
15 
15 
15 
80 
20 
33 
50 
46 

70 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
50 
40 
35 
30 
30 
40 
35 
30 
25 



Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık D. 

Hukuk müşavirliği 

Müşavir avukat (Toprak işleri 
ıçm 8ü 

Görevin çeşidi 

tdarî dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 
Hukuk müşavirliği lâboratoru 
(Toprak işleri için) 



O - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 20 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların en aşağı beden 
ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] 

Hayvanın 

Süvari saf bineği 
Top bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı 

hizmeti 

en aşağı (500) kilo 
Sahra top (çengel ve şıvgar) 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Makineli » 

» » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu » 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 
» 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 

Yüksekliği 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1,50 

1,43-1,50 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

Ortalama 
fiyat lira 

405 
275 
250 
650 
600 
510 
255 
240 
280 
215 
285 
190 
245 
355 
315 
830 
260 
440 
70 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 20 

[Motorlu taşıtlar takribi fiyat listesi] 

Taşıtın 

Otobüs 

adı 

Arazi binek otomobili 
Arazi kamyonu 
Zirai traktör 
Arazi kamyoneti 
Seyyar tamirhane 
Benzin tankr 
Arazöz 

Takribi fiyatı 
lira 

9 000 
9 000 

10 000 
10 000 

8 000 
20 000 
12 000 
10 000 

Taşıtm adı 

Sepetli motosiklet 
Sepetsiz » 
Cadde kamyonu 
Cadde kamyoneti 
Küçük binek otomobili 
Büyük » » 
Yarım tonluk pikap (kaptıkaçtı) 
Cerre mahsus ağır traktör 

Takribi fiyatı 
Ura 

1 500 
800 

10 000 
9 000 
5 000 
9 000 
4 000 

20 000 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 21 

[Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



M 

Büyük Millet Meclisi 

B. : 1 - M. : 3 — Başkanlık Divanı Üyeleri tazminatı 
Bu tazminat 1757 sayılı kamın gereğince ödenir. 

B. : 2 M. : 1 — Geçici tazminat 
Toptan ödenil'. 

B. : 18 - M. : İ — Uluslararası Türk Gurupu giderleri 
Bu para, (irap Başkanının emrine verilir-. 

Başbakanlık 

B. : 70 - M. : 4 — Diğer işletme ve yönetim giderleri 
İşçi gömlek ve tulumlariyle öteberi, düşeme, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye basını kâğıa ve 

defterler, pul posta, ve yollama karşılık ücret ve giderleri, kira karşılıkları ve sair işletme giderleri. 

Danıştay 

B. : 81 M. : 3 — Aydınlatma 
Asansör motoru elektrik ücreti de bu tertipten vverilir. 

r Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

B. : 102 — Giyecekler 
Teknik memur ve işlik hizhıetiilerinin iş gömlekleri ve iş elbiseleri karşılrklarî. 

B. : 104 — Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
Yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe basm ücret ve karşılıklariyle iç ve dış yayım kovuşturma 

ve belirtme giderleri, kitap ve abone karşılıkları, sinema ve fotoğraf makinalariyle film ve plâk ya 
pılması ve doldurulması ve bunlar için cihazlar, makina, avadanlık ve saire alımı ve kirası ve plâk 
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doldurma işlikleri kurma ve kira giderleri depo kirası ve film sütüdyolan kurma ve kira giderleriy
le her türlü stüdyo alet ve gereçlerinin alımı ve kira karşılıkları, film senaryosu ile reperatuvar ve 
plâkların deneti, senaryolar ve filmler hazırlamak ve hazırlatmak ve film sözlendirilmesi ve seslendi-
rilmesi işlerinde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin ücretleriyle usta ve işçi gündelikleri turizm 
işlerinin inceleme, kışkırtma ve düzenleme ve denetleme giderleri her türlü propaganda giderleri ve bu 
amaçla yolculuk ettirilecek olanlara ve kılavuzlara verilecek yolluk ve sair giderleriyle propaganda 
ile ilgili diğer makine alât ve edevatın satmalma gümrük vesaire giderleri, konukları her türlü 
ağırlama yayım, 'turizm ve propaganda işlerinin gerektirdiği diğer bütün giderler, fotoğraf 
her türlü ağırlama yayım, turizm ve propaganda işlerinin gerektirdiği diğer bütün giderler, fotoğraf 
film gibi teknik işlerde görevleri sırasında kazaya uğrıyaceklarm ve hastalanacaklarm iyileşme ve 
derman giderleri. 

B. : 106 - M. : 1 — Ankara Raryodifizyon istasyonu ve stüdyoları 
Ankara Radyodifüzyon ve stüdyoları her çeşit işletme giderleriyle onarımı, telefon ve elektrik 

ceryan karşılıkları aydınlatma, ısıtma giderleri, eses, saz ve temsil sanatçılariyle, konferansçıların 
ve söz artistlerinin ve yabancı dillerde yayın için görevlendirilenlerin gündelikleri, her türlü konfe
rans metinleri, radyo gazetesi ve dergisi ve propaganda ile Genel Müdürlük yaymlan nevinden her 
türlü yazı ve resîm giderleri, radyofonik piyesler ve müzik eserleri telif haklan ve radyo ile yaym 
ücretleri, radyo sanatkârlarının ve spikerlerinin bilgi seviyelerini yükseltmek için açılacak kurs üc
retleri ve giderleri ve genel konserlerde giyilmek üzere saz ve ses artistleri için stüdyo demirbaş elbi
seleri, musiki ve temsil sanatçılannm iyileştirme ve derman giderleri ve bütün cihazlar, aletler fenni 
gereç ve musiki eşyası alımı, onanmı, taşımı ve kiralama karşılıktan, radyo; konferans, program ve sa
ire yaymmm gereç ve basım giderleri ve radyo işletmesine ve etüt ve plân işlerine ilgili her türlü gi
derlerle stüdyo ve istasyonların gerektirdiği* sair gi derler ve istasyon ve stüdyodaki teknisyenlerden gö
revleri sırasmda kazaya uğnyacaklarm veya istasyondaki görevlerine göre meslekî sakatlanmaya uğra
yacakların ve hastalananlara! iyileştirme ve derman giderleri, radyo müsabakalan giderleri, mütefer
rika, döşeme, kırtasiye, defterler ve basılı kâğıtlar karşılıkları. 

B. : 107 - M. : 1 — Genel giderler 
Basın Ataşeliklerinin her türlü, posta, telgraf,, telefon haberleşme ve kurma giderleriyle, elbi

se, demirbaş, döşeme, müteferrika, aydınlatma, ısıtma giderleri ve kira karşılıkları ve buna müte-
ferri diğer idare giderleri 

B. : 109 — Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve diğer giderleri 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memur ve hizmetliler için 4489 sayılı kanun gc.c-

ğince yapılacak giderler. 

B. : 111 — Kongre ve konferanslar 

Memleket içinde ve dışmda yapılacak basın ve turizm kongre ve konferanslarına ve temaslarına 
memur edileceklere verilecek yolluk vesair giderlerle aynı sebepler ile çağnlacak kimselerin lüzumlu 
vesair giderleri ve milletlerarası basm, radyodifizyon ve turizm kurullariyle meslekî temas ve ilgile
rin lüzum edeceği Mtün giderler 

B. : 115 — Çeşitli yardımlar 

Turizm iş ve kurumlarına her çeşit yayma, film ve plâk yapılmasına, radyo müzik ve temsil 
sürekli sanatçılan yardım sandığma 
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B. : 116 — Yeniden radyo istasyonları kurulmas ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiştirme 

ve düzenleme her türlü giderleri 

Yeniden kurulacak radyo istasyonları yapımı, kurması ve mevcut istasyonun esaslı genişletilmesi 
ve değiştirilmesi yenilenmesi ve her türlü giderleri «Bu işlere ait projelerin düzenlenmesine yapı ve 
kurmanın denetine, işletmelerine ilgili her türlü giderlerle bu hususta kullanılacakların, ücret ve 
her türlü giderleri» 

İstatistik G-enel Müdürlüğü 
B. : 129 — Nüfus sayımı giderleri 

Genel nüfus savnmnın gerektirdiği bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri G-. Md. 

B. : 147 — Taşıt giderleri 

Taşıllar işe yetmezse dışardan tutulacak taşıtların kira karşılıkları 

B. : 149 — Giyecekler 

Merkezin odacı, bekçi ve diğer hizmetlilerine alınacak elbise ve ayakkabı karşılıkları ile teknik 
memur ve işlik hizmetlilerinin çalışma gömlekleri ve dışarıdaki bekçilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılıkları. 

B. : 151 — Meteoroloji istasyonları kurma ve onarma giderleri 

Merkez ve taşrada yapılacak ve kurulacak yerli; geçici ve gezici istasyonların kurmaları giderleri. 
olup yapılacak kurmalara ilişkin her türlü gereç ve bu işlere ait âletler alımı, taşımı, ambalaj, 
onarma ve her türlü kimyevi ve sıhhi ecza ve dermanlarla, bina ve arazi alım ve kamulaştırma kar
şılıkları ile yapılacak her çeşit telefon ve elektrik ve su tesisatı giderleri ve diğer harç, pul» proje 
ve sözleşme giderleri ve merkez ve taşrada yapılacak bütün onarma giderleri ve tesisata memuren 
gönderilecek hizmetlilerin yol giderleriyle, bir günlük asıl ücretlerinin yansını geçmemek üzere 
verilecek gündelikleri. 

B. : 152 — Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve cihazları ve gereçleri satm
alına, kurma, denetleme, onarma ve işletme giderleri, gezici istasyonların isletme, onarma ve 

karoseri yapma giderleri 

Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve her türlü haberleşme ve dinleme ve işaretleşme «Hel-
yosta, projöktör ve benzeri âletler» âlet ve cihazlarının, alım, kurma, taşıma, montaj» enstallassyon, 
deneme» işletme, onarma, onarmaevi âletleri ve gerekçeleri giderleri ile telsiz cihazları, gözetleme 
parkları, istasyonları için lâzım olan barakaların ve siperlerin yaptırılması veya satmalınmasına 
ait giderlerle diğer her türlü gözetleme gereç ve âletleri ile fenni gereç ve âletleri, alım, kurma» 
deneme, denet, onarma, taşıma giderleriyle bu işle. de kullanılan bütün avadanlık» gereç ve ecza 
karşılıkları, onarma ve işlik işlerinde dışardan çalıştırılacak işçi gündelikleri, gezici ve geçici mete
oroloji istasyonlarında yatım, yiyim ve iş giyimi ve çalışmalara ilişkin eşya ve parçaların alımı 
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ve bunların taşım giderleri telsiz cihazları ile gözeticine istasyonlarının ve gözetleme ve fen âletleri
nin kurma; montaj, enstallâsyon, işletme, denet ve denetlemeleriyle onarmaları için gönderilecek
lerin ve gezici meteoroloji istasyonlarına memur edileceklerin yollukları, gezici istasyonların taşıt
larının işletme, taşım, yollama, saklama, temizlik giderleri, gezici istasyonların taşıtlannm onarım 
ve karoseri yapılması giderleri, 

B. ; 158 — Meteoroloji Meslek Okulu kura ve staj giderleri 

Meteoroleji Meslek Okulu öğrencilerinin öğretimine, yatırılmasına, giydirilmesine, yedirilmesine 
ait her türlü giderlerle verilecek harçlıklar ve yollukları. 

Merkezde ve Meteoroloji istasyonlarında Kurs ve Staja tabi tutulacakların özlük yollukları, 
kurs ve stajda bulundukları müddetçe kendilerine 3888 sayılı kanun gereğince verileeek gündelikler. 

Meteoroloji Meslek Okulu ile diğer kurs ve stajlarda öğretmen olarak çalıştırılacakların ücret
leri ve özlük yollukları. 

Meteoroloji Meslek Okulu öğrencileriyle diğer kurs ve. ştajiyerler için kitap, broşür, harta, grafik 
yazdırma, yaptırma ve bastırma karşılığı giderleriyle her türlü makina,' alet ve okul ile ilgili 
döşeme ve gereç alımı, taşımı, onarm ve saklama giderleri. 

Meteoroloji kuruluşunun görevleriyle ilgili kurularda meteoroloji bilgisi öğretmek üzere gönde
rileceklerin yollukları giderleri de bu tertipten verilir. 

B. : 164 — Yaym, baskı, kitap, dergi ve abone karşılıkları ve giderleri 
Her türlü kitap, broşür, gazete, dergi alım ve abone karşıhklariyle bastırılacak olan bütün bro

şür, kitap, harita, levha, grafik. yönetmelik, genel yazı. günlük, hltftalrk ve nyhk ve yıllık bülten v? 
müteferrik bütün yayın ile defter, cetvel ve sairenin basın ve yayın giderleriyle, telif, tercüme. 
tersim, kopya; çoğaltma giderleri 

Adalet Bakanlığı 
B. : 186-M. :• 2 —Gteçiei görev yolluğu 

Kamu baklan para «ezalarını kovalayanların yol paraları bu bölümden verilir. 

B. : 187 — Giyecekler 
Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlilerinin elbise giderleri de, 

B. : 189 - M. : 1 *— Meşhut suçlar giderleri 
Suçüstülere gidecek Adalet memurlarının ve doktorların yollukları ehlivukuf ve.bilirkişi ve ta

nıkların yol giderleri Polis Enstitüsü ekspertiş işleri giderleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve 
otopsi giderleri, suçun açığa çıkanlması için yapılacak sair giderlerle ihzarlı sanıkların bir yer
den diğer yere yollama giderleri 

B. : 101 - M. : 2 — Demirbaş âletler ve gereçler, otopsi sandıklan ve kimyevi ecza ve gereçleri sa
tmalına, onarma ve başka giderler. 

Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve laboratuvar kurma've gereç karşılıkları 
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r~.-~- ~ - B. 192 - M.••: 1 — Yiyecek giderleri 

Yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi, ve kaplarının temizlenmesi için öden
mesi lâzım gelen parada bu tertipten verilir. 

B. : 192 - M. : 3 — Yönetim giderleri 
Telefon konuşma ve kurma giderleriyle hizmetli ve hükümlülere yaptırılacak elbise giderleri de 

B. : 193 — Ceza ve tevkifevleri yapma ve esaslı onarma işleri 

îhaleten veya emaneten yaptırılacak yapı ve e.;as;ı onavır. karşılığı ve gide-lcr! ya,>i:i 
ve esaslı onarım deneti için gerektiğinden merkezde ve yapı ve onarma yerinde çalıştırılmak 
üzere dışardan alınacak veya merkezden gönderilecek denetler, mimar, mühendis, ressam, sür-
veyan, ve sairenin yolluk, ücret, gündelik giderleri ve bu işler için gereken resim gereç ve kır
tasiye ile basın giderleri 

B. : 194 — Hükümlü çocuk ıslahevleri giderleri 
Hükümlü çocuk ıslahevleri genel giderleri ve ıslah evlerinin, yiyim, yönetim, derman ve yollama 

ve dönüş giderleri buradan verileceği gibi her çocuk için belli bir ücret verilmek suretiyle bu iş belediye 
çocuk ıslahevlerinde veya sair uygun görülecek kurumlarda gördürülebilir. Gardiyan ve hükümlü ço
cukların elbise karşılıkları 

B. : 195 — Adalet dergisi ve yargrtay kararları dergisi, yazı, tercüme ve baskı gider
leri ile hukuk eserleri satınalma karşılığı 

Yazı ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama ve hamaliyesi ve 
bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

B. : 208 — Basılı kâğıt ve defterler 
Defterlerle cetvellerin kâğıt, mukavva ve basım ücretleriyle taşım giderleri ve defterlerin onarma 

ve kapak giderleriyle kitap kapak yapımevi için gereken her çeşit gereç karşılıkları. 

B. : 214 - M. : 3 — Yönetim giderleri 
Kadastro ve Tapu tahrir kurullarının öteberi giderleri, kira, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıt

ma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterlerle telefon kurma ve konuşma karşılıkları, nirengi ve poligon için 
gereken her çeşit maddeler ve taşıma giderleri. * ' " " " ' . , . - . , . . --*•<»•.~ «-»»9. 

•• .--•-"—•-*• B. : 215 - M. : 2 — Yönetim giderleri 
Tapu ve Kadastro Okulunun öteberi giderleri, kira, kırtasiye, döşeme, demirbaş, aydınlatma, ısıt

ma, basılı kâğıt, telefon kurma ve konuşma karşılıkları basılacak kitapların giderleriyle taşım karşı
lıkları. 

F. : 217 — Hukuk ve meslek eserleri satınalma, tercüme, baskı ve başka giderleri 

Tapu ve kadastro idareleri için lüzum görülecek hukuki ve mesleki izerlerin satınalınması, tercü
me ve telif haklariyle bastırılacak izer ve genel yazıların basm ve saire giderleri 



Millî Savunma Bakanlığının 

B. : 235 — Tersim gereçleri 
Bütçeye konan bölümlerin mahiyeti itibariyle herhangisi ile ilgili olursa olsun her çeşit resim 

gereci ile bu işe. kırtasiyeye ilişkin her çeşit maddenin dışarıdan alınması, 

& : 237 — Basılı kağıt ve defterler 
Basım ve kaplama gereci, alet ve avadanlık, kullanılabilecek maddeler satınaİma ve onarma 

karşılığı; kitap ve bröşör ve harita basım giderleri. 

B. : 247 — Tâyinat 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaçları

na gerekli yakacaktan başka bütün maddelerin alınma, yapılma, elde edilme, inceleme, taşım, 
saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortasına gerekli bütün giderleriyle her türlü tuz satmalımı ve 
kalay giderleriyle ve bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık ve kurmalar giderleri, insan 
ve hayvan hastaneleriyle revir eczane, kinıyahane, diş kurumları ve laboratuvarlarda harcanacak 
yiyeceğe ilgili her türlü maddeler, birlik ve kurumların aşçı yevmiyesi. 

B. : 249 —Yem 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği için gereken bütün 

maddelerin alınma, yapma, elde edilme, inceleme, taşım, saklama, temizleme, hazırlama, dağıtma 
ve sigortasına gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün alet ve avadanlık ve tesis
ler giderleri. 

B. : 250 — Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin ve kurumların ve bütün askerî 

binalarla orduevleri ve gazinoların ve fabrikaların yakacak, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarına ve 
ekmek yapmak, yemek pişirmek ve hamam için gerekli bütün maddelerin alınma ve yapılma, elde 
edilme, inceleme, taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası için yapılacak bütün giderler. 

Gemiler kıyıda iken dışardan alınacak aydınlatma giderleri, insan ve hayvan hastaneleriyle 
revir, eczahaneî kimyahane dış kurumları ve laboratuvarlarda harcanması lâzımgelen bütün yaka
cakla sağlık evlerinde çalıştırıcı kuvvet olarak kullanılacak yakacak maddeleri 2 bin liraya kadar 
elektrik tesisat ve onarma, bin liraya adar hamam, ocak, bulaşıkyeri, çamaşıryeri, mutfak onarı
mı ve arıtma giderleri. 

B. : 251 — Giyecekler 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve sağlık kurum

larının giyecek ihtiyaçlarına gerekli bütün maddelerin alınma, yapılma, işletme, temizleme, ince
leme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu bütün giderler ile bu işlerde 
kullanılacak bütün âlet avadanlık ve tesisler ve aydınlatma giderleri ve işçi ücretleriyle ambalaj 
giderleri kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memleketlere gönderilecek erlere verilecek sivil giyim 
eşyası. 

B. : 252 — Teçhizat 
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ye sağlık kurum

larının adam ve birlik teçhizatı ihtiyaçlarına gerekli maddelerin almma, yapılma, işletme, temiz
leme, inceleme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu her çeşit giderleri 
ile bu işlerde kullanılacak bütün alet, avadanlık, tesisler aydınlatma giderleri işçi ücretleri, an*» 
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balaj giderleri ölenlerin cenaze giderleri, levazım kurumlariyle ambarlar için yangın söndürme 
alet ve gereç giderleri, harp okul ve eşit okulları bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları bayrak 
ve sancak giderleri. 

B. : 253 — Harp gereçleri ve teçhizat ve tahkimat karşılık ve giderleri 

Demirbaş süreli eğitim gereci ve harbiye ayniyatına giren her türlü harp gereç ve araçlariyle 
parçalarının yapılma, onarma, bakım, alım ve gözden geçirme saklama işletme, ambalaj giderleri 
ve berkitme işlerinin gerektirdiği bütün giderler berkitmede çalışan erlerin gündelikleri memle
ket savunmasına ait projelerin düzeni resim çoğaltanı, basını ve saklamaları için gerekli bütün gi
derleri harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların kullanılmasına gerekli tarifname, defter, cetvel 
vesairenin basım çağıltım ve alım giderleri. 

Memleket dışından getirilen harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların taşım sigorta gümrük 
ve diğer resim giderleri. 

Askerî amaçla yapılması gereken şose demiryolu, köprü, iskele ve rampaların yapım ve ona
rım giderleri hasta yaralı ve cenaze taşımına özel taşıtların alım, yapım, onarım, bakım ve işletme
sine ait giderler her çeşit mutabiye ve nalbandiye gereci ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği 
her türlü gereç ve araçların yapım, onarım, bakım, saklama ve ambalaj giderleriyle kadrosunda 
nalbant bulunmıyan ve civarında bu hususta faydalanılacak birlik ve kurum olmayan birlik ve 
kurumlar hayvanlarının nallama ücretleri. 

Harbiye ayniyatı saklanan depo ambar ve cephaneliklerin (2 500) lirayı geçmemek üzere yapı
lacak onarım ve değişim giderleriyle cephanelik ve depo yıllarının yapım ve onarım giderleri. 

Hava birlik ve kuruluşlarının taşım ve haberleşme araçları ve donatım ve fabrikalar ile işlikleri 
makine, avadanlık ve gereç satmalına ve bunların işletme giderleri ve dışarı işliklere verilecek 
yapılma veya onarma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinalarm taşım ve gümrük 
giderleri. 

Harita Genel Müdürlüğünden harita alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraf lama, resimleme bas
ma, hazırlama, ve basım ile bunların parçaları işleri basılan haritaların orduda kullanılacak 
biçime getirilmesi ve orduda yollanması için gereken her türlü makine alet ve avadanlık ve ge
reç ile karada, denizde ve havada çalışına araçları satın alımı ve hepsinin onarma işletme bakım 
ve saklama giderleri harita işlerinde çalıştırılacak usta işçi ücretleri 

B. : 255 - M. : 1 — Torpido paravan sis cihazları denizaltı talim cihazları 

Torpido paravan, sis cihazları su bombaları denizaltı talim cihazlarının yeni alınması ve bun 
ların devam ettirilmesi için lüzumlu görülen bütün maddelerin teçhizat yapılma incelenme sakla
ma, satınalma, taşıma ve sigortasiyle bu alet ve cihazların saklama ve taşımalarında kullanılan her 
türlü deniz ve kara araçlarının ve tesisatının satınalmması, yapılması ve onarılmaları ve işlikle
rin kurma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bütün bu işlere ait giderler. 

B. : 255 - M. : 2 — Mayın arama, tarama 

Her çeşit mayinler ile digavsiğ ipiııg ve adi miknatısı arama, tarama işlerinin yapılması için 
lüzum görülen maddelerin teçhizatın yapılına inlenir, saklama hazırlama satınalma, taşıma ve 
sigorta işleriyle mayın ve digavsing silâhlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her türlü 
deniz ve kara taşıtlariyle tesisatın yapım, satınalma ve onarılmalariyle fabrika ve işliklerin kur
ma ve işletme giderleri've işçi gündelikleri .ve mayın digavsing, adi miknatısı arama, tarama işle
rine ait giderler. 

B. : 255 - M. : 3 — Ağ işleri 
Ağ. işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün gereçlerin donatılın satınalma yapılma 

inceleme, saklama, hazırlama ve taşıma ve sigailahiyle ağ gereçlerinin saklama ve taşımalarında kul-
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lanılaeak her türlü deniz ve kara araçları pist ve kurumların yapım, satmalma veya onarımları ve 
ağ işleri için gerekli giderleri. i : , . 

B. : 255 -M. : 4 — Mühimmat, tahkimat, top işleri ve njutabiye 
Donanma, müstahkem mevki ve sefer gemileriyle deniz ordusu emrindeki top, makineli tüfek, 

tabanca, uzunluk ölçü aleti ve atış cihazları gibi her çeşit silâhların mühimmatının atış gerecinin 
afamı, yapılması elde edilmesi incelemesi, taşımı, saklanması, hazırlanması, dağıtılması ve sigorta
sına gerekli bütün giderlerle mühimmatın saklama ve taşımlarında kullanılan her cins deniz ve 
kara taşıtlarının yapım, satınalma ve onarımiyle idame giderleri ve tesisat giderleri ve mühimmata 
ilişkin bütün giderler, cephanelik yapımı giderleri, deneme ve atış istasyonlarını yapım, onarma, 
idame ve kurma giderleriyle berkitme ve top işleri muytabiye lüzum görülecek diğer bütün gi
derler. * 

B. : 255 - M. : 5 — Gemi yapma ve onarma 
Gerek deniz Fabrikalarında yeniden yapılacak ve gerek yeniden yapılmak üzere diğer fabrikalara 

ısmarlanacak bütün harp ve yardımcı gemilerle bütün deniz araçlarının. ve her çeşit havuzların 
tekne, makine ve bütün donatım eşyası ile birlikteeylemli olarak donanmaya verilmesine kadar yapı
lacak bütün giderler. Deniz fabrikalarının, onarma işliklerinin kurma, yapım ve bütün gereçlerinin 
satınalma*, yapılma, elde edilme, inceleme, taşım, kira, saklama hazırlama, dağıtma ve sigortalarına 
gerekli bütün giderler harp yardımcı gemilerinin ve araçlarının onarma ve havuz giderleri ve bun
ların onarılmalarına gerekli keşif namelerin hazırlanmasiyle ilgili her çeşit fennî avadanlık ve resim 
âleti ile fabrikaların bütün işletme giderleri ve işçi gündelikleri bekçi ücretleri ve gemi onarılma ve 
yapımı için lüzum görülecek sair giderler. 

. 'i 
B. : 255 - M. : 6 — Telsiz elektirik ve seyir işleri 

Gemi ve kıyı telsizlerinin yapım, donatım devam ettirilmesi ve yeni cihazların elde edilmesi 
seyre ve dalgıç cihazlarına ait eşyanın onarmaları yenilerinin elde edilmesi, fenni âletler deposu, sa
atçi ustasının ve kullanılacak diğer işçilerin ödeneği bütün suüstü haberleşme ve sualtı dinleme 
denizaltı savar cihazlarının kurulması onarını ve yenilerinin elde edilmesi sualtı haber istasyonla
rının yapımı, donatımı ve devam ettirilmesi deniz kurulunun özel telefon şebekelerinin elde edilme
si ve devam ettirilmesi ve gereçlerinin alımı (P. T. T. ye ait telefonların kurma ve haberleşme ücret
leri, bu ayrıntıdan verilmez) telsizi ilgilendiren taşıt giderleri ve sigorta* ücretleri. 

B. : 255 - M. : 7 — Çeşitli gereçler 
Gemi ve birliklerin Bakanlıkça onanmış bedeli ve kadrolu gereç cetvellerindeki temizlik ve bakım 

giderleri ve bu ayrıntıya giren eşya ve gereçlerin saklanmasına gerekli ambalaj giderleri (Bunun 
dışındaki müteferrik ihtiyaçlar işlik eşya ve gereci için ilgili bölümlerden elde edilir ve ödenir) 

B. : 255 - M. : 8 — Devriçark 
Deniz ordusunda her ne amaçla olursa olsun kullanılacak her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla 

su, odun çıra gibi maddelerin satınalma saklama hazırlama; taşıma, ve sigortalariyle her çeşit devri
çark maddelerinin saklama ve taşıma giderleri veher türlüş kara ve deniz taşıtlarının satınalınmast 
onarılması sigorta kiralanması ile koruma levazım ve donatımı yapılmasını deneme ve inceleme gi
derleri ile taşıma, yükleme, boşaltma her türlü giderleri. 

B. : 256 - M. : 1 — îlk madde ve müstehlek gereçler 
Askerî fabrikalarda yapılma onarma eyileştirme için her türlü ısmarlamaların, ilk yarı yapı

lacak ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kul.anılacak, her çeşit harcanacak gereç işletmeye 
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ait giderleri ve yapılmaya ait resim gereç ve avândalığı fabrika ve onarma evlerini aydınlatma ve 
ısıtması, iş elbiseleri, koruma levazım ve donatımı, yapılmanın deneme ve inceleme giderleri, her 
çeşit gereç ve avandanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında dışarı fab
rikalara verilecek ısmarlama karşılık ve giderleri. 

B. : 256 - M. : 3 —- Demirbaş 

İler çeşit makina, tezgah, alet ve avandanlık. eşya ve levazım ile bütün buharlı, motorlu ve mo
torsuz taşıtları, koşum hayvanları, haberleşme ve varış araç ve gereçleri, bunların yedek ve onar
ına parçaları giderleri. 

B. : 256 - M. : 4 —- Taşıma giderleri 

Yalnız taşıma ücreti olarak harcanır. 273 sayılı kanunun kapsamı dışında kalan usta ve işçinin 
bir taraftan diğer tarafa gönderilme ve aktarımların da ve ertik okullarım bitiren sanatçıların 
tâyin edildikleri görevlere kadar yalnız yol giderleri. 

B. : 257 — Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 

Ordunun sağlık işlerinde kullanılan her çeşit derman, alet, sağlık gereci, sağlık donatımı, ge
zici etüv makinesi, buğu bidonu gibi temizleme cihazları ve fennî kitaplar basılı kâğıtlar gider
leri, sağlık kurumları eczane ve laboratuvarları, sağlık depolarına lüzumlu cihaz, makina, gereç, 
yerli ve gezici soğuk hava dolap ve tesisatı, derman ve sağlık gerecinin bakım ve saklanmasına 
lüzumlu her çeşit dolap, banko vesaire ile bunların ambalajlarına gerekli ambalaj gereci satmal
ına, onarma ve boyama giderleri. Sağlık kurumlarına lüzumlu her türlü yangın söndürme alet ve 
gereci satılma ve onarma gümrük sigorta dizbarko ardiye giderleri laboratuvarlara lüzumlu deneme 
hayvanları satın alımı ve bunların bakım ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satmalma ve 
onarma giderleri; milletlerarası askerî tababet, eczacılık ve dişçilik daimî ofis kısıntısı. 

B. : 258 •— Tedavi giderleri 

Askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alınan dermen sağlık 
gereç ve saire giderleriyle memleket özel idareler,belediyelerle sivil kişilere ait hastane ve sanator
yumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri. 2771 sayılı kanunun 66 ncı maddesi gereğince 
yabancı memleketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri. 

B. : 260 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 

Veteriner ecza, gereç, âlet, avadanlık, deneme ve serum hayvanları satUnaknmasu bakim ve 
saklanmasına ilişkin bütün araç ve hizmetler vemeslekî basını ve yayını ve Askerî Veteriner Oku
lu ile Meslek Gedikli Okullarından çıkarlara şeref tergip, teşvik mükâfatı. 

B. : 261 — Hayvan satmalma ve tazmini 
Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yarış hayvanlarının ve tay deposu taylarının satınalın-

ması Bakanlık tay deposunun tarım aletleriyle sair gereç ve eşyanın elde edilmesi ve onarımı ordu 
subay ve erlerinin yönetmesinde temlik işlemi yapılmış olan özlük hayvanlarından ve Ordu hizmet
lerine alınan halk hayvanlarından kanunla belli olan hallerde ölen, öldürülen, sakat kalan ve kay
bolanlara verilecek hizmet hayvanlarının özel kanundaki maddelere göre ödenmesi 3563 sayılı ka
nunun uygulanması 3634 sayılı Millî Mükellefiyet Kanunu yolu ile ve peşin para ile satmalınacak 
olan hayvanlara lüzumlu muytabiye (başlık, yular, torba, gebre, kaşağı, fırça, kılkolan, belleme) 
ile yemlerinin konulması için çuval ve urgan, su kovası satmalımı ve bu hayvanların gerek satın 
alındıkları yerlerden ve gerek ilk beslen, merkezlerine kadar beslemeleri ve han ücretleri. 
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' * ' ' . B. : 262 — Gaz ve gazdan korunana giderleri • - - •— 

Koruyucu gereç giderleri, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu gereç cihaz elbise ve eşya 
parçalan, Mamak Gazdan Korumaevi ve Gaz Komutanlığı emrindeki kimya birlikleri Gazokulu 
kursları, komutanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve komutanlık tarafından yaptırılacak 
bütün onarmalar, ekler, kurmalar, onarma yerleri, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması yakıcı gaz
lara karşı ilk iyileştirme giderleri ve erler yanında kullanılacak kutular eğitim gereç giderleri, 
kimya birlikleri, Gaz okulu gaz kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular eğitim gereci gider
leri kimya cihaz ve silâhlar, alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz 
temizleyici arazoz arabalar ve saire eğitim gerekçeleri genel ordu gaz eğitimine yarayan bü
tün alet ecza.avadanlık, cihaz, levha kitap ve benzerleri gazdan korunma evine gaz kurslarına gaz 
okuluna gaz komutanlığına ait fennî alet ve avadanlık ve ecza kitap risale ile döşeme aydınlatma 
gereci; onarma alet ve avadanlık öğretime ait sinema makinesi ve filimleri ve deneme hayvanları 
bunların besleme ve giderleri Mamak Gazdan Korunma evinde çalışan işçi ile komutanlık depola
rında çalışan uzman işçi ve ustabaşıların gündelikleri, Gaz Komutanlığı evinin Gaz okulunun ve 
komutanlığının hizmet kamyon ve kamyonetleri otomobilleri arazi kamyonları arazözler, motosik
letler ve yedek parçaları onarma ve işletme giderleri komutanlık ile emrindeki kurumlar ve ku
ruluşlar arasında haberleşme bağlam giderleri Avrupadan getirilecek gerecin taşımı dizbarko si
gorta, gümrük vesaire resimleriyle alman gerecin komutanlık emrindeki Maçka ve Ankara Gaz de
polarına kadar taşım giderleri komutanlık tarafından yayınlanacak kitap giderleri Gazdan korun
ma evi gazdepoları emrinde bulunan taşım arabalarının bütün onarma, komutanlığa ait maske fab
rikasının alet cihaz, silâh vesaire için yapacağı örnek ve modeller gideri, kimya ve birlik depola
rına ait basılı kâğıtlar baskı giderleri depoların ısınması için soba, boru, kalorifer vesairenin 
onarma giderleri. 

B. : 263 — Taşıt giderleri 

Taşımı gereken her türlü canlı ve cansız maddelerin demh% deniz ve havayolları ve kara taşıt-
lariyle taşımları levazım işlerine ait kara ve deniz taşıtlarının satınalma onarma ve her çeşit ge
recinin satınalma ve işletme (Akaryakıttan başka) ve onarma giderleri ve bunların kaptan, şoför 
ve hizmetlilerinin ücretleri yükleme ve boşaltma da kullanılacak işçi ve hamal ücretleri, ardiye 
avadanlık değiştirmeleri istelya garaj iskele kıyı duvarı ücretleri araçların su ve ziyan karşılık
ları araçların her çeşit işletme gerecinin (Akaryakıt, kapları ve gerecinden başka) konması için 
graj sundurma depo gezici ve çakılı tank yapı onarma ve satınalma karşılıkları sivil ücretlilerden 
başka ordudan olanların hava değiştirme, yoklama ve iyileştirmesi için Bakanlıkça veya sağlık ku
rumlarınca gönderilmelerine lüzum gösterilenlerden yol giderleri askerî mahkemelere-gelecek ve 
gidecek askerî okulları öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların koruyucularının yol giderleri 
yürüyüş halindeki birliklerin han konak ve ahır giderleriyle taşıtları ve yüklerinin sigorta gider
leri yalnız deniz ordusunun binek araçlarının satınalma ve onarma karşılıkları ve işçi gündelikleri. 

-—- — • — - j$ . 265 — Motorlu vasıtalar giderleri 

Zırhlı ve motorlu harp, çekim, ve taşım araçları ile bunlara ait her türlü yedek ve ilk madde ve 
gereç makine ve tezgâhları ve bisiklet satmalımı ve bunlar için gerekli ambalaj ve sigorta giderleri 
onarımı bakım ve işletmeye ait bütün giderler ve imalâthane tesisi giderleri deniz ve hava müs
teşarlıklarının karaya ait motorlu çekim ve taşıtları ve askerî fabrikalarla Harita Genel Müdür
lüğünün emrindeki bütün motorlu araçların ve Millî Savunma kuruluşu içinde bulunan bütün 
kuruluşların akaryakıt ihtiyaçlarına (Benzin, mazot, motorin her türlü yağlar) ilişkin giderler 
(Levazım Dairesinin aydınlatma gazından başka' zırhlı ve motorlu araçlara işletme gerecinin ve 
bunları ilgilendiren sair madde ve gerecin yabancı memleketlerden getirilmesi halinde bunların 
memleket içinde ilk alınma yerine kadar olan taşım giderleri, akaryakıtları koymağa ve saklamağa 
yanyan kapların satınalma ve kira karşılıkları işletme gereci mevzuatı olarak kullanılan yüzücü 
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duba ve tanklarda hizmet edenlerin aylık üeretleri. ^ 

Askerî fabrikalardan yapılacak ısmarlama karşılıkları elektrik ceryanmda ve su elde edilmesin
den ve diğer işlerde kullanılan bütün motörler için lüzumlu benzin vesair yağ giderleri ordumuza 
girmekte olan zırhlı ve motorlu araçlara ait tarif name yönetmelik vesairenin baskı ve çoğaltım gi
derleri ile işbu araçların gerektirdiği bütün giderler. 

B. : 266 — Yapı ve onarma işZeri 
Yapım, onarma kamulaştırma ve bunlara ait her türlü kurmalar giderleri, etüt proje, keşif 

çoğaltma kopya etme ve yapım izerleri giderleri mühendis, sürveyan ve teknisyen, amele ve daktilo 
ücretleri ve her türlü yapım gereçleri, baraka yapılması alet ve avadanlık ve resim gereci ile bun-, 
ların taşım düzenleme, saklama ve sigorta ücretleri, askerî binaların bakım ve maskelenmesi gar
nizonların ağaçlandırılması ve bakım giderleri memleket iç ve dışındaki şehitliklerin yapı şenlen
dirme, bakım ve bekçi ücretleriyle bekçilerin elbise giderleri. Yeni fabrika ve yapılma yerlerinin 
kurma ve yapım veya mevcut fabrika ve yapılma yerlerinin genişletme, onarma karşılıkları ile yapıl
masını gerektirdiği surette fabrika ve yapım yerlerinin kendi araçları ile yapabilecekleri kurmalar, 
genişletmeler, eklemler ve onarmalar için lüzumlu olan her türlü yapım gereci, satmalma karşılıkları 
ve aynı onarma genişletmeler için lüzumlu olacak yerde yapım gereci satmalmması, demiryolları ve 
asfalt, şose ve köprüler yapım veya mevcutlarının onarma ve genişletme ve her türlü su tesisatı ve 
bunlara ilişkin gereç ve satmalma giderleri. 

B. : 267 — Hava meydanları ile yollan ve depolan yapımı 
Meydanlarda çalıştırılacak geçici memur ve hizmetli ücretleriyle usta, işçi gündelikleri ve 

kamulaştırma ve yayın tesisat karşılıkları ve emaneten yapımda gereç ve satmalma karşılıkları ve bu 
yapım işleri için satm alınacak bütün makina, âlet ve avadanlık ve gereç karşılıkları ile işletme, 
kira ve taşımaları ve bu işleri için yapılacak her türlü etüd ve proje giderleriyle toprak düzeltil
mesi alanların kira karşılıkları. 

B. : 270 — Pasif Korunma giderleri 
Pasif Savunma bakımından eğitim uygulama, manevra, propaganda, yayın için her türlü gider 

ter. 

B. : 273---~- Staj ve tahsil giderleri 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek subay ve memurların ödenek, yolluk vesair zaruri 

giderleri ve okul ücretleri ile içerde dil öğrettirileceklerin yol ve iyileştirme giderleri ve öğretim 
üeretleri, içerde ilim ve fen öğretilecek subay ve memurların ve askerî öğrencilerin kayıt ve öğre
tim ücretleri, askerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere yabancı memleketlere gönderilecek 
öğrencilerin aylık ödenekleriyle gidiş ve geliş belli yol giderleri ve okul lâboratuvarlar iyileştirme gi

derleri öğrenim programı gereğince zaruri ve gerekli giderleri ve stajiyer okurların teftişi için yol
luk ve müteferrik giderleri lüzumu halinde açılacak kursta öğretmenlik edeceklerin ücretleri, tek
nik okullarda staj gören subay ve öğrencilerin öğrenim ve resim gereci karşılıkları. 

B. : 276 -*. Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü deneme ve muayene giderleri 
Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü ve kurumların deneme ve yoklama hizmetlerine ilişkin silâh, mü

himmat alet ve avadanlık saklama ve lüzum görülecek örneklerin elde edilme ve adı geçen Genel 
Müdürlüğe bağlı resimleri laboratuvarlara özel ecza, gaz ve gazdan korunma malzemesi; yağ, 
pil vesaire gibi gereç satmalmması ve yerli yabancı izeler elde edilmesi ve poligon ve kimya ve gaz 
evlerinde vücuda getirilecek bütün tesisat ve araçları, poligon adma elde edilen ve satınalman 
gerecin yerine kadar yollama ve bunlara benzeri giderlerle balastik alet ve avadanlık satmalma 
deneme atışlarına gerekli nişan kâğıdı ve gereciyle atış ve yoklama defterleri giderleri. 
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B. : 277 — Askerlik müzeleri giderleri 

Eşya izler işliklerinin gereci satmalma karşılığı, ve düzenleme işleri aydınlatma giderleri. 

B. : 280 — Sanık olarak askerî mahkemelere getirileceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gönderi
leceklerin giderleri 

Şahit ve vukuf ehillerinin giderleriyle firari eratın emvaline konacak haciz giderleri. 

İçişleri Bakanlığı 

B. : 295 - M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 
iller evinin tesisleriyle, alanın düzenleme ve düzeltme giderleri 

M. : 3 — Aydınlatana 
Çalıştırıcı elektrik ceryan karşılığı da içindedir. 

B. : 289 - M. : 3 — Yönetim sıanv, ders notlarını yazdırma, çoğaltma vesair karışık giderler 
' Giyim, besleme, gündelik, harçlık, aydınlatma, ısıtma, kira ve diğer her türlü gdierler içindedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

B. : 332 - M. : 2 — Fotoğraf ve Daktiloskopi kurumu makine ve gereç giderleri 
Merkez ve illerde kurulmuş ve kurulacak fotoğraf ve daktiloskopi kuruluşuna gerekli her türlü 

makinelerle parçaları, fotoğraf camı, filmi, kâğıdı, eczası, tasnif dolap ve masaları, çantaları, elek
trikli ve elektriksiz cihazların karşılıkları. 

B. : 335 — Onarma işleri 

15 000 liraya kadar karakollar, okullar, polis âmir ve müdiriyet binaları ve diğer kurumların 
küçük yapıları, bina ve arsa kamulaştırma ve satmalma karşılıkları, tapu harçları ve bunlara 
ait diğer giderler. 

B. : 336 - M. : 2 — Yem, muytabiye, nal, mıh ve başka gereç karşılıklariyle tedavi 
ve ilâç ve köpekler için yiyecek giderleri 

Süvari hayvanlarının, âhırlarının bakım, temizleme işlerinde kullanılacak bakıcı ve işçilerin 
gündelikleri ile bunların görev sırasında giyecekleri iş gömleklerinin bedelleri de bu tertipten 
ödenir. 

B. : 340 — Polis dergisi 

Emniyet bültenleri, meslekî izerler ve diğer yayın giderleri, telif ve tercüme hakkı ve yazı 
ücretleri tetkik için alman kitap, mecmua ve gazetelerin bedelleri ve bunlara ait sair öteberi gi
derleri. 



— R/14 — 
B. : 344 - M. : 1 — Polis memurları ve adayları, öğrencileri yiyecek ve giyecek gi

derleri ile harçlık ve yollukları 

Görevli bulundukları müddetçe yönetim ve nöbetçi memurlarının ve hizmetlilerin yiyecekleri de 
bu tertipten verilir. 

B. : 345 — Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 

1. — Hekini, memur ve hizmetliler ücret ve yollukları:, işçi gündelikleri, besi em giderleri, fennî te
sisler ve âletler satmalma ve onarma karşılıkları, derman giderleri, taşıtları, elbise, teçhizat, onarma 
ve sair bütün yönetim giderleri bina ve arsa satm alınması, inşa ve onarılması giderleri de bu ay
rıntıdan verilir. 

2. — Genel müdürlükçe hastaların resmî ve özel sanatoryum ve prevantoryumlarda iyileştiril
meleri kabul edildiğinde bu işler için yapılması gereken her türlü giderler de bu kurumlarla yapı
lacak sözleşme esaslarına göre bu ayrıntıdan verilir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
B. : 357 — Basılı kâğıt ve defterler 

Kaplama gereçleri, her türlü kitap ve broşür harita alımı ve gereç giderleri. 

B. : 363 - M. : 1 — Tayinat 

Erlerin, öğrencilerin yiyecek giderleri, fırınlarda kullanılacak âlet, avadanlık ve eşya karşılığı, 
hamurcu, pişirici ve saire gibi işçi gündelikleri, işletme ve zahire öğütme giderleri, gezici fırın, 
fırın ve ocak alımı ve kurma giderleri. Yiyecek maddeleri saklamalarına özel soğukhava dolabı ve 
gereçleri karşılığı ile onarmaları giderleri. Mutfak ve yemek takımlarının kalaylanma giderleri. 
Su arıtması için alet ve avadanlık karşılıklariyle onarma giderleri Yiyecek maddeleri, temizleme 
makineleri alımı, onarımı ve kurma giderleri. Mutfaklar için erzak dolapları. Levazım muayene ve 
tahlil giderleri. Muayene alet ve avadanlık ve ecza giderleri. 20] 5 sayılı kanuna göre arınma gi
derleri. Hastane ve revirlerin eczaneleriyle kimya hane ve lâboratuvar ve diğer sağlık kurumları 
için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. Köpeklerin beslenmesi, erzak taşım giderleri. 

M. : 2 — Yem 
Bütün hayvanların yiyecek ve arpa kırma giderleri, Arpa kırma, ezme ve temizleme makineleri 

alım giderleri. 

M. : 3 — Yakacaklar, aydınlatma, ısıtma 

Aydınlatma, ısıtma ihtiyacı için ocak, fırın, soba, boru alım ve onarma giderleriyle 2 000 liraya 
kadar elektrik tesisleri ve onarma giderleri, subay ve askeri memurların ve mensuplarının er taym 
hakedişlerindeki yakacak ve aydınlatma karşılıkla]'! buradan ödenir. 

B. : 364 - M. : 1 — Giyecekler 

Dikimevi işçi gündelikleri de 

B. : 365 — Harp gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri 

Her çeşit eyer takımı, yük ve binek arabası, semer, koşum alım, onarma ve gereçleri. Mevcut 
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veya yeniden kurulacak olan telefon, helyosta, pırıldak ve telsiz gereçlerinin alım, kurma, işlet' 
m e ve onarma giderleri. Boru, trampet, musiki alet ve gereçleri alım ve onarımı. Atış gereçleri, 
tüfek kayışı, palaska takımı, balta, kürek, kazma ve benzeri ve kılıfı alım ve onarımı. Fişek de
neme giderleri gibi harp donatımı ve subay hayvanlarından başka hayvanların nal, mıh ve nalla
ma giderleri ve her çeşit muytabiye. 

B. : 366 - M. : 2 — Tedavi - : 

Hastalanan erlerle çarpışmada yaralanan jandarma subaylarının askerî hastane ve revirlerinden 
başka yerlerdeki iyileşetirme ve besleme gidrleriylele sağlık gereçleri ve reçete karşılıkları ve mem
leket iç ve dışında ücretli sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandarma ile ilgililerin gidereri. 

B. : 367 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 

Askerî hastane ve revir bulunmayan yerlerdeki hasta hayvanlar için mülkiye veterinerlerince 
verilecek reçete üzerine lüzum gösterilecek ecza ve baytarî gereç giderleri. 

B. : 369 — Taşıma giderleri 

Er ve hayvan taşımı, silâh, mühimmat, eşya ve gereç, erzak, yakacak ve sair bütün askerî mad
deler taşımı, yükleme ve boşaltma giderleri, iyileştirme, muayene ve hava değiştirilmesi için bir yere 
nakledilecek subayların ve askeriden olanların kanun gereğince verilecek yol giderleri. 

Yürüyüş halinde kıtalar erat ve subaylariyle askerî memurların ve hayvanlarının barınma 
giderleri, her çeişt anbalâj giderleri. 

B. : 371 — Onarma işleri 
10 0Ö0 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılarla bina ve arsa kamulaştırma ve alımı 

ve tapu harçları ve sair giderleri onarımları. 
- - % ' • " - • - . . . - . . . . - . . . . . . . 

B. : 372 — Okullar genel giderleri 

Okulların aydınlatma, ısıtma, müteferrika ve döşeme ihtiyaçları. Ocak, soba, fırın, boru alımı ve 
onarımı, 2 000 liraya kadar elektrik tesisleri ve onarımı. 

B. : 374 — Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Aydınlatma, ısıtma, müteferrika, döşeme ve sigorta ücretleri. 

B. : 375 — Basımevi giderleri 
Müteferrika, döşeme giderleri. 

Dışişleri Bakanlığı 

B. : 387 - M. : 1 — Arsa, bina satınalnıa-, yaptırana ve kira karşılıklariyİe sigorta 
belediye vergi ve resimleri ve küçük onarma 

Devlet malı binaların sigorta ücretleriyle Belediye vergi ve resimleri ve sözleşmeleri gereğinec 
kiralı binaların küçük onarmaları. 
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M. : 5 — Başka giderler 

Aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, elbise, müteferrika giderleri ve gaete, ki-
tap ve broşür ve bisiklet karşılıkları bu kışımdan ödenir. 

M. : 6 — Yardım ve geriverme 

Yabancı memleketlerde bulunan teb'adan verilebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 
üzere verilen paralarla veremiyeceklere beslem ve memlekete dönüşleri için yardım olarak vrüerı 
paralar ve yabancı memleketlerde ölen teb'anm cenaze giderleri. 

B. : 391 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Elçilik ve konsoloslukların maaş, elçilik ve konsolosluklardan gönderilecek kançılarya geliri ile 
avans artıkları ve emanet paralar için yapılacak her türlü banka giderleri ve telgraf ve posta ücret
leri ve Bakanlık, Elçilik ve Konsoloslukların posta, telgraf, telefon kurma ve konuşma ücret ve her 
türlü giderleri. 

B. : 392 - M. : 2 — Başka taşıtlar ' 

Bakanlığa ait ikinci otomobille genel kâtipliğe ait otomobilin ve Bakanlık motosikletlerinin ve 
bisikletlerinin işletme ve onarma giderleri. 

B. : 393 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 

Geçici memuriyetle veya kurye olarak dışarı gönderileceklerin yollukları da buradan verilir. 

B. : 396 — Konkgre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 

Hükümetlerle antlaşma ve sözleşme bağıtma memur edileceklerin yoUuklariyle kongere, konferans, 
ve komisyonların bütün giderleri ve bu kuruluşlarda hizmet edeceklerin ücret ve gündelikleri. 

B. : 397 — Hakem, mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri 

Hakem, mahkeme ve kurullariyle uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin yoUuklariyle 
bu komisyonlarda görevlenecek hizmetlilerin yolluk, gündelik ve ücretleri ve komisyonların bütün 
giderleri. 

B. : 398 — Yabancı Elçilerle konukların ağırlanma giderleri 

Yabancı elçilerle konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen giderleri 
ve kılavuzların yoUuklariyle giderleri ve Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma giderleri ve köşk 
hizmetlilerinin yiyecek giderleri. 

Himaye giderleri: 
Yabancı memleketlerde himayemizi deruhte eden yabancı hükümetler tarafından elçilik ve kon

solosluklarımız hesabına yapılmış ve yapılacak her türlü giderler bu tertipten mahsup olunur. 

B. : 40İ — Telif, tercüme, yazı, yayım ve abone ücret ve giderleri 

Telif ve tercüme ücretleriyle, yazı, basım ve yayım giderleri, gazete, dergi, kitap, broşür, al
büm ve klişe karşılıkları. 

B. : 402 — Basımevi giderleri 

Bakanlık basımevinin demirbaş eşya ve ilk. madde satmalma, onarma karşılık ve her turla 
giderleri ve işletme giderleri bu tertipten verilir. 
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Maliye BakaTihğı 

B. :425-M. :1 — Belirtme ve mübadil işleri 

Devlete ait taşıtsız malların belirtme ve dağıtma işlerinde çalıştırılanların ücret, yolluk, gün
delik ve huzur haklan, belirtme ve dağıtma komisyonlarının fennî âlet, gereç, basılı kâğıt, kırta
siye, demirbaş, yakacak, kira, taşım ve benzeri giderleri, belirtme ve dağıtma işleri için kadastro 
fen memuru yetiştirmek üzere tapu ve kadastro ve fen kursunda okutturulacak memurların yol
luk ve gündelikleri, ilköğretim ve yönetim giderleri. 

M. : 2 — Kamulaştırma ve satmalına karşılık ve giderleri 

Vergi borçlarına karşılık Hazinece alınmış ve alınacak taşıtsız malların para ile ödenecek 
karşılıklariyle bunların icra, vergi ve diğer giderleri ve kamulaştırılmış ve kamulaştırılaeak taşıtsız 
malların karşılıkları. 

M. : 8 — Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 

Oran, ilân, satış ve teseile ilişkin bütün giderlerle millî emval ve sahipsiz malların yönetimi
ne ait bütün giderler (Hükümet konaklariyle Maliye şubeleri binalarının ve memur evlerinin plân
ları için açılacak müsabaka ikramiyeleri ve giderleriyle Devlet ve kamu malları ve sahipsiz mal
ların yönetimi hakkındaki kanunu hazırlama gideıleri de) tahakkuk etmiş ve edecek harç ve re
simlerle tescil ve tescil için yerlerine gidecek memurların yolluk ve zaruri giderleri ve millî em
val ile sahipsiz mallarm yönetimine ilişkin müteferrik giderler. 

B. :. 426 — Onarma giderleri 
Bağımsız yapım mahiyetinde olmamak üzere yapılacak ek değişim ve kurmalarla ilân ücret

leri, sürveyyan, fen memuru, mühendis, mimar, bina onarımcısı, kaloriferci ve elektrikçi gibi hiz
metlerin ve dalyanların şenlendirme ve canlandırma işlerinde kullanılacakların ücret ve yollukları,, 
gereç satınalma, taşım ve saklama giderleri. 

B. : 427 - M. : 4 — Vergi kanunlarının uytulanması için köylere gönderilecekler 
Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderilecek memurlar yolluklariyle hayvanlar ver

gisi yoklamasına ve kaçak hayvan kovuşturmasına gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin her çeşit 
taşıt giderleri. 

B. : 428 - M. : 4— Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi, her türlü giderler, hakem ve ilân 

ücretleri genel bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan dâvaların ve icra kovuştur
malarının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa öde
mek ödevi yüklenilen mahkeme giderleri. 

B. : 430 — 2827 sayılı kanun gereğince satın almacak taşıtlar karşılığı 
Taşıtların karoseri yapma giderleri de bu tertipten ödenir. 

B. : 432 - M. : 1 — Ücretler 
Okul Öğretmen, yönetim memurları, hizmetlilerin maaş ve ücretleriyle İstanbul memurları kurs 

öğretim ücreti. 
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M. : 2 — Genel giderler 

Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriylo bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul 
öğrencilerinin harçlıkları, kursa getirilecek memur]ar gündeliği, okul öğrencilerinin defter, kalem, 
lâstik, ders levazımı, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, derman, iyi
leştirme, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, sakat öğrencilerin memleketine geri gönderilme, 
hava dağişimli Öğrencilerin memleketine gidip gelme yol giderleri, Ankara'da yapılacak sözlü sı
nava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda kazanamıvanların yazılı sınavların yapıldığı 
ile kadar dönüş yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinin kitap ve öğretim notları için kâğıt, çoğal-
tım levazımı, sınıf, yatakhane, mutfak, eşya v̂e gereci, kitap telif ve baskı giderleri, yayın ve 
konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, tesisleriyle demirbaş eşya karşılığı ve yeni bina dö
şemesi, basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, telefon tesisleri ve giderleri, az onarma ve 
tesisler ve hizmetlilerin giyeceği her çeşit temizlik ve korunma ve sair yönetim giderleri, kamp 
ve sinav giderleri. 

B. : 447 — Temsil giderleri 

Bakanlıkça satınalmacak bilet, hayır derneklerine yapılacak yardım, verilecek ziyafet, alınacak 
çelenk ve benzeri her çeşit temsil giderleri. 

Devlet borçları 

B. : 4Ö7 — 1513 sayılı kanun gereğince para ile örenecek borçlar 

2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince para ile ödenecek borçlarla kaldırıl
mış Hatay Devletinden devredilen borçlar da Bütçe Kanununun maddesi gereğince bu bö
lümden ödenir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

B. : 530 - M. : 1 — inceleme ve bakanlık kitaplıkları 
Müsabaka ve yabancı dil sınavları mümeyyiz ücretleriyle bakanlıkça yayınlanacak izerler ve in

celenecek her türlü belgelerin inceleme giderleri. 
Bakanlık daire kitapları için satınalmacak izerlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin gi

derleri. Bakanlık dairelerinin her çeşit kitaplık kurma ve yönetim giderleri. 

M. : 2 — Derleme giderleri 

2527 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve 
yabancı memleketlerle yayın değişim giderleri, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun bütün ücret 
ve tesisat giderleri ve yolluklariyle hizmetlilerin giyecekleri. 

M. : 3 — Yaym giderleri 
Özel yayma yardım. 
Her türlü yayın işleri, propaganda ve reklâm sergi, fotoğraf, çoğaltım işleri ve güzel sanatları 

ve yayını kışkırtmak için yapılacak bütün giderlerle izer sahiplerine verilecek para mükâfatı (her 
türlü baskı, telif ve relâksiyon, telif hakları bu işler için geçici olarak çalıştırılacak uzman, me
mur ve hizmetlilerin ücretleriyle yollukları ve yabancı uzmanların yolluk, ağırlama ve barındırma 
giderleri, göstermeye ait kurma giderleri, satın alınacak veya çoğaltılacak her çeşit izer ve belge
lerin alınması ve çoğaltılması için yapılacak her çeşit giderler). 
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Taşıtlar onarma ve işletme giderleri. 
Okullar ve kurumlar için bastırılacak öğrenim ve eğitim araçları ile her türlü yönetim kâğıtları

nın bütün giderleri (bu işler için çalıştırılacak u^man, memur ve hizmetlilerin ücret ve yollukları). 
înönü îslâm Ansiklopedileriyle tercüme, yayrn, keşfizzünun bürolarının her türlü tesisleri, kira, 

telefon, gereç ve yayın hazırlıklariyle telif ve tercüme ve inceleme ilmi denet giderleri ve hizmetliler 
elbisesi ve diğer her türlü giderler ve kitaplık için alınacak kitaplar, aydınlatma ve ısıtma giderleri, 
uzman ve hizmetliler ücretleri. 

Okul kitaplık ve genel kitaplıklarla diğer bakanlık öğretim kurumlan için satınalınacak kitap 
harita ve öğrenim levhaları giderleri, dergi, abone giderleriyle her. türlü ambalaj ve yollama gider
leri bu tertipten verilir. 

Okullar ve kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve idarecilere parasız dağıtılacak bakanlık 
yayınlarının baskı paraları, telif haklan ve dağıtma giderleri. 

B. : 532 — İstanbul Üniversitesi ve bı na bağlı Fakülte ve kurumların. genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, telefon konuşma ve tesisleri, Üniversitenin merkez giderleriyle Fakülte
lerin ve bunlara bağlı bütün kurum ve kuruluşların, lâboratuvarlarm, Eczacı ve Dişçi okullarının 
kırtasiye levazımı, müteferrika, basılı kâğıtlar, ilânlar, tercüme, haberleşme ve yayın, kira karşılığı, 
taşını giderleri, belli ve belirsiz zamanlarda çıkan broşür dergi ve gazete aboneleri, kitaplıklara alı
nacak kitap karşılığı, sigorta, hizmetli elbiseleri, kurumların işletme ve devamından doğan bütün 
giderler, sürekli ve geçici yolluklar, fakir öğrencilere yardım ve diğer bütün giderleriyle temsil 

* ve profesörlerle yardımcılarının ve öğrencilerin ilmî araştırma giderleri, alet, avadanlık, öğre
nim levazımı, döşeme, onarma ve sair giderlerle okullara yabancı dil Öğretmeni yetiştirmek üzere 
alınacak öğrencilere yapılacak yardım ve öğretim yardımcıları ücretleri. 

- • ' • - • . • . . " ' • - • " • / - ^ 

B. : 533 - M. : 1 — Dil - Ta ih - Coğrafya Fakültesi 
Elektrik, havagazı, su ve su tesisleri, telefon kurma ve knuşma karşılığı, temizlik işlerine ait 

bütün eşya ve gerecin satın alınması, ilmî inceleme yolculukları, yollukları, döşeme ve demirbaş, 
kömür ve odun, telif, tercüme, inceleme, redaksiyon, her türlü kitap, baskı ve yayın giderleri, 
krrtasiye, basılı kâğıt ve defterleri, Devrim Tarihi Enstitüsüne ait bölge ve kitapların satın almma-
siyle enstitünün diğer bütün giderleri, fakülte binası tesisleri ve levazımı, Hükümet hesabına oku
mak üzere evvelce alınmış ve yeniden alınacak olan öğrencilerin yiyecek, yatacak ve giyecek ve 
sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek harçlık, (onarımcı, elektrikçi, bahçivan, kaplaması, 
kaloriferci ve marangoz) gibi hizmetlilere ilişkin eşya ve gerecin satınalmma, kaplama gideri, 
küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim eşyası, posta, telgraf ücretleri, kitap, dergi ve gazeteler 
satın alınması, ilânlar, yönetim giderleri, öğrencilerin iyileştirme ve taşım giderleri, derman para
sı, Türk Devrim Enstitüsü giderleri Fakülteyi temsil için yapılacak giderler. 

M. : 2 — Hukuk Fakültesi 
Yatılı öğrencilerin beslem karşılıklariyle öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, fakülte

nin aydınlatma, ısıtma, temizleme ve su giderleri ve. tesisat karşılıkları, yatılı öğrenci ve hizmetli
lerin giyim eşyası, yatılı öğrencilerin çamaşır yıkama ücretleri, derman ve iyileştirme parası ve 
hasta öğrencinin taşım giderleri, yatılı öğrencinin kitap ve öğretim levazımı karşılığı, telefon 
tesisleri ve. konuşma parası, posta ve telgraf ücretleri, kitap, dergi ve gazete satın alınması, kaplanma
sı, ve abone olunmasiyle fakülte yayın ve dergisi ve öğrenciye lüzumlu kitapların basılması gider
leri, ilmî araştırma ve inceleme giderleri, kırtasiye, defter ve kâğıt basılması, ilân ücretleri, fakülte 
ve müştemilâtı bakım ve onarma ile tesisat, demirbaş ve döşeme bakım ve onarmaları karşılığı, mü
teferrika vesair hertürlü yönetim giderleri, her çeşit yolluklar. 
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M. : 3 —- Fen fakültesi 

Ankara Fen Fakültesi ve bu fakülteye bağlı bütün kurumların kitaplık, lâboratuvar ve işlik
lerinin hertürlü kurma, levazım, onarma ve döşeme karşılıkları, taşım, sigorta, haberleşme, 
ilân, telefon kurma ve konuşma ücretleri, ısıtma, elektrik, havagazı, su tesisleri ve giderleri, fa
külte yayınlarını sağlayacak küçük bir basım işliğinin kurulması, devam ettirilmesi ve hertürlü 
basım levazımının satınalınma giderleri, dergi ve kitap yayın giderleri, tercüme, telif ve inceleme 
ücretleri kitaplıklar için satın alınacak kitap, dergi, gazete ve bunları kaplama, lâboratuvar ve iş
lik için satınalmacak makine, gereç, alet, ecza ve öğrenim araçları karşılığı, öğrenci harçlık ve 

' yardımları, fakültenin yurt içinde ve dışmda temsili için gönderilecek profesörlere ait hertürlü 
giderler, öğretim usulleriyle yardımcılarının ve öğrencilerin ilmî yolculuk ve araştırma gideri, 
yollukları, hizmetlilerin giyim eşyası, fakültenin taşıtının hertürlü giderleri, müteferrik giderler. 

M. : 4 — Tıp Fakültesi 
Aydınlatma ve ısıtma, telefon kurma ve konuşmaları, kırtasiye, öteberi, basılı kâğıt ve defter

ler, ilân, tercüme, yayın, her çeşit telif hakları, kira karşılığı, taşıma, kitap, broşür, dergi ve ga
zete satmalma, abone ve ciltleme karşılıkları, sigorta, hizmetliler giyecekleri, sürekli ve süreksiz gö
rev yollukları, fakir öğrencilere yardım, profesörlerle yardımcılarının ve öğrencilerinin bilimsel 
araştırma, inceleme gezileri, memleket içindeki ve dışındaki bilim kurumlariyle münasebetleri ilgi
lendiren işlere ait her türlü gider, âlet, avadanlık, öğretim levazımı, döşeme, onarma giderleriyle 
fakültede ve hastanelerde yapılacak öğretimle ilgili her türlü giderler. 

B. : 534 - M. : 1 — Yüksek öğretmen okulu 
M. : 2 — Gazi Öğretmen okulu ve Eğitim enstitüsü 

M. : 3 — Siyasal Bilgiler okulu 
Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 

derman, makine yağı, benzin, hayvan yem karşılığı, lâstik vesair, giderleri, hasta öğrencinin, iyi
leştirme karşılığı ile taşım giderleri, yönetim giderleri, lâboratuvar ve işlik giderleri, parasız 
yatılı öğrencinin kitap, defter vesair öğretim levazımı, canlı modeller giderleri, yayın, odacı
ların işelbisesi, giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon 
kurma ve konuşma karşılığı, öğretmen ve öğrenci inceleme giderleri, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane 
vesair tesisler, demirbaş ve öğrenim âletleri karçılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri giderleri. 
Hayvan ve levazım karşılığı, kitap, dergi karşılığı, taşım ve basın gideri, kaplama gideri ve 
öğrenciye lüzumlu kitapların basm gideri, küçük onarmalar, öğrenci seçme kâğıtlarını inceleme 
ücreti ile hertürlü telif; tercüme, hakları ve öğrencinin sağlık yoklama ücretleri. 

M. : 4 — Ankara Devlet Konservatuvarı 
Yiyecek ve içecek, öğretime ara verme aylarmda yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 

derman, yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter vesair öğrenim le
vazımı, giyim eşyası, hamam,, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kurma 
ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutbak, hastane vesair tesisler, döşeme, demirbaş ve öğ
renim aletleri karşılığı, elektrik, havagazı, ve su tesisleri, müzik notları, kitap ve sergi karşılığı 
ve bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarının derleme vearmo-
nizasyonu ile yerli kıyafet ve oyunların filime alınması ve buna lüzumlu her türlü araç ve gerecin 
sağlanması ile yol giderleri ve batı koro, şarkı, opera ve gösteri müzik ve metinleri ve müzik ile 
tiyatroya ait öğrenim kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercüme, 
inceleme ve her türlü yayın giderleri, Ankara Devlet Konservatuvarı ve uygulama gösterilerinin 
her türlü ücret ve giderleriyle konservatuvar öğrencilerinin yaz ödevleri kampı giderleri ve kamp
ta çalışacak memur ve öğretmenlerin ücreti, yol paraları, konservatuvar uygulama gösterisinde 
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bir yıl staj yapacak olan öğrenciye verilecek bus karşılığı, konservatuvardan çıkacak olan yatılı 
öğrenciye verilecek giyim eşyası karşılığı taşıtlar satmalma, işletme ve onarma giderleri. 

B. : 535 — Lise, orta okullar ile öğretmen okulları genel giderleri 
Gündüzlü okulların yakacak, aydınlatma, kırtasiye, yem parası ve benzin gideri, yönetim ve lâbora

tuvar gideri, telefon tesisleri ve konuşma karşılığı, beden terbiyesi hareket ve müsabakaları gideri ve 
kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı, öğretmen okullarının yiyecek, içecek, yakacak, aydmatma, 
temizlik, derman, hayvan yem parası, benzin ve öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, öğ
retmen okulları yönetim ve lâboratuvar ve kırtasiye gideri, parasız öğrencilerin kitap, defter ve sair 
öğrenim gereci, öğretmen okulları parasız yatılı öğrencilerinin hamam, traş, harçlık, yol parası, telefon 
kurma ve konuşma karşılığı, öğretmen okullan öğrenci giyim eşyası giderleri ve okullararası yapıla
cak spor ve beden terbiyesi müsabakaları genel giderleri bu bölümden ödenir. 

B. : 536 - M. : 1 — İstanbul teknik üniversitesi 
M. : 2 — Teknik okulu 

M. : 3 — Yüksek Ekonomi ve Ticaret okul. lan ile diğer meslek okulları ve Enstitüleri 
M. : 4 — Kurslar 

Yiyecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, ticaret okullarına öğretmen yetişirmek üze
re Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okullarına alınacak öğrenci ile diğer meslek okullarına 
alınacak öğrencinin yiyecek, giyecek ve sair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek harç
lık, yakacak, aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama gideri, derman, hayvan yemi, benzin, maki
ne yağı, lâstik, taşıtlar işletme ve onarma gideri, ödev ve işlik gideri, yönetim ve lâboratuvar gi
deri, basılı kâğıt ve defterler, meslekî kitap, dergi ve gazeteler satmalma ve abone karşılığı, öğ
rencilerin kitap, kırtasyie, resim ve ozalit kâğıtları, pergel ve sair öğrenim levazımı, bina kira 
karşılığı, parasız yatılı öğrencilerin giyeceği, gündüzlü öğrencilerin iş elbisesi ve ayakkabısı, hamam, 
traş, öğrenci harçlığı, profesör, öğretmen, muavin ve asistanlarla öğrencilerin memleket içinde ve 
dışında yapacakları fennî yolculuk, staj, öğrenim operasyon ve uygulama, hazırlık ve öğrenime ara 
verme pratikleri gideri ile yolluk, yol ve yiyecek giderleri, fakir öğrenecilere yardım, yarım yatılı 
öğrenicinin şehir içinde yol paralan, okulu bitirenlerden yabancı memleketlerde okul, lâboratuvar, 
enstitü ve şantiyelerde inceleme, araştırma, öğrenimi bitirme gideri, telefon kurma ve konuşma kar
şılığı, sınıf, yatakhane, mutbak, hastane tesisleri, döşeme demirbaş, öğrenim aletleri, elektrik, hava
gazı ve su tesisleri, makine projeleri giderleri, her çeşit onarma, kirasız olarak Devletçe faydalanılan 
binaların onarma gideri, okulu bitirecek öğrenciye hediye edilecek olan kullanılmış avadanlık kar
şılığı, bütün kamulaştırma, kitap incelemesi, doğrutumu, tercümesi, telifi ve basım giderleri. Köy 
kursları öğretmenlerinin, yolluk ve zaruri giderleri. Üçüncü maddedeki ödenekten 997 150 lirası 1 000 
öğreneci kara kısmına, 688 askerî fabrikalar ve 125 deniz kısmına ait olmak üzere ceman 1813 öğ
rencinin giyecek, yiyecek ve ödev giderleri karşılığıdır [•]. 
W^i v*V- -^ :"-* '•'•• ' 

B. : 537 — 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy okullariyle 
enstitüleri ve köy eğitmenleri ücret ve giderleri 

Beslem : 
Her türlü yiyecek maddeleri: (Her çeşit yağlar, etler, kuru ve yaş sebzeler, kuru ve yaş meyveler, 

ekin, ekmek veya un, hayvan ve nebat ürünleri, bu ürünlere ait sanat şubelerinde elde edilen yiyecek 
maddeleri, tuz gibi madeni gıdalar öğrenci, memur, eğitmen, usta, öğretici ve hizmetlilerin yiye
cek maddeleri, her çeşit hayvan ve yemleri, temizlik gereci. Tesisler öğrenim aletleri ve gereci. Yaka-

[*] Meslekî ve teknik öğretim müsteşarlığınca açılacak sergilerin her türlü gider ve yol paraları, 
meslekî ve teknik öğretim okullarının bina, her türlü eşya ve nakil sigortaları. 
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cak, aydınlatma, her türlü öğrenim aletleri, lâboratuvar aletleriyle her çeşit gereci gramofon, plâk, 
işliğe ait her türlü alet, makine, araç ve gereç, radyo, bisiklet, motosiklet kayak, kızak, motor, hayvan 
ve araba, tohum ve tohumluklar, fideler, fidanlar, her çeşit ve her cinsten damızlık hayvanlar, her 
nevi sanat şubelerine ait makine ve gereç, askerlik öğretimlerine ait alet ve gereç, av silâhlan, gereç 
ve makineleri, balıkçılığa, kunduracılığa, kaplamacılığa, basımeveiliğe, halı, kilim, tezgâh, bez, biçki, 
dikiş ve terzilik işlerine ait her türlü gereç, makine ve alet, kayık ve tezgâh, her çeşit öğrenim aletleri
nin türlü onarımları, elde etme aletleri ve araçları, çeşit ve hayvanları, tarım makineleri ve aletleri, 
elektrik gereci her türlü lâmbalar gereçleri, her cins maden, tahta, mukavva ve kâğıt levhalar, her 
cins kuru ve yaş odunlar, yıkıntı, her cins kömürler, her türlü akaryakıtlar, makine yağları, soba, 
kalorifer, boru ve dirsek onarımları, işlik, lâboratuvar ve sanat, taran, aydınlatma, kurmaları, revire 
ait kurmalar, yatak takımları, mutfak takımları,yemek takımları, sınıflara, bürolara, kitaplıklara, yö
netim odalarına, öğretmen evlerine, ahır, ağıl, kümes, kovan ve tavla kurması, bunlara ait eşya ve gereç, 
yangın düzenine ait herçeşit âlet, makine ve gereç giderleri, pasif korunma gereci ve işleri, sine
ma kurmaları, basımevi işlerine ait kurmalar. 

Kitap : 
Köy enstitülerine, eğitim kurslariyle köy okulu ve öğretmenleriyle eğitmenlerle köylere ilgili 

kitap, broşür, resim, tablo, levha, kolleksiyon giderleri, gezici ve yerli sinema makinelerinin 
işletilmesine ve kiralanmasına ait giderler. Gramofon ve plâk, kaplama giderleri, öğrenci ve 
öğretmenlere verilecek defter, kalem vesair yazı gececi. 

Basılı kâğıtlar : 
idarenin her şekline ait her çeşit defter, makbuz, senet vesair kâğıtlar. 

Yapım : 
Her türlü yapım giderleri, onarma giderleri yapım gereci, aletleri, makine ve araçları, ya

pımla veya onarımla ilgili değişim ve değiştirme giderleri, işçi, usta, öğretici ve yapım öğrenimi 
uygulanışı ile ilgili hertürlü giderlerle, ücretler, yol paraları, keşif ve bilirkişi gündeliği, yolluk 
ve giderleri, yol yapımı; âlet, gereç, madde, usta, işçi ve taşım giderleri. (Prevantoryom ve sanator-
yomda köy enstitüleri öğrencileri için yeniden yapılacak pavyonun her türlü yapım giderleri de dâ
hildir.) 

Derman ve iyileştirme : 
Her türlü tıbbî ecza gereci ve aletler, cibinlik, hastalanan öğrenci, öğretmen, memur ve işçilerle 

eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastanelere yollama ve iyileştirme giderleriyle üc
retleri, ölen öğrencinin cenaze ve ölü taşıma giderleri. 

öğrenci ve eğitmen harçlıkları, her türlü ücret ve gündelikler, nakil ve tâyin yollukları, geçici 
memuriyet yollukları, işçi, usta, usta öğretici, uzman öğretmen, askerlik öğrenimi öğretmeni 
ücret ve gündelikleriyle bunların yol giderleri, köy enstitüleriyle eğitmen kursları, köy okulları 
kuruluşu ile köy okullarına yardım meseleleri, köylerin incelenmesiyle eğitmenler, köy okulları 
ve köy okulu yapımiyle ilgili her türlü inceleme, denet kovuşturma ve soruşturma giderleriyle 
gündelik, beslem, barındırma, ve yollukları. 

Giyim : 
Her türlü yünlü, pamuklu, keten ve kenevirden, ottan veya ipekten yapılma giyecekler, baş

lıklar, ayakkabı, terlik ve nalınlar, lâstik ve deri çizmeler, üste giyilen pasif korunma gereci. 
Diğer giderler : 
öğrenci ve eğitmen seçim giderleri, hertürlü müsabaka, yarış, koşu, sergi, ilân, panayır gider

leri, herçeşit yükleme ve boşaltma, keşif, taşım, harita, kroki, plân, çoğaltma, sözleşme ve örnek 
fotoğraf giderleri, enstitüyü bitirenlere ve eğitmenlere verilecek her türlü âlet, arazi, yapı gere
ci, hayvan ve makine karşılıkları, donatım paraları, köy öğretmenleri emekli ve yardım sandıği, 
her çeşit sigorta giderleri. 
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B. : 538 —Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 

B. : 539 — Cumhurbaşkanlığı Filâ. monik Orkestrası genel giderleri 
Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim gideri, lâboratuvar, işlik ve canlı model

ler gideri ile Türk sanatkâr usta ve işçileri gündelikleri, öğrencilerin müsabaka mükâfatı, öğrenci harç
lığı ve onarma giderleri, telefon kurma ve konuşma ücreti ve öğrenci inceleme gideri, sınıf levazımı, 
her türlü öğrenim âletleri, döşeme ve demirbaş, elektrik, havagazı ve su tesisleri, kitap, dergi karşılığı 
ve bunların kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, yayın, mimari uygulanış bölümünün bütün 
giderleri, giyim eşyası, müzik âletleri satınalınması ve onarma giderleri, nota kâğıdı ve notaya ilişkin 
sair giderler. 

B. : 540 — İstanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 
Yönetim gideri, fennî âlet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kurma 

ve konuşma paralan, hayvan satınalınması ve yem parası, rasathane yayın gideri ve ilmî incele
me yolculuk gideri, kitap, dergi karşılığı, işlik gideri ve küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim 
eşyası karşılığı, (taşıt satmalımı ve işletme giderleri). £51 

B. : 541 — Pravantöryom ve Sanatryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek ve giyim eşyası, demirbaş âlet, gereç ve avadanlık satmalma ve onarma kar

şılıkları, yönetim gideri, taşıt satmalımı, işletme ve onarımı, kurum arazisinin işletilmesi, döner 
sermayesi. 

• • - . • • 

B. : 542 - Kitaplıklar genel giderleri 
Kitaplıkların yönetim ve kurma giderleri, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, ga

zete karşılıkları ve odacı elbisesi ve kitaplıkların taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle sağlanmam, 
kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri, kira karşılığı, kitaplıkların düzen
leme, belirtme ve taşım giderleri, gezici belirtme komisyonları üyelerinin zaruri yol paraları, ye
ni yaptırılacak kitaplık projeleri için müsabaka gideri ve mükâfatı. 

B. : 543 — Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
Yönetim gideri (müzeler ve anıtları koruma komisyonu içinde) müzelere alınacak eski eserler 

karşılığı ve ikramiyesi, kazılar ve müzelere eser taşım giderleri, arkeolojik araştırmalarla kazı ve 
taşıma, gönderilecek memurların yollukları ve gündelikleri, müzelik eşya onarma giderleriyle 
Etnografya müzelerine almacak eşya parası, telefon kurma ve konuşma ücretleri ve odacı ve bekçi 
elbisesi ve müzelerin eser katalog yayını, uzluk kitaplıklarına satınalmaçak kitap karşılığı, anıt
ları koruma komisyonu kira, fotoğraf ve gereci, illerdeki anıtların onarma ve saklama gideri, 
bu işlerle ilgili kamulaştırma parası. 

B. : 544 — Yanabancı memleketlere gönde, lecek öğrencilerin tahsil ve yol giderleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrenicilere belirli olarak verilecek 

yol gideri ile aylık ücret; okul ve lâboratuvar ücretleri ve bu gibi öğrenim giderleri, iyileştirme gi
derleri. 

B. : 545 — Yabancı memleketlerdeki öğrenci.müfettişliği giderleri 
Yabancı memleketlerdeki öğrenici denetçiliği ve memurları gidiş ve geliş yolluklariyle yönetim gi

derleri, haberleşme, yollama, konuşma karşılıkları, öğrenici denetçilerinin yabancı memleketlerde ya
pacakları denet ve inceleme yolculuklarına ait yol giderleri. 



— E/24 — 
B. : 546 — Orta öğretim öğretmenleri kursları ücret ve genel giderleri 

Yönetmeliği gereğince kursların bütün giderleriyle yolluk ve ücretleri. 

B. : 547 — Gezici sinema satmalına karşılığı ile başka giderleri 
Gezici sinema satm alınmasiyle buna ilişkin bütün giderler. 

B. : 548 — Resim ve heykel sergilerinin açılış giderlerine yardım ile mükâfat 
ve satınalınacak eserler karşılığı 

Memleketimizde açılacak bütün sergilerin açılış gideri, mükâfat ve satın alınacak izerler karşılığı. 

B. : 5i9 — Uluslararası kongre, sergi ve müsabakalara katılma ve ilmî incelemeler 
için gönderileceklerin yolluklariyle yol giderleri 

B. : 550 — Uluslararası meslekî öğretim derneğine katılma payı 
Milletarası kongre, sergi ve müsabakalara katılma ve ilmî inceleme için gönderileceklerin yolluk

ları, Milletlerarası meslekî öğretim kurumlarına katılma payı ve Cenevre'de MiUetlerrası Terbiye 
bürosuna üyelik keseneği ve ayni şehirdeki sürekli Millî Eğitim Sergisinin Türkiye kısmı için gere
ken araçlar, gereç ve eşyanın yapımı, elde edilmesi ve yollama giderleri ve sergiye gidecek memur ve 
uzman yolluk ve gündelikleri. 

B. : 552 — Okul kitaplıklarına alınacak kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara 
İlişkin giderler 

Okul kitaplarına almacak kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair giderler. 

B. : 553 — Okul müzesi giderleri 
Okul müzesi ve terbiyevi izerler giderleriyle okul müzesi için satm almacak eşya karşılığı ve 

katoloğ yayını, eşya ve sergi taşım giderleri ve gezici sergilerde bulunacak memurların yollukları 
ve gündelikleri, müze temizliği ile gereci giderleri. 

B. : 554 — Yabancı uzmanlar ücret ve giderleri 
Dışardan memleketimize getirilecek yabancı uzman ve yardımcıları ile öğretmen, usta ve tercü

manları ve geçici olarak getirilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlara sözleşmeleri gereğince ve
rilmesi lâzım gelen ücretlerle geliş ve gidiş yol paralan, pasaport ve vize ücretleri, bunların memle
ket içinde herhangi bir ödev ile geliş gidiş yolculuklarına ait yolluk ve gündelikleri ile yabancı uz
manların sözleşmeleri gereğince kabul edilen bütün giderler. 

B. : 555 — Kamp giderleri 
Kampa ve yurt gezilerine ilişkin bütün giderler. 

B. : 553 — Devletin üzerine aldığı giderler 
Parasız öğrencinin pansiyon ücretleri, giyim eşyası, kitap, vesair giderleri, memur çocukları için 

pansiyon ücretlerinden yapılacak indirme karşılığı. 

B. : 557 — Liseler, Orta ve öğretmen okulları tesisat giderleri 

Yatakhane, mutfak, yemekhane, hamam levazımı, dolaplar, sobalar, her türlü okul döşemesi, 
elektrik tesisleri, bütün depolar, masalar, okul bahçesine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıraları, 
hastane âlet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası pergel ve buna benzer bütün öğrenim âletleri 
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(Fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi vesair öğrenime ait levazım),.taşıt koşum karşılığı 
ve onarma giderleri, hayvan parası, hayvan yem levazımı, okul eşyasının bir yerden diğer bir yere 
taşıma giderleri, yangın aletleri. 

B : 558 — îzmir Fuannda açılacak Eğitim pavyonunun bütün giderleri 

İzmir Milletlerarası Fuarında açılacak Millî Eğitim pavyonunun kurma giderleriyle satmalı-
nacak her türlü gereç, kitap ve resimlerin giderleri ve her türlü hazırlık giderleriyle pavyon için 
yaptırılacak plân, proje ve her türlü süs giderleri, bu işler için geçici olarak çalıştırılacak uzman 
memur ve hizmetlilerin ücretleriyle yollukları ve gösterime ait her türlü taşıt giderleri 

B. : 559 — Kamulaştırma ve satanalma karşılık ve giderleri 

Devlet malı olan veya Devletçe kirasız olarak aydalanılan binaların onarımı ile kamulaştırma ve 
satmalmacak arazi ve emlâk kargılığı ile kamulaştırmağa ilişkin sair giderler. (Elektrik, havagazı, 
su tesisleri ve otarımı da bu tertibe dâhildir.) 

B. : 560 — Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıkları tutarı öğrenci öde
neğinden az olanlara 4489 sayılı kanun gereğince verilecek fark ile başka giderler 

Yabancı memleketlere staj için gönderileceklerin yol giderleriyle bunlara her ay belirli olarak 
verilecek ücret karşılığı. 

B. : 572 - M. : 2 — Meslek ve teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi hak-
f kındaki 4304 sayılı kanun gereğince yapılacak hizmetler 

4304 sayılı kanunun gerektirdiği giderlerle bu işlerle ilgili bütün sürekli ve süreksiz yolluklar. 

Bayındırlık Bakanlığı 
B. : 579 - M. : 5 — Öteberi giderleri 

Eesmî şölenler, asansör, işaret tesisleri ve motörlerinin cereyan ve onarma ve işletme giderleri. 

B. : 588 — Ankara Gençlik Parkı giderleri 
Ankara'da yaptırılmakta olan Gençlik Parkı her türlü giderleri ve bu hususta kullanılacakların 

yollukları karşılığıdır. 

B. : 501 — Telif, tereüme, baskı ve yayın kitapı dergi karşılıkları ve Bayındırlık sergisi ve 
bilûmum giderleri 

Kitap ve fennî broşürler karşılığı ile fennî izerlerin ve haritaların basım ve kaplama giderleri, 
her çeşit telif ve tercüme ve bayındırlık eserleri modelleri için verilecek ücret ve mükâfat, filim 
satmalma karşılıklariyle gerekli giderleri. 

B. : 595 — Kazı giderleri 

Türk Tarih Derneğinin lüzum göstereceği yerlerdeki kazıların yapılması ve çıkan eserlerin yerin
de düzenleme ve müzelere taşıma ve satın alınacak alet ve avadanlık ve gereç karşılıkları ve hizmetli
lerin ücret, gündelik ve yollukları ve sair bütün gidereri. 
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B. : 604 - M. : 1 — istikşaf, etüt, aplikasyon ve kamulaştırma 

Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlryan ve bilirkişi ücretleri, bu 
işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri, yapımı biten ve işletmeye açılan yollarm kamulaştırma 
paralan. 

f M. : 2 — Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderler 

Yabancı mühendis ve uzmanlarla merkez ve taşra kuruluşunda çalıştırılacak müteferrik hizmet
lilerin ücret ve gündelikleri, geometri aletleri, levazım, elbise, döşeme, müteferrika ve eşya satm 
alımı, tören giderleri, basmı ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri, merkezde otomobil işletme vo 
onarma giderleri ile telefon konuşma ve haberleşme ücretleri, nakliyat, yükleme, boşaltma vesair gider
leri olarak Devlet Demiryolları işletme idaresine ödenecek paralar vesair giderler. 

M. : 4 — 3262 ve 3813 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van 
hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri 

M. : 5 — Kaza tazminatn tedaviı teçhiz ve tekfin giderleri ile kilometre ikramiyesi 
M. : 7 - * l t e l 4 sayılı kanuna göre yapılacak Ereğli Limanı giderleri 

M. : 9 — Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri 
M. : 10 — Trabzon Limanı yapma ve karşılık giderleri 

M. : 11 — Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderleri 

Yapım, tesisler, ameliyat, onarma ve ray döşeme, donatım, montaj giderleri, vagon ve sair 
her çeşit makine, alet ve avadanlığı ile gereç yükleme ve verme, boşaltma, onarma, yoklama, alım 
ve ekspertiz ve sigorta, istalya ve ardiya, somaj ücreti, karşılık ve giderleri, faiz ve komisyonlar 
vergi ve resimleri, tazminat, motorlu ve motorsuz taşıtların ve yapım yerlerne konulacak 
telefonların satmalına ve işlteme giderleri, aydınlatma ve ısıtma giderleri, kar siper
leri ve karla savaş ve yerkayma ve berkitme gidirleriyle kar temizlenmesine ça
lıştırılan işçi ve hizmetlilerine verilecek ısıtıcı yemek ve içecek giderleri, kira kar
şılıkları yapım ve ameliyat yerlerinde bulunan memur ve hizmetlilerin barındırma giderleri, gereç 
satmalına ve taşımı 2256 numaralı kanun gereğince gümrüklerce alınan belediye payları karşılığı-. 

Hayvan kiraları ve yem paraları ile poz ve ameliyat katarları için Devlet Demiryolları işletme 
idaresine verilecek ücretler sürekli bakım giderleri ve yolun geçtiği yerden zarar göreceklere 
verilecek tazminat, geçici işgal giderleri ve Demir yol ve Limanlar yapımına bağlı bütün giderler 
Demiryol ve Limanlar yapımında çalıştırılacak Bayındırlık takımlarının lüzumu halinde emane
ten yaptırılacak yapım ve onarımda kullanılacak işçi ve işçilerin yiyecek ve sair bütün giderleri. 

B. : 605 — Yapı ve imar işleri yapma kamulaştırma ve esaslı onarma "giderleri 

Yapım ve esaslı onarım karşılığı ve bu işlerin emanet ve ihale şekillerine göre lüzumlu olan 
her çeşit gerecin ihtiyaç halinde her zaman ve her miktarda evvelden satın alınması ve bu gerecin 
saklama, taşım vesair giderleri» yapım ve onarımın keşif,denet, idare, kabul vesaire için memur 
edileceklerin yollukları eksiltmeye çıkarılacak işlerin ilân vesair ücretleri her yapıya ait resim ge
recinin ve kırtasiye ile basımına lüzum görülecek kâğıtla^n basım giderleri. 

° M. : 10 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bu paranın (310 000) lirası Heybeliada sanatoryumu inşaatının tamamlanması için Kızılay ta
rafından yapılan giderler için toptan Kızılaya verilecektir. 

B. : 606 - M. : 1 — istikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma 

Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve gi
derleri 
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M. : 2 — Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü malana, âletler, gereçler 
~ ' ' * •"'• karışık ve giderleri 

Yol ve köprülerin ve kudmalarm yapı» yapılma, ve esaslı onarmalariyle her türlü makine, âlet
ler ile bu işlerin emanet ve ihale şekillerine göre lüzumu olan her çeşit gerelçerin ihtiyaç ha
linde her zaman ve her miktarda evvelden satm alınması, taşımı, onarma ve şaklamalarına ait 
bütün giderler, emanet usuliyle yapı halinde emaneten yapılacak yapım ve onarmada kullanılacak 
işçi ve işçilerin beslem vesair yiyecek maddeleri giderleri. 4772 sayılı kanuna göre ödenmesi ge
rekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları ve Analık sigortası primleri karşılık ve giderleri. 

M. : 3 — Sürekli onarmalar 
Yol ve köprülerin bakım, ağaçlama ve onarımlarında ve işlik ve garajlarda kullanılan her çeşit 

işçi ve taşıtlarının bütün giderleri ve sürekli işçilerin yiyecekleri ve bu işlere ait kira ve kurma 
giderleri, her türlü gereç, aletler ve eşyanın satmalma, taşım, onarma ve saklama giderleri. 

M. : 5 — Taşıt giderleri 
Taşıtların işletme, onarma ve garaj gidereri. 

B. : 607 - M. : 1 — istikşaf etüt, aplikasyon ve kamulaştırma 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret y« 

giderleriyle bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri. 

't M. : 2 — Yapı ve onarma giderleri 
Küçük su işleri yapı, onarım ve tesisleri için yapılacak giderlerle her türlü makine, aletler ve 

gereç satmalma, taşım, onarma ve saklama giderleri, ilân ücretleriyle lüzumu halinde emaneten 
yaptırılacak yapım ve onarmada kullanılacak usta, işçi ve işçilerin gündelik ve beslem vesair yiye
cek, maddeleri giderleri. Fidanlıkların yönetim ve genişletme giderleri, telefon, makina ve leva
zımı ve telefon şebekelerinin bakım giderleri. , 

. • ı 

M, : 3 — İşletme giderleri 
3132 sayılı Büyük Su İşleri Kanununun dışında evvelce yapılmış ve yaptırılmakta bulunan ba

rajlar, kanallar, engeller ve sınai yapılmanın işletmesiyle sürekli onarma giderleri, saklama ve 
işletmeleri için kullanılacakların ücretleri, bekçilerle, kanalcı ve savakçıların elbise giderleri, fidan
lıkların kurulması için yapılacak her türlü giderlerle işletme işlerinde kullanılacak işçi ve usta 
gündelikleri ve bütün taşım giderleri, işletmeye ilişkin aydınlatma, çalıştırma kuvveti olarak har
canacak elektrik cereyanı ile yakıcı maddeler gideri, elektrik tesisleri karşılıkları ısıtma ve tele
fon kurma ve konuşma giderleri. 

M. : 5 — Meriç su işleri 
Yunanlılarla yapılan itilâf name gereğince harcanacaktır. 

M. : 7 — Taşıt g'derleri 
İşletme, onarma ve garaj giderleri. 

---•*--*-• B . : 609 — Ankara lâğımlarının yapma giderleri ~' •*r - ' 
Ankara şehri lâğımlarının yapım ve tesisleri giderleriyle bu işlerde kullanılacakların ücret ve 

yolluklariyle usta ve işçi gündelikleri, alınacak âlet ve avadanlık ve gereç karşılıkları, taşımları, 
kırtasiye, basılı kâğıt ve basnn ve bütün giderleri. . " _ ~ ._ .1 ' . . ... 
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Ekonomi Bakanlığı 

B. : 624 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Sanayi ve küçük sanatlar baş müfettişleri, müfettişleri ve kontrolörlerinin yollukları, kömür hav

zası içindeki ocaklara gidip gelecek memurlar, mühendis ve hizmetlilerinin yollukları, Ereğli Kömür 
havzasından başka madenlerde incelemeye memur edilenler tarafından bu incelemelerinin gerek
lerine göre ödenmesiyle mükellef kaldıkları işçilik, hammaliye vesair giderleri de bu maddeden ve
rilir. 

B. : 628 — Sanat modelleri satm alınması, dağıtılması giderleri 
El ve ev sanatlarında kullanılan her çeşit âlet ve avadanlığın satmalma, dağıtma ve yollama, 

tesislerin yapımı ve -bunların işletme ve deneti için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların üc
ret ve yoflûklariyle bütün işletme, gösterme, propaganda giderleri ve bu hususta yapılacak her çe
şit yardımlar (bu Ödeneğin lüzumu kadarı gereç ve âletlerin elde edilmesi, satinalma ve yollan
masına harcanmak üzere Sümerbanka yardım olarak verilir). El ve ev sanatları kooperatif kurslar 
nnm her türlü kurma, idare etme ve okutma giderleri ve öğretmen ücretleri. 

B. : 629 - M. : 1 — iç kongreler 
Memleekt içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle çağırılacak kimselere verilecek yolluk 

ve sair lüzumlu giderleri, Kongrelere ait tutanak,rapor ve sair basın, şölen ve diğer bütün giderleri. 

B. : 631 — Yazı, yayım ve propaganda giderleri 
Ekonomi ve meslek dergileri, kitap, haritalar, telif, tercüme ücretleri, basım, yayım, kaplama 

karşilık ve giderleri, filim ve filim makinesi satinalma, hazırlama ve kira karşılıkları, haber al-
nitt ve propaganda giderleriyle bu amaçlarla ilgili yardımlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
» • v • • • 

B. : 656 - M. : 1 — Genel giderler 
B. : 657 - M. : 1 — Genel giderler 

r " B. : 658 - M. : 1 — Genel giderler ^ 
B, : 659 - M. : 1 — Genel giderler 

İşçi gündeliği, hasta ye hizmetliler beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, makine, âletler ve ava
danlıklar, gereç, derman, yönetim giderleri, elbise, taşım işleri, küçük onarma giderleri, telif, ter
cüme ve bastırılacak veya satmalınacak kitap ve broşür karşılıkları ve 1271 sayılı kanun gere
ğince verilecek ikramiyeler ile sair bütün giderler savaşın konusuna göre bu bölümden ödenir. 

B. : 660, 661 — Hastanelerle sağlık ve sosyal yardım kurumlar!, okullar, kurumlar 
şortlar 

İşçi gündeliği, hasta, öğrenci ve hizmetli beslemi, fennî kurmalar, demirbaş, makine ve âlet
ler taşım giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç ve gereç, elbise ve yönetim giderleri, motorsuz 
taşıt ve gereci ve hayvanların satmalmması ve hayvan 'beslenmesi, görevlerinden ötürü şehir 
içinde dolaşacakların zaruri giderleri ve öğrenim için kurumlara gidecek öğrencilerin yol gider
leri^ kitap, risale ve mecmua satın alımı ve telif ücreti, basım bedelleri, askerlik ve beden ter
biyesi Öğreteceklerin ücretleri, yurt ve okul idare kurullarınca fakirliği ve muhtaçlığı onanan öğ-
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rencilere yılda 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlık ve öğrencilerden hasta ve sakat 
olanların memleketlerine gönderilmesi, öğrencinin iyileştirme ve ölenlerin cenaze giderleri, Tıp öğ
renci Yurdunun Ankara'ya taşımı takdirinde taşım için gerekli bütün giderler. Hastanelerde ya
bancı hemşirelere beslenmeleri için her ay belirli olarak verilecek para, akıl hastalarından tabur
cu edilenlerin yerlerine gönderilmesi, cüzzamlılann taşım giderleri, fakir veremlilere verilecek yi
yecek maddeleriyle derman paraları, muayene veiyileştirme evlerine başvuracak fakir hastalara 
verilecek dermanlar ile köy öğretmen ve eğitmenlerine hususi kanun gereğince verilecek ivedili 
dermanlara özel gereci bulunan sağlık çantaları karşılığı, köy ebe okullarına getirilecek köylü 
öğrencilerin beslem, barındırma, giyim giderleri ve ayda 75 kuruşu geçmemek üzere verilecek 
harçlıkla öğrenimlerini bitiren köy ebelerine ve köy sağlık koruyucularına verilecek donatım kar
şılığı ve bunlara verilecek sağlık gereci satmalımı, birinci sınıf köy ebeleriyle köy sağlık koruyucu
larına istihsale yanyacak âletler, tohum ve çift ve tarım hayvanları satmalınması, bilûmum sım-
hi makinalarla buz dolapları firogojifik tesisatı) hastabakıcı ve laborant yetiştirme okullarının öğ
retmen ücretleri ve hastanelerin bilûmum sıhhi malzeme ile diğer bütün giderler, hizmetin ilgisine 
göre bu bölümlerin ilgili maddelerinden ödenir. 

B. : 661 - M. : 4 — Tekâmül öğretimi 

Hıfzıssıhha okulunda üstün öğretim görecek doktor ve şubeleri sınıflarından olanların yolluk-
lariyle öğretim zamanına ait ikamet gündelikleri ve diğer bütün giderler. 

B. : 662 — Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha kurumu ve Hıfzıssıhha Okulu 

İşçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, makine, âletler ve avadanlık, kimyevi maddeler ve 
diğer levazım satmalma karşılıkları, elbise, yönetim giderleri, küçük onarma giderleri ve motor
suz taşıtları ve gereci satmalımı ve görevinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, 
kitap, broşür ve dergi satmalma karşılıklariyle basım ücretleri, hayvan satmalma ve beslemi, 3959 
sayılı kanunun 6 neı maddesi gereğince vücude getirilecek serum çiftliğinin kurma ve işletmesi
ne ilişkin giderlerle çiftlikte yapılacak barakalar yapımı karşılığı 

B. : 663 — îskân işleri 

Bekçi ve işçi gündelikleri sürekli ve geçici memuriyet yollukları, müfettişler yolluğu, yaban
cı memleketlere gönderileceklerin yollukları, merkez ve iller yönetim giderleri, elbise giderleri, 
her çeşit taşım, kitap, broşür basımı ve satmalma, telif ve tercüme giderleriyle fotoğraf paraları 
ve harita karşılık ve giderleri, hayır dernekleri tarafından iskân hizmetleri için başlangıçta ya
pılan yardımların bu derneklere geri verilmesi, muhacir ve mültecilerle naklolunan kişinin yolla
ma, besleme (insan ve hayvan), aydınlatma, ısıtma, barındırma, iyileştirme ve giyimleri ve elde eder 
hale getirilmeleri ve bunlara giren ihtiyaçlar ile 2510 ve 2848 sayılı kanunların hükümlerini ye
rine getirmek üzere yapılacak her türlü satmalım ve harcama, yabancı memleketlerden getirilecek 
muhacirlerin getirme ve taşım ve lüzumunda dış memleketlerden yollanmaları sırasında besle
me, barındırma ve hayvan besleme giderleri, Romanya'daki Türklerin muhaceretine ilişkin 4 Ey
lül 1936 tarihli sözleşme hükmüne göre Romanya'da kurulan komisyondaki Türk üyelerinin yol
luk, gündelik ücret ve giderleri, geçen ve eski yıllar borçları ve sair bütün giderler. 

B. : 665 — Millî Türk Tıp Kongresi 

Toplanacak olan Türk Tıp Kongresine ait tutanak, rapor ve saire basım, sergi kurma ve şölen 
giderleriyle kongreye ait sair bütün giderler. 

B. : 667 - M. : 1 — Propaganda ve yaym işleri 

Satın almacak ve bastırılacak kitap, broşür ve dergi karşılıklariyle telif ve tercüme ücretleri, ka-
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nun, tüzük, yönetmelik, sağlık öğütleri, afiş basımı ve yayımı, sinema ve fotoğraf ve sair her türlü 
vasıtalarla sağlık propagandası giderleri pedal makinası için alınacak harflerle sair gereç karşılığı, 
sinema ve fotoğraf makineleri ve sağlık filim karşılığı, resim gereci ve bunlarla ilgili diğer bütün 
giderler ve işçi gündelikleri, sürekli ve geçici propaganda gezileri yollariyle propaganda zamanına 
zamanına ait ikamet gündelikleri. 

M. : 2 — Sağlık müzeleri 
Fennî kurmalar, demirbaş, makine, âletler ve avadanlık, elbise ve yönetim giderleriyle küçük 

onarma ve müzeye ilişkin yazı, resim ve marangoz işleriyle diğer bütün giderler ve işçi gündelikleri. 

B. : 671 — Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti 
A) Lüzumu halinde toplanma günlerini smavlamağa ve üye huzur haklarının belirtme ve takdi

rine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yetkilidir. 
B) Yüksek Sağlık Şûrası tutanaklarını tutmak için geçici olarak çalıştırılacak memur ve steno 

ücretleri de Bakanlıkça belli edilecek, şekilde bu bölümden verilir. 

B. : 673 — Hükümet tabiplikleri için almacak tıp âletleri ve gereç karşılığı 
Satın alınacak tıbbî âletlerle levazımın satmalma karşılığı ve onarmalariyle bunların kurma gider

leri. 

B. : 678 — Çok çocuklu analara yardım 
Genel Hrfzıssıhha Kanunu gereğince madalya verilecekler için yaptırılacak madalya giderleri de 

buradan ödenir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. : 688 - M. : 3 — Aydınlatma 
M. : 4 — Isıtma 

Gümrük vş Tekel Bakanlığı Muhafaza Genel Komutanlığı kısmı ile beraber binanın ısıtma ve ay
dınlatma ve odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temizliği ve asansörlerle su motörlerinin ce
reyan harcamasına ait elektrik, yakacak ve havagazı giderleri. 

B. : 688, 689 - M. 5 — Öteberi giderleri 
Merkez ve illerin müteferrik giderlerine ait olup Bakanlık binasında Muhafaza Genel Komu

tanlığının şehir suyu ile donanma giderleri. 

B. : 691 - M. : 1 — Posta, telgraf ücretleri 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ücretleride. : 

B. : 695 — Giyecekler ' 
Hizmetli ve kolcular ile yolcu muayene memurlarının elbise, ayakkabı, kaput, muşamba, çizmo, 

eldiven, işgömleği, deri elbise giderleri. 
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B. : 697 — Taşıma giderleri 

Merkez ve gümrüklerce taşınacak eşyanın taşıma ve bağlama ücret ve giderleri ile Gümrük işle
rinde kullanılmak üzere alınacak .kurşun mühür ve ip giderleri. 

• ' • ' • ''"'/J ' B. : 698 - M. : 5 — Kaçak>şya satış giderleri 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü giderler ile 1918 sayılı kanunun 21 nci maddesi gereğince 

kaçak eşya artırma ve satışında h a ^ bulunacak üyeye ve eşyanın mahiyet ve kiymetini belirtme 
ve takdir için çağrılacak bilirkişiye Ticaret ve Saanayi Odaları tüzüğü gereğince ticaret odası bulun
mayan yerlerde belediyece takdir olunacak nispet ve miktar üzerinden verilecek ücretlerde bu bö
lümden verilir. 

B. : 700 - M. : 2 — Nisbeti kanunla tâyin edilmiş olan ikramiyeler 

1918 sayılı kanunun 3777 sayılı kanunla değiştirilen 60 ncı nıaddesi gereğince verilecek ikra
miyeler. 

B. : 701 — Yapı ve ve onarma işleri 
Â) 1 000 lira ve aşağı yapım, kurma ve onarma işleri, satmalınacak veya kamBİaştınlacak 

arsa veya binaların karşalıMariyle kamulaştırma ve harç-giderleri. 
B) Güney Demiryolları İdaresince geçen yıl yapılacak Hazineye devrolunan gümrük me

murlarının oturmalarına özel binaların yapı giderine bir yardım olmak üzere bunlarm maliyet 
fiyatlarına göre Ulaştırma Bakanlığı ile karışık tâyin ve belli edilecek ve belirli olarak veri
lecek paralarda bu bölümden ödenir. 

C) İslâhiye ile Güney demiryolları üzerindeki gümrüklerle Uzunköprü gümrüğü ye Gürbu-
lâk gümrük memurları için yaptırılacak evler ve hava meydanlarında yaptırılacak gümrük 
binaları emanet suretiyle inşa ettirilebilir. 

r *~ "•; B. : 702 - M. : 4 — Genel giderire 

Kurs kitaplarına ait baskı kaplama kâğıt ve diğer gereç yayım giderleriyle kursların 
eğitim ve öğretime ait filim ve benzeri eşya ve gereçleri karşılığı giderleri kursa ilişkin izerlerin 
yazı ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve eınıv giderleri vesair genel giderler. 

B. : 704 — Kitap ve dergi karşıllklan ve yazma ve tercüme ücretleri 

Bastırılacak kitap dergi ve genel yazılarla gümrük bülteninin baskı kaplama kâğıt kaplık kâğıt 
ve diğer giderleriyle yazma ve tercüme ve makale ücretleri. 

' B. : 705 — Staj giderleri 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek denetçi ve denetçi yardımcılariyle yüksek öğrenimini 

bitirmiş olup yabancı dil ve Gümrük işlerini bilenlerden yabancı memleket gümi'ülderine .staja 
gönderilecek memurların yollukları. 



— R/32 — 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

B. : 715 — Basılı kâğıt ve defterler 
Basım ve kaplama gereci, âlet ve avadanlık, kullanılmakla bitecek maddeler satmalımı» onarma 

karşılığı, kitap ve broşürler ve harita satmalımı, kaplama ve korniş telif ve tercüme giderleri. 

B. : 720 - M. : 1 — Tayinat 
Kara ve deniz subay, erat Harpokulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, gezici fırm ve mutfak 

ve temizleme makinelerinin satm alınması, yaptırma, onarma ve işletme giderleri yiyecek madde
lerinin temizlenme, havalanma öğütme, mutfak ve ambarlardaki yiyecek maddelerinin saklanması 
için dolap ve ranza yaptırılması ve onarımı vehava dolabı ve gerecinin satınalınmassı, kurması, 
onarım ve işletmesi ile hava dolabı olmayan yerlerde soğuk hava giderleri, ekmek saçı satmalım 
ve onarımları ile ekmek pişirme ücreti ve pişirmek için kullanılacak her çeşit yakacak ve bulgur 
kaynatma vesair giderleri, kavurma yapılma ücretleri, fırın, mutfak ve kesim işlerinde kullanılacak 
gereç ile yiyecek maddelerinin saklanmasında kullanılacak çuval, sandık, bidon, tenekenin satın-
almma ve onarma giderleri, yiyecek maddelerinin ambalaj giderleri, mutfak ve yemek takımlarının 
kalay ücreti ve bunlar için satmalınaeak kalay, nışadır, pamuk vesair giderleri erzakın inceleme 
analiz giderleri ile levazımı inceleme komisyonları ve kimyananeleri için satm alınacak âlet ve ava
danlık, ecza giderleri ve bunların onarım ve saklanma giderleri ve su filitresi için satmalınaeak 
âlet ve avadanlık karşılıkları ile kurdurma ve onarma giderleri, hastane ve revirde bulunacak hasta 
erlerin giderleri revir ve mutfaklardaki dolapların ve yemek kapları ile mutfak gerecinin temizlen
mesinde kullanılacak soda sabun gideleri ve 4367 sayılı kanun hükümleri gereğince muhafaza ve 
muamele memurlarına verilmekte olan 25 lira tayın bedeli. 

M. : 2 — Yem 
Subayların özlük hayvanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa kırma ve ezme ve temizleme 

makinelerinin satmalına, kurma ve onarma giderleri ve dışarda kırdırılacak arpanın kırdırma ve 
ezdirme ücretleri, yem dağıtma ölçeği, arpa ve saman çuvallariyle saman hararlarının satmalınma 
ve onarmaları, çayır biçme âlet ve avadanlığı ile ot, saman balya makineleri ile tellerini satınalma, 
onarma ve kiralama ve çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, 3310 sayılı kanun gereğince askeri hiz
metlerde kullanılacak köpeklerle yavrularının besleme giderleri, erat beslenmesi için ayaktan satın-
almacak etlik hayvanların kesilinceye kadar beslenmeleri ve çoban gündelikleri. 

M. : 3 — Yakacak, aydınlatma, ve ısıtma 

Kara ve deniz subay ve askerî memurları ile Harp okulu ve Lise öğrencileri ve eratın kanunî 
yakacak hak edişleri, subay memur ve muhafaza memurları odalarının aydınlatma ve ısıtma, mangal so
ba ve teferruatının satınalrnması onarılmaları ve kurdurma giderleri ile kurdurma için satmalınaeak 
gereç giderleri, ampul, bütün lâmba, fener gibi aydınlatma gereci alım, onarma ve kurma giderleri 3310 
sayılı kanun gereğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpeklerle bunların yavruları için lüzumun
da harcanacak odun ve gaz giderelri, arıtma giderleri. 

" B. : 721 - M. : 1 — Giyecekler 
Kura ve deniz subay ve askerî memurları, Harp Okulu ve Lise öğrencileriyle kara ve deniz eratı

nın ve muhafaza memurları ile bütün deniz ve araçları hizmetlileri ve kara telli ve telsiz haberleşme 
makineleriyle odacı, şoför ve bekçi elbisesi ve 4632 sayılı kanunun ikinci maddesi gere
ğince sivil kıyafetle görevlendirilen muhafaza memurları ile bölge, kısım âmirlerine verilecek 
elbise ve vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum elbise, çizme ve her türlü 

» j - * r ^ t 
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elbisenin muayene ve analiz giderleri ve muayene için satınalınacak âlet, avadanlık ve ecza giderleri, 
spor elbiseleri ve elbiselerin saklanmasında . kullanılmak üzere alınacak naftalin giderleri. 

M. : 2 — Teçhizat 
Harp Okulu ve Lise öğrencileriyle kara ve deniz eratının ve 4608 sayılı kanuna göre muvazzaf 

sınıfa geçece% subaylar ile Harp Okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölge 
ve kısım âmirleri ile muhafaza memurlarının donatımı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çan
tası, kilim battaniye, kar gözlüğü, gemici feneri, yatak ve karyola takımları, boru ve tampet, mat-
ra, yangın söndürme âlet ve gereci, mutfak ve sofra takımları ile yemek ve su kapları, dikiş, kundu
ra ve saraç makineleri ile yedek avadanlığı ve bunlara ait gereç, çadırlar, hamam ve traş, kunduracı 
ve saraç takımları ve heybesi, bütün tartı âletleri, bu donatım ve gerecin satmalına ve onarılması ile 
inceleme ve analiz giderleri. 

]"'•'."'] ~ m . ^ B . : 722 — Harp gereçleri ve teçhizatı giderleri 
Pmidak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşme şebekelerinin bütün giderleri, dürbün, pa

ratoner, eğitme ilişkin demirbaş ve süreli gereç, kara ve deniz kuvvetlerinin her türlü silâh, mühim
mat ve teçhizatı harbiye ve fenniyelerinin satmalına, onarma, temizleme vesair giderleri, velense, 
eyer koşum takımı, yem torbası, yular ve sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, paybent, köstek, nal ve mıh, 
tavla halatı, belleme, çul, nalbant takımı ve heybesi ve ocakları; mekkâri yük semerleri ve urgan
ları sıcak nal uygulanışı için lüzum görülecek kömür satmalma ve sair gerecin satınalma ve onar
maları. Palaska takımı, tüfek kayışı, silâh ve jarjur kılıflarının alımı ve onarımı. 

" • ı 

B. : 723 — Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 

Harp Okulu ve lise öğrencisi ile erat ve deniz kaptan ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, 
ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, etüv makinesiyle sandığı, ecza dolabı, soğuk hava dola
bı, askerî hastahanelerde iyileştirilecek subay, öğrenci ve eratm iyileştirme ve beslenmeleri için Mil
lî Savunma aBkanlığı emrine verilecek 960 lira. bu bölümden verilir. 

. ' • - - • • ' ' ' \ i 

B. : 724 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 

Birlikler hayvanlarının veteriner ecza ve gereci ile bulaşık hastalıklarda tedbir almak için ge
reken gereç, ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, hayvanların sağlık temizliklerinde kullanı
lacak sabun ve sair temizlik gereci. 

B. : 725 — Hayvan satmalma ve tazmini 
2449 ve 3310 sayılı kanunlara göre bütün binek, çekim ve yük hayvanları ile hizmet köpek

lerinin satmalınması ve 1841 sayılı kanuna göre subaylarla 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci 
maddesi gereğince atlı memurların görevinden ötürü ölen ve sakatlanan özlük hayvanlarının taz
min karşılığı. K 

B. : 726 — Taşıma giderleri 
Silâh, mühimmat, eşya, gereç, erzak, yakacak ve bütün maddelerin taşımı, yükleme ve boşalt

ma giderleri, askerî öğrenci, erat ve hayvanların her çeşit taşıtla taşım giderleri, iyileşme ve hava 
değişimi için bir yere gidecek subaylarla askerî memur ve öğrenci ile eratm yol giderleri ve mera» 
leket içinde ücretli kurumlarda iyileştirme gideri ve yürüyüş halindeki birliklerin subayları ye as
kerî memurları ile eratm barındırma ve bunların hayvanlarının ahır giderleri, ardiye, bağlam*, 
istalya ve ambalaj giderleri ile üst subaylar ve subayların binmelerine özel hayvanlar hakkındaki 
24 Mart 1*30 tarihli tüzüğün 13 ncü maddesine göre verilecek hayvan taşım ücreti. 
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B. : 727 - M. : 2 — işletme ve onarma giderleri ve kira karşılıkları 

Kara ve deniz araçlarının onarımları, onarıma ait gereçleri, yedek parçaları, demirbaş belli 
ve müteferrik levazıma ilişik giderleri, işlik için lüzumunda alınacak âlet, avadanlık ve takım
ların işlikler dışında onarımlatırılacâk kara taşıt ve deniz koruma araçlarının onarma karşılıkla
rı, işlikleri için dışardan tutulacak bütün usta işçi, çırak gündelikleri, araçların işletme gereci, 
kurtarma ve taşıma ve işletme gerecinin korunması için satmalmacak yağ gemisi, layter, duba ve 
bidonların satmalımı, kaçak kovuşturmada kullanılmak için dışardan tutulacak taşım araçlarının 
kira, onarma ve tazmin giderleri. 

B. : 729 — Yapı ve onarma işleri 
2 500 liraya kadar karakolve bnna benzer küçük yapılar bina ve arsa istimlâki, tesisat ve ta

miratı, su tesisatına ait malzemenin alım ve onarımı, kuyu açtırılması ve temizletilmesi, satın alı
nacak veya istimlâk edilecek arsa ve binaların istimlâk harç masrafları etüd, proje, keşif, teksir 
istinsah giderleri, her türlü inşaat malzemesi, al ât ve edevat ve tersim malzemesi alım ve onarımı 
dâhildir: 

B. : 730 - M. : 4 — Genel giderler 
Kurs kitaplarının ve bültenlerinin her türlü, yayın giderleri ile eğitime ait filim ve diğer her 

türlü levazımın satmalına, onarma giderleri. 

7",'""'•' B. : 735 — Mahkeme genel giderleri 
Yargıçların aylık ve ücretlerinden gayri mahkemenin bütün giderleri bu bölümden ödenir, 

(Bütün yolluklar, sanıkların yolluk vesair giderleri, koruyucuların yollukları dâhildir.) 

Tarım Bakanlığı 
Bölüm 

755 Tarımsal savaş işleri. 
756 Tarla tarımı, ıslah, deneme, üretme, temizime ve tecrübe işleri. 
757 Bahçe tarımı işleri. 
758 Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri. 
759 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri. 
760 Pamuk işleri. 
761 Tohum temizleme evleri. 
762 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastanele.', bakteriyoloji evi ve serum kurumları ve labö-

ratuvar kurma ve yönetim işleri giderleri. 
763 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri giderleri. 
764 Merinos işleri giderleri. 
765 Okullar ve kurslar genel giderleri. 
768 Yazı, tercüme yayın ve propaganda işleri 
769 Yüksek Tarım Enstitüsü genel giderleri. J 

776 tç ve dış konlgreler ve teknik toplantılar g^nel giderleri. 
777 Tanm sergi ve meşherleri ve müsabakadan genel giderleri. 
778 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri. 
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Bölüm 

781 Staj için yabaneı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve başka gerekli giderleri ve ay
lıkları tutarı öğrenci ödeneğinden az olanlara verilecek fark. 

782 Küçüksü ve gezici artezyen işleri. 
1 

1. — Yatılı öğrencilerin görevlerinden ötürü okulda kaldıkları süreler için öğretmen, memur ve 
hizmetlilerin ve sınavlarda bulunacak mümeyyizlerin, öğretime aravermede klinikleri açık olan okul
larda memur ve öğreticilerin beslenme ve barındırma giderleri. 

2. — öğrencilerin öğrenim kitapları, elbise, yatak, yorgan, komidin, karyola, elbise dolabı ve ben
zeri her türlü giderleri. 

3. — Sınıf ve yatakhaneye ilişkin bütün giderler. 
4. — Fakir öğrencilere yardım, her çeşit tören giderleri, mükâfat karşılıkları. 
5. — öğretmen ve öğrencilerin inceleme yollukları ve kamp giderleri, yatılı öğrencilerin okul

dan okula taşım giderleri. 
6. — öğrencilerin iyileştirme, yol, cenaze giderleri, doktor ve diş doktoru, veteriner vizite gider

leri. 
7. — Kurslara devam edenlere verilecek kitap ve gereç karşılıkları. 
8. — Kursları başariyle yönetecek ve bitireceklere yerilecek aynı, paralı mükâfat. 
9. — Nebatlara, ürünlere zarar veren muzır hayvan, böcek ve hastalıklarla savaş ve bunların 

yokedilmesi, Öldürülmesi ve incelenmesi, hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalariyle ürünlerin denet, 
yıkama, temizlenmesi için yapılması lâzımgelen bütün giderler. 

10. — Muzır böcek ve hastalıkların bulaşmaması için kal, kal, yoketme ve yakılacak nebat par
çalariyle (Ürünler için verilecek tazminat ve bu işler için yapılacakş bütün giderler). 

11. — Domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı. 
12. — Zararlı hayvanlarla savaş sırasında ölenlerin ailelerine ve muzır hayvanlarla ödevini ya

parken sakatlananlara Bakanlar Kurulunca belli edilecek miktarda verilecek tazminatlarla, yaralanan
ların iyileştirme giderleri. 

13. — Domuz ve diğer hayvanların etleriyle derilerinden ve sairelerinden faydalanmak amaciyle 
kurumlar kurma giderleri. 

14. — Köy eğitmenleri yetiştirme kurumlarının bütün giderleri. 
15. — Makina alet ve avadanlık ve her türlü donatım ile öldürme avadanlık ve levazım ve gereç 

ve hertürlü eczayı kimyeviye ve veteriner dermanları. 
16. — Motorsuz taşıtlar ve teferruatı ve yedek avadanlığı ve hayvan satmalımı ve onarma gider

leri ve hayvan teçhizatı ve hizmetli elbise ve çoban gereci. 
17. — Sigorta ve resimler. 
18. — Tarım makinalarının akaryakıt ve madeni yağları, harita ve kadastro yaptırma ücreti ve buna 

gerekli gereç satmalımı, tesisat ve 250 liraya kadar onarma ve küçük yapım. 
19. — Çiftlik, tarla, yoncalık, çayırlık ve bahçe tarımiyle kurum ve lâboratuvarlarmm ve çayır 

ve meralığm ıslahı, deneme, üretme, yetiştirme ve her çeşit uygulama giderleri. 
20. — Telefon kurma ve konuşma ve onarma karşılıkları. 
21. — Kalfa, usta, işçi ve çoban gündelikleri, yabancı uzman ve ustabaşıların yol giderleri ve 

ücretleri. 
22. — Nal yapılmasına özel demir, kömür ve kauçuk satınalma karşılıkları. 
23. — Erkek ve dişi damızlık hayvanlariyle deneme serum ve aşı için küçük ve büyük baş hay

vanların satmalımı. 
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24. — Bütün kurumlara tohum, tarm, ağaçlandırma, kurutma, yol, kaldıran, kanal, kuyu, cetvel 

ve arteziyen giderleri. 
25. — Hayvan hastalıklariyle savaş için her türlü araştırma, uzluk, kurs incelenmesi, yaratış ve 

satmalma giderleri. 
26. — Hayvan Sağlık Memurları Okulu öğrencilerinin uygulanma giderleri. 
27. — Kurumların damızlık, taşım, hizmet, deneme, serum ve aşı hayvanlarının yem, ve muy-

tabiye, nallama giderleri. 
28. — Suni tohumlamada toplanılan ahali koçlarından ve koruma iyileştirme banyolarında aşı, 

serum ve derman denemelerinden, denemeden doğan ölüm olaylarında verilecek hayvan tazminatı. 
29. — Hayvan Sağlık Kolluğu Kanununda sayılan hastalıklardan öldürülen hayvan tazminatı. 
30. — Yönetmenliği gereğince yapılan sergilerde yetiştiricilere verilecek sergi ikramiyeleri ve 

organizasyon giderleri, kırkım, sağım ve banyo giderleri ve yapağı primleri ve 904 sayılı kanun 
gereğince verilecek mükâfatlar. 

31. — Hayvan yemi tarımını kışkırtmak üzere merinos yetiştiricilerine parası verilmesi gerekli 
tohum satmalma ve taşıma karşılrkları. 

32. — Halk elindeki kıvırcık koyun ve koçların merinos koç ve koyunlariyle değiştirilmesi, ban
yo ve denemeden ölüm halinde hayvan sahiplerine verilecek tazminat. 

33. — Pamuk tohumu temizleme ve ilaçlama, pamuk çırçırlama ve linter ve prese makineleri ve 
selektör, traktörler dinamo ve elektrik makineleri ve bunların yedek parçalarının satm alınması, 
taşım, montaj, işletme ve onarma giderleri. 

34. — Pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, tiryaz, ilaçlama, pamuk tohumu satmalma ve da
ğıtma, sulama ve varyete denemeleri giderleri. 

35. — Ziraat Bankasiyle yapılan saf pamuk tohumu dağıtımında Bankanın uğrayabileceği za
rarlar karşılığı. 

36. — Tarım bilgisinin derlenmesinde çalıştırılacak öğrenci ve işçilerin zaruri yol giderleri ve 
gündelikleri, köy anket defterleriyle köy kütük defterlerinin kâğıt, baskı ve kaplama giderleri, 
öğrenci ve işçilere verilecek tıbbi derman ve her çeşit teknik etüt levazımı ile resim âlet ve ava
danlığı. 

37. — Her çeşit yayın, satmalma, tercüme ve telif hakları, her türlü yayın ve haber alma, ba
sım ve çoğaltım, eldeedim ve dağıtım giderleri, öğretim ve propaganda resim, filim ve plâklarının 
ve bunları yapacak veya gösterecek her türlü araç ve kurmaların satın alınması, kiralanması, taşın
ması ve saklanması için yapılacak her çeşit giderler. 

38. — Kanunlarına görö lüzumunda satın alınacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parealariyle, 
zararlı böcek, yumurta, kurt, tırtıl ve krizalitlerin karşılıkları. 

39. — İçerde toplanacak kongre ve teknik toplantıların Bakanlıkça takdir edilecek bütün gi
derleri. 

40. — örnek olacak işlerde uğraşan köylülere Bakanlığın emriyle parasız verilecek ufak tama 
âlet ve gereç gideri. 

41. — iSeyis, çobanların ve hizmetlilerin beslenmeleri. 
42. — Su kurma ve yayın ve gereç giderleri. 
43. — Kauçuk bitkileri için işletme ve hammadde satmalımı. 
44. — Taşım öteberi kırtasiye» döşeme ve demirbaş, basılı kâğıt ve defterler, kira, kitap ve 

faydalı izerler satmalımı, telif hakkı satmalımı, basın ve tercüme giderleri, aydınlatma ve ısıtma. 
giderleri. 

45. — Islahı hayvanat kanunun 11 ve 15 nci maddeleri gereğince boğa elde ediminde çaresiz 
olan köylere parasız damızlık verilmek üzere boğa satmalımı, taşımı ve besleme giderleri. 
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46. — Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık okulları yapı, kamulaştırma, donatım vesair genel 

giderleri. '*"''"*.!!* * " r ı • ? -
47. — Tarım Saymanlık kursuna taşradan geleceklerin gündelikleri ve yol giderleri, öğretmen 

ve hizmetlilerin ücretleri ve kursun yönetim giderleri. 
48. — Yabancı memleketlere gönderilecek memurların yollukları, bunların ilim ve uzluHarım 

arttırmaları veya stajlarım yapmaları için lüzumlu giderler ile aylıkları verilmek suretiyle gönde
rileceklerin aylıkla n tutan bulundukları yere ait öğrenci ödeneğinden az olanlara verilecek fark. 

49. — Enstitü ve lâboratuvarlar fenni âlet levazim ve işletmeleri ve genel giderleri havagazı 
çalıştırıcı kuvvet, su» fennî âlet levazım, deneme ve işletme hayvanatı bakımı yem satınalma karşı
lığı ve giderleri bağ, bahçe giderleri, enstitüler işletmesine ilişkin bütün maddeler, tohum vesair 
genel ve müteferrik giderler. 

50. — 4758 sayılı kanunun geçici maddeleri gereğince ödenecek (77 000) lira. 

" ' • " " '" ".' " " ' * Diğer giderler c - ı ı : - ! ; - r r 

1. — Tıbbi ve veterine ecza. __ 
2. — öğrenci inceleme, araştırma resim ve sergiler giderleri. -' n 

3. — Usta çırak ve işçi gündelikleri " * V 
4. — Tören ve müze giderleri ve mükâfat karşılıkları. 
5. — Bahçe, ilân giderleri ve kira karşılıkları. • "' . ' : * "' 
6. — öğrencilere ait kitap, kırtasiye, kamp giderleri. 
7. — Su bedeli. 
8. — Hizmet hayvanı satınalma, besleme ve bfkım giderleri, motorsuz taşıtlar satınalma, onarma 

giderleri. 
9. — Sınavlarda bulunacak mümeyyizlerin giderleri. 

10. — öğrencinin iyileştirme, yol ve cenaze giderleri. 
11. — Besim, tahnit, fotoğraf, camcılık ve kaplamacılık işlikleri giderleri. 
12. — Odacı elbisesi ve kaplarm kalaylanması. " - - - - o 
13. — Bütün müteferrik giderler. 
14. — Spor .gereçleri satm alınması 

Yönetim giderleri 
öteberi, döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıtlar. 

Toprak îşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 
Her çeşit büro giderleri, basili kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve gider

leri, kira karşılığı, her çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, ölçme ve harita tek
nik memuru yetiştirme kursu her çeşit giderleri ve Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlümü 
görev ve kuruluş kanununun gerektireceği "başka her çeşit giderle* 
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Ulaştırma Bakanlığı 

B. : 799 - M. : 3 — Aydınlatma 
Telefon tesisatı motörlerinin cereyan, onarma ve işletme giderleri. 

B. : 800 - M. : 3 — Aydınlatma 
önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin elektrik direklerinin 

giderleri de. 

B. : 806 — Giyecekler 
Liman başkam, yardımcıları, denet şef ve memurlariyle motor kaptanlarına ve serdümenlere) 

verilecek muşamba, ayakkabı, kaput, şapka ve elbise ile merkez ve taşra odacılarının ve makam 
otomobili ile diğer taşıtlar şöferlerinin ayakkabı ve elbisesi. 

B. : 808 - M. : 1 — Mayın yoketme giderleri 
Mayınlan tarama arama ve yoketme için lâzımgelen araç kirası, akaryakıt karşılığı, mayın yok-

etmesine lüzumlu her türlü gerecin satmalma karşılığı ve diğer gereçlerin giderleri. 

B. :810-M. : 1 — Genel giderler 
Yönetmenliği gereğince yiyecek, giyecek ve yakacak giderleri, yatakhane, smıf, lokanta levazımı, 

öğrencilere yapılacak yardım, ilân giderleri, fabrikalara gereç karşılığı, müteferrik giderler, ge
miler genel giderleri, fabrikada kullanılacak usta ve işçilerin gündelikleri, okul binasının 1945 yılın
da bitirilemiyen yapımmm bitirme giderleri, laboratuarlar ve işlikler için alet, avadanlık ve gereç sa
tmalımı ve bunlara ait her tülü kurma giderleri, kitaplık kurma, kitap, broşür, meslekî dergi 
ve gazete satmalımı, basımı ve bunların kaplanması, telif, tercüme ve basım ücretleri ve telif hakkı 
satmalımı. 

B. : 813 — Yayın ve propaganda giderleri 
Meslekî dergi, kitap, broşür, gazete ve harita satmalma ve abone karşılıklariyle telif ve tercüme 

ücret ve mükâfatlan, telif, tercüme ve yayınlanacak izerlerin basımı, kaplanması giderleri, filim 
ve filim makinası satmalımı, filim developman vesire giderleri, haberalma ve propaganda gider-
ltri. 

Ticaret Bakanlığı 
B. : 839— Yazı, yayım ve propaganda giderleri 

Ekonomi ve meslek dergileri, gündelik gazeteler, kitap, haritalar telif, tercüme ve kaplama ücret
leri, baskı ve yaym karşılığı ve giderleri, filim ve filim makina satmalma, hazırlama ve kira kar
şılığı ve haberleşme ve propaganda giderleri, 
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Çalışma Bakanlığı 

B. : 861 - M. : 1 — Ücretler 
öğretmen, Konferascı yönetim memurları ve hizmetliler ücreti 

M. : 2 — Genel giderler 
Kursa gelecek öğretmenlerin yolluğu, gündeliği, inceleme gezileri giderleri, aydınlatma, ısıtma, 

kira, kurs kitaplarına ve bültenine ait baskı, kâğıt ve kursların eğitim ve öğretimine ait eşya kar
şılığı giderleri ve smav giderleri; 

Basın, yaym, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda giderleri : 
Bakanlıkça lüzum ggörülen her türlü her çeşit kitap, dergi, broşür, tüzük, yönetmelik, gazete ve 

benzerlerinin satmalma, abone karşılıkları ve baskı, yaym, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, ta
şıma, dağıtma, inceleme, ve bunlar için gerekli kâğıt, eilt karşılığı ve giderleri i 

Çalışma Bakanlığının maksat ve işleriyle ilgili eski vev yeni eserleri arama, toplama, düzenle
me ve onarma ve bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, îzmir Fuarma iştirak gider
leri, çalışma ve memlekette iş terbiyesi propagandası bakımından faydalı görülen ve müzikle yapı
lacak her türlü yayım, konferans, telif hak ve yazı, söz ve giderleri ve bunların Bakanlıkça tesbit 
olunacak ücretleri, Çalışma ve îş Kanunlarını ilgilendirecek şekilde yayınlanmış herhangi yazı ve
ya konferanslardan Bakanlık tarafından belirtileceklere verilecek karşılıklar ve yine çalışma ve iş 
propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantılar için Bakanlığa davet veya iştirak 
ettirileceklerden memur ve hizmetli olmıyanlara verilmesi zaruri bulunan yol parasiyle gündelikleri 
veya bunların çağırıldıkları yerlere gidiş ve giriş ücretleri, kitap büroşür, dergi ve benzeri yerlere 
konmak üzere münferit veya albüm halinde dağıtmak veya saklanmak üzere satın alınacak veya çek
tirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşılıkları çalışma ve iş hareketlerini ve 
bu yoldaki gelişmeyi tesbit için çektirilecek ve işletmesi ve bunların iç ve dış memleketlerde propa
ganda ve aydınlatma maksadiyle yapılması lüzumlu görülen teşhir giderleri. 

• « * . . »-•-<' ....... 
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Yılı Bütçe Kanununun beşinci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak E cet
veline giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetler için Bakanlar Kurulu 

karariyle uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 





BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 
Belleri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün Tutarı, 

İnşaat Müdürlüğü mevcut ücretli kadro 

Müdür 
» muavini 

Kontrol mühendisi 
» » 

Nafıa Bakanlığında mua
melât memuru 
înşaatkâtibi 

> » 
Ambar memuru 
Sürveyyan 

» 
» 
» 

Şoför 
Odacı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 

900 
700 
500 
475 

220 
175 
150 
150 
175 
150 
140 
125 
120 
50 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

İnşaat Müdürlüğü kadrosundaki memurların tâyinlerine ait İdare Heyetinin kararlar 

Tarihi Numarası 

16 . 7 .1945 
16 . 7 .1945 
16 . 7 .1945 
16.7.1945 
16.7.1945 
22.6.1944 
12.4.1944 
4.8.1944 

27,6.1944 
S .11.1944 

29,6.1944 
$7,6,1944 
2,4,1945 

25,2,1945 

326.9 
3269 
3270 
3270 
3270 
2458 
2897 
2273 
2455 
2907 
2986 
290T 
3156 
3110 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B, M. A d ı 

- 4 -

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık Devlet Matbaası 1946 malî yılı ücret kadrosu 
3656 sayılı kanonun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler 

İÖ 1 Ücret ve yevmiye Aymtif 
Daktilo 

1 
i 
1 

İ2Ö 
85 
75 

5 
7 
7 

i\ Zamk 
692 20 
710 92 
627 83 

Toplam 2 030 95 

Başbakanlık Arşiv Ayırma Kurulunun 1945 yılı (7) aylık kadrosu 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmettiler 

72 
nın ayırma ve birleş
tirme genel giderleri 

Eski metinler telhisçisi 
» » 
» » 
» » 

Depocu 
Ciltçi 
Gece bekçisi 

2 
5 
5 
3 
2 
2 
4 

170 
120 
100 
85 

100 
15 
50 

7 
7 
7 
7 
7 
7 • 

7 

Toplam 

F. Zamla 
2 733 22 
4 845 40 
4 177 25 
2 132 76 
1 670 90 
1 255 66 
1 691 76 

18 506 95 
ü = s = i = = = : 

BAÖIN VE YAYIK ÜMUtö MttDÜ&LÜĞÜ 

3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetler kadrosu 

104 Yayın turizm ve pro* Mütehassıs radyo dinle-» 
pagan da yicisi (Ecnebi olabilir.) 

107 1 Ankara radyodifüzyött 
istasyon ve stüdyoları 

1 260 1 

Hizmet süresi 

Kısa dalga yabancı <îiî 
spikeri 1 300 1 
Kısa dalga yabancı dil 
«jtfkeri {tmeH oldbtii*,) 3 210 •* 

2 020 06 

P. Zamla 

2 330 02 

4 89? â3 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Kısa dalga yabancı dil 
spiker yardımcısı 
Kontrolör 
Plâk muayenecisi 

Sayı 

2 
2 
1 

Beheri 
Lira K. 

140 
140 
100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 . 
7 
7 

Tutarı 

2 259 46 
2 259 46 

835 45 

Toplam 12 582 22 

İ — 4178" sayıİı k&ntiü gereğince olağanüstü zamla çocuk zammından istifade edeceklerdir. 
2 — Bu kadrolar 1 Haziran 1945 gününden muteberdir. 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tâyinleri İstanbul İline ait olüiak üzere nüfus sayamı hazırlıklarında ve icrasında çalışünlacak 
memurlara ait kadro 

1 Temmuz 1945 - Ekim 1945 sonuna kadar 

129 1 Nüfus sayımı giderleri Muhasip ve mutemet 
(Ücret) Büro şefi 

Daktilo 

1 
1 
1 
4 
3 

10 

170 
170 
85 
75 
60 

4 
4 
4 
4 
4 

Toplam 

780 92 
780 92 
400 34 

1 435 04 
870 12 

4 273 24 

Tâyinleri İzmir İtine ait otmak üzere İzmir şehri uüfus sayımı işlerinde çalıştırılacak memurlara 
ait kadro 

1 Ağustos 1945 - Ekim 1945 sonuna kadar 

Sayım büro 
Sayım büro 
Memur 
Daktilo 

» 
» 

şefi 
şefi Mua. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
140 
100 
85 
75 
60 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

585 69 
484 17 
358 05 
304 68 
269 07 
217 53 

6 Toplam 2 219 19 



Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi 

B. M. A d i Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tâyinleri Seyhan İline ait olmak üzere Seyhan Şehri nüfus sayımı işlerinde çahştırüacak. memur-
lara ait kadro 

1 Ağustos 1945 - Ekim 1945 sonuna kadar 

Sayım büro şefi 
Memur 
Daktilo 

1 
2 
1 

4 

170 
100 
75 

3 
3 
3 

Toplam 

585 60 
716 10 
269 07 

1 570 86 

1945 Genel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılan ve çalıştrlacak olan hizmetUlere ait kadro 

1 Haziran 19945 - Aralık 1945 sonuna kadar 

Fiş memuru 
> » 
> » 

4 
7 

21 

85 
75 
60 

7 
7 
7. 

2 843 68 
4 394 81 

10 658 97 

32 Toplam 17 897 46 
zz - t,-- : x—ı 

1 Temmuz 1945 - Arahk 1945 sonuna kadar ' " 

Fis memuru 
» > 
> » (#) 

Ambalajcı 
Hamal 

2 
12 
5 
2 
2 

23 

55 

85 
75 
60 
75 
60 

G< 

6 
6 
6 
6 
6 

Toplam 

mel toplam 

1 218 72 
6 4̂57 68 
2 175 30 
1 076 28 

870 12 

11 798 10 

29 695 56 
B"W - " \ttkM '' h SS3t 

- - " — - i - ••' --'•*' 

'(*) Bu beş rkemür lüzum görüldüğü iakâirâe mahaMnâen tayin olunm'ak süratiyle İ A$tfc$h& 
İ945 - Şİ Ekim 1945 aylarında illere çalışitrâa çaktır, 

file:///ttkM


Uygul|»ı&n kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün Tutan 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Devlet Meteoroloji işleri Umım Müdürlüğünün 1 Haziran 1945 gününden itibaren 31 Aralık 1945 
,• f tarihine kadar tanzim kûınan 7 aylık (E) cetveli 

151 Meteoroloji istasyonla- Tamirci 
rı K. ve onarma gider
leri 

1 75 627 83 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 1945 gününden itibaren 31 Artibk 1945 
tarihine kadar tanzim kılınan 7 aylık (E) cetveU 

152 Her türlü 
telsiz muh, 

R. 
. ve 

âlât cihazları 
satmalma, 

Telli ve 
ı dinleme 
ve G. 

koruma, 
netleme, onarma v( 
giderleri 

İeri 
de-
î i§ 

Teknisyen 1 
» 1 

Seyyar istasyon yardımcısı 1 
» > > 1 
> » > 1 
> > > 1 

Demirci kalfası 2 
Bahçıvan 1 
Rasat park başkorucusu 1 

> » korucusu 2 
» > » 1 
» > » 6 

Hamal 1 
Seyyar istasyonlar şoför 
yamağı 1 

140 
100 
140 
85 
80 
60 
75 
75 
75 
60 
50 
40 
60 

75 

7 
7 
7 
7, 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 

Toplam 

968 34 
835 45 
968 34 
507 80 
669 34 
507 57 

1 255 66 
627 83 
627 83 

1 015 14 
422 94 

2 030 28 
507 57 

627 83 

11 571 92 

[il 

[i] 
[2] 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 1945 gününden itibaren 31 Aralık 1945 
tarihine kadar tanzim kılınan 7 aylık (E) cetveli 

153 Meteoroloji Meslek O- Kurs daktilo ve mukayyidi 1 60 
kulu kurs ve staj gi
derleri 

507 57 

[1] 1 .7 .1945 den itibaren. 
[2] 1 . 8 . 1945 den 31 . 12 . 1945 e kadar beş aylık. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 
tertibini» Beheri »üresi 

B. M.. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 1945 gününden itibaren 31 Arahh 1945 
tarihine kadar tamim k4man 7' aylık (•&) cetvM ... 

J54 Yayım, baskı, kitap, Neşriyat kuşaklama memuru 1 85 7 203 12 [1] 
dergi ve abone kargı, 
Uklarj ve giderleri -a 

TAPU VE KADASTRO UMUM MUDURLUGU 

F. Zamla 
203 2 Geçici hizmetliler üc- Eski kayıtlar memuru 2 120 7 1 938 16 

reti 

Yönetim Heyeti ve öğretmen ücreti 

215 1 Müdür 
îdare memuru 
Kâtip 
Hademe 
öğretmen 

» 
» 

1 
1 
1 
5 
5 
8 
5 

170 
100 
85 
40 

100 
85 
85 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 

1 366 61 [2] 
835 45 [2] 
710 92 [2] 

1 691 90 [21 
4 177 25 [2] 
5 687 36 [2] 
2 539 [3] 

17 008 99 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANUÖI 

Hûmetlüer 

224 4 Harita Dökümcü 1 120 7 840 

[1] 1 Haziran 1945 den Temmuz 1945 gayesine kadar 2 aylık. 
[2] 1 .'6 . 1945, 31 . 12 . 1945 
[3] (Temmuz, Ağustos aylan hariç 5 aylık) 



Uygulanan kadroya üişki» gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Millî Savunma Bakanlığı çeşitli savunma işlerinde çalıştırılacaklara ait kadro 

Harbiye proje ktsrm 

244 1 Kara 

244 4 Hiirita 

Yüksek mühendis (1) 
» » (2) 

Hizmetliler 

Desinatör 
Kâtip -
Daktilo 
Tirajcı 

2 
2 

7 
1 
1 
2 

400 
300 

100 
75 
70 
60 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

5 600 
4 200 

4 900 
525 
490 
840 

Hademe 2 40 7 560 

Harbiye İnşaat kontrol kısmı 

Büro şefi (3) 1 .600 7 4 200 
Yüksek mühen. (3) 12 500 7 42 000 
Kısım mühendisi (3) 2 300 7 4 200 
İdare Md. Yük. Müh. . 1 300 7 2 100 
Muhasebe memuru 1 210 7 1 470 

Hizmetliler 

Fenni tesisatçı (4) 4 300 " 7 8 400 
Daktilo 2 100 7 1 400 

Toplam 80 885 

Hizmetliler 

Beton ustası (Nirengi 
işaretlerinde) 
Demirci (Rasat kuleleri) 
Taşçı (Nirengi işaret) 
Ambalâjcı 
Bezkeıneci 

2 
2 
5 
2 

10 

170 
170 
170 
140 
40 

4 
o 
O 

3 
4 
7 

1 360 
1 020 
2 550 
1 220 
2 800 

Bulger (Kuleler inşaatında) 3 140 6 2 520 

Toplanı 11 370 

(1) Uzmanlık yen, Yüksek mimar olabilir. 
(2) Yüksek mimar olabilir. 
(3) Uzmanlık yeri Yüksek Mühendis. 
(4) Şoför, Makinist, Sürveyyan ihtiyacı merkezden tesbit olunacaktır. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d i 

10 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün 

254 4 Askerî Fabrikalar Yüksek mühendis veya 
mimar , 6 400 

HizmetUler 

Sürveyyan 10 150 

Tutarı 

16 800 

10 500 

Toplam 27 300 

254/A Hava 
yollan 
pmıı 

260 1 Kara 

260 2 Hava 

meydanlariyle 
ve depoları 

• • • • 

ya-

HkmefUter 

Şube II emrinde (4) 

Basmakinist 
Şoför 
Sürveyyan 
Şoför 
Makinist 

? 

» yardımcısı 

Yaşington îcar ve fare 
Ofisi memuru 

» » » 

Hizmetliler 

Daktilo (Londra -
Tercüman (Sofya • 

Ateşe.) 
- Ate-

çeliğinde) 

öğretmen ve mütehassıs 
T> » 

» »-
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

1 

3 
4 
6 
2 
1 
1 
3 

1 
1 

1 

1 

4 
4 
4 

260 
150 
150 
130 
120 
100 

85 

211 80 
184 80 

140 

100 

358 07 
526 96 
602 35 

4 1027 52 
2 1271 86 
1 
1 
2 
1 

853 81 
1432 24 
1473 08 

736 58 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 

7 
7 

7 

7 

Toplam 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

5 460 
4 200 
6 300 
1 820 

840 
700 

1 785 

21 105 

1 482 60 
1 293 60 

980 

700 

4 456 20 

10 025 96 
14 754 88 
16 865 80 
28 770 56 
17 806 04 
5 976 88 

10 025 68 
20 623 12 

5 156 06 



. - 11 
uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
IV M. A d ı 

2fi() 3 Deniz 

Görevin çeşidi 

Tercüman, mütercim 

l)z. Harbokulu öğret: 
Dz. Harb Akademisi 
retmeni 

Beheri 
Sayı Lira K. 

5 396 

meni 1 1254 70 
ög-

1 1254 70 

Hizmet 
süresi 

Ay nün 

7 

Toplam 

7 

7 

Toplam 

Tutarı 

13 860 

143 864 98 

8 782 90 

8 782 90 

17 565 80 

260 4 Askerî Fabrikalar Yabancı mütchassrs 1 653 4 571 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

289 1 Öğretmen, konfranscı, Kaymakamlık Kursu Md. 1 140 7 
yönetim memurları ve Kaymakamlık Kursu Md. 
çeşitli hizmetler ücreti Mua. 1 120 7 

Kaymakamlık Kursu ida
re memur ve mutemedi 1 100 7 
Öğretmen 6 120 7 
Konferans verecekler (*) 600 10 bh. — 
Ecnebi konferansçı 1 — — 

(3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Kaymakamlık kursu tek
sir memuru 1 100 7 

. Kaymakamlık kursu tabı 
memuru 1 85 7 
Daktilo 3 85 7 
Odacı 1 50 7 

980 

840 

700 
1 440 
6 000 

200 [1] 

700 [2] 

595 
1 780 

350 

Toplam 13 590 
Olağanüstü zam 1 307 61 

Genel toplam 14 897,61 

]1] (Yedi ay için yahu* bir defa maktuan /verilecektir.) 
[2] (Ayniyat işlerine de bakar.) 
(*) Bir şahsa haftada ancak dört konferans verdirüebilir. 



- 12 — 
uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

(3656 sayılı kanun hükümlerine tabidirler) 

2S9 4 İçişleri Meslek Kursu Meslek kursu müdürü 1 140 7 
yönetim talim heyeti öğretmen 6 85 4 2 040 
ücretleri Konferans verecekler (*) 150 5 beheri 750 

Toplam 3 770 
Olağanüstü zam 547 37 

Genel toplam 4 317 17 

MALİYE BAKANLIĞI 

Av vergisi memurlarının 1 . 6 . 1945 gününden 31 . 12 . 1945 sonuna kadar 7 aylık kadrosudur 

oHfi 2 Geçici hizmetler ücreti Av vergisi kontrol Me. 2 120 
Av vergisi memuru 

» » » 
Av muhafaza memuru 

» » » 

2 
5 
9 
10 
10 
24 

60 

120 
100 
85 
75 
60 
50 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 

1 680 
3 600 
5 355 
5 250 
4 200 
8 400 

28 385 

4307 saytlı kanun gereğince nebati yağlardan aynen alman muamele vergisinin tahsili işlerinde 
çaldırılacak memurlann kadro cetveli 

400 4 4307 S. K. G. ayniyle Büro şefi ' 
alınacak nebati yağlar » » muavini 
vergisi hertürlü tahsil Tetkik âmiri 
•i'ide'rleri » •» 

1 
1 
1 

2 

140 
Î20 
140 
120 
100 

6 
6 
6 
6 
6 

Toplam 
Fevkalâde zam 

Genel toplam 5 

840 
720 
840 
720 

1 200 

4 320 
810 16 

130 16 

" s -•"» " ' î ' ı •'•t~î-i"j->.i 

(•'•) Bir şahsa haftada ancak dört konferans :vhr d irilebilir. 



12 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri suresi 

Sayı Lira K. Ay Gün 

3656 saydı kanunun 19 uncu maddesine tâbi hizmetliler 

¥okhwna memuru 26 ;100 7 
Muhafaza mettmru 76 75 7 

» » 90 60 7 
Bekçi 180 50 7 

Toplam 
Fevkalâde zam 

Genel toplam 

Tutarı 

17 500 
39 375 
37 800 
63 000 

157 675 
31 214 40 

188 889 40 

Başbakanhk 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
3/3145 

Karar Örneği 

28 . 6 . 1945 tarihli ve 3/2750 sayılı karara ektir. 
Aynen alınacak nebatî yağlan vergisinin denetleme işlerinde çalıştırlan memur ve hizmetlilere 

ait kadro cetvelindeki 140 lira aylıklı tetkik amirliği kadrosunun 1 . 9 . 1945 tarihinden kaldırıl
ması ve aynı cetvele 1 . 9 . 1945 tarihinden geçerli olmak-üzere 170 lira aylıklı iki (Tetkik âmiri) 
kadrosunun eklenmesi ve bu kadrolarda çalıştınlacaklarm olağanüstü zamdan faydalanmaları Ma
liye Bakanlığının 3 . 9 . 1945 tarihli ve 1124/3 - 3014 sayılı yazısı üzerine 1945 yılı Bütçe Kanu
nunun 5 nci ve 4178 sayılı kanunun 7 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 20 . 9 1945 tari
hinde karaTİaştınlmıştrr. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet înonü 

402 1 Belirtme, dağıtma 
mübadil işleri 

Hizmetliler kadrom 

ve Ambar memuru • 1 
Daktilo 1 
Hademe (Hizmetçi, çama
şırcı) 2. 

210 
120 

60 

7 
4 

4 

1 632 61 
653 76 

580 08 

Toplam 5 456 97 



- İ 4 -
l'yguİanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Av Gün Tutarı 

Tesbit ve tevzi tahsisatından ahnacak kadrolar 

Topografya, tatbikatı öğ
retmeni 4 100 
Maliye tatbikatı öğretmeni 1 100 
Hukuk, Millî Emlâk öğ
retmeni 1 100 
îdare âmiri 1 170 
Kâtip 1 100 

2 
2 

2 
4 
4 

954 80 
238 70 

238 70 
780 92 
477 40 

40a Otıarma giderleri 

% giderleri böUlmünden 

Sûrveyyan 
» 
» 

Bina onarıcısı 
» » 

Taşra 

Mimar (Uzman yeri) 
» » » 

alınan kadrolar 

Taşra MzmeÜüeri 

8 iir v eyvan 
•>> 
» 
» 
» 
» 

; 7 

• - • . . . : ; > 

1 
1 
1 
1 
1 

t 
1 

1 
2 
1 
3 
1 
2 

260 
120 
140 
170 
120 

400 
210 

300 
260 
210 
170 
140 
120 

Fevkal 

Toplam 

7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

âde zam 

Toplanı 

2 090 52 

1 820 
840 
980 

1 190 
840 

2 800 
1 470 

2 100 
3 640 
1 470 
3 570 

980 
1 680 

23 380 
2 880 74 

26 260 74 

tatanUd MaUye Memurları Kurs MualUmUklerinin 1 Hazimn 1945 gününden 31 Aralık 1945 gününe 
kadar 7 ayhk kadrosudur 

409 1 Okul ve kurs ücretleri Kurs muallimleri 85 7 
Fevkalâde 2anı 

1 785 
347 76 

Toplam 2 132 76 



— 15 
Uygulanan kadroya ilişkin gide* 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

Müdürü 
Muavin 

» 
îdare memura 
Muhasip ve 
Mubayaa ve 
Dahiliye ve 
memuru 
Kâtip 
Doktor 
öğretmen 

» 

l 
• 

ayniyat M. 
tahakkuk M. 
1 kütüphane 

UzmetlİUr 

Ambar memuru 
Müzakereci 
Hastabakıcı 
Daktilo 
Bahçıvan 

» 
Kapıcı 
Başhademe 
Bekçi 
Çamaşırcı 
Ütücü 
Hademe yatakhaneei 
Odacı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» kalfası 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Başsofracı 
Sofracı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

31 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 

Beheri 
Lira K. 

300 
210 
170 
140 
140 
120 

100 
85 

170 
100 
100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
5 
7 

Toplam 
Fevkalâde zam 

Genel toplam 

120 
85 

100 
100 
100 
66 
60 
60 
60 
50 
60 
40 
40 

120 
100 
50 
40 
40 
60 
40 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
.7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 * 
7 
7 

! T ^ 

Tutarı 

2 100 
1 470 
1 190 

980 
980 
840 

700 
595 

1 190 
15 500 

1 400 

26 945 
4 374 21 

31 319 27 

840 
595 
700 
700 
700 
420 
840 
420 

1 260 
1 400 

420 
1 120 

840 
840 
700 
700 
280 
560 
420 
840 



^ 1 6 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizüıet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

Hamal 1 40 7 280 

36 Toplam 14 875 
Fevkalâde zam 2 659 75 

Genel toplam 17 534 75 

Yaşayan Diller Kursunda çalışhrûac aklara ait kadro 

411 Yaşayan diller kursu Fransızca öğretmeni 1 500 2 1 000 [1 
her türlü ücret ve gi
derleri 

Fransızca öğretmeni 
İngilizce öğretmeni 
Kurs müdürü (*) 

1 750 
2 500 
1 210 

5 [2] 
7 [3] 
7 [3] 

Bu kadronun tutarı olağanüstü zamla birlikte 12 382,61 liradır. 

Döner sermayeli resmî daireler motorlu nakil vasıtaları tamir atölyesinde 1 . 6 . 1915 gününden 
itibaren çalıştınkıcaklara ait kadro 

423 3827 sayılı kanun ge- , Müdür 
reğince teslim alman Muhasebeci 
taşıtların bakım giderleri Muhasebe kâtibi ve mu

temet 

1 
1 

1 

500 
260 

140 

Oh iği 

7 
7 

7 

Toplanı 
anüstü zam 

3 500 
1 820 

1)80 

(i 300 
722 54 

(İ en el toplam 7 022 54 

3656 sayılı .kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler 

Ambar memuru 1 170 7 1 190 
Dosya memuru ve 
daktilo 1 100 7 700 

[1] 1 . 6 . 1945, 30 . 7 . 1945 günleri arasında muteberdir. 
(*) Kurs 3Iiidürlüğü ihtisas mevkiidir. 
[2] 1 . 8 . 1945 den 31 . 12 . 1945 
[31 1 . 6 . 1945 - 31 . 12 . 1945 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı ' Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Bekçi 2 60 7 840 

Toplam 2 730 
Olağanüstü zam 487 20 

Genel toplam 3 217 20 

MÎLLÎ EĞITIM BAKANLIGI 

490 5 Konferans ve Devrim Ayda 
Tarihi dersleri ücreti Klâsik arkeoloji 1 160 • 16 183 79 

Eski yazı 1 40 4 48 36 

232 15 
X 7 

Toplam 1 625 05 

Olağanüstü zam 23 79 
» > 8 36 

Profesör 4 260 1 154 32 
Doçent 3 210 699 69 

1 854 01 
X 3 

Toplam 5 562 03 

(Bu kadro 1 Haziran 1945 tarihinden yürürlüğe girer) 

502/1 İnceleme ve bakanlık Bibliyografya hazırlayıcısı 1 210 7. 1 470 
kitapları giderleri (Müteferrik müstahdem) 

Olağanüstü zam 167 61 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

502 3 Yayım giderleri 

18 

Görevin cesidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Av Gün Tutarı 

Yayım İsleri kadrosu 

(1 Haziran 1915 tarihinden yürürlüğe girer) 

Musahhih 

Tasnfçi 

Teksirci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

200 
200 
200 
200 
120 
120 
120 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel Toplam 

1 400 
1 400 
1 400 
1 400 

840 
840 
840 

8 120 
1 008 

9.128 

Keşf - el - zunuu Bürosu kadrosu 

(3656 sayılı kanunun hükümlerine tâbidir) 

Şark dilleri mütehassısı 
Şark dilleri mütercimi 

Odacı 

1 260 7 
1 170 7 
Hizmetliler 
1 60 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel Toplam 

1 820 
1 190 

420 

3 430 
464 

3 894 

İslâm Ansiklopedisi Bürosu hizmetlileri kadrosu 

(1 Haziran 1945 tarihinden yürürlüğe girer) 

Nesir bürosu kâtibi 1 140 980 

Hizmetliler 

Fiş memuru 
» •» 
» » 
» > 
» •» 

/Duvezzi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 

85 
85 
75 
40 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

700 
700 
595 
595 
525 
280 



- « -<-»?, 

Uygulanan kadroya ûiskiri ,gider 
tertibinin 

B. M. , A d ı llörevin çeşidi 

Hiztn4t 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Odacı 40 280 

Toplanı 4 655 
Olağanüstü zam 872 05 

Genel toplam 5 527 05 

Înötiü Ansiklopedisi Bürosu hizmetliler kadrosu 
(1 Haziran 1945 tarihinden yürürlüğe girer) 

mr. i M . .T 

idare memuru 
Fiş memuru 
M* , > 
,.* » 
«.* .)»«,•,. - . ^ ; . v . »,. 
Tasnif m e n ı u ^ ,_ 
F o t o ğ r a f a ^ . t ; , 
^üitüphane memuru 
fotoğraf gj çırağı 
J^essam 
Çartçğraf 
Paktilo 
İf- *'-• 

Kn. *m , , , , ^ ° 
;r, » f i 

» 
» 

Tevzi memuru 
Odacı 

» 
» 

: ," 

. 

1 170 
"•' İ İ4Ö' 

1 140 
U ; . ' I.îr. .; L Ri / l 

1 100 
'.. ı 19° 
. f v 'V î"vC î i i . i t \ 

1 -140 
1 - f85 
1 ' Q0 

". İ 120 

^ Oâo i', ipo 
. ıvîoo 

" ' 1 İQ0 
1 ; ' # 
1 75 
1 75 
1 60 
1 50 

. 1 50 
1 50 

İ \ '• t [ i f \ j [ V . ' * 

7 
y • 
7 

: . , 7 ; „ - . . , 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7. 
7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

1 190 
98Ö 
980 
706 
T0Ö 
700 
980 
595 
420 
840 
840 
700 
700 
700 
595 
525 
525 
420 
350 ' 
350 
350 

14 140 
2 508 12 

16 648 12 

3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre hizmet karştUği 

504 İstanbul Üniversitesi Yardımcı 
ve buna bağlı fakülte 
ve kurumların genel 
giderleri 

1 300 
5 170 

20 120 
20 100 
26 85 
88 f*B •":• 

u i t n ü OMU 

7 
7 
7 
7 
7 
T 

. / . \' 

2 100 
5 950 

16 800 
14 OöO 
15 470 

i ' - 11 $50 
u u >" • 



- ö d -
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Görevin 

Yardımcı 

» 

çeşidi Sayı Lira K. 

70 60 
40 50 
28 40 

Fevkalâde ; 

Geı 

Ay Gün 

7 
7 
7 

Toplam 
zam tutan 

nel toplam 

Tutarı 

29 400 
14 000 

7 840 

125 510 
23 554 23 

149 064 23 

Bunlara 4178 sayılı kanun hükümleri gereğince olağanüstü zamla çocuk zammı verilecektir. 

509 2 Köy eğitmenleri 
lan 

kurs- Kurs müdürü 
W » 

1 
2 

İnşaat sanat ve ziraat başı 6 
Ambar ve depo memuru 7 
Döner sermaye mesul muha
sibi 3 
Döner sermaye ambar Me. 6 
Kayıt memuru 
Hasta bakıcı 
Aşçı 
» yamağı 

Elektrikçi makinist 
İşçi 

* . • - • • 

r 

Öğretmen 

5 
7 
8 
9 

10 
11 

200 

140 
100 
100 
85 

120 
60 

100 
85 

120 
50 

200 
60 

75 

Toplam 

Toplam 

ıXi 

Toplam 

161 39 [1] 
237 70 [1] 
716 10 [1] 
710 92 [1] 

415.32 [1] 
435 06 [1] 
596 75 [1] 
710 92 [1] 

1 107 52 [lj 
543 78 [1] 

2 221 70 [1] 
797 61 [1] 

8 655 77 
X 7 

60 590 39 

17 938 [2J 
6 

107 628 
;s=a=S5S=ss:s5S 

[1] 1 . VI . 1945 - 31 . 12 . İÖ45 
[2] 1 . Vî . 1945 - 3 1 . X I . 1945 tarihine kadar. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

2i 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1 . VI . 1945 tarihinden 31 . 12 . 1945 tarihine kadar istanbul Kitaplıklariyle Ankara Genel Ki
taplığı Tasnif işlerinde çalıştırüacak'aylık ücretli müteferrik müstahdemlere ait kadro 

514 Kitaplıklar 
derleri 

genel gi- Tasnif şefi 
> memuru 

Yazıcı ve daktilo 
» > 
> » 

Mütehassıs çiftçi 
Temizleyici 

» 

1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
120 
80 
60 
60 

100 
40 
30 

526 1 Gazi Terbiye Enstitü- öğretmen 
sünde çalıştırılacak ya- » 
bancı uzmanlar ücret 
ve giderleri 

Profesör 

487 
280 

400 
350 

195 23 
107 52 
191 24 
71 89 
71 89 

119 35 
48 34 
36 25 

Toplam 

7 
7 

7 
7 

Toplam 

1 841 71 
X 7 

12 891 97 

3 409 
1 960 

5 35» 

• 2 800 
2 800 

5 250 

1945 akçalı yık içinde İstanbul Güeeî Sanatlar Akademisinde çatıştırılacak yabancı uzman ve 
öğretmenlere ait adsız kadro 

Profesör 
Mftn*yr 
öğretmen 
' K 

2 1146 
1 567 
1 400 
1 100 

Toplam 

2 292 
567 
400 
100 

3 359 
X 7 

23 5Î3 
* W&r* **?W "**lt &*£t 



Uygulanan kadroya ilişkin.jgider 
tertibinin; 

B. M. A d ı 

» -

Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

HİzmQt , 
süresi, 

Ay Gün, Tutarı 

Millî Eğitim Hakanlığı. Orta Oğvetim. Dairesi Okullarında bulunan 
yılına ait 7 aykkkadrosu . 

yabanca öğretmenlenn 1945 

1 700 
2 550 
5 390 
6 ,330 
4 350 
3. 275 
% 2&0 
3 225 
2 175 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 

, 700 
1 100 
1 950 
1 980 
1 400 
825 
500 
675 
350 

9 480 
X 7 

66 360 

1945 akçak yık içinde Ankara Devlet-, Konservatuv arında ç/d^trrılacak /yabmmı azymnve öğretmen
lere ait adsız kadro 

526 2 'Cumhurbaşkanlığı Flr. 
Ork. ve Konservatuva-
rı yabancı uzman ve 
öğretmen 

1 1190 
1500 
475 
'350 
460 
200 
378 
130 
400 
287 
280 

v*W*0 
•,\,u-;if. 

7 
3 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 

8 380 
10 500 
3 325 
2 450 
6 640 
2 800 
2 646 
910 

2 800 
2 009 
1 960 
3 750 

• ti] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
U] 
ti] 
[2J 

Toplanı 48 120 

tlj 1 . VI . 1945 . 31 > XII . İÖ45 
[2] 1 k VIII . 1945 



« 3 -
Uygulanan kadroyalli^kfri gider 

tertibinim 
B. M; ; : ; A d ı '•' ' • Görevin ^ d i ' 

pizniet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay 1 Gün Tutan 

1945 akçalı yılında Cumhurbaşkuntiği''F^rMoıvifcfHlteMmsİiidtı çalıştırılacak yabancı uznian ve 
;,-;•. öğretmenlere ait adsız kadro 

1 1200 
1 380 

8 400 
2 660 

[1] 
[i] 

Toplam 11 060 

Meslek Ötmtiarında çatışan müPehkssislam 1 . VI . 1945 tarihinden 31 . XII . 1945 tarihine kadar 
'•'W $Mi aylık isimsiz kadrm^Mur 

526 3 Meslek okulları yaban-
AÇ; ^?anan ye, yardımcı 
tercümanları ile Öğret-

f>meıv.-y-e ustalar; ücreti 

: : ' • • • ' • - -

Mütehassıs Pilzer 
» Reymond 
» Markaş Gala, Maci 

Vanlinger 
: » Veri Adam 

» Gremmenas, Prako-
pida Kari Weiner 

» Laslo Birman 

1 
1 

3 
1 

3 
1 

800 
350 

325 
300 

250 
80 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

800 
350 

975 
300 

750 
- 80 

3 255 
" " " 7 

Toplam 22 ''İ8Z 

526 4 istanbul Üniversitesin- Profesör 
de çalıştırılacak yaban-.._; » 
eı uzmanlar ücreti • , » 

1 1250 
8 1000 
2 960 
3 910 
2 850 

15 727 
2 650 
6 590 
3 420 
İ 315 

' 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

" ' 7 • 

8 750 
56 000 
13 440 
19 110 
11 900 
76 335 

9 100 
24 780 
8 820 
2 205 

îTpptem 230*440 

[1] 1 V I . 1945-31 . X I I . 1945 
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Uygulanan kadroya ilişkili gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün Tutan 

Yabancı yardımcı ve lektörler 

Yardımcı 
» 

» 

» 

> 
Lektör 

1 
6 
3 
4 
6 
1 
6 
1 
10 
1 

420 
350 
274 
260 
204 
180 
160 
131 
120 
50 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

2 940 
14 700 
5 754 
7 280 
8 568 
1 260 
6 720 

917 
8 400 

350 

526 5 Ankara Dil ve Tarih -
Coğrafya Fak. de ça
lıştırılacak yabancı uz
manlar ücret ve gider
leri 

Profesör 

Toplam 56 889 

Yabancı profesörler ücre. 230 440 
yardımcı ve lektör ücre. 56 889 

Toplam 287 329 

2 850 
1 720 
1 866 
1. 758 
2 635 
5 562 
1 360 
1 350 
1 200 
1 160 

7 
7 
7 
7 
7-
7 
7 
7 
T-
7 

11 900 
5 040 
6 062 
5 306 
8 890 
19 670 
2 520 
2 450 
1 400 
1 120 

Toplam 64 358 

İstanbul Teknik Üniversitesinde çalışan ecnebi mütehassısların 1 . VI. 1945 tarihinden 31 . XII . 1945 
sonuna kadarki yedi aylık kadrosudur 

526 6 İstanbul Teknik Üni- Mütehassıs Holmaister 1 1200 7 1 200 
versitesi yabpncı öğret- » Duscio 1 1100 7 1 100 
menlerin ücreti » Langland 1 1100 7 1 100 

» Grabschi, 
Rankin 2 600 7 1 200 



— 25 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Mütehassıs Olsner 
» Fauchi 
» Kari Weiner 

1 . VI . 1945 ten sayılmak üzer 

526 7 Ankara Fen Fakültesi Profesör 
yabancı profesörler üc
reti 

1 . IX . 1945 ten sayılmak üzer 

* Profesör 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 500 
1 260 
1 150 

e 7 ayltk kadro 

2 850 

e 4 aylık kadro 

1 1100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 

Toplam 

Tutarı 

500 
260 
150 

5 410 
7 

37 870 

1 700 
X 7 

11 900 . 

1 100 
X 4 

4 400 
7 aylık kadronun tutarı 11 900 
4 aylık kodranun tutarı 4 400 

526 8 Ankara Hukuk Faktil- Profesör 
tesinde çalıştırılacak Lektör 
yabancı uzmanlar üc
ret ve giderleri 

526 10 Ankara Tıp Fakültesi Profesör 
yabancı profesörleri 

2 750 
3 170 

3 1200 

Toplamı 

7 
7 

Toplam 

16 300 

10 500 
3 570 

14 070 

3 600 
X 4 

Toplam 14 400 



26 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

3238 sayıh kandımın (5) nci maddesine göre muhtelif vilâyetlerde çalıştırılmakta olan Eğitmenlere 
v&nüecek ücretlerle ilgili kadro cetvelidir 

536 2 ilk okullarla köy eğit- Eğitmen 
menler için » 

2 25 
22 22 

166 20 
8181 15 

7 
7 
7 
7 

60 42 [l] 
584 98 [1] 

4 116 80 [1] 
152 1J66 60 [1] 

8371 156 928 80 
X 7 

Toplam 1 098 501 60 

Me&eki VG{ Teknik Öğretim Merkez teşkilâtında çalışan ecnebi mütehassısların 1 . VI . 1945 tarihinden 
31 . XII . 1945 sonuna kadarki yedi aylık ücret kadrosudur 

543 2 Meslek ve teknik okul
ları açılması 

Mütehassıs Pol Banats 
» Riçi 
» Hillinger 
» Pol Hofman 

1 1901 
1 1121 
1 600 
1 550 

7 
7 
7 
7 

1 901 
1 121 

600 
550 

4 172 
X 7 

Toplam 29 204 

543 3 özel kanun gereğince 
yaptırılacak İstanbul 
Üniversitesi yapısı her 
türlü giderleri 

Teknik büro şefi (yük
sek mühendis veya yüksek 
mimar) (uzmanlık mevkii) 1 600 
Yüksek mühendis veya 
yüksek mimar (uzman
lık mevkii) 1 400 
Yüksek mühendis 1 300 
Dosya memuru 2(120) 240 

Toplam 

3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesine tâbi hizm&tUler 

Başsürveyyan 
Sürveyyan 

» 

1 400 
1 210 
1 170 

663 20 

443 30 
332 86 
276 88 

1 716 24 

443 30 
233 23 
195 23 

[1] 1 . VI . 1945 den 31 . XII . 1945 e 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d i 

— 27 — 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

Daktilo 1 100 lİp 35 

991 11 
1 716 24 

2 707 35 
X 7 

(4178 sayılı kanun hükümleri gereğince çocuk zammı alacaklardır.) 

Sürveyyan 2 210 
» 2 170 

Toplam 18 951 45 

466 46 
390 46 

X 
856 92 

5 

Olağanüstü zam 
Olağanüstü zam 

1 — Bu kadrolarda çalıştırılacaklara olağanüstü zam ile çocuk zammı verilecektir. 
2—r Bu kadrolar 1 . 8 . 1945 gününden muteberdir. 

4 284 60 
46 46 
50 46 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

569 Ankara Gençlik'Parkı Park müdürü 
Bahçıvan 

Hizmetliler 

irü 1 260 7 
1 120 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

1 820 
840 

2 660 
329 14 

2 989. 14 

Bui.kâdrolarda çalıştırılacaklara 4178 sayılı kanun gereğince olağanüstü zam ve çocuk zammı 
verilecektir. 



28 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

Şo§e ve Köpriiler Dairesi Başkanlığı 

564 1 Ücretler 

Merkez 

Yabancı uzman 

İller 

Yüksek mühendis (Yab.) 
» » » 

1 700 

1 600 
1 400 

7 

7 
. 7 

4 900 

4 200 
2 800 

Yapı ve İmar İsteri Dairesi Başkanlığı 

566 Kazı giderleri 

Yabancı uzman 
> » 

Tarih Kurumu 

Ressam (İhtisas mevkii) 
Topoğraf » » 

Biametlüer 

Fennî tesisatçı 
Fotoğrafçı 
Şoför 

1 1150 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

6 

700 
500 

170 
120 

260 
200 
140 

7 
7 
7 

Toplam 

7 
T 

7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

8 050 
4 900 
3 500 

28 350 

1 190 
840 

1 820 
1 400 
1 960 

7 210 
960 40 

8 170 40 

**m 

Bu kadrolarda çalıştırılacaklara 4178 ve 4598 sayılı kanup. gereğince olağanüstü zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

575 2 Demiryolları ve li- Malzeme grup âmiri 
manlar (Y. Müh.) 

Hekim 
. Hesap tahakkuk şefi 

1 500 
2 260 
2 260 

7 
7 
7 

3 500 
3 640 
3 640 



29 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

JETfemetffer 

Mühendis (Ecnebi) 
> » 

Sürveyyan 
> 
» 
» 

Sağlık sürveyyanı 
Puvantör 

> 
» 

Pansumanfcı 
> 

Kaloriferci 
Kayıt memuru 
Depo » 
Piş » 
Kayıt » 

> > 
» » 

Şoför 
» 
» 

Başkopyeci 
Kopyeci 

» muavini 
» » 

Muakkip 
> 

Santralci 

Sayı 
Beheri 
Lira K. 

1 600 
3 
8 

37 
30 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
5 

13 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 

500 
140 
120 
100 
85 

100 
120 
100 
85 

100 
85 

120 
140 
120 
120 
140 
120 
100 
140 
120 
100 
100 
86 
75 
60 
85 
75 

100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Tutarı 

4 200 
10 500 
7 840 

31 080 
21 000 

595 
700 
840 

1 400 
595 
700 
595 
840 
980 
840 

1 680 
980 

2 520 
1 400 
4 900 

10 920 
2 100 

700 
1 190 

525 
420 

1 785 
1 060 
1 400 

136 Toplam 125 055 
Olağanüstü zam 19 508 51 

Toplam 144 563 51 

Bu kadrolarda kullanılacaklara 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğine* fevkalâde zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

Merkez bürom 

575 8 Ereğli Limanı giderle- Yüksek mühendis 
ri Mühendis 

1 400 
1 300 
1 260 

2 800 
2 100 
1 



30 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

İBer 

Liman yapi bölge Mü. 
(Y. mühendis) 
Liman yapı kontrolörü 
(Y. mühendis) 
Doktor (İhtisas mevkii) 
Muamelât memuru 

Hiamettüer 

Kayıt memuru 
Depo memuru 
Sağlık sürveyyanı 
fflş memuru 
Bekçi 

Sayı 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

14 

Beheri 
Lira K. 

500 

260 
400 
170 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 

7 
7 
7 

120 7 
170 7 
100 7 
120 7 

60 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

Tutarı 

3 500 

1 820 
2 800 
1 190 

840 
1 190 

700 
840 

1 260 

80 860 
2 618 63 

23 478 63 

[1] 

[i l 

Bu kadrolarda kullanılacaklara .4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince fevkalâde zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

575 11 Trabzon Limanı yapma 
karşılık ve 'giderleri 

Merkez bürosu 

Yüksek mühendis 
Mühendis 

1 400 
1 300 
1 260 

2 800 
2 100 
1 820 

Tüer 

Liman yapı ve mmtaka 
Mü. (Y. Müh.) 
Liman yapı kontrolörü 
(Y. Müh.) 
Makina mühendisi (Y. 
mühendis) 
Doktor (İhtisas mevkii) 
Muamelât memuru 

1 500 

1 260 

1 300 
1 400 
1 170 

7 

7 

7 
7 
7 

3500 

1 820 

2 100 
2-800 
1 190 

[ i] 

[ i] 

[1] Lüzum hâsıl olunca merkezde kullanılmak üzere. 



— 31 
Uygulanan kadroya ilişkin/gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

HtenutfHUr 

Kayıt memuru 
Malzeme depo memuru 
Sağlık sürveyyanı 
Fiş memuru 
Bekçi 

Sayı 

15 

1 
1 
1 
1 
3 

Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

120 7 
170 7 
100 7 
120 7 

60 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam * 

Tutarı 

840 
1 190 

700 
840 

1 260 

22 960 
2 848 65 

25 808 65 

Bu kadrolarda çalıştırılacaklara :4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince fevkalâde zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

576 1-12 Yapı ve imar işleri Daktilo 

Muamelât ktsmt 

Î tasnif memuru 

1 
4 
1 
2 

120 7 
100 7 
75 7 

140 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

840 
2 800 

525 
1 960 

114 310 
16 917 67 

131 227 67 

Bu kadrolarda çalıştırılacaklara 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince olağanüstü zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

Kontrol kısmı 

Y. Mühendis, Y. Mimar 
Mütehassıs (İhtisas M.) 

» » 
» » 
» » 

Mühendis, mimar, fen 
memuru veya ressam 

» » 
» •» 

Fen memuru veya res 
sara 

2 
3 
1 
1 
1 

1 
2 
2 

2 

500 
400 
300 
260 
120 

300 
170 
120 

85 

7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

7 

7 000 
8 400 
2 100 
1 820 

840 

2 100 
2 380 
1 680 

1 190 



— 32 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

*" 

Beheri 
Görevin çeşidi Sayı Lira K. 

Tesisat Bü. Kalorifer 
teknisyeni (îhtısas mev
kii) 1 170 
Elektrik teknisyeni (îh
tısas mevkii) 1 210 

Himne&lüer 

Fennî tesisatçı ve sürveyyanlan : 
Fennî tesisatçı 2 400 

» » 2 400 
» » 5 300 
» » 5 210 

Tesisat sürveyyanı 3 170 
Sürveyyan 4 140 

» 10 120 
* 35 100 

• » 10 85 
» 5 75 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 

7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

576 11 Ankara Doğum ve Nı- Kontrol mimar muavini 
saiye Kiliniği yapımı (îhtısas mevkii) 1 260 

Tutan 

1 190 

1 470 

5 600 
5 600 

10 500 
7 350 
3 570 
3 920 
8 400 

24 500 
5 950 
2 625 

1 820 

Hizmetliler 

îdare memuru 
Ambar memuru 
Bekçi 

1 
1 
3 

170 7 
120 7 
75 7 

Toplanı 
Olağanüstü zam 

1 190 
840 

1 575 

5 425 
814 

Genel toplam 6 239 24 

Trabzon Numune Hastanesi yapımı 

Makinist 
Elektrikçi 
Sürveyyan 

» 
Bekçi 

1 
1 
1 
1 
.4 

170 
170 
150 
100 
30 

7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

1 190 
1 190 
1 050 

700 
840 

4 970 
823 76 

5 793 76 



33 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün Tutarı 

Bu kadrolarda çalıştırılacaklara 4598 ve 4178 
çocuk zammı verilecektir. 

sayılı kanunlar gereğince olağanüstü zam ve 

Şosû've Köprüler Dairesi Başkanlığı 

577 2 Şose ve köprüler yap
ma karşılığı giderleri 

Kontrol şefi (Y. Müh.) 2 300 7 
Mesul muhasip 1 210 7 
Veznedar 1 140 7 
Hesap memura 1 120 7 

4 200 
1 470 

980 
840 

f 1 

Hizmetliler 

Teknisyen 
Ambar memuru, mute
met, teslimalma ve gön-

1 400 2 800 

derme memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ambar memuru 
» » 
3 » 

» » 
» » 
» mutemedi 
» memur muavni 

Mutemet 
Teslimalma ve gönderme 
memuru 

> » 
» » 
» » 

Gönderme memuru 
Kayrt ve xdosya memuru 

» » 
» » 

Kayıt ve gönderme 
Teksir memuru 
Malzeme kayıt memuru 
Marangoz ve dökümcü 
demirci 
Daktilo ve kayıt Me. . 

» » » 
» » » 
» dosya » 

2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

. 2 

3 
1 
6 
1 
5 

210 
170 
120 
100 

85 
170 
150 
140 
120 . 
100 

'120 
100 
140 

210 
170 
140 
120 
100 
140 
120 
100 
85 

120 
120 

100 
120 
100 

85 
100 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

• • 7 • 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 

2 940 
1 190 

840 
2 100 

595 
1 190 
1 050 
2 940 

840 
700 
840 
700 
980 

1 470 
3 570 
2 940 
4 200 
2 100 
1 960 

840 
700 
595 
840 

1 680 

2 100 
840 

4 200 
595 

3 500 



— 3* — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

Baştamirci 
Tamimi 
Tesviyeci 
Mütehassıs makinist 
Makinist ve usta işçi 

» muavini 
» » 

Şoför 
» 
» 

Şoför muavini 
Tamirci ve şoför 

» » 
» » 

Başpuvantör 
Sürveyyan ve puvantör 

» » 
» » 
» » 
» » 

Hademe ve bekçi 
» » 

Ambar bekçisi 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 260 
2 170 
2 120 
1 260 
2 .120 
1 85 
2 75 
9 140 

13 120 
9 100 
1 60 
3 140 

12 120 
6 100 
1 170 
9 120 

31 100 
12 85 
18 75 

5 60 
12 60 
17 50 
1 85 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 

•7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Tutarı 

1 820 
2 380 
1 680 
1 820 
1 680 

595 
1 050 
8 820 

10 920 
6 300 

420 
2 940 

10 080 
4 200 
1 190 
7 560 

21 700 
7 140 
9 450 
2 100 
5 040 
5 950 

595 

233 7500 Toplam 17475500 
Olağanüstü zam 2884182 

Genel toplam 20359682 

Bu kadrolarda kullanılacaklara 4178 ve 4598 saydı kanunlar gereğince fevkalâde zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

578 3 İşletme giderleri .Mühendis'veya fen Me. 
Fennî tesisatçı 
(lönderme memuru 
Basbahoıvan 

» yardımcısı 
Bahçıvan 

» 
» yardımcısı 

Telörgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanal cı 

1 
1 
.1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

300 
210 
120 
280 
130 
100 
85 
60 
70 
60 
70 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

2 100 
1 470 

840 
1 960 

910 
1 400 

595 
420 
980 
840 

1 470 

[1] İhtisas mevkii 



- 3 5 -
Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d i 

• 

gider 

Görevin <, 

Savakeı 
» 

Kanal vo seddı 
» 

Fotoğrafçı ve 
Kaloriferci ve 
Snntıralcı 
Marangoz 
Makinist 
Kvvak dağı t a i] 
Başodacı 
Odacı 

» 
Ooce bekçisi 

» » 
Kap re ı 
Şot'öi' 

» 

jcşidi 

e bekçisi 
» 

maket çi 
elekl rikçi 

ı 

Sayı 

17 
24 
24 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
o 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

60 
50 
60 
50 

210 
150 ' 
150 
140 
140 

60 
75, 
50 
45 
50 
45 
50 

120 
100 

Hiamet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 N 

7 
7 
7 
7 
7 

Tutarı 

6 300 
5 1)50 

10 080 
8 400 
1 470 
1 050 
1 050 

980 
980 
420 
525 

1 050 
630 
350 
315 
350 
840 
700 

Toplam 54 425 
Olağanüstü zam 9 919 

Genel toplam 64 344 

578 5 Meriç su işleri Şube müdürü (Y. Müh.) 
Ressam 

Hizmetliler 

Şoför 
Odacı 

1 
1 

1 
1 

400 
170 

7 
7 

85 7 
45 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

2 800 [1] 
1 190 [1] 

595 
315 

4 900 
659 26 

5 559 26 

Bu kadrolarda kullanılacaklara 4178 ve 4598 saydı kanunlar gereğince fevkalâde zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

[1] İhtisas mevkii 



3 6 -
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

578 10 3132, 4100, 4049 sayılı 
kanunlar gereğince ya- Odacı 
pılacak su işleri gider
leri 

Görevin çeşidi 

Şoför 
Odacı 

» 

Sayı 

10 
2 

17 

Beheri 
Lira K. 

85 
50 
45 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Tutarî 

5 950 
700 

5 355 

146 312 18 
21 162 96 

Genel toplam 167 475 14 

Bu kadroda çalıştırılacaklara 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince fevkalâde zamla çocuk 
zamları verilecektir. 

İşletme müdürü (Y. Müh.) 1 400 
» mühendisi » 1 210 
» » » 8 170 
» » » 1 170 
» » » 8 170 

Tetkik ve tahakkuk Me. 2 170 

Yabancı Uzmanlar ve, Mühendisler 

Mütehassıs Müh. (Ecnohi) 1 2.906,74 
Jeolog (Ecnebi) 1 700 

Hizmetliler 

Gönderme ve teslim alma 

17 
7 

2 800 
1 470 
8 520 
1 190 
6 720 
2 380 

20 347 18 
4 900 

[1] 
[1] 

memuru 
» » » 

İdare memuru 
Mesaha memuriı 
Ambar memuru 

» » 
» » 
» » 

Daktilo 
5> 

» 
Sürveyyan / 

» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
1 
4 
2 

10 
29 
32 

4 

170 
120 
170 
100 
120 
100 

85 
75 

120 
85 
75 

120 
100 

85 
75 
65 

7 
7 
7 
7' 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 4 

1 190 
840 

1 190 
700 
840 

3 500 
1 785 
2 625 
5 040 

595 
2 100 
1 680 
7 000 

17 255 
16 800 

1 820 

[1] İhtisas mevkii. 



Uygulanan kadroya ilişkin 
tertibinin 

B. M. A d ı 

gider 

580 Atatürk Anıtı yapımı 

~ 3 ? -

Görevin çeşidi 

Fidanlık memuru 
» » 

Başmakinst 
Makinist 

» 
Şoför 

» 
» 

Kontrol şefi Y. Müh. ve
ya Y. Mi. (İhtisas M.) 
Y. Müh. veya Y. Mi. 
(İhtisas mevkii) 

HitmetUler 

Sürveyyan 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

10 

1 

2 
4 
2 

Beheri 
Lira K. 

210 
100 
260 
210 
120 
150 
120 
100 

1 400 

400 

140 
120 
100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
1" 

r 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 

7 

7 
7 
7 

Tutarı 

1 470 
700 

1 820 
2 940 

,840 
1 050 
4 200 
7 000 

2 800 

2 800 

1 960 
3 360 
1 400 

10 Toplam 12 320 
Olağanüstü zam 1 692 88 

Genel toplam 14 012 88 

Bu kadroda çalıştırılacaklara 4178 ve 4598 sayılı 
çocuk zammı verilecektir. 

kanunlar gereğince olağanüstü zam ve 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

1945 yûı yedi ayhk Ekonomi Bakanlığı bütçesi un (E) cetveline dâkü 587 inci bolümün ikinci 
maddesine konulan geçici hizmetliler ödeneğinden aylıktan verümek ve 1 . 6 . 1945 den 31 . 12 . 1945 

sonuna kadar muteber olmak üzere 4 ad e d fiş memuruna ait kadro 

587 2 Geçici hizmetliler ücre- Fiş memuru 
ti * » 

1 
1 
2 

100 
75 
60 

7 
7 
7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

700 
525 
840 

2 065 
413 42 

Genel toplam 2 478 42 



— n. 
İ yanlanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
P>. AL. A d r Görevin cesidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Savı Lira K. Av Cün Tutarı 

Bu kadrodaki geçici hizmetliler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzumu halinde ÎUcr teşkilatında 
dahi çalıştırılabileceklerdir. 

1945 yılı yedi aylık Ekonomi Bakanlığı bütçesinin (E) cetveline dâhil giderlerin 601 inoi bölü
müne sanat modelleri satın alınması dağıtılması giderleri adi ile konan ödenekten aylklan venlmek 
ve 1 . 6 . 1945 den 31 . 12 . 1945 sonuna kadar muteber olmak üzere memur ve ustalara ait kadro 

G01 Sanat modelleri satın- Küçük sanatlar tesisat 
alınması, dağıtılması ve inşaat takip Me. 
giderleri Kooperatifler takip Me. 

Bölge tezgâh » » 
» » » » 

Modelci 
Başusta 
Şof usla 
fTsta. 

1 
1 
2 
2 
1 
6 

.İT) 
S 

400 
300 
210 
170 
140 
140 
120 
100 

Oh 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 
ığanüstü zam 

2 800 
2 100 
2 940 
2 380 
980 

5 880 
12 600 
r> ooo 
35 280 
5 279 47 

Genel toplam 40 559 47 

Bu kadroda geçici hizmetliler İller emrinde çalıştırıldıkları gibi lüzumu halinde Merkezde dahi 
çalıştırılabileceklerdir. 

Ekonomi Bakanlığı İş Dairesi Başkanlığına bağlı işçi sigortaları hazırlık teşkilâtı daktilolarının ha
ziran 1945 ayma ait bir aylk kadrosu 

604 İşçi sigorta idaresi gi- Daktilo müsevit 
derleriyle 3008 sayılı Daktilo 
kanunun 89 ncu mad- » 
desinin uygulama gi- > 
deri * 

1 120 
1 100 
1 85 
1 75 
7 60 

120 
100 

85 
75 

420 

11 Toplam 800 
Olağanüstü zam 156 61 

Genel toplam 956 61 

1 — Bu kadroya dâhil daktilolar merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzum görülecek bölgelerdeki 
Ekonomi Müdürlükleri teşkilâtında dahi çalıştırılabilirler. 

2 — Bu kadro, Haziran 1945 ayı için muteberdir. 



— 30.— 
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süreni 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1945 yûı yedi aylık Ekonomi Bakarifoğı bütçesinin (E) cetveline dâiıil 607 inci bölümün 1 inci mad
desine konan yabancı uzmanlar, tercümanlar ve memurlar ödeneğinden aıjlığı verilmek ve 1 . 6 .1945 
tanhinden 31 . 12 . 1945 tarihine kadar muteber olmak üzere 210 lira ücretli bir tercümana ait 

kadro 

607 1 Ücret Tercüman 1 210 7 1 470 
Olağanüstü zam 162 61 

Toplam 1 632 61 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Adana Trahom Mücadele Başkanhğmda kurs görecek tabiplere ait kadro 

629 1 Trahom ile savaş genel Trahom savaşı Staj tab. 10 1200 4 4 800 
giderleri Tramım savaşı sağlık me-

' mum (*) 10 500 4 2 000 
Trahom savaşı hasta ilâç-
layıcısı (.*) 50 2000 7 14 000 

Toplam 20 800 
Olağanüstü zam 4 645 40 

Genel toplam 25 445 40 

Goeuk zammından istifade edeceklerdir. 

istanbul Gureba Hastanesinde kurs görecek olan stajiyer tabiplere ait kadro 

630 1 Zührevi hastalıklarla Frengi savaşı stajiyer tabibi 6 120 6 4 320 
savaş genel giderleri Olağanüstü zam 663 84 

Toplam 4 983 84 

Gocuk zammından istifade ettirilecektir. 

(*) 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre ücret alırlar. 



— 40 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri «üresi 
B. M. A d ı Görevin geçidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Eefik Sa/ydam Merkez Hıfztssıhha müessesesinde istihdam edilecek müstahdemlere ait kadro 

634 1 Refik Saydam Merkez Birinci smıf lâboratuvar 
Hrfzıssıhha Müessesesi teknisyeni (•) 20 60 7 8 400 
ve Hıfzıssıhha Okulu Olağanüstü zam 1 751 40 

Toplam 10 151 40 

Çocuk zammından da istifade ettirilecektir. 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

642 1 Ücret -Refik Saydam Mer. Hıf. 
Müessesesi : 
Serum ve aşı Şub. Mü
dürü (Mütehassıs) 
Biyoloji imalât ve Tet. 
Ş. Md. (Mütehassıs) 
Ankara Numune Hast. 
Opr. 
Ankara Numune Hast. 
çocuk Has. mütehassısı 
Ankara Numune Hast. 
deri ve tenasül hastalık
ları mütehassısı 
Ankara Numune Hast. 
fizyoterapi mütehassısı 

1 130?» 

1 1303 

1 1150 

1 1150 

1 1150 

1 1150 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Toplam 

9 121 

9 121 

8 050 

8 050 

8 050 

8 050 

50 442 
—, —— 

Ankara Numune Hastanesi Şef MaMnist ve âtetler yabancı uzmanının 1.6.1945 den 31.12.1945 e 
kadarki kadrosu 

Ankara Numune Hast. 
şef makinist ve âletler 
uzmanı 1 350 7 2 450 

Sıtma ile olağanüstü savaş yapılmasına dair olan 4707 sayılı kanuna istinaden istihdam edilecek 
memur ve müstahdemin kadrosu t •*<.*-

646 A Olağanüstü sıtma sa- Merkez teşkilâtı : 
va§ı genel giderleri Sıtma savaşı genel baş

kanı 1 600 7 4 200 

(*) 3656 sayıh kanunun 19 uncu maddesine göre ücret veıîlir. 



41 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Sıtma savaşı genel baş
kan muavini 
Yüksek mühendis 
Kalem şefi 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Muamelât memuru 
İstatistik memuru 
Kâtip 
Kayıt memuru 
Daktilo 

» 
Şoför 
Hademe 

Sayı 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

Beheri 
Lira K. 

500 
600 
210 
140 
120 
120 
120 
100 
100 
100 
85 

150 
60 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7" 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

1 

Tutarı 

3 500 
21 000 

1 470 
980 
840 
840 
840 
700 
700 
700 
595 

.2 100 
1 260 

Sıtma ilâç ve malzeme 
sevk memuru 
Vilâyetler teşkilâtı : 
Sıtma savaş başkanı 
Mühendis veya fen Me. 
Savaş başkanlık kâtibi 
Sıtma savaş tabibi 

Sıtma Sav. Sağl. Koru
yucusu 

Sıtma Sav. Hademesi 
Sayyar hastane tabibi 

» » kâtibi 
Seyyar hastane koruyu
cusu 
Seyyar hastane aşçısı 

» » hademesi 
Şoför 

1 120 

14 400 
10 300 
25 120 
80 300 
60 260 
75 210 

600 120 
500 100 
14 50 
12 300 
12 120 

24 100 
12 80 
24 50 
68 150 

840 

39 200 
21 000 
21 000 
168 000 
109 200 
110 250 

504 000 
350 000 
4 900 
25 200 
10 080 

16 800 
6 720 
8 400 
71 400 

1 506 715 

Beyanı 
Lira K. 

1 506 715 
225 035 

00 7 aylık ücret tutarı 
44 7 aylık olağanüstü zam tutarı 

1 731 750 44 Toplam 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d i Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

1 — Bu kadrolara müsteniden istihdam edilecek diğer bütün memurlara ilk tâyin ve tahville
rinde Harcırah Kararnamesine göre yalnız zâti harcırahları ve mıntakaları dâhilinde vazifeten ya
pacakları seyahatlarda yalnız hakikî nakil vasıtası bedelleri ödenir. 

2 — Bu kadrolara müsteniden istihdam edileceklerin ücretleri 4178 sayılı kanunun 1 nci mad
desine göre fevkalâde zamları ile birlikte verilir. 

3 — Bu kadrolarda müstahdem bulunanlar hiçbir suretle başka bir vazifede kullanılamazlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

673 1 Öğretmen ücreti Öğretmen 
» 

10 75 6 
1 30 6 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

4 500 
180 

4 680 
918 90 

5 598 90 

Bu kadrolar 1 . 6 . 1945 - 30 . 7 . 1945 ile 1 . 9 . 1945 - 31 . 1.2 . 1945 günlerinde muteberdir. 

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL K. 

702 1 Öğretmen ücretleri Öğretin en 
» 
» 
» 

2 
7 
2 
2 

85 
75 
50 
25 

6 
6 
6 
6 

Toplam 
Olağanüstü zam 

Genel toplam 

1 020 
3 150 

600 
300 

5 070 
1 003 26 

6 073 26 

Bu kadrolar 1 . 6 . 1945, 31 . 7 . 1945 ile 1 . 9 , 1945, 31 . 12 . 1945 günlerinde muteberdir. 



ıTygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— 43 — 

Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Av Gün Tutarı 

TARIM BAKANLIĞI 

Tablo 2. (3656 sayılı kanunun İ9uncu maddesine tâbi hizmetliler) 

725 1 Tarımsal 
giderleri 

savaş genel Mücadele makine tamircisi 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 

Mücadele baştakipçisi 
» » 
» » 
» » 
» » 

Evrak dağıtıcı 
Hademe 
Ambar koruyucusu 

i 1 
1 
1 
2 
1 
3 
8 

48 
;29 

1 
1 
3 

99 

150 
140 
120 
100 
120. 
100 
85 
75 
60 
60 
30 
85 

7 
7 
7 
7 

- 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplar 

1 210 09 
1 129 73 

969 08 
1 670 90 

969 08 
2 506 35 
5 687 36 

30 135 84 
14 593 67 

503 23 
253 75 

2 132 76 

ti 61 761 84 

4£78 «ayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

725 

Tablo 2. (3656 sayılı kanunun 19 

2 Merkez savaş enstitüsü 
ve savaş istasyonları 

-

Hazırlayıcı 
Şoför 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Bekçi 
Yıetiştirici 
Hademe 
İŞÇİ 

uncu maddesine tâbi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

75 
100 

50 
60 
50 
50 
75 
50 
50 

hizmetliler) 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

627 83 
835 45 
840 28 
503 23 
420 14 
420 14 
627 83 

1 960 42 
840 28 

13 Toplanı 7 075 60 

$fc7£ «ayılı kanuna göre çocuk -zammı alacaklardır. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

(3656 sayüı kanunun 19 ncu maddesine görü hizmetliler 

726 1 Tarla tarımı genel gi- Yonca yetiştirme usta-
derleri basısı 

Ambarcı 
1 140 
2 100 

1 129 73 
1 670 90 

Toplam 2 800 63 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

TaUo 2. 

Bahçe tarım işi 
kurumları 

.. 

(3656 sayüı kanunun 19 uncu maddesine tâbi 

eri ve Şoför ve makinist 
» » 

Yetiştirici 
» 

Yetiştirici yamağı 
» » 

Takipçi 
Yanaşma 

» 
Merkezde daktilo 

» çay işleri orga
nizatörü 
Yetiştirici 

» yamağı 

^. 

3 
5 
5 

25 
25 
25 
15 
50 
70 

1 

1 
1 
1 

227 

120 
100 
100 
85 
60 
50 
50 
60 
50 

100 

400 
120 

75 

hizmetliler) 

7 
7 . . 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

Toplam 

2 907 24 
4 177 25 
4 177 25 

17 773 
12 580 75 
10 503 50 
6 302 10 

25 161 50 
29 409 80 

835 45 

3 103 10 
969 08 
627 83 

118 527 85 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 sayüı kanunun 19 uncu maddesine tâbi hizmetliler) 

729 1 Kauçuk bitkileri genel 
giderleri 

Kauçuk imalâthanesi 
ustabaşısı 1 210 7 
Lâstik imalât ustası 1 210 7 
Ebonit ustabaşısı 1 210 7 
Makinist 1 120 7 
Tamirane ustabaşısı 1 120 7 
Çiftçibaşı 1 75 7 
Bekçi 1 50 7 
Hademe 2 40 7 
Ajabarct 1 100 ? 

632 61 
632 61 
632 61 
969 08 
969 08 
627 83 
420 14 
674 10 
835 45 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutan 

Lâstik kalıpçısı usta-
başısı 1 210 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

11 

1 632 61 

Toplam 11 026 12 

nel giderleri 

kanunun 19 uncu 

Siteno daktilo 
Daktilo 

» 
» 
» 

Marangoz 
Hademe 

» 
Gardiyan 

» 
Başklinikçi 
Daktilo 
Ambar hademesi 
Bekçi 
Kapıcı 
Başetüvcü 
Hademe 

1 • » • , . ' S 

maddesine i 

1 
2 
3 
2 

10 
1 
1 
2 

40 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

83 

\âbi hizmetliler) 

120 
100 
85 
60 
60 
85 
60 
45 
40 
35 

300 
100 

50 
60 
60 

260 
50 

7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Toplam 

969 08 
1 670 90 
2 132 76 
1 006 46 
3 594 50 

710 92 
503 23 
761 32 

9 630 00 
2 111 00 
1 664 30 

596 75 
300 10 
359 45 
359 45 

1 442 90 
1 500 50 

29 313 62 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaHardır. 

(3656 saydı kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tabi hizmetliler) 

732 2 Bakteriyoloji ve serum Başlâborant 
kurumları ve lâboratu* Hademe 
varları Seyis 

Gece bekçisi 
Arabacı 
Hademe 
Doktor (*) 

1 
2 
1 
1 

85 
75 
75 
60 

5 
5 ' 
5 
5 

507 80 
896 90 
448 45 
359 45 

1 75 
7 45 
1 210 

448 45 
1 903 30 
1 166 15 

f V t t t t «ifrit fentte» hMkümUrine ttitiit\ 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d i 

46 

Görevin çeşidi 

Basserumcıı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Savı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1.5 

1 210 1 166 15 

Toplam 6 896 65 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 saydı kanunun 19 uncu n addesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

Merkez teşkilâtı 

733 1 Aygır depoları Fennî tesisatçı 
Dcsinatör 
Daktilo 
Fennî tesisatçı 
Sürveyyan 

Taşra teşkilâtı 

Antrenör yamağı 
Basbinici 
Binici 

» 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

13 
40 

60 

400 
260 
100 
350 
300 

60 
75 
50 
40 

7 
7 
7 
5 
5 

7 
7 
7 
7 

Toplam 

3 103 10 
2 020 06 

835 45 
1 940 75 
1 664 30 

503 23 
627 83 

5 461 82 
13 482 

29 638 54 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 saydı kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

733 3 Sığır ıslah ve yetiştir
me işleri kurumları 

İdare memuru 
Ambar memuru 
Başbakıcı 

» 
» 

Basçoban 
» 
» 

Başbakıcı 
Bakıcı 

» 
» 
» 

yardımcısı 

2 
3 
1 
3 
3 
4 

.2 
2 
6 

26 
24 
85 
10 

85 
85 

140 
120 
100 

85 
85 
60 
50 
40 
40 
30 
30 

7 
5 
7 
7 
5 
7 
5 
7 
7 
7 
5 
7 
5 

1 421 84 
1 523 40 
1 129 73 
2 907 24 
1 790 25 
2 848 68 
1 015 60 
1 006 48 
2 520 84 
8 763 30 
5 778 
8 881 25 
1 812 50 
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Uygulanan kadroya ilüşfem gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Çiftçibaşı 

Beheri 
Sayrı Lira K. 

1 120 
1 170 

123 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

5 
5 

Toplam 

Tutarı 

692 20 
976 15 

43 062 44 

4İ78 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

Merkez teşküâtî 

734 lr Merinos işleri genel gi- Daktilo 
ctaAeri 

2 85 1 421 84 

Bölgeler 

Şoför 
Daktilo 
Atlı gardiyan 
Arabacı 
Hademe 

» 
Daktilo 
Başmakinist 
Atölye şefi (Ustabaşı) 
Dülger 
Marangoz 
Ziraat makinisti 
Araba tamircisi 
Saraç 
Kâhya 
Ziraat kâhya yardımcısı 
Nalbant 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kantarcı 
Aralbaeıbaşı 
Korucu 

»* -
Kalfa 

> 
Telefoncu 
Arabacı 
Arabacı 
Ziraat makinist yardım*-

1 
1 

12 
6 
3 
3 
2. 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
4 

100 
75 
60 
60 
40 
30 
60 

120 
170 
100 
100 

75 
7 5 . 
75 
75 
50-
75 

100 
60 
50 
50 
50 
35 
60 
50 
50 
35 
40 

7 
7 
7 
T 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

835 45 
627 83 

6 038 76* 
3 019 38 
1 011 15 

761 25 
1 006 46 

969 08 
976 15 
835 45 
835 45 

1 883 49 
627 83 
627 83 

1 255 G6 
420 14 
627 83 
835 45 
503 23 
420 14 
420 14 
840 28 
295 54 
503 23 

2 520 84 
420 14 
295 54 

1 348 20 

CISl 2 40 674 10 
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Uygulanan 

B. M. 

L kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

A d i Görevin çeşidi 

Ahırcı 
Keçeci 
Ziraat amelesi (Çiftçi) 

» » » 
Hademe 

» 
Çoban 

> 
» 

Araba tamircisi yamağı 
> » yardımcısı 

Ahırcı 
Hademe 
Sağımcı 
Döl çobanı 

Sayı 

1 
1 

20 
10 
2 
1 

14 
12 
4 
1 
1 
1 
4 
6 
6 

149 

Beheri 
Lira K. 

40 
40 
40 
35 
35 
30 
45 
40 
35 
40 
30 
30 
30 
40 
40 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
3 
2 

Toplam 

Tutarı 

337 05 
337 05 

6 741 00 
2 955 40 

591 08 
263 75 

5 329 24 
4 044 60 
1 182 16 

337 05 
253 75 
253 75 

1 015 00 
866 70 
577 80 

57 933 24 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 say üt kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

735 2 Teknik tarım okulları Fenni tesisatçı 
» » 

Desinatör 
Daktilo 

4 
2 
2 
1 

9 

400 
350 
140 
120 

7 
7 
7 
7 

Toplam 

12 412 40 
5 434 10 
2 259 46 

969 08 

21 075 04 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

735 4 Tarım aletleri ve ma- Atelye şefi (Memur) 
kineleri uzmanlık oku
lu ve makinist okulları 

1 120 

(3656 saydı kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

(3656 sayik kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

969 08 

Sürekli işçi 
Odacı 
Aşçı 
Doğramacı 
Elektrik kaynak ustası 
Torna ustası 
Montajcı 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

30 
30 
60 
85 
85 
85 
85 

7 
7 
7 . 
7 
7 
7 
7 

761 25 
507 50 
503 23 
710 92 
710 92 
710 92 

1 421 84 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı . Görevin 

Tamirci 
Çamaşırcı 
Dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Yetiştirici 

çeşidi 
Beheri 

Sayı Lira K. 

1 '85 
1 30 
1 40 
1 40 
1 40 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 

Tutan 

710 92 
253 75 
337 05 
337 05 
337 05 

17 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

Toplam 8 271 48 

735 6 Tarımsal muhasebe 
kursu 

(3656 sayifa kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

Uzman öğretmen (Memur) 6 100 7 5 012 70 

(3656 say^t kanunun 19 uncu v addesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

735 7 Hayvan sağlık memur- İdare memuru 
lan ve nalbant okulları Aşçı yardımcısı 

Çamaşırcı 
Sofracıbaşı 
Yatakhane hademesi 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 sayik kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

736 10 Enstitü lâboratuvarla-
ri ve tatbikat bahçeleri 
malzeme ve işletme gi
derleri 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

140 
50 
75 
85 

.50 

5 
5 
5 
5 
5 

Toplam 

906 95 
301 10 
448 45 
507 80 
301 10 

2 365 40 

Kesim işleri şefi (Memur) 
Atölyeler şefi (Memur) 
Godezi uzman öğretmen 
(Memur) 
Botanik bahçesi uzmanı 
(Memur) 
Tercüman (Memur) 

1 
1 

1 

1 
2 

170 • 
170 

400 

260 
170 

5 .. 
7 •• 

7 

7 
7 

unun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

Meyveci uzmanı 
Dekanlık ayırmanı 
Ayarcı 
Hangarcı 
Resim ve modelci 
Cetvel dizicisi 

» » 
înekçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

100 
100 
60 
30 

170 
120 
120 
140 

7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
7 

1( 086 15 
1 520 61 

3 313 10 

2 174 06 
3 041 22 

835 45 
835 45 
507 57 
253 75 
390 46 
396 08 

1 938 16 
1 259 46 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin. Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Sağıcıbaşı 
Sağıcı 

Sayı 

2 
10 
10 

Lira K. 

120 
100 
85 

Ay 

7 
7 
7 

1 938 16 
8 354 50 
7 109 20 

39 Toplam 36 526 38 

4178 sayılı kantına göre çocuk zammı alacaklardır. 

(3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

736 12 Başka giderler Müze uzmanı (Memur) 1 300 2 725 72 

(3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulanlar) 

738 Yazı, tercüme, yayım Müze uzmanı (Memur) 1 300 5 1 814 30 
ve propaganda işleri 

(3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

Sine ve foto uzmanı 
Desinatör 
Filmotek memuru 
Filim koruyucusu 
Kitap, ambar ye yolla
ma memuru 

1 
1 
1 
1 

1 

6 

300 
210 
140 

50 

100 

7 
7 
7 
7 

7 

Toplam 

2 330 02 
1 632 61 
1 129 73 

422 94 

835 45 

6 350 75 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 
743 1 Yabancı uzman ve ter- Yerli tercüman (Memur) 1 300 

cümanları ücreti » » » 1 210 

Enstitü 

Yerli tercüman (Memur) 1 260 
» » » 2 170 

Yabancı profesör 3 1000 

7 
7 

7 
7 
3 

2 540 02 
1 786 61 

2 174 06 
3 041 22 
9 000 

Toplam 17 541 91 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

— 51 — 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

' "-İŞ* 

(3656 saydı kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine tâbi hizmetliler) 

751 1 Koy etütleri işleri ge- Aynlama memuru 
nel giderleri » > 

3 
5 
7 

15 

4178 sayılı kanuna göre çocuk zammı alacaklardır. 

ULAŞTIEMA BAKANLIĞI 

85 
75 
60 

2 132 76 
3 139 15 
3 552 99 

Toplam 8 824 90 

1945 maU yiUnda Liman İdarelerinin deniz taşıtlarında çalıştırılacak muvakkat hizmetlilere ait 
kadro 

779 1 Liman idarelerinin de
niz taşıtları satınalma 
yaptırma, işletme, o-
narma, bakım, kızağa 
Sektirme giderleriyle 
kızak karşılıkları 

Yüksek Denin Ticaret Mektebi ile bu mektebin tatbikat gemüerinde çakftırılacak memur, mual
lim ve hizmetlilerin 1945 malî yılı (E) cetveli kadrosu 

780 1 Genel giderler 

Deniz şoförü 
» » 

Gemici 
Bekçi 

2 
1 
6 
2 

11 

80 
75 
40 
40 

7 
7 
7 
7 

Toplam 

1 339 
628 

2 023 
674 

4 664 

[il 
[i] 
U] 
[i] 

Tatbikat gemicisi muallimi 
Dahiliye müdürü 
Muamelât şefi 
Gemi levazım memuru 
Serdümen 
Makine lostromosu 
Tayfa 
Yağcı 
Ateşçi 
Hastabakıcı 
Kamarot 
Lokantacı 

5 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
4 
1 
1 
2 

170 
210 
140 
100 
75 
85 
60 
70 
65 
50 
70 
50 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

6 833 
1 633 
1 130 

836 
1 256 

711 
4 529 

587 
2 179 

420 
587 
840 

[1] 
[1] 
[i] 
W 
[i] 
[D 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 

1(1] 1 . 6 .1945 den itibaren 



52 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

781 Devlet Başkanlığı de-
niz taşıtlarının her tür
lü yaptırma satmalına 
ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri için 
Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme 
nel Müdürlüğüne 

Ge-

Görevin çeşidi 

Tatbikat gemisi aşçısı 
» » » 

Kayıkhaneci 
Berber 
Bahçıvan 
Terzi ve ütücü 
Marangoz 
Daktilo 

Savarona yatı 

Kaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Tabip 
Güverte lostromosu 
Marangoz 
Dümenci 
Gemici 
Motorcu 
Başmakinist 
İkinci makinist 
Üçüncü » 
Dördüncü •» 
Buz makinisti 
Tornacı ustası 
Borucu » 
Makine lostromosu 
Kazan » 
Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Elektrik mühendisi 
Başelektrikçi 
Elektrikçi 

» 
Telsizci ve işaretçi 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

16 
2 
1 

-ı 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

10 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

Beheri 
Lira K. 

100 
80 

120 
60 
75 
60 
75 
75 

400 
210 
170 
120 
260 
120 
120 

85 
75 

120 
400 
210 
210 
170 
170 
120 
120 
120 
120 
85 
75 
60 

400 
210 
140 
120 
170 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Toplam 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Tutarı 

836 
669 
969 
504 
628 
504 
628 
628 

26 907 

3 104 
1 633 
1 367 

969 
2 020 

969 
969 

2 844 
10 046 
1 938 
3 104 
1 633 
1 633 
2 734 
1 367 

969 
969 
969 

1 938 
4 266 
6 279 
1 510 
3 104 
1 633 
1[130 

969 
2 734 

[1] 
[1] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[ i ] 
[11 

[2] 
[2] 
[21 
[2] 
12] 

[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
[2] 
12] 
12]; 
[3] 
[2] 
[2] 
[2] 
L2J 

[1] 1 . 6 . 1945 den 
[2] Bu görev 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine dâhildir. 
[3] İhtisas yeridir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

; - • : 

' 

• 

-* 

• -

Görevin çeşidi 

Metrdotel 
Kamara memuru 
Başkamarot 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
» 

Başaşçı 
Aşçı 
Ekmekçi 
Çamaşırcı 
Ütücü 

Ertuğrvl yatı 

Kaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü kaptan 
Güverte lostromosu 
Motorcu 
Dümenci 
Gemici 
Başmakinist 
ikinci makinist 
Üçüncü makinist 
Telsizci ve işaretçi 
Elektrikçi 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamara memuru 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
> 

Aşçı _ 
> yamağı 

Acar motoru 

Deniz şoförü 
> » 

Usta gemici 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 210 
1 140 
1 100 
1 100 
2 80 
6 70 
4 60 
1 120 
1 80 
1 70 
2 60 
1 60 

1 800 
1 170 
1 140 
1 100 
1 100 
2 85 
5 75 
1 260 
1 170 
1 140 
1 140 
1 140 
1 100 
8 85 
3 75 
3 55 
1 120 
1 100 
1 80 
1 70 
2 60 
1 100 
1 45 

2 170 
1 120 
1 85 

Hlzmtt 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

, - • • • • i 

7 
7 
7 
7 
7' 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7* 

7 
7 
7 

Tutan 

1 633 
İ 130 

836 
836 

1 339 
3 518 
2 013 

969 
670 
587 

1 007 
508 

2 330 
1 367 
1 130 

836 
836 

1 422 
3 139 
2 020 
1 367 
1 180 
1 180 
1 180 

836 
2 183 
1 884 
1 385 

969 
836 
670 
587 

1 007 
836 
379 

2 734 
' 969 

711 

[1] 
[13 
[13 
[i] 
[i] 
[i] 
[13 
[13 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 

[i] 
[i] 
[i] 
[i] 

[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[i] 
[13 
[i] 
[i] 

[i] 
[i] 
[1] 

[1] Bu görev 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine dâhildir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Gemici 
Kamarot 

Sakarya motoru 

Deniz şoförü 
» » 

Gemici 
Kamarot 

Sayı 

2 
1 

2 
1 
3 
1 

137 

Beheri 
Lira K. 

75 
80 

140 
120 
75 
80 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

7 
7 

7 
7 
7 
7 

Toplam 

Tutarı 

1 256 
670 

2 260 
969 

1 884 
670 

119 628 

[1] 
[i] 

[i] 
[i] 
[13 
[i] 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığı İşçi Sigortaları hazırlık teşkilâtının 1 Temmuz 1945 den 31 Aralık 1945 e kadarki 
daktilolar kadrosudur 

286 İşçi sigortalarına ha- Daktilo (Müsevvit) 
zırhk ve 3008 sayılı » 
kanunun 89 ncu mad- > 
desini uygulama gider- » 
leri 

1 
1 
1 
7 

120 
100 
75 
60 

6 
6 
6 
6 

Toplam 

830 64 
716 10 
538 14 

3 019 38 

5 104 26 

1 — Bu kadroya dâhil hizmetliler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzum görülecek bölgelerdeki 
Ekonomi Müdürlükleri teşkilâtında dahi çalıştırılabilirler. 

2 — Bu kadro 1 Temmuz 1945 tarihinde yürürlüğe girer. 

Çalışma Bakanlığı İşçi Sigortalan hazırlık teşkilâtının 1 Eylül 1945 den 31 Amlk 1945 e kadarki 
uzmanlık görevleri kadrosudur 

Aktüer (Uzmanlık görevi) 1 300 4 
Müşavir hekim (Uzmanlık 
görevi) 1 170 4 

1 331 44 

780 92 

Toplam 2 112 36 

[1] Bu görev 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine dâhildir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d-1 
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Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Çalışma Bakanlığı İşçi Sigortaları hazırlık teşkilâtında TekniJc Servisinin 1 Ağustos 1945 den 
31 Aralık 1945 e kadarki kadrosudur 

Aktüer yardımcısı 
» » 

Başmemuru 
Daktilo 

1 170 
1 140 
1 120 
1 89 

5 
5 
5 
5 

976 15 
806 95 
692 20 
507 80 

Toplam 2 983 10 

4553 sayılı kanunun uygulanmasında taşrada istihdam, olunacak memurların 1.6. 1945 tanhinden 
31 . 12 . 1945 tarihine kadarki 7 aylık kadro cetvelidir 

özel 
gisi Tahsil giderleri 

Vergi memuru 
* * 

Tahsil ve icra memuru 
» » » 

Hesap memura (*) 
Tahsildar 

200 120 
631 100 
200 100 
631 85 
200 100 

200 85 

7 
7 
7 
7 
7 

168 000 
441 700 
140 000 
375 445 
140 000 
119 000 

2062 Toplam 1384145 
Olağanüstü zam 261794 47 

Genel toplam 1645 939 47 

4553 sayılı kanunun uygulanmasında merkezde* istihdam olunacak memurların 1 
31 . 12 . 1945 tarihine kadarki kadro cetvelidir 

6 . 1945 den 

Müdür 
Kalem şefi 
Kontrolör 

» 
» 

Memur 
» 

Kâtip 
Daktilo 
Tevzi memuru 
Odacı 

1 
4 
2 
1 
1 
8 

15 
14 
6 
4 
5 

61 

400 7 
260 7 
300 7 
260 7 
210 7 
170 7 
140 7 
100 7 
100 7 
75 7 
60 7 

Toplam 
Olağanüstü zam 

2 800 
7 280 
4 200 
1 820 
1 470 
9 520 

14 700 
9 800 
4 200 
2 100 
2 100 

59 990 
9 142 45 

(*) icabında merkeede de istihdam edüebüirler. 

Genel toplam 69 132 45 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

özel 
Birlikleri tahsisatın
dan 

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

Kayıt memuru 
» » 
» » 

Fiş memuru 
Daktilo 

Sayı 

2 
1 
3 
3 
2 

Beheri 
Lira 

170 
140 
120 
100 
100 

K. 

Hizmet 
süresi 

Ay dün 

7 
7 
7 
7 
7 

Tutan 

2 380 
980 

2 520 
2 100 
1 400 

11 630 Toplam 9 300 
Olağanüstü zam 1 577 80 

Genel toplam 10 957 80 

Bu kadrolarda çalıştırılacaklara 4178 sayılı kanun gereğince olağa/nüstü zamla çocuk zamları 've
rilecektir. 

İç ve dış memleketlerdeki şehitliklerle ywdumuzdaki boş kıskıların bekçi ve koruyucularına ait kadro 

özel 49 Çeşitli savunma hiz
metleri (Yapı ve onar
ma işleri) 

Ankara 
İstanbul 
İnönü 
üumlupmar 
Konya 
Polatlı 

Dış Şehitlikler 

Budapeşte 
Kahira 
Seydibeşir 
Bağdat 
Bükreş 
îbrail 

Boş kışlalar 

Kastamonu 
Edirne 
Süloğlu 
Vize 
Kaynarca ve 
Hayrebolu 
Tekirdağ 

Pınarhisar 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
7 
2 
3 
4 
3 
2 

50 
50 
50 
50 
50 

. 50 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

7 
• 7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

420 14 
420 14 
420 14 
420 14 
420 14 
420 14 

503 23 
503 23 
503 23 
503 23 
503 23 
503 23 

2 520 84 
2 940 98 

840 28 
1 260 42 
1 680 56 
1 260 42 

840 28 

33 Toplam 16 884 50 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

özel 58 Kara 

Görerin çeşidi Sayı 

Jeoloji Öğretmeni 1 
Fotoğrametri 
Muvazene 
Kartograf 
Umumî riyaziye 
Topoplan 
Jeoloji 
Astronomi 
Muvazene 
Fotoğrametri 
Umumî riyaziye 
Fizik 
Fotoğraf 
öğretmen 

> 1 
» 1 
» 1 
> 1 
» 1 
» 1 
> 1 
» 1 
» 1 
» 1 
> 1 
> 1 

1 

Beheri 
Lira K. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
80 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 

Tutan 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
560 

Toplam 2 480 

1 — Uzmanlık yeri, yüksek mimar olabilir. 
2 — Yüksek mimar olabilir. 
3 — Uzmanlık yeri yüksek mühendis. 
4 — Şoför, makinist, sürveyyan, ihtiyacı merkezden tesbit olunacaktır. 

4670 sayıh kanun gereğince yurdun çe§itli illerinde yaptırılacak radyo istasyonları yapımı kontro
lünde çalışUnlacaklarn 1.8. 1945 den 31 . 12 . 1945 e kadatki kadrosu 

özel Yeni radyo istasyonla
rı yapı ve her türlü gi
derleri 

Y. Mühendis veya Y. Mi
mar (İhtisas mevkii) 

Hizmetliler 

Fenni tesisatçı 
Dosya ve tasnif memuru 

2 

2 
2 

400 

300 
170 

5 

5 
5 

Toplam 
Olağanüstü Zam 

Genel toplam 

4 000 

3 000 
1 700 

8 700 
1 013 90 
9 713 90 

Bu kadro lüzumunda merkezde kullanılabilir. 




