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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ankara Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme. Ge

nel Müdürüğü; 
istanbul Üniversitesi; 
istanbul Teknik Üniversitesi; 
Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka

nunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanunlar kabul olundu; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanunu ile; 

İstiklâl Harbi malûllerinden 9 ere verilecek 
para mükâfatına dair olan kanun da kabul olun
duktan sonra; 

26 . XII . 1947 Cuma günü saat 9 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Mardin Milletvekili 

R. Karadeniz A. TJras 
Kâtip 

Samsun Milletvekili 
N. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet 

me Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/251) 

(Gündeme); 
. 2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/252) (Gündeme). 

>v©-« 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 9 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. YOKLAMA 

Müsaadenizle yoklama yapacağız. 
(Afyan Karahisar seçim bölgesinden başla

narak yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-
<,e Komisyonu raporu (1/247) [1] 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önce Bütçe Korniş-
yonunun 50 gün süren ve sabahın dokuzundan 
gece getr vakitlere kadar devam eden ciddî ve 
hararetli çalışmalarını huzurunuzda takdirlo 
yadederek teşekkür ederim. 

fi'] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundc-

1948 yılı Bütçesinin tümü hakkında süz al
mak istiyen arkadaşlar lütfen isimlerini yazdır
sınlar. 

BA'ŞKAN •— Söz alan arkadaşların adlarını 
okuyorum: 

Veda d Dicleli, Keşad Aydınlı, Gl. Eyüp l)u-
rukan, (Jl. Vehbi Kocagüney, Gl. Naci Tınaz, 
Muhittin Baha Pars, Kasım Ener, Hakkı (îedik, 
Sinan Tekelıoğlu, Ali Rıza Erienı, Dr. Şerif Kor
kut, Hüseyin Ulüsoy. ' a 

Daha başka söz istiven varsa lütfen isimleri-
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ni yazdırsınlar. 

Söz Maliye Bakanmındır. 

MALÎYE BAKANI HALÎD NAZMÎ KEŞ
MİR (Tokad) — Muhterem arkadaşlarım. 

Dünya durumu: Geçen yıl bugünlerde 1947 
bütçe tasarısını yüksek huzurunuza getirdiğim 
zaman harbin fiilen sona ermesindenberi i y 8 

yıla yakın bir zaman geçtiği halde dünyanın 
emniyet ve huzura kavuşamadığını, bu sebeple 
olağanüstü savunma tedbirlerimizi' idame etmek 
zorunda kaldığımızı ve bu halin yurdumuzda 
yapıcı faaliyetin gelişmesine engel olduğunu 
izah etmek lüzumunu duymuştum. 

Aradan bir sene geçti. Bu müddet içinde* 
sulhu arayan bütün milletlerin ümit kaynağı 
olan Birleşmiş Milletler teşekkülünün genel gü
veni sağlamak hususunda meşkur mesaisi gö
rüldü. Bununla beraber Birleşmiş Milletler ül
küsü etrafında toplanan bütün siyasi faaliyete 
rağmen cihanın beklemekte olduğu barışa he
nüz erişememiş olduğunu görüyoruz. 

Harbin 1945 yılında fiilen sona ermesinden
beri bu badireden galip veya mağlup çıkan bü
tün memleketler iktisadi durumlarını düzelt
meye çalışıyorlarsa da iktisadi durumun siyasi 
vaziyetten müteessir olmamasına imkân olmadı
ğı-için iktisadi sahadaki çalışmalardan henüz 
geniş ölçüde netice alınmış değildir. 

Birçok memleketlerde istihsal cihazlarının 
harb yıllarında yıpranmış olmasına ve .yenilen
meleri için dış tediye imkânsızlıklarına ve bil* 
hassa dolar kıtlığına inzimam eden işçi eksik
liği, grevler, münakale vasıtalarının azlığı, is
tihsal ve mübadeleyi müşkülleştirmekle toptan 
fiyatların yükselmesine ve hayat pahalılığının 
artmasına sebep olmaktadır. 

Hemen her tarafta bu vaziyeti düzeltmek 
için istihsalin çoğaltılması ve istihlâk ile itha
lâtın ayarlanması suretiyle ihracatın artırılma
sına ve ticaret filolarının ihyasına çalışılmakta 
ve böylelikle dış tediyeler açığının mümkün 
mertebe azaltılmasına gayret edilmektedir. Dâ
hili istihlâkin tanzimi ve fiyat artışlarının ön
lenmesi için yer yer fiyat kontrolüne ve satm
alına tahditlerine de başvurulduğu görülmek
tedir. ,; ı 

Birleşik - Amerika Devletlerinin, ekonomi 
alanında karşılaştığı bazı zorluklara rağmen, 
bütün dünyada faik bir durumda - olduğu bir 
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gerçektir. Bu memleketin sulhsever milletlerle 
tesanüt halinde çalışarak dünya iktisadi duru
munu ıslaha çalıştığı da önemle kaydedilmeye 
değer bir hâdisedir. 

Birleşik Amerika Devletleri ithalât ve ih
racat Bankası vasıtasiyle açtığı kredilerle birçok 
memleketlerin yapıcı faaliyetine zahir olduğu gi
bi son zamanlarda Avrupa'nm kalkınması için 
hazırlanan programm tahakkukuna yardım için 
tanzim edilen plânın tatbiki hususunda gerekli 
teşebbüslere girişmiş bulunuyor. 

Yine bu memleket, Milletlerarası ticareti 
engelliyen kayıtların azaltılması ve dünya tica
retinin bir teşkilât marifetiyle tanzim ve mu
rakabesi hususunda bir teklif yapmıştır. Elyevm 
bu teklif Milletlerarası bir konferansta tetkik 
olunmaktadır. 

Avrupa'nın kalkınması plânının muvaffaki
yeti herşeyden önce Avrupa memleketlerinin 
bizzat sarfedecekleri gayrete bağlı olduğundan 
bu hususta da bazı Avrupa memleketleri arasın
da işbirliği zihniyetiyle çalışmalar devam etmek
tedir. Ticaret ve belediyeleri kolaylaştırmak 
maksadiyle Londra, Paris ve Bale'de yapılan 
toplantılar bu cümledendir. 

Türkiye'nin durumu : 

Aziz arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti; her zaman barış ide

aline bağlı olarak çalışmalarını bütün sulhsever 
milletlerle iyi münasebetler sağlamak ve aziz 
yurdumuzun maddi ve mânevi varlığını yük
seltmek hedefine yöneltmiş ve bu suretle insan
lığa ve medeniyete faydalı olmaya çalışmıştır. 

Kalkınma faaliyeti : 
Harb yıllarının şartları içinde ister istemez 

hızını kaybetmiş olan ekonomik kalkınma hare
ketlerinin beliren imkânlardan faydalanmak su
retiyle gelişmesini beklemek yerinde olur. 

Harbin sonu olan 1945 yılından sonra yük
sek tasvibinize iktiran eden iki yil bütçesinde 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Tarım ve Sağlık hiz 
metlerine daima artan miktarlarda ödenek ay. 
rılmıştır. 

Yine harb ertesinde yeni bir iktisadi düzene 
kavuşmak ve Milletlerarası ticari münasebetle
rimizi geliştirmek maksadiyle para ayarlandı. 
Bir yıl zarfında yani Eylül 1946 - Ağustos 1947 
tarihleri ara,smda 1 ,401 165, ton miktarında 719 
milyon liralık ihracat, 556 375 ton tutarında 
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529 milyon liralık ithalât yapıldı. Ondan evvel
ki bir yıllık devrenin ihracatı 532 699 ton mik
tarında yani rayiçlere 501 milyon Ura, ithalat 
ise 365 509 ton tutarında ve kezalik yeni kur
larla 334 milyon liradır. Bu sayede altın ve 
döviz mevcudumuz bir arada olarak para operas
yonuna müsadif olan tarihteki tutarını el 'an mu
hafaza etmektedir. Filhakika Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasının 20 . IX . 1947 tarihli 
bültenine- göre mevcudumuzu teşkil eden alim 
ve dövizimize Milletlerarası Banka ve Sandık
taki mevcutlarımızın ilâvesi halinde yekûn 707 
milvona baliğ olur. 7 . IX . 1946 tarihindeki al-
tın ve döviz mevcudumuzun yekûnu da bundan 
ibaret idi. 

Son iki yıl içinde İhracat ve İthalât Banka
sından temin olunan 25 milyon ve Amerika 
Hükümetiyle akdolunan 10 milyon dolarlık kre
di ile diğer bazı ecnebi kredilerden ve altın ve 
döviz rantrelerimizden faydalanılarak deniz ve 
kara vasıtalarımızı ehemmiyetli miktarlarda ar
tırdık. Belli başlı hava meydanlarımızı modern 
bir şekilde kurmaya giriştik. İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizden maden ve sanayi işleriyle 
ödevli olan bankalarımız birçok eksjklerini ta
mamladılar. Bazı kollarda istihsal artışları kay
dedildi. 

Milletlerarası Banka ve fona iltihakımız da 
1947 yılının olayları arasındadır. 

Bu mâruzâtımla iktisadi işlerimizin tam bir 
inkişafa kavuştuğunu ve kalkınmamızın lâyik 
olduğu vüs'ati aldığını kasdetmiyorum. Saydık
larını bir intikal devresinde gerekli hazırlıkları
mızı ihmal etmediğimizi ve şartların müsaadesi 
nispetinde başardığımız işleri gösterir. 

Millî Savunma giderleri: 
El'an büyük bir orduyu silâh altında tut tuk

tayız. .1947 bütçemizde Millî Savunma masraf
larımız umum yekûnun % 31 i gibi esasen yük
sek bir nispette 357, 4 milyon lira olarak tes-
bit edilmiş 've siyasi vaziyette vukuu beklenen 
salâh sayesinde sene sonuna kadar bu miktar 
ile idare edilmesi düşünülmüş İken bu vadi
de ümit edilen salah tahakkuk etmediği için bu 
yıl için de başka hizmetlerden kısılarak ve ver
gilerimizin verdiği fazlalıktan faydalanılarak 
askerî masraflarımıza 173 milyon lira daha tah
sis etmek icabetti. 

Bu suretle 1947 yılının savunma ödenekleri 
bütçemiz yekûnu içinde % 40 gibi yüksek bir 

nispete, 530, 4 milyon liraya yükseldi. 
Silâh altında bulunan yurttaşlarımızın gü

cünden mahrum kalmasından istihsalimizin ve 
yıllık vergi kayna İdarimizin % 44 kadarının as
kerî masraflara ayrılmasından kalkınma işleri
mizin zarar görmediği iddia edilemez. 

Fiyatlar ve hayat pahalılığı: 
Diğer taraftan yer yüzünde müşterek bir 

dert halini alan fiat yükselmelerinden memleke
timiz de müteessir olmaktadır. 

Ancak memleketimizdeki fiat hareketlerinin 
son yıl zarfında takibettiği seyir dünya fiat ha
reketleriyle mukayese olunduğu takdirde fiatla-
rımızdaki yükselmenin diğer memleketlere na
zaran daha az olduğu görülür. 

Filhakika para operasyonuna tekaddüm eden 
Ağustos 1946 ya nazaran Eylül 1947 d«ki artış 
bizde ve yabancı memlektlerde şu manzarayı 
irae etmektedir. 

Toptan eşya fiyatları: 
Bizdeki artış % 11 
Amerika 'da » % 21, 3 
Elimizde Eylül 1947 endeksleri 

bulunan 15 memleket vasatisi % 22, 9 
Hayat pahalılığı: 

Bizdeki artış % 9,6 
Amerika'da artış % 11,4 
Elimizde Eylül 1947 endeksleri bulunan 
11 memleket vasatisi % 15,3 

Biraz daha gerilere gidilerek Eylül 1947 fi
yatları 1946 yılının birinci ayı ile mukayese 
olunursa varılacak netice şudur: 

Toptan eşya fiyatları: 
Türkiye'de % 3, 8 bir düşüşe mukabil 
Amerika'da % 46, 7 
diğer 15 memlekette 
vasati % 29,12 nispetinde yükseliş 

Hayat pahalılığı: 
Ankara'da % 1,3, İstanbul'da f/c 2,2 nispetin

deki düşüşe mukabil Amerika'da % 23,8, diğer 
11 memlekette % 28,9 nispetinde artış. 

Kalkınma plânı: 
İzaha hacet yoktur ki hayat pahalılığının en 

esaslı hal çaresi her sahada istihsali artırmak
tır. Muhtelif kollarda istihsalimizi artırmak 
için başarılmasına ihtiyaç görülen işleri bir ara
da gösteren bir ilk plân üzerinde mesai sarfe-
dilmiştir. Tarım; ulaştırma; büyük su işleri; 
enerji; demir ve çelik; çimento; muhtelif .ma-
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denler ve çeşitli sanayi sahasında girişilecek ve 
tamamlanacak teşebbüsleri yekdiğeriyle ahenk
li bir şekilde tesbit ederek bunlarm finansman 
yollarım da bulmak lâzımdır. 

Aşikârdır ki böyle bir plânın finansmanı 
için uzun vadeli bir dış krediye ihtiyacımız 
vardır. 

Malî politikamız: 
("îelirlerde ıslahat, giderlerde tasarruf 
Aziz Arkadaşlarım : 
Memleketimizin bugünkü durumunu .'özden 

geçirirken yüksek irşatlarınızla taayyün eden 
malî politikamız çerçevesi içinde girişilen bazı 
işlerin şimdi hangi safhada bulunduğuna kısa
ca temas etmek yerinde olur. 

Bütçelerimizde askerî masraflar da dâhil ol
duğu halde her türlü normal Devlet hizmetle
rinin gelirlerle karşılanması ve sadece müsmir 
işlere sermaye tahsisini tazammun eden veya 
gelecek nesillerin de faydalanacağı maddî var
lıklara inkilâp edecek olan ödenekler için uzun 
vadeli istikrazlara başvurulması hususundaki 
prensipimiz bizi giderlerde ihtiyaç bakımından 
bir sıra gözetmeğe ve tasarrufa riayete mecbur 
kıldığı gibi daha mühim olmak üzere gelirleri
mizi ıslah suretiyle verimlerini artırmaya sev-
ketmektedir. 

Vergi tahfifleri: 
Bu maksatla esaslı bir vergi reformuna gi

rişilmiş bulunmaktadır. Biraz sonra bu bahse 
tekrar dönmek üzere şu ciheti de arzedeyim ki, 
bir taraftan vergi ıslâhatı devam ederken lü
zumlu ve mümkün olan hallerde ilga ve tahfif
lerden de geri kalınmamıştır. 

Derhatır buyurulacağı üzere toprak mahsul
leri vergisi 1946 yılı başında ve artıkları da 
1947 ortalarına doğru kaldırılmıştır. 

îşçi gündelikleri muaflık haddi 80 kuruştan 
2 liraya çıkarılmış ve 2 lirayı geçen gündelik
lerin 2 lirası muaf tutulmuştur. Toprak altında 
çalışan maden amelesinin yevmiyesi vergiden 
tamamen istisna edilmiştir. 

Bundan başka nebatî yağlardan alman mu
amele vrgisi bu senenin Eylülünde tasvip bu
yuruları bir kanunla kaldırılmıştır. 

Şeker, kahve ve çaydan alman resimler için
de bulunduğumuz yılın başından itibara ehem
miyetli nispetlerde^ indirilmiştir; 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadar oJan*mâruzatımla 1948 bütçe 

. 1947 O : İ 
tasarısının hangi şartlar içinde hazırlandığını te
barüz ettirmeye çalıştım. 

1948 bütçe tasarısı : 
Bütçe Komisyonumuzun çok dikkatli, sürekli 

ve yorucu tetkiklerinden geçerek Yüksek Huzu
runuza sunulmuş bulunan yeni yıl bütçe tasarı
sının başta Millî Savunma emniyeti olmak üzere 
her türlü ihtiyaçlarımıza günün şartları içinde 
mümkün olduğu kadar cevap verecek mahiyette 
olmasına ehemmiyet verilmiştir. 

Şimdi başlayacak incelemeleriniz sonunda bu 
tasarının daha tekâmül ederek en uygun şekli 
alacağı muhakkaktır. 

Harbin sona ermesind enberi tanzim olunan 
bütçelerimizin üçüncüsü olmasına rağmen ye
ni yıl bütçesinin de tam bir sulh ve sü
kûn devrinin zengin bir iş programı olmak 
vasfını alamamış olması üçüncü bir olaydır. 

Bununlaberaber 1948 bütçesinin yalnız harb-
ten sonraki ilk senenin bütçesine değil son gün- ' 
lerini bitirmek üzere bulunan 1947 bütçesine 
de üstün bir durumda bulunması yeni bütçemiz 
lehine kaydedilecek ve bilhassa ilerisi için itmi
nan ve ferahlık verecek bir mazhariyettir. 

Filhakika önümüzdeki yılın bütçesini bir yıl 
evvelkine nispetle gelirler bakımından daha zen
gin ve sağladığı hizmetler cihetinden daha verim
lidir. 

Hatırlanacağı üzere 1947 bütçesinin gelirleri 
1 milyar 21 milyon, giderleri de 1 milyar 136 
milyon lira olup aradaki fark iç istikrazlarla 
kapatılmak gerekiyordu. 

Yeni bütçemizde ise gelirlerimiz 1115 600 0üo> 
lira, giderlerimiz de 1 243 565 697 liradır. 

1947 tahminlerine dâhil olup sene içinde kal
dırıldığını ve hafifletildiğini biraz evvel söyledi
ğim bazı vergilere rağmen önümüzdeki yıl gelir- , 
lerinde görülen 94 384 470 liralık fazlalık vergile
rimizin inkişafından elde edilmiştir. Bu sayede
dir ki, yeni bütçemizin giderler bölümünde ge
çen yıla nispetle 107 350 167 lira miktarında fazla 
Ödenek sağlanmıştır. 

Yeni bütçemizde %• 10, 3 nispetindeki açığı 
teşkil eden 127 965 697 lira bu yıl ilk defa ola
rak münhasıran uzun vadeli iç istikrazlarla kar
şılanacaktır. 

' Bu açık münasebetiyle durumumuzu başka 
memleketlerle mukayese edecek olursak, hattâ şhiç 
harbe girmeyen memleketler de dâhil olmak 

— 2Tfr — 
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üzere, neticenin aleyhimizde olmadığını söyle
yebilirim. Bu misaller bililtizam harbe girme
miş olan Devletlerden alınmıştır. İsviçre'nin 
1946 da gelirleri 1 milyar 847 milyon olup gider
lerinin % 78 i/o ğunu karşılamaktadır. İsveç'in 
aynı yılda geliri 3 milyar 209 milyondur ve gi
derlerinin % 91 ini karşılıyabilmektedir. 

1948 bütçesinin geçen yıla nazaran ihtiva 
ettiği fazla ödeneklerden 19 437 000 lirası Millî 
Savunmaya ayrıldıktan sonra geri kalan miktar 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Tarım işle
rine ve diğer hizmetlere ayrılmıştır. 

önümüzdeki yıl bütçesinin masraf nevileri 
itibariyle inkisamı da şu manzarayı göstermek
tedir. 

Toplanı 
Milyon içindeki 

lira nispeti 

Aylık, ücret ve ben
zeri özlük haklar 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 
Sermaye, kredi ve te
sisler 

Toplam 

-136 i) 14 565 
33 182 888 

352 865 153 
212 715 619 

92 219 297 

115 668 175 

1 243 565 697 

7< 
% 
% 
7 
7o 

7c 

35,14 
2,67 

28,37 
17,11 
7,41 

9,3 

100 

Vergi reformu : 
Aziz arkadaşlarım; 
Şimdi 1948 bütçesinden çıkardığım bu neti

celer geçen yıllara nispetle ileri gidişin bir ifa
desidir. Ancak hizmetinde bulunmakla iftihar 
ettiğimiz çalışkan ve yurtsever Türk Milletinin 
daha fazlasına hakkı vardır. Şu kanaatdayım 
ki yüksek müzaheretinizle malî sahada başar
maya çalışacağımız ıslahat daha fazlasını yan- i 
maya imkân verecektir. Kalkınmamız için sar- ! 
tına mecbur olduğumuz parayı giderlerde yapa
cağımız tasarruftan ziyade vergilerimizin ısla
hından elde edeceğimiz gelirlerle karşıhyabiliriz. 

Vergi reformunu mükellefiyet hükümlerinde 
olduğu kadar usullerinde de derpiş etmekteyiz. 

Millî gelir: -
Vergi ıslahatı bahis mevzuu olduğu zaman 

herşeyden önce kazançlardan halen alınmakta 
olan vergilerin üzerinde durulmasında ki zarureti 
teyit için memleketimizin millî geliri hakkın-
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da son zamanlarda İstatistik üenel Müdürlüğün
ce yapılan neşriyattan faydalanarak kısaca bazı 
izahat vermek isterim. 

1942, 1943 ve 1944 millî gelirleri sırasiyle 
6.369, 8.286 ve 7.769 milyar lira olarak hesap
lanmış bulunmaktadır* 

Daha evvelki senelere ait olmak üzere hesap
lanmış olan millî gelirlerimize nazaran bu son 
rakamlarda görülen artış büyük ölçüde harb yıl
ları içinde paramızın kıymetini kaybetmesinden 
mütevellit olmakla beraber bunun yanında sevin
meye değer hakikî bir artışın mevcudiyeti de 
aşikârdır. 

Rakamların vergi yükü bakımından tetkiki
mi gelince: 1942, 1943 ve 1944 yıllarının umumi 
muvazeneye ait vasıtasız vergi tahakkukları 
varlık vergisi hariç olarak 179.250 ve 331 mil
yon lira olduğu nazara alınırsa bu vergilerin 
millî gelire nispeti % 2,8, %3,2, ve 7v 4,2 den 
ibaret olduğu anlaşılır. 

Gelir zümrelerinin herbirindeıı umumi mu
vazene hesabına alman vasıtasız vergilerin nis
petlerini ayrı ayrı araştırmak daha mânidir ne
ticeler vermektedir. Filhakika mezkûr yıllarda 
ticaret ve sanayi gelirlerinin toplamları sıra 
siyle 2, 2; 3, 4 ve 3, 8 milyar lira olup bunlardan 
umumi bütçeye ait olarak alman vasıtasız 
vergiler ise 40, 31; 43,9 ve 97,7 milyon tuttuğun
dan nispet % 1,8; % 1,28 ve % 2,5 gibi cüz'î 
miktarlar göstermektedir. 

Hizmet erbabının gelirlerinden alman vergi
ler ise ticaret ve sanayi mensuplarının mükellefi 
yetine nazaran çok yüksek nispetler irae etmek
tedir. 

Hizmet erbabına ait gelirler 1942 de 318 mil
yon, 1943 de 313,5 milyon, 1944 de 365,5 mil
yon liradır. Bu yıllarda hizmet erbabı gelirle
rinden alman vasıtasız vergilerde sırasiyle 54, 8; 
67,2 ve 94,5 milyon lira tutmakta ve bu vaziye
te göre \ergi nispeti % 17, % 21 ve % 26 olarak 
hesaplanmaktadır. 

Gelir vergisi: 
Bu rakamlar gösteriyor ki, bugün mer'i olan 

Kazanç Vergisi Kanunumuzun tesis ettiği mükel
lefiyet hem millî gelirin artış .seyrini takibedc-
memiş hem de muhtelif zümreler arasında farklı 
neticeler doğurmuştur. 

Bu adaletsizliği ve verimsizliği ortadfn kal
dırarak millî gelirin takibettiği seyre muyazi bir 
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mükellefiyet tesis edecek kabiliyet ve elestiki-
yette olan gelir vergisi tasarısının Yüksek Hey
etinizce lâyık olduğu alâka ile karşılanacağın
dan eminim. 

Diğer vasıtasız vergilerimizden veraset ver
gisinin ıslahı için tetkiklerimiz devam etmekte
dir. 

Vasıtalı vergilerimizde ıslahatı millî haya
lın ve ekonomik kaynaklarının tazyik edilmemesi 
şartiyle randımanı çoğaltmak mânasına almak
tayız. Bu hususta en mühim vasıtalı vergimiz 
olan muamele ve istihlâk' vergileri ele alınmış 
ve yüksek tasvibinize iktiran eden bu baptaki 
kanun ile muamele ve istihlâk vergileri bu yıl
başından itibaren birleştirilerek tek vergi haline 
konan muamele vergisi nispetleri indirilmiş ve 
muaflık hükümleri tevsi olunmuştur. Muamele 
vergisinde olağanüstü hallerin sona ermesiyle 
nispetlerin azalması da aynı kanun ile şimdiden 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Muamele vergi
sinin tartışma konusu olan başka meseleleri de 
vardır. Bunlar üzerinde de incelemeler yapmak
tayız. 

Vergilerimizde hükümlerin açık ve insicamlı 
olması lâzımdır. Damga Resmi Kanunu bu ba
kımdan tadile muhtaç görülerek hazırlanan yeni 
tasarı Yüksek Heyetinizce takdim edilmiş olup 
ilgili Encümenerde tetkiki devam etmektedir. 

Girişilen vergi reformunda mükellefiyet usul
lerinin bugünün hukuk telâkkilerine uygun ve 
hem hazine hem de mükellefler, için daha ziyade 
emniyet verici bir şekle ifrağı derpiş olunmuş-
tur.-

Bu maksatla hazırlanan (Vergi Usul Kanu
nu) ve (Kamu alacaklarının tahsil kanunu) ta
sarıları Yüksek Meclise takdim edilmiş bulun
maktadır. 

Aziz arkadaşlarım. 
Giderlerde tasarruf: 
Yüksek heyetinizin irşadlariyle takip ede-

geldiğimiz bütçe siyasetimiz biraz evvel arzet-
tiğim veçhile masraflarda tasarrufu istilzam 
etmektedir. 

Giderlerde en büyük tasarruf kadroların 
azaltılmasından beklenmekte ve bu iş lâyık ol
duğu ehemmiyetle'ele alınmış bulunmaktadır. 
Takdir buyurulur ki, bu konu* etrafında ki çalış
malardan müsbet Neticeler elde edilebilmesi za
mana Bağlıdır. 
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Giderlerle ilgili olarak yolluklar ve emek

lilik hakkındaki kanunların ıslahı için girişil
miş olan tetkikler hayli ilerlemiştir. Bunlar
dan sonuncusunun tasarısı bilûmum Devlet dai
re ve müesseseleri memurlarına ve sandıklarına 
şâmil olmak üzere hazırlanmış olduğundan ya
kında Meclise sunulacaktır. 

önümüzdeki yıl içinde ele alacağımız işler
den biri de aylıkların tevhit ve teadülü hakkın
daki kanunun ıslâhı keyfiyetidir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Devlet kredisi: 
Malî politikamızda istikrazlara biraz evvel 

arzettiğim kayıt ve şartlarla yer verilmiş olma
sının sebebi bu kaynaktan faydalanılarak kal
kınma işlerimizi hızlandırmaktır. Bu vesile ile, 
halkımızın Devlet tahvillerine karşı güven gös
terdiğini ve iç istikrazlarımızın her defasında 
umulan rağbete mazhar olduğunu Yüksek hu
zurunuzda belirtmeyi bir vazife bilirim. 

Kalkınma istikrazı için Yüksek Meclisinizin 
verdiği salâhiyet bitmek üzere olduğundan bu 
yetki hududunun 200 milyon lira artırılması 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde âmme kredisinin mahiyet ve 
lüzumu kesin olarak anlaşılmış olduğundan bu 
teklifimizin tasvip edileceğinden eminim. Istit-
raden arzediyorum ki, bu yıl zarfında kabul bu-
yurulan bir kanun ile malî imkânlarını artırmış 
olduğumuz amortisman sandığı Devlet tahville
rinin piyasasını düzenlemek vazifesini başarma
ya eskisine nispetle daha müessir bir şekilde ko
yulmuş bulunmaktadır. 

İstikraz bahsine temas etmişken borçlarımızın 
yekûnunu arz ve borç durumumuzu mütalâa 
etmekliğime müsaadenizi rica ederim. 

Umumi muvazeneden ödenen borçlarımızın 
yekûnu 20 . X . 1947 tarihlerinde 1 milyar 457 
milyon lira olup bunun % 83,5 i tutarında 1 
milyar 218 milyonu konsolide ve geri kalan 239 
milyonu dalgalıdır. Konsolide borçlarımızın 
647 milyonu dahilî, 471 milyonu haricidir. 

Dalgalı borçlarımızın da kâffesi dahilîdir. 
Bu yıl içinde vermiş olduğunuz yetkiye da

yanılarak dahilî dalgalı borçlarımızın altın ve 
döviz reevealüasyondan elde edilen farkın itfa
ya tahsisi suretiyle 260 milyon ve 4060 sayılı 
Kanun mucibince çıkarılmış olan bonoların 20 
yıl vadeli tahvillerle değiştirilmesi neticesi ola-
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rak 228 milyon ve Hazine mevcutlarından öden
mek suretiyle 27 milyon olmak üzere ceman 
515 milyon lira miktarında azalmış olduğunu 
ayrıca kayıt ve işaret etmek isterim. Görülü
yor ki, borçlarımız gerek yekûn, gerek iç ve 
dış alacaklılar arasında dağılış bakımından ma
liyenizi yapıcı işler için -bu membadan faydalan
maktan alıkoyacak bir mahiyet ar/etmemektedir. 

Hususi kredi : 
Memleketimizde kredi müesseselerinin faali

yeti ve tasarruf mevduatının gittikçe çoğalması 
memnunluk verici bir haldedir. Filhakika ta
sarruf tevdiatı 30 . VI . 1945 tarihinde 219 mil
yon ve 30 . VT . 1946 tarihinde 288 milyon li
ra iken bu yılın yine Haziranı sonunda 372 mil
yona yükselmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Enflâsyonun önlenmesi : 
Bütçelerimiz üzerinde Yüksek Meclisin pek 

tabiî olarak gösterdiği hassasiyet semerelerini 
vermekte gecikmemektedir. Harbden sonraki 
senelerin kati hesap kanunları enflâsyonun ke
sin olarak önlenmiş olduğunu ispat etmektedir. 
1945 malî hesabının müsait neticelerini geçen yıl 
bütçesinin izahı sırasında bildirmiştim. Bu de
fa miadından beş ay evvel hazırlanıp takdim 
edilmek üzere olan 1946 malî hesabı da bunu te-
idetmektedir. 

Filhakika 1946 yılında vergilerimizden 977,7 
milyon ve istikraz kaynaklarımızdan 63,7 mil
yon lira olmak üzere ceman 1 milyar 41 milyon 
lira elde edilmiş ve buna mukabil 1 milyar 18 
milyon lira masraf, yapılarak 22 milyon lira tu
tarında bir fazlalık elde edilmiştir. 

Mülhak bütçeler : 
1948 yılının bütçe tasarısı hakkındaki mâru

zât una son vermeden önce bu yıla ait mülhak 
bütçelerimiz hakkında da toplu bir fikir vermiş 
olmak için arzedeyim ki, tasarıları yüksek hu
zurunuza gelmiş olan mülhak bütçelerimizin bir 
arada gelir ve giderleri 469,2 milyon lira tut
maktadır. 

Mülhak bütçeli idarelerden Devlet Demir
yolları, Denizyolları ve Havayolları ve Posta, 
Telgraf Umum Müdürlükleri bütçelerine verilen 
düzen yüksek heyetinizce münakalâtın inkişafı
na atıf buyurulan ehemmiyetten mülhem olmak
tadır. Bu idarelerin harbden sonra nıazhar ol
dukları kalkınmalarını bir kat daha artırmaya 
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yarıyacak munzam ödeneklerin 1948 bütçelerin
de yer almış olduğuna işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokrasinin mesnetlerinden biri olan büt

çe üzerinde her zaman olduğu gibi ehemmiyetle 
duracağınız sırada faydalı olabileceğini sandı
ğım bazı açıklamalarda bulunarak malî politika
mıza temas etmeyi vazife saydım, trşadkâr di
rektiflerinizi almak üzere sözlerime son veriyo
rum. (Alkışlar). 

. VEDAT DÎCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlar, yüksek tetkikinize sunul muş bulunan 
bütçe tasai'isı üzerinde Bütçe Komisyonunda 
uzun konuşma ve tartışmalar yapılmış ye bazı 
bölüm ve maddelerde değişiklikler meydana 
getirilmiştir. Hiç şüphe etmeyiniz ki, Bütçe Ko
misyonunuz Halk partili ve Demokrat partili 
ve bağımsız bütün üyeleriyle samimi ve yorucu 
bir gayret sarf etmiş ve. küçümsenmiyecek bazı 
sonuçlara da varmıştır. Ancak, esas bünyesi 
ıslaha muhtaç bir bütçe kaneviçesi üzerinde 
bazı rakam pazarlıklarından ve ufak tefek ta
sarruflardan öteye geçilemediği de ayrı bir ha
kikattir. 

İtiraf edeyim ki, elde edilen bu sonuç, ta
sarruf bakımından tatmin edici olmaktan çok 
uzaktır. 

Kamu hizmetlerinin en iyi bir şekilde ifası
na maddî imkânlar hazırhyan Devlet bütçesinin 
birkaç bakımdan ıslaha muhtaç bir manzara ar-
zetmekte olduğuna kesin bir şekilde inanan bir 
arkadaşınız sıfatiyle, şahsi görüş ve mütalâala
rımı Yüksek Huzurunuzda belirtmeyi vicdan 
borcu bildim. 

Tetkikmıza sunulan tasarının tertip ve tek
niğinde, gelir kaynaklarının tesbit ve tâyininde 
ve nihayet giderlerin tahsis ve sarf şekillerinde 

.gözönünde tutulması gereken noktaları yüksek 
müsamahanızdan cesaret alarak, arzetnıek isti
yorum. 

I - Bütçe teknik ve tertibinde ıslahat : 
1. — Devlet bütçesinde âmme hizmetleriyle 

mahallî ihtiyaçların tefriki. 
Herşeyden önce; Umumi Muvazeneye dâhil 

masrafların, bütün yurttaşların ihtiyaçlarını 
gidermeyi istihdaf eden, ânım e hizmetlerinin 
ifasına tahsis edilmesi gerektiğini gözönünde 
tutmak icabeder. Bu itibarla, bütün yurttaş
lardan vergi yolu ile toplanan paraların umumi 
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hizmetler kanaliyle yine yurttaşlara iade edilme
sine âzami gayret gösterilmelidir. Bütçenin tet-
kikında, ha prensipc lfıyikiyle hürmet edilmedi
ği müşahede edilmektedir. Umumi Muvazene
den Ankara Belediyesine yapıla gelmek! e olan 
çeşitli yardımlar bu iddiaya hak verdirecek bir 
mahiyettedir. Gerçekten bugün Ankara Şehrine, 
çeşitli Bakanlık bütçelerinde ve çeşitli adlar al
tında para yardımları yapılmaktadır. Bu ara
da, İmar Müdürlüğü. Mezarlık, yollar, Genç
lik parkı ve kanalizasyon işleri gibi Ankara 
Belediyesine yapılmakta olan yardımlarla, fiilen 
Bayındırlık Bakanlığının bakımına tevdi edilmiş 
bulunan Çubuk Barajı giderlerini sayabilirim. 

Âmme hizmetleriyle mahallî ihtiyaçların ti
tizlikle tefrikimi lüzum görmekle beraber, bazı 
şehirlerimizin ve bu arada millî kalkınmamızın 
sembolü olan Başşehirimizin hususiyetlerini tak
dir ediyor ve bu itibarla Devlet Bütçesinden bir 
miktar yardım görme realite ve zaruretini de 
gözönünde tutuyorum. Fakat, bir kısmı ma
hallî ihtiyaçların Devlet bütçesinden giderilme
si cihetine gidilirken bazı noktaların da ihmal 
edilmemesi lâzımgelir kanaat nidayım, Unıumiyet-
le bütün yardımlar özel idare ve belediyelere yar
dım bölümünde toplanmalı ve bazı belediyelere 
yapılan tahsisler hu arada tasrih edilmelidir. 
Bundan başka, bir belediye veya özel idareye 
yardım yapılması cihetine gidilirken bütün yar
dımları bir kalemde toplamak suretiyle Devle
te neye malolduğu açıkça gösterilmeli ve mura
kabe imkânları kolaylaştırılmalıdır. Nihayet, 
Devlet bütçesinden mahallî idarelere yardım 
yapılırken bu yardımın münhasıran tesis işlerine 
tahsis edilmesine dikkat edilerek, bakım ve 
onarını işleri tamamiyle yardıma mazhar olan 
mahallî idarelerin itinasına terkedilmelidir. Bu 
hususta küçük bir misal vermekle iktifa edece
ğim : Umumi bütçeden ödenek ayrılmak sure
tiyle Ankara'da bir park yapılmış ve Ankaralı 
hemşerilere Devlet tarafından hediye edilmiştir. 
Ankara Belediyesinin hiç olmazsa bu hediyenin 
bakımı ile mükellef olması gerekirken, bugüne 
kadar olaylar bu şekilde cereyan etmemiş. Dev
let Ankara Gençlik Parkının bahçivan ve ha
deme parasını dahi temin edegelmiştir. 

2. — Bütçe Meclise verilirken yalnız rakam 
ve gerekçelerle iktifa edilmeyip hizmet ve mas
rafların terkibi ve tahlili mahiyetlerini gösteren 
istatistik cetvellerinin de Kanıutava sunulması : 

'Ödenek teklifleri, görüşülürken çok defa et
raflı malûmata ihtiyaç duyulmakta ve hizmetle
rin mahiyet ve seyri hakkında, analitik bilgilere 
lüzum hissedilmektedir. Bilfarz, inşaat giderle
ri .' 'düşülürken Bakanlık ve dairelerin yapı 
masrafları neye mal olmaktadır. Veya me
mur aylıkları, büro giderleri ve daire hizmetleri
ni nasıl bir seyir takip etmektedir? Bu gider
ler, bir yıllık bütçe masraflarının (/r kaçını teş
kil etmektedir.' Gelecek yıllara geçici yüklen
meler varsa, bu yüklenme yetkisinin bir yıl
lık tutarı neye baliğ olmaktadır? Bu ve buna 
benzer sorular hatıra gelmekte ve çeşitli masraf
ları tahlil eden mukayeseli cetveller, bütçenin 
durumu ve masrafların gelişme seyri bakımın
dan zaruri görülmektedir. 

3. — Aynı mahiyette bir hizmet için çeşitli 
kaynaklardan sarfiyat yapılmaması : 

Bazı Bakanlıklarda, daire ve şubeler kendi 
âleminde müstakil birer varlık telâkki edilmiş ve 
aynı mahiyetteki hizmetler için hem Bakanlığın 
umumi yönetim giderlerinde ve hem de daire 
veya umum müdürlüklerin bünyesi içinde, ay
rı ayrı ödenekler konmuştur. Bazan bu teker
rür üçe çıkmakla ve üç musluklu bir çeşmeden 
akan su gibi, ödenekle birbirine karışmakta ve 
murakabeyi zorlaştıracak bir şekilde, akıp git
mektedir. 

Teknik ve tertip bakımından bütçenin bu sa
kat tarafını daha iyi belirtebilmek maksadiyle 
küçük bir misal vermeme müsaadenizi rica ede
rim. Bayındırlık Bakanlığının yolluklar bölü
münde geçici görev yolluğu için geçen yıl 
50 000 lira ödenek konmuş olduğu halde 
bu yıl Hükümet 10 000 lira eksiği ile 40 000 lira 
teklif etmekle iktifa etmiştir. Bakanlıkta yap
tığım incelemelerde on aylık sarfiyat durumu
nun bu miktarın çok aşağısında olduğunu gös
termiş ve 15 000 lira daha tenzili ile bu bölüme 
geçen yılın f>0 bin lirasına karşılık, sadece 
25 000 lira konması tarafımdan teklif ve Bütçe 
Komisyonunca kabul edilmiştir, öyle ise, Ba
kanlık çeşitli Bayındırlık işleri için yurdun bir
çok yerlerine göııdrediği memurlarına yolluk 
ödeneği nasıl temin etmiştir? Bu sorunun ceva
bını aynı Bakanlığın çeşitli dairelerinde mev
cut olan keşif, denet yönetim ve kabul işleri için 
ayrıca konmuş olan ödeneklerin mevcudiyeti 
vermektedir. Dahası var; her dairenin keşif ve 
kabul için göndereceği memurlara vermek üze-
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re bu isim altında ödeneği olduktan başka, bu 
dairenin ihtisas alanına giren ve hususi kanun
lar gereğince yapılması cihetine gidilen her ba
yındırlık teşebbüsü için konmuş olan ödenekten 
de bu maksat için sarfiyat yapmak imkânı ayrı
ca elde tutulmuş bulunmaktadır. I>ıı suretle 
Bakanlık muayyen bir hizmetin ifası için üç ay
rı kaynaktan, dilediği şekilde, sarfiyat yapacak, 
istediği musluğu açacak, istediğini kapıyaeak-
t.r. 

4. — Mahiyetleri itibariyle tamamen ayrı hiz
metlerin aynı ödenek tertibi içinde toplanma
ması : 

Biraz önce, aynı mahiyette bir hizmet için 
çeşitli kaynaklardan sarfiyat yapmanın mahzur
larına işaret etmiştim ; şimdi de bütçede tesa
düf ettiğim başka bir mahzuru belirtmeye ça
lışacağını. Bu mahzur bazı bölümlerin çok şiş
kin ödeneklerle beslenerek, mahiyetleri itibariy
le birbirleriyle pek ilgisi ol miyarı çeşitli hizmet
lerin tek ve müşterek kaynağı haline sokulmuş 
bulunmasıdır. 

Mücerret hükümlerle Yüksek Heyetinizi yor
mamak için bir misal vermek isterim. Bu seneye 
kadar Bakanlık otomobilleri için tek bir bölüm 
halinde, ödenek verilmekte ve bu ödenekten 
hem işletme ve hem de onarım giderleri karşı
lanmakta idi. Bu sene Bütçe Komisyonunuzun 
vermiş olduğu bir prensip kararı ile bu ödenek 
iki maddeye bölünmış ve mahiyetleri itibariy
le hususiyet arzeden işletim1 ve tamir masrafları 
birbirinden ayrılmıştır. Bu suretle ödeneklerin 
daha sarih bir ölçüde muayyen hizmetler tah
sisi sağlanmış ve bütçe murakabesi kolaylaş
mıştır. Yine meselâ Basın ve Yayın (îenel Müdür
lüğünün birçok bölümleri geniş ve vuzuhsuz mü
talâa edilmiş ve bu bakımdan çeşitli madde
lere ayırmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Bütçeyi sıkı bir elemeden geçirdiğiniz tak
dirde daha birçok ödeneklerin, çeşitli hizmetleri 
karşıladığı halde, birtek bölüm içerisine sıkış- ] 
tınlmış olduğunu ve bu yüzden murakabenin j 
zorlaşmış bulunduğu görülür. 

5. —• Bazı resmî kurumlara, bütçeden yar
dım şeklinde ayrılan ödeneklerin sarf şeklinin 
kontrol edilmesi: 

Devlet bütçesinden bazı resmî kurumlara ; 
yapılmakta olan yardımların, milyonları aşına- • 
sına rağmen, bu ödeneklerin ne suretle harcan
dıkları hakkında. Meclise doyurucu bilgi ar-
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/edilmemektedir. Bakanlık ve dairelerin en kü
çük masraf tertipleri dahi kontrol ve muraka
be altında tutulurken, faaliyetlerini ancak umu
mi muvazeneden yapılan yardımlarla idame 
ettirebilen, bu gibi kurumların her türlü mu
rakabeden uzak kalmış olmaları tecviz edilemez. 

Bilfarz Anadolu Ajansına bu yıl 670 837 
liralık ödenek tahsis edilmiş olduğu halde, bu 
tahsisatın ne şekilde sarfedileceği ve ne suretle 
murakaheye tâbi tutulacağı hakkında, Kamu
tayın kesin bir bilgisi yoktur. İler ne kadar 
Basın ve Yayın (îenel Müdürlüğü bir murakıp 
vasıtasiyle Ajansı kontrolü altında bulundur
duğunu ifade etmekte ise de, bütçesi ve blân-
çosu hakkında en küçük bir bilgi ve kanaata 
malik bulunnııyan Yüce Meclisin, bu muazzam 
parayı bir tek kalemde neye istinaden vereceği 
ciheti de halli gereken bir keyfiyettir. Kaldı 
ki, bugün Anadolu Ajansının hukuki durumu 
ve statüsü de, bizi taınamiyle tatmin edecek bir 
sarahatte değildir. 

Yine meselâ; Çalışma Bakanlığı bütçesin
de İş ve İşçibulma Kurumuna yarım milyon 
liralık bir ödenek teklif edilmiş bulunmakta
dır. İşçiye iş ve işe işçi bulmanın, bugünkü te
lâkkilere göre, bir kamu hizmeti olduğu ve bu 
itibarla, ilgililere hiçbir maddi külfet yükle
meden Devlet tarafından başarılmasının bir za
ruret olduğu, yüksek Heyetinizce malûmdur. 
Ancak, yapılan bu geniş yardıma karşılık, ku
rumun bu parayı ne şekilde harcıyacağı hak
kımla, Hükümet tarafından Meclise en ufak bir 
not ve bilgi veya küçük bir cetvel verilmiş de
ğildir. Pek kısa tutulmuş olan bütçe gerekçe
sinde kurumun bazı tasavvurları belirtilmiş ol
makla beraber, genel masrafları, teşkilâtı ve 
memur kadrosu hakkında, izahat verilmemiştir. 
Bağlı, bulunduğu Bakanlığın raportörü bulun
mam dolayısiyle ve biraz da tecessüs saikiyle 
kurumun merkezine gidip, inceleme yapmak fır
satını bulmuş olsaydım, istenilen bu yarım mil
yon liranın zaruret ve sarf mahalli hakkında 
açık- bir kanaate varmak imkânına da malik 
olanııyacaktım. Raportörlerin kendi görüş ve 
anlayışları çerçevesi içinde, bu gibi kurumların 
hesap durumları az çok tetkik edilmekte ise 
de. Hükümetin bütçe tasarısiyle Meclis huzuru
na daha açık bilgi ve hesaplarla çıkması fay
dalı olur, kanaatmdayım. Her ne kadar, tş ve 
fşçibulnuı Kurumu l nıumi Murakabe Heyetinin 
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deııetleıııesiııe tâbi bulıuıuıakta ise de bizzat | 
bu denet lemenin ıtıalıiyeli ve değeri ıııüııakasa | 
konusu olacak bir nezaket tedir . Gerçekten İk
t isadi Devlet Teşekküller inin ancak iki yıl önce 
yapı lan giderler ini emrivaki ler şeklinde tes
cilden öteye gidenıiyen bu murakabe mekaniz
masının ne dereceye k a d a r müessir o lduğunu da 
kendi kendime sormaktayım. 

(i. --- Ek ödenek ve a k t a r m a müessesesinin 
ıslahı : 

Âmme hizmetlerinin. ıslahı için gereken yıl
lık giderler tahlil edil irken % 100 bir isabete 
varı lacağı iddia ('dilemez. Zira bütçenin ta tb iki 
s ı rasında meydana çıkan umulmadık iht iyaçlar 
ek ödenek ve ak ta rmala r ı lüzumlu kılabilir. An
cak, eski tabir iyle gayrimelhuz masraf lar ın ha
k ika ten önceden tahmini mümkün olmıyan 
masraf lar olması gerekir. Halbuki, son günler
de birçok dairelerin münakale isteklerini göz
den geçirecek olursak, ödeneği kifayet etmiyeıı 
her hizmetin önceden tahminine imkân bulun-
mıyan sürpiriz hizmetlerden olmadığı görülür . 
Bilfarz, k ı r tas iye için, demirbaş için ve nihayet 
normal yol luklar için münakale ta lepler inde 
bulunmanın izahını yapmak pek kolay olmasa 
gerekt i r . 

Ek ödenekler sonunda, bir dairenin önceden 
tesbit edilmiş olan ödeneği r/( 25 artacak ve ak
tarmalar sonunda gider tert ipleri bölüm ve ma
hiyet değiştirecek olursa bütçe murakabesinin 
lâyikıyle yapılmakta okluğu iddia edilemez. He
le bu aktarmalar malî yıl sonuna 5 - 10 gün ka
la yapılırsa, bunu ya önceden yapılmış ve bu 
itibarla birer emrivaki haline gelmiş olan masraf
ların tescili veya bölümünde hatvanııııyan öde
neklerin başka bir yerde ve fakat behemehal eri
tilmesi arzu ve endişesi şeklinde telâkki etme
mek güç olur. Malî yılın değişmiş olmasına rağ
men: münakale mekanizmasinin biri yıl sonun
da olmak üzere, senede iki defa işlemesinin 
teknik bir zaruret olup olmadığı ciheti görüşül
meye ve bir esasa bağlanmaya değer önemdedir. 

7. — Hayır kurumlar ına ve başka dernek 
ve kurumlara yardım yapılırken ihtiyaç; sıra 
ve derecesinin gözönündc tutulması : 

Her yıl Maliye1 Bakanlığı bütçesinde yardım
lar kısmına konan ödenekler milyonları aşmak
tadır . Tardını gören müesseseler arasında kat
ma bütçeli idarelerle, özel idare ve belediyelere 
yapı lmakta olan yard ımlar dışında hayır ku-
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rumlariyle başka dernek ve kurumlara geniş 
ölçüde yer verilmektedir; Devlet bütçesinden 
bu şekilde yardım gören katma bütçeli idareler
le belediye ve özel idarelerin hesap ve bilanço
ları şu veya bu şekilde kontrol ve murakabe 
edildiği halde birçok dernek ve kurumlar ın bu 
şekilde kontrol ve murakabe edildiği halde bir
çok dernek ve kurumlar ın bu para yardımları
nı ne şekilde kullanmakla oldukları hakkında 
Meclisin hiçbir bilgisi yoktur. O derecede ki, 
Bütçe Komisyonunda Hükümetin yardım teklif 
ettiği bazı ku rum ve müesseseler hakkında ne 
Hükümetten ve ne de ilgili kurum mümessil
lerinden ta tmin edici malûmat elde etmek müm
kün olamamıştır. 

Herbirinin güzel bir maksat ve iyi niyetler
le kurulmuş olduklarına asla şüphe etmediğim 
bu kurumların, faaliyet ve malî durumlar ı 
hakkında, pa ra yardımı yapacak olan Meclisin, 
gerçek bir bilgiye mâlik olmasına ihtiyaç vardır ; 
her şeyden önce bütün bu kurumların gözden 
geçirilmesi ve kuruluş maksatlarının devanı edip 
etmediğini ve bu maksatlar uğrunda ne şekilde 
çalışıldığı hakkında kesin bilgi verilmesi faydalı 
olur. 

Bundan başka, mahdut ve mütevazı ölçü
ler içerisinde aynı mahalde çalışmakta olan bu 
kurumlar ın teberru, aidat toplama, propagan
da ve personel gibi umumi masraflarında müş
terek hareket etmek suretiyle tasarruf lar etmek 
suretiyle t asa r ruf la r sağlamanın mümkün olup 
olnııyacağı ciddiyetle mütalâa edilmelidir. 

Nihayet Devletçe yardım yapılmadan önce 
bu kurumlar ın yardıma gerçek ihtiyaçları olup 
olmadıkları da gözönündc tutulmalıdır . Bilfarz 
kuruluş maksadını saygı ile karşıladığımız Millî 
I0 kon om i ve Tasarruf lar derneğinin bugün ya
pılmakta olan 4 500 liralık gibi cüzi bir yardı
ma ihtiyacı yoktur . / İ r a kurumun son bilan
çosu 41 000 lira gelir ve 15 000 lira giderle ka
panmıştır . Şayet Devletçe yapılan yardım bir 
zaruretin ifadesi şeklinde telâkki edilmeyen bu 
kurumun önemini teyit mahiyetinde görülüyor
sa bu takdirde yardım sembolik kalmalı, uzun 
yıl ların gelenek ataleti içerisinde bütçede bin
lerce lira tefrik edilmemelidir. 

(Jeşitli kurumlara yapılmakta olan yardım 
miktarlar ına gelince; bu miktar lar arasında hiç
bir münasebet mevcut, değildir. Bilfarz niçin 
Tiftik Derneğine 12 500 lira vardııııa mukabil 

— 285 — 
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Milli Kütüphaneye İÜ 000 lira yardım yapılı
yor veya niçin Ağaç Koruma Derneğine 10 000 
lira yardım yapıldığı halde, Çocuk Hlsirgeıue 
Kurumuna f> 000 lira vermekle iktifa ediliyor?. 

( îörülüyor ki, bütün bu kurumlar ın faali
yetlerini mali bünyelerini yakından incelemek 
ve ihtiyaç sırasına göre zarur i görülen yardım
ları bir düzene bağlamak icabetmektedir. 

S. — Bütçeye bağlı (R) cetvelinin ıslah 
edilmesi: 

Bir kısım gider ter t ipler ine konan ödenek
lerin ne şekilde harcanacakları hakkında her se-
sene bütçe tasarısına R cetveli adı al t ında bir 
cetvel iliştirilmektedir. Yakın bir incelemeye 
tâbi tu t lduğu takdirde, bu cetveldeki formül
lerin yeni baştan tanzim ve tert ibinde bir za
rure t olduğu anlaşılır. Bugünkü manzarası ile, 
bu formüllere göre, yapılan sarfiyatın, lâyi-
kıyle kontrol edilemediği iddia edilebilir. Mo
dern bütçe tekniği icaplarına göre, bütün mas
rafların mümkün olduğu kadar, ayrı bölüm 
ve maddeler sarahat ve hududu içinde yer al
ması ve bu suretle, kontrol ve murakabeye kolay
lıkla imkân sağlaması gerekirken bugün birçok 
bölümlerdeki ödeneklerin sarf şekillerinde, bu 
formüllerin gayri mütecanis bünyesinden ve vu
zuhsuz du rumundan faydalanmak suretiyle, ol
dukça geniş ve takdiri bir şekilde, hareket edil
mekte olduğu görülmektedir. 

Tipik bir misal olması bakımından Bayındır
lık Bakanlığının öteberi giderleri bölümüne ko
nan ödeneğin, bütçe formülüne göre, ne suretle 
harcandığını izah etmeme yüksek müsaadelerinizi 
rica ederim : 

Bayındırl ık Bakanlığının Bütçesini inceler
ken birçok Bakanlıklarda mevcut olan temsil 
giderleri adı al t ındaki ziyafet masraflar ına tesa
düf etmeyince, (R) cetvelindeki formülleri göz
den geçirdim; kısa bir a raş t ı rmadan sonra, mer
kez büro giderleri bölümünün 5 nci maddesini 
teşkil eden öteberi giderleri arasında resmî şölen 
giderlerinin de ver almış olduğunu"hayret le mü
şahede ettim. Yüksek malûmunuz olduğu veç
hile öteberi giderleri derken su ve temizlik mas-
rat'iariyle süpürge ve saire gibi tanzifat masraf
ları hat ı ra gelmektedir. Bir dairenin günlük 
bakım ve id;1 r,\si için zaruri görülen bu ufak te
fek m asra far arasında, ziyafet giderlerini sıkış
t ı rmanın tabiî ve doğru olacağını iddia edemem. 

Başka misaller vererek Yüksek Heyetinizi 
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yormak istemem. Faka t herhalde (R) cetvelini 
ıslah ederek bütçe formüllerini, aralar ında hiç
bir ilgi ve münasebet bulunmıyan gayrimüteca-
nis masrafları bir araya getirmek suretiyle. 
kırkambar yapmaktan kur ta rmak lâzımdır ka
naat nidayım. 

Buraya kadar kısaca arzettiğim hususlar ıs
lah edilmeden, bütçenin gerçek bir murakabeye 
lâbi tutulmasını mümkün görememekteyim. Hü
kümet bütün ihtiyaç ve masraflarını mütecanis, 
derli toplu bölümler içerisinde, açıkça belirt
meli ve Büyük Mecliste ancak ihtiyaçların sa
mimiyet ve zaruretine kaani olduktan sonra, öde
nekleri kabul etmelidir. 

II - Bütçenin gelir kısmında ıslahat: 
Şu anda, yüksek tetkikınaza sunulmuş bulu 

nan bütçe tasarısının ter t ip ve tekniğinde müşa
hede edebildiğini ıslaha muhtaç cihetleri birkaç 
prensip görüşü etraf ında toplamaya çalışt ıktan 
sonra bütçenin gelir kısmını teşkil eden (B) cet
veli hakkında da kısaca mâruzâ t t a bulunmak is
terim. 

( ierek hakiki matrahlar ı bulmak ve gerekse 
mükellefleri tazyik etmeden Devlete geniş vari
dat kaynakları sağlamak ümit ve vaidini taşı
makta olan (lelir Yergisinin memleketin gerçek 
iht iyaç ve reali telerine en uygun bir şekilde 
tedvin edilmesini beklerken, bugün tatbik edil
mekte olaii bir kısım vergilerde, bazı ıslahat 
yapmanın da âcil bir zaruret o lduğunu belirt
mek benim için ayrıca bir' vazifedir. 

Topluluk hayatının düzenini sarsmak de
ğil, bilâkis bu düzeni sağlamak endişesi modern 
Devletlerin her sahadaki icraatına hâkim olmak
tadır . Bu arada , vergi de, Devlete sadece ge
lir sağlıyan bir kaynak te lâkki edilmekten çık
mış, sosyal adaleti sağlıyan bir vasıta mahiye
tini almıştır . Yergide adalet zihniyetinin, ver
gi yolu ile adalet prensipine yerini te rke tmiş ol
duğu bir devirde. Devlet gelirlerini bu zavi
yeden mütalâa e tmenin zarure t i meydandad ı r . 

Bütün bu ilmî ve içtimai reali teler karşısın
da, vergi manzumemiz cidden ıslaha muhtaç 
bir manzara a r / e tmek ted i r . Yergilerimiz ara
sında. iptidai v> adaletsiz olanlar ından başka, 
memleket sermayesini hırpal ıyanları , çok verim
siz ve pahalı olanları da vardır . 

Akademik izahlara girerek sizleri yo rmak 
istemeni; sadece, b i rkaç misal vermekle bu 
bahsi kapıyacağım. 

286 — 
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Halen mer ' i bulunun Hayvanlar Vergisi gerek 

mat rah ve gerekse t ahakkuk ve eibayet bakımın
dan çok i])tidai bir mahiyet a rzet inektedir. 
Servetini büyük hayvan sürüler inden temin 
edenlerden Hayvan Vergisi almak ne kadar doğ
ru ve tabiî ise, bütün g i r imin i iki cılız keçisine 
veya tek ineğine bağlamış bulunan fakir bir 
köylü ailesinden bu mahiyet le bir vergi almak 
da o derece yanlış ve adalelsizdir . 

Yine meselâ, özel idarelere terkedilmiş bu
lunmakla beraber, Yol Yergisinin hiçbir servet 
ve gelir farkı gözet m iyen sert tarh şekli de çok 
ipt idaidir . 

Nihayet vergilerin ekonomik ve verimli ol
malar ı prensipini gözönünde tu tacak olursak, 
Tekel İdaresinin Hazineye sağlamakta olduğu 
gelirlerin de memlekette çok pahalıya mal oldu
ğunu i t iraf etmek zorundayım. ( ierçekten, tuz 
gibi mübrenı gıda maddeler in i de ihtiva eden bir 
çok maddelerin imal ve satışı inhisarına malik 
bulunan Tekel İdaresi bir yılda 281 :î 1 T> 290 li
ralık satış yapt ığı halde Devlete ancak 
âl 167 000 liralık bir gelir sağlıyabilmiştiı . 
l.oö o91 500 lirayı bulan maliyet masraflar ının 
çok yüksek olduğu muhakkak olduktan başka 
4-'> 89;") .")f)7 lirayı aşan umumi masrafların da 
kabar ık olduğu inkâr edilmez bir keyfiyett ir . 

(ielir tahminlerinde bu/an samimî hareket 
edilmediğini de burada işaret etmek isterim. 
Bilhassa ka tma bütçelerde, gerçek geliri göster
memek yolunda bir temayül sezilmektedir. Yıl 
sonunda bize 12 milyon liralık varidat fazlalığı
nı nıüjdeliyen Deui/yollar İdaresi buna canlı 
bir misal teşkil e tmektedir . 

({örülüyor ki, vergi sistemimizde radikal 
bir ıslahat yapmanın sırası çoktan gelmiştir . Bir 
bütçe konuşmasında vergi siyasetini bahis ko
nusu etmemi mazur görmenizi rica etlerim. Zira 
Devlet bütçesinin görüşülmesinde gider kısmı 
üzerindeki titiz t a r t ı şmalar kadar , gelir kısmı 
üzerinde de aynı endişe ile hareket etmenin za
ruret ine inanmış bulunuyorum. 

111 - Bütçede tasarruf imkânları-: 

İstikrazla kapanmak yoluna gidilen bütçe
mizde büyük tasarruf imkânları mevcuttur . An
cak, bu ölçüde tasarruf sağlamak için geniş öl
çüde harekete geçmek ve cesaretli ka ra r la r al
mak lâzımdır; yoksa, Hükümet taraf ından tek
lif edilen rakamlar üzerinde bazı rötuşlar yap

makla milletçe özlenen bir sonuca ulaşanlayız. 

Kanaatimce, tasarruf imkânlarını rakamlar
dan ziyade zihniyet ve sistemde aramak gerekir. 
Asıl tasarruf, ödeneklerin kabulü sırasında değil, 
bu ödeneklerin dairelerce harcanması sırasında 
elde edilmelidir. Ancak, Devletin parasına ve ma
lına tasarruf etmekte olan ellerin, sarfiyat ya
parken, âzami derecede titizlik göstermeleri 
bizi gerçek tasarrufa ulaşt ı rabi lecekt ir . 

Tasarruf imkânlarımızı da ra l t an yalnız bu 
israf zihniyeti değil aynı zamanda, âmme hiz
metlerini ifa ederken, hizmet ve teşk i lâ t ında 
çok geniş tu tu lmuş olması keyfiyetidir . 

Tasarruf hakkında , bu umumi görünüşü be
l i r t t ik ten sonra, şimdi üzerinde k ı rk gün müd
detle incelemeler yapmış olduğumuz bütçede 
büyük tasar ruf la r sağlıyacağıın ümit e tmekte 
olduğum şahsi müşahede ve tekliflerimi a r / ede 
ceğim. 

I - Devlet inşaatının bir elde toplanması : 
Bütçe Kanunu tasarısına ilişik olarak sunulan 
Bayındır l ık Bakanlığına ait raporumda d a ' a r -
zetmiş olduğum üzere, bugün birçok Devlet dai
releri ihtiyacı olan binaları bizzat y a p t ı r m a k t a 
ve bu işler için daimî yapı büroları k u r m a k su
retiyle geniş masraf lar ih t iyar e tmektedir ler . 
İnşaat ve Bayındırl ık işleri ile uğraşmak mak
sadıyla geniş teşkilâtlı ve teknik mahiyet te bir 
Bakanlığımız mevcut olduğu halde, bugün husu
si kanunlar ı ile inşaat y a p t ı r m a k yetkisi olan 
Devlet daireler ve müesseselerinde ayrıca bi
rer yapı ve imar işleri dairesi meydana getiril
miş bulunduğu bit hak ika t t i r . Bayındı r l ık-Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Dairesinin yetkisine 
girmesi pek tabiî olan bu gibi inşaat ın, mütead
dit ellerde, dağınık bir vaziyette , bulunması 
cidden üzülecek bir keyfiyet t i r . Yapmış oldu
ğum tahmini bir hesaba göre Türk iye ' de resmî 
inşaat için yılda or ta lama 100 000 000 liraya ya
kın para ha rcanmak tad ı r . Her daire , hizmetle
rinin özelliklerini öne sürmek vesilesiyle, kendi 
anlayış ve ha t tâ keyfine göre inşaat yap t ı rmak
la ve bazı hal lerde lükse kaçmak tad ı r . B ü t ü n 
Devlet inşaatı bir elde toplandığı t akd i rde , 
resmî inşaatın, zaruret derecesine göre, s ıraya 
konulması ve aynı t ipte ucuz ve pra t ik binaların 
yapılması m ü m k ü n olacakt ı r . Bugüne k a d a r 
birçok Devlet inşaat ının, şu veya bu da i renin te
şebbüsü ile başlanmış olmasına rağmen, bi lhaıa 
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Bayındı r l ık Bakanl ığına devrediliniz olması yapı 
işlerinin yetkili bir elde toplanması dileğinin 
reali telere ne kada r uygun gelmekte olduğunu 
bir misal teşkil elnıez mi'? 

BAŞKAN — - Arkadaşımızın okuması (20) 
dakikayı geçmiş bu lunmaktad ı r , iç tüzük muci
bince bundan fazla okuması doğru değildir . 
(Sağdan, soldan devam sesleri) , (İst ifade edi
yoruz sesleri) . 

Müsaade ederseniz devam için (Devam, de
vam sesleri) . Reyinizi alacağım. Arkadaşımızın 
devamını kabul (denler.. . Htmiyeııier... Okuma
larına devamı kabul olunmuştur . 

VKDAT DİCLELİ (Devamla) - - Efendim, 
lült'unuza. teşekkür ederim. l î irbuçuk aydan 
fazla bir zamandır , bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerinde çalıştım, bu it ibarla sizlere faydalı bir 
mütalâa arzedebileceğinı, kanaa t ında olduğum 
için konuşmak ist iyorum. (Devanı ediniz, kâfi 
sesleri) . 

-. -• Yayın g ider le r i : 
Yalnız umumi Muvazeneye dâhil dairelerin 

yay ın giderler i B ü k ü m e ! tekl if inde bir milyon 
348 bin 560 lirayı bu lmaktadı r . Bu miktara 
K a t m a Bütçel i idareler le ik t i sadi Devlet Teşek
kül ler inin yayın giderleri de ilâve edilecek olur
sa Resmî makamlar ın dergi çıkarma eser satın 
almak heveslerinin iki milyon liraya nıalolduğu 
kolayca t ahmin edilebilir. 

B i r çok bakan l ık ve daire ler in her yıl yap
m a k t a o lduklar ı bu çeşit masraf lar ı bir düze
ne bağ lamak suret iyle geniş ölçüde t asa r ru f sağ
lamanın mümkün olacağı kanaa t in i taş ımakta
yım. 

Evvelâ dergi lerden başl ıyayıni ; Bugün çe
şitli Devlet daireler i ve kurumla r ı ta raf ından 
boy boy lüküs dergi ler ç ıkar ı lmaktad ı r . İ l e r 
derg iden bin nüsha basılıyorsa. b u n u n ancak 
50 - 00 ı satılabilmekte üsl tarafı parasız dağı
t ı lmakta veya pake t le r hal inde bir köşeye atıl
mak tad ı r . Bir dairenin ka r a r ve tebl iğler ini il
gililere yaymak ta ve memurlar ına prat ik mes
lekî bilgi vermesinde elbet fayda vardır . F a k a t 
ç ıkar ı lmakta olan dergi ler bu mütevazi maksa
dı aşmış iddialı ve gösterişli bir gayre t hal ini 
almıştır . Bu dergi ler hemen hiç kimse taraf ın
dan oknnmıyan yazı lar basmakta ve bazı kim
selere telif h a k k ı şekl inde küçümsenilmiyecek 

menfaa t l a r sağ lanmaktad ı r . Derg i ç ıkarmak umu-
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miyetle bir hususi teşebbüs ve ihtisas işidir. 
Bunu devlet in esas vazifeleri aras ında saymak 
güç olur. Şayet , böyle bir teşebbüste zaruret 
mülahaza ediliyorsa, çeşitli dergi ler in bir a r a y a 
gel irilmesi ve bir makam elinden toplanması 
faydalı ve ekonomik bir tedbi r olacaktır . 

Vay m ödenekleri ile daireler t a ra f ından alı
nan eserlere gel ince; Bu eserlerin büyük bir 
kısmı ha t ı r ve gönül tesiriyle alınmış olup, o 
da i renin hizmet ve ihtisası ile hiçbir ilgisi ol-
mıyan k i t ab la rdand ı r . Bir kısmı ise. o daireye 
ait bazı ta l imat ve mevzuatın sadece bir araya 
getir i lmesinden meydana gelmiş bu lunmaktad ı r . 
Memurları için her zaman başvurulacak böyle 
bir el kitabına ihtiyaç görüyorsa ilgili dairenin 
leşebbüsü bizzat .yaparak, bu işi muayyen şahıs
lara kazanç kaynağı olmaktan kur tarması daha 
mâkul bir hareket tarzı olmaz mı? Dairelerin 
adam kayırmak için bu çeşit eserleri satmalına 
ve şuraya buraya tavsiye etme işinden vazgeç
melerini temenni etmekteyim. 

Yine yayın giderlerinden teşkil edilmekte 
olan kitaplıklara gelince; bunu da edebi bir gös
teriş hastalığı olarak tavsif etmeme müsaade
nizi rica ederim. Bugün yalnız Bakanlıkların 
değil aynı Bakanlık içerisinde daire ve şubelerin 
dahi, kendi boyunda ve yapında kitaplık kurma 
teşebbüslerinin zaruret derecesi ciddiyetle tar
tışma konusu olabilecek bir durumdadı r . Muay
yen bir âmme hizmetini ifa sırasında memurla 
rm bazı kanun ve eserlere başvurma ihtiyaçları 
tabiîdir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, memu
run eli al t ında, mevzuat ve tatbikatı gösterir el 
kitabı mahiyet inde bazı eserlerin bulunmasını 
faydalı ve ha t tâ lüzumlu görmekteyim. Ancak 
cilt cilt büyük ki taplardan edebî romanlara ka
dar her çeşit eseri muattal vi tr inlerinde toplamış 
bulunan geniş kitaplıkların faydasına bir tü r lü 
inanmıyorum. Zira, çalışma saatleri içinde ve 
vazife icabı bir memurun başvuracağı eserler 
mahdut tur . (Jalışma saatleri dışında ise, esasen 
memur dairede bulunmıyacağma göre, bu kitap
lıklardan lâyıkiyle faydalanılmadığını zanne
diyorum. 

Ankara 'da bir Millî Kitaplık kurma teşebbü
süne girişilmiş olduğu şu günlerde Bakanl ık lar ı ) 
mahdut ve muayyen meslekî ki taplar d ı ş ınd ı 
diğer bütün eserleri Millî Kitaplığa devretmeleri 
eok hayırlı bir hareket olacak ve Devlet dairele
rini çeşitli ki tap masrafından kurtaracakt ı r . 
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3. — Basımevleri: 
Halen resmî dairelere ait birçok basımevle*.'! 

Devlet kâğıdı üzerine Devlet mürekkep ve para
sını akıtmakta ve bütçeye büyük masraf kapıları 
açmaktadır. Bugün mevcudiyetini tabiî ve lü
zumlu saydığım Devlet Basımevinden başka 
Millî Eğitim, Millî Savunma, Dışişleri, Maliye 
Bakanlıklariyle Harita ve Jandarma gibi Genel 
Müdürlüklerin, Üniversitenin ve bazı millî ban
kaların ve diğer kurumların da basımevleri 
faaliyettedir. 

Âmme hizmetlerinin süratle ifası ve Devlet 
sırrının korunması bakımından, Devlete ait Ba
sımevi erinin lüzumuna inanmış bulunmakla be
raber, bir çok daire ve müesseselerin, bilhassa 
aynı şehir içerisinde, ayrı ayrı basımeverine 
malik olmaları zaruretini kabul edememekteyim. 
Büyük masraflara yol açan bu çeşitli basımevle-
rinin Hazineye sağlamakta olduğu gelirin 
ise, topu 85 000 liradan ibaret olduğuna işaret 
edersem, basımevleri meselesinin nasıl ıslaha 
muhtaç bir mevzu olduğunu belirtmiş olurum. 
I>u konu üzerinde, inceleme yaptığını mem
nunlukla öğrendiğim Hükümetin en kısa bir za
manda bir kanun tasarısı ile huzurunuza gelme
sini rica ederim. 

4. — Taşıt meselesi: 
Yüksek Heyetinizin taşıt vasıtaları üzerinde

ki ve bilhassa bunların tahsis yerleri ve kullanış 
şekilleri hakkındaki hassasiyetinizi yakından 
biliyorum ve yine Hükümetin bir üzüntü kayna
ğı olan bu meseleyi ele almış bulunduğu ve kesin 
bir hal suretini aramakta olduğu da malûmdur. 
Bu alanda kaybedilecek vaktin mevcut olmadığı
na işaret etmek isterim. 

Hiç şüphesiz, sürat asrında bir medeniyet 
vasıtası olan motorlu taşıtlardan, fertlerin ol
duğu kadar, Devletin de faydalanması pek ta
biîdir. Bizi burada hassasiyete sevkeden mesele 
Devlet dairelerinin bu sürat vasıtalarından fay
dalanması keyfiyeti değil, bunların kullanışların
da görülen genişlik ve keyfilik cihetleridir. 

Arka camını boyamak suretiyle lüks otomobil
lerin servis arabaları şekline sokuldukları, iki 
tonluk kamyonların zarif kaptıkaçtılar şeklinde 
gömlek değiştirdikleri ve nihayet âmme hizmet
lerine tahsis edilen arabaların gecenin geç saa+-

lerinde şurada burada görüldükleri açık bir haki
kattir. Taşıt vasıtaları işinin ne kadar ıslaha 

. 1947 O : 1 
muhtaç bir mesele olduğunu belirtmek ve bu 
bahse son vermek için bir iki misal arzedeceğim. 

Geçen sene Kaymakamlık Kursunda staj gö
ren gençlerin motorlu vasıtalara ünsiyetini 
sağlamak ınaksadiyle, motosiklet satmalmması 
cihetine gidilmiş ve bütçeye 21 000 liralık öde
nek konmuştu. Bu ödenekle motosiklet yerine 
otomobil alınmış olduğu, yeni yıl bütçe tasarı
sının tetkiki sırasında öğrenilmiştir. Ödenek
lerin sarf şeklinde görülen bu ayrılık bununla 
da kalmamış, alman otomobil umumi müfettiş
lik emrine tahsis edilmiştir. 

Gerçek ihtiyaçların ilgili dairelerce lâyi-
kıyle takdir edilmediğini gösteren şu misal de 
entrasandır: Bu yıl Emniyet Genel Müdürlü
ğüne beheri 70 000 lira bedelinde iki deniz mo
toru satmalmması için konan ödenek görüşü
lürken, bu motörleriıı nerelere tahsis edileceği 
hakkında Bütçe Komisyonunda sorulan bir su
ale, ilgili bakanlıkça, İzmir ve istanbul liman
larının gözönünde tutulduğu cevabı verilmiş ve 
dış emniyet bakımından Karadeniz kıyılarının 
îzmir körfezinden daha önemli bir mahiyet ar-
zettiği telkini yapılınca, ilgili bakanlık derhal 
bu motorların tahsis yerlerini değiştirmek cihe
tine gitmekte tereddüt etmemiştir. Bu küçük 
misaller, taşıt vasıtalarının nasıl geniş bir şe
kilde kullanılmakta olduğunu ve Devlete ne de
rece ağır masraflar yüklediğini göstermektedir. 

5. — Kira giderleri: 
Devlet masraflarında tasarruf imkânları 

araştırılırken resmî dairelerin işgal etmekte bu
lundukları binalar üzerinde durmamaya imkân 
yoktur. 

Bugün Ankara'da, çeşitli bakanlıklara bağlı 
birçok daire ve umum müdürlükler, baba evinde 
pek serbest hareket edemiyen delikanlılar gibi, 
ayrı binalara taşınmakta ve Yenişehir sokakla
rında büyük daireler kiralamaktadırlar. Taşra
da da aynı zihniyetin hüküm sürmekte olduğu 
görülmektedir. 

Taşra derken yalnız Anadolu'yu değil ya
bancı memleketlerdeki teşkilâtımızı da kasdedi-
yorum. Yanlız ödenek bakımından değil, ayni 
zamanda pek önemli olan döviz bakımından da 
ciddi bir inceleme konusu teşkil eden yabancı 
memleketlerdeki bina ve kira meseleleri kesin 
olarak halledilmelidir. Yabancı memleketlerde 
vazife gören çeşitli bakanlıklara ait memurla-
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nmızın ayrı ayrı bina işgal etmeleri şöyle dur
sun, bizzat Paris Elçiliğimiz tek başına iki bina 
işgal e tmektedir . 

6. — Meslek oku l l a r ı : 
Teşilli âmme hizmetlerinde çalışan memur

larımızı prat ik ve faydalı meslekî bilgilerle teç
hiz etmek gayesini güden meslek okulları 
a leyhinde bu lunacak değilim. Ancak, bu okul
larda , elde edilen rand ımana kıyasla büyük 
masraf lar yapı ldığına, israfa kaçıkl ığına, lüks 
binalar inşa edildiğine ve bü tün tedr i sa t ın he
men hemen okulun bağlı bu lunduğu daire me
mur la r ı t a ra f ından yapı ldığına işaret etmek zo
runday ım. 

B ü t ü n konuşmalar ımda olduğu gibi, bura
da da müşahedemi bir misal ile t akv iye etmek 
i s te r im: Maliye Bakanl ığına bağlı Maliye Mes
lek Okulu taş kaplamal ı , mermer antrel i , şeref 
hollü, konferans salonunu muazzam bir binayı 
işgal e tmektedir . Yani iz bu meslek okulunun 
yıllık masrafı -'500 000 lirayı bu lmaktad ı r , ö ğ 
renci sayısı 180 den ibaret olan ve yılda orta
lama 40 - 50 mezun verebilen bu okulda, 30 dan 
fazla öğretmen 40 a yakın hademe ve 10 küsur 
memur aylık ve ücret a lmaktad ı r . 

Takr ib i bi r hesaba göre, bu meslek okulu 
mı bitiren müstakbel bir Maliye memuru Dev
lete 4500 liraya mal o lmaktadır . 

Tedris du rumunun ıslahı, g ider lerde tasar
ruf sağlanması ve nihayet aynı şehirde bulunan
lar ın meslek branjları ı ı ı ihtiva eden, bir tek 
müessese şeklinde birleştirilmesi, mütevazı ga
yelerle ku ru lmuş olan meslek okullarının veri
mini a r t ı racak ve memleketin yükünü hafifle
tecektir . 

7. - - Bmirerleri ve odacı lar : 
Resmî dai re lerde Millî iş gücünden israf edil

mekte olduğu muhakkak t ı r . Burada üzerinde 
çok duru lmuş olan memur çokluğundan ayrı 
olarak, emirerleri ve odacılar meselesine temas 
etmek isterim. Bütün haya t ın ı elverişsiz şa r t l a r 
içerisinde, şerefli vazifesine vakfeden subayla
rımızın, şehir hudut la r ından ve aile konforun
dan uzak bu lundukla r ı yer lerde, emirerler ine 
malik olmaları kadar tabiî ve zaruri bir ihtiyaç 
tasavvur edilemez; fakat, A n k a r a ' d a Ycnişe-
hirin konforlu apa r tunan la rmın antres inde ya
rım manga asker in akşama kadar âtıl du rma 
larına gönlüm bir tür lü razı olamıyor. (Alkış
l a r ) . Hele Devlet dairelerinde, bir koridor üzerin

de beş altı odacının bir bardak su getirmek veya 
bir pal to t u t m a k için nöbet beklemelerini çalı
şan kollara ihtiyacı olan y u r d u m u z u n işi gücü 
bakımından gerçek bir israf saymaktay ım. 

(I erek emirerleri ve gerekse odacı ve hademe 
müesseselerinde bir ıslahat sağlamanın faydalı 
ve lüzumlu olacağı kanaat in i t aş ımaktay ım. 

S. - Yabancı memleket teşkilât ımız: . 
İfası ile ödevli bulunduklar ı hizmetlerle, 

memleket menfaat ler ini yur t dışımla korumaya 
ve sağlamaya memur edilmiş bulunan dış teş
kilâtımızda radikal bir ıslahat yapmanın müs
tacel bir mahiyet almış olduğu açık bir gerçek
tir . İslaha muhtaç teşkilât ın başında Dışişleri 
Bakanlığı gelmektedir . Elçil iklerde çalışan kâ
tipleri evrak kaydetmek ve şifre açma işlerin
den başka vazifelerle ile ödeviendirmek lâzım
dır. Bugün birçok Basın ateşeleriııin. Ti
caret ve Maliye müşavirlerinin görmekte ol
duklar ı işlerin mühim bir kısmı elçiliklerde 
çalışan yetkili kât ipler eline tevdi edilebilir. 

Dışişleri Bakanlığından başka Ajans, Basın, 
ve Yayın l m um Müdürlüğü, Ticaret ve Maliye 
Bakanlıkları da yabancı memleketlerde nıümesil-
ler bulundurmaktadı r la r . Bütün bu mümessillik
ler elçilik bünyesinde mütalâa edilebileceği gibi, 
birkaçının birleştirilmesi de düşünülebilir . Her 
Bakanlık ve daire memlekette olduğu gibi bir de 
memleket dışında taşra teşkilât ı ku rmaya kal
karsa bu işin sonu nereye varır!? Bilmem! Bu işe 
bir çare bulunmadığı t akd i rde , pamuk fiyatları
nı mahal l inde tetkik etmek üzere Ziraat Bakan
lığı veya kahve du rumunu yerinde incelemek 
üzere ( iünırük ve Tekel Bakanlığı yabancı mem
leketlere Ziraat ve Tekel ateşeleri göndermeye 
kalkarsa olayların bugünkü seyir t emayülüne 
göre şaşmamak lâzımdır. 

Bu geniş dış teşkilâtımıza rağmen merkezden 
sık sık gönderilmekte olan heyetleri de gözöııünde 
tu tunca , dış teşkilât ımızın ne derece ıslaha muh
taç bir d u r u m d a olduğu kendil iğinden anlaşıl ır . 

9. —- Lüzumsuz teşkilât : 

Bütçede geniş ölçüde tasar ruf sağlıyabilmek 
için âmine hizmetlerinin ifası bakımından, de
vamında lüzum ve zaruret görülnıiyen teşki lât 
ve kadrolar ın da gözden geçirilmesi gerekir . 

Bu sene Bütçe Komisyonumuz Seferberlik 
müdürlükler ini , bir kısım bölge ticaret teşkilâtı
nı. l'ımınıî Müfettişlikleri, yabancı memleketler-
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de bulunan bazı müşavir ve ateşelikleri kaldır
mak suretiyle bunun küçük ölçüde bir misalini 
vermiş bulunuyor. 

Bütün Devlet dairelerinin ciddî bir eleme ve 
incelemeye tâbi tutulması suretiyle, vücutlarına 
lüzum kalmamış olan teşkilâtın kaldırılması ve 
bir kısım daire ve müesseselerde, günün ihtiyaç
ları ölçüsünde, bazı daraltmalar sağlaması neti
cesinde, Devlet bütçesinde geniş bir ferahlık 
meydana geleceği muhakkaktır. 

IV - Netice : 
Devlet dairelerinin müstakil birer varlık ol

dukları zehabından kurtulup kül halinde müta
lâa edilmesi gereken bir tek varlığın, aynı Dev
letin birer organı olduklarını idrak ettikleri 
gün, hem âmme hizmetleri ahenkli ve çabuk 
bir şekilde ifa edilecek ve hem de bütçede bü
yük tasarruflar sağlanacaktır. 

Bugün olduğu gibi her daire inşaat büro-
siyle, meslek okulu ile, basımevi ile, resmî dergi
si ve kitaplığı ile ve nihayet yurt dışındaki nıü-
messillikleriyle kendisini ayrı ve bağımsız bir 
varlık âdeta Hüküm etlik şeklinde telâkki et
mek temayülünü gösterdikçe Yüksek Heyetini
zin ısrarla arzuladığı geniş bir tasarruf müm
kün olamıyacaktır. 

Herşeyden önce, evvelâ zihniyette, teşkilâtta 
ve sarfiyatta tasarrufu sağlamak lâzımdır. Bu 
alanlarla, gerçek bir tasarrufa ulaşmadan, teklif 
edilen ödenekler üzerinde kırpıntılar yapmakla 
tasarruf dâvası kolay kolay gerçekleşemiyeeek-
tir. 

Devlet Bakanlığının kaldırılmasından, 
Savarona Yatının satılması imkânlarının 
araştırılmasına kadar, bütçede tasarruf 
sağlamak ve bu suretle yurttaşların ver
gi yükünü hafifletmek halisane endişe
si ve vicdani kanaatinin telkini ile her türlü açık 
ve geniş tekliflerde bulunan bir arkadaşınız sı-
f atiyle, bütçenin tümü üzerindeki düşüncelerimi 
yüksek huzurunuzda da açıklamış bulunuyo
rum. (Alkışlar). 

Uzunca süren konuşmamda, Sayın Milletve
killerinin sabırlarını suiistimal ettimse, bunu 
gençliğimin heyecanına ve endişelerimin sa
mimiyetine bağışlamalarını rica derim. (Sürekli 
alkışlar)^ 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşların adlarını 
okumuştum. Bu arada Demokrat Parti adına 
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söz söylemek üzere Adnan Menderes arkadaşımız 
da söz istemişlerdi. Içtüzükümüzün 88 nci mad
desine uyarak kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun, Adnan Menderes. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar; 1948 yılı Bütçesi hakkında mü
talâalarımızı arza başlamadan önce bütçelerin 
tertip ve tanziminde takibolunagelen usul hak
kında kısaca durmayı, sonra da 1947 yılı Bütçesi 
neticelerini süratle gözden geçirmeyi faydalı bul
maktayız. 

Bir Millet Meclisinin ve onun Bütçe Komis
yonunun Devlet Bütçesini lâyıkiyle tetkik edip 
kavrıyabilmesi için, bütçenin tertip ve tanzi
minde vuzuhu temin eden usul ve tekniğe sıkı sı
kıya bağlı kamak icabeder. Bütçelerin tanzi
minde takibolunan usulün vuzuha yer vermemesi 
veya kapalılığı hem bütçenin lâyıkiyle tetkikini 
güçleştirir, hem de israflara ve sui istimallere 
yol açabilir, Bütçede açıklık ve vuzuh ise herşey
den önce masrafların gayet iyi ve dikkatli bir 
tasnife tâbi tutulması ile temin olunabilir. 

Vergi olarak toplanan paraların herhangi 
hizmet ve ihtiyaçlara tahsis olunduğunu bir ba
kışta görebilmek ve hükümet ve idare cihazının 
güttüğü istikamet ve politikayı bütçe denilen ve
sikada kolayca takip ve müşahede edebilmek için, 
bütün fasıl ve maddelerin tertibinde sıkı bir tas
nife riayet olunması ve ayrıca başlıca masraf 
nevilerine göre icmaller yapılması ve listeler 
tertip olunması zaruridir. Ancak bu suretledir M, 
maaş olarak, ücret olarak neler ödendiğini, in
şaat için, yolluklar için ne miktarlarda tahsisat 
ayrıldığını katî olarak öğrenmek kaabil olabilir. 

Halbuki bizi vuzuha götürecek usul ve ter
tip yerine bütçenin tanziminde işleri kavrama
yı ve dolayısiyle rey ve takdirimizi isabetle kul
lanmayı güçleştiren bir yol takip olunduğu gö
rülüyor. 

Usulün ve tasnifin bozukluğuna misal olarak 
ve bütçe tekniği ile hiç de telif olunamıyacak 
bir şekilde, ayni neviden masrafların bir fasılda 
toplanmış olduğuna dair de pek çok misaller var
dır. Bu misallerin tadadı ile vaktinizi almamayı 
da bir vazife saymaktayım. 

Arkadaşlar; 1947 yılı Bütçesi sonuçlarına ace
le bir göz atmakta fayda görmekteyiz, çünkü 
1948 yılı Bütçesinin nasıl bir tatbika uğrıyaca-
ğını ve ne neticelere bağlanacağını 1947 yılı 
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Bütçesinin âkibetinde müşahede etmek müm
kündür. 

Bu bütçenin nasıl tatbik edildiğini bir ba
kışta kavrıyabilmek için yıl içinde 55 milyon 
liralık aktarmalar yapılmış olduğunu ve 169 
milyon liralık da ek ödenek verilmiş bulundu 
ğunu hatırlamak kâfidir. Bu suretle, bütçe ya
pılırken derpiş olunmayan 224 milyon liralık 
yeni masraflarla karşılaşılmış olduğu meydana 
çıkıyor. 

Halbuki maaş, ücret, emekli ödenekleri, 
borçlar ve saire gibi miktarları önceden malûm 
olan giderlerin, bütçenin mühim bir kısmını de
ğişmez bir hale getirdiği düşünülürde, bütçede 
bu sabit kısmın dışında kalan beş altı yüz mil
yon lira içinde yekûnları 224 milyona varan 
gayet mühim rakamların sonradan yer değiş
tirmeleri veya bütçeye katılmaları bütçe tah-
minlerindeki isabetsizliklerin olduğu kadar 
Meclisin bütçe üzerindeki tasarrufu derecesini 
de ölçmeye yarar bir miyar sayılsa gerektir.-

Bir fikir vermek için şurasını hatırlatmak 
yerinde olur ki, sabahın dokuzundan gecelero 
kadar bir aydan fazla süren bir çalışma sonun
da Bütçe Komisyonu bu yılın bir buçuk milyara 
yaklaşan bütçesinde ancak 2 - 3 milyon liraya 
yer değiştirebilmek neticesini elde edebilmiştir. 

Kaldı ki, yapılan aktarmalar giderlerden 
tasarruf mânasını da taşımaktadır. Anlaşılan 
Hükümet, bazı maddelere ve fasıllara ihtiyaca 
hakiki karşılık teşkil etmiyen paralar depola
maktadır. Bir kalemde borçlar faslından otuz 
bir milyon liranın başka yerlere aktarılması ne 
mânaya hamlolunabîlir? Borçlardan tasarruf 
mu edilmiştir? Bütçe yapılırken tediyesi zaru
ri şu kadar borç var diye gelen Hükümete, bu 
maksat için istediği tahsisatı vermemek veya 
bunu münakaşa etmek kimin aklına gelir? 

Arkadaşlar; 1947 yılı bütçesi 170 milyon 
lira gibi mühimce bir masraf fazlası ile kapatıl
mış olmak bakımından da üzerinde durulmaya 
değer. 

Giderlerdeki bu mühim artış asla bir sürpriz 
olmamıştır. Çünkü Millî Savunma bütçesine ko
nulan 357 milyonluk tahsisatın Millî Müdafaa 
hizmetlerinin görülmesine yetmiyeceği apaçık 
bir hakikatti. Millî Savunma bütçesine mühim 
miktarlarda tahsisat ilâvesine ihtiyaç görülece
ğini daha o zaman söylemiştik. Nitekim yıl için
de Millî Savunma bütçesine 173 milyon lira tah-
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sisat kabul olunmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bundan başka yine Millî Savunma Bakanlı
ğının gecen yıl bütçesinde gösterilmiyen 45 mil
yon liralık bir borcu vardı. Şayet bu borçta 
ödenmek icabetseydi ek ödenek ihtiyacı 220 mil
yon liraya yaklaşacaktı. Millî Savunma ihti
yaçlarının 500 milyon lirayı çok aşacağı daha 
bütçe tanzim edilirken muhakkak surette bilin
mekte olmasına rağmen tahsisatın 357 milyon 
lira olarak teklifi ve böylece kabulü bütçe sami
miyetsizliğinin en açık delilini teşkil etmez mif 
Halbuki bütçe üzerinde millî murakabenin işli-
yebilmesi ancak bütçelerin tanziminde samimi
yet prensipine sıkı sıkıya riayetle tahakkuk ede
bilir. Bütçelerin bu derece elâstiki olmaları ve 
istendiği gibi şurasından burasından çekilip uza
tılmak veya büzülüp daraltılmak kabiliyetini 
haiz olacak şekilde tanzim ve tatbik edilmeleri 
elbette sebepsiz olmasa gerektir. Sırası gelmiş
ken bütçeyi bu hale getiren münakale ve ek öde
neklerin altında beliren diğer esaslı bir mesele
ye de işaret etmek yerinde olur. 

Biliyorsunuz ki, sene sonuna on üç gün ka
la miktarları yetmiş milyon liraya varan ek öde
nek ve aktarmalar yapılmıştır. Bu 70 milyon 
lira elbette 13 gün içinde sarfolunmak üzere 
alınmış değildir. Bu paralardan büyük bir kıs
mının daha evvel tahsisat dışında yapılmış mas
raflar ve emrivakileri kapatmak maksadiyle 
alınmış olduğunu kabul etmek zaruridir. 

tşte bütçelerin tanziminde hakiki tahminlere 
ve sağlam esaslara istinat etmekten adeta kaçınır 
gibi hareket olunmasının bir sebep ve mânası da 
bu olmak icabeder. 

Bütün bu haller aynı zamanda bize Meclis 
ile Hükümetin içli dışlı, beraber icrayı hükümet 
halinde uzun yıllar kalmaları neticesi husule ge
len itiyad birikintileri ile karşı karşıya bulun
duğumuz hakikatini da hatırlatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, böylece 1947 bütçesi 
tatbikatının hiç, te müsait olmıyan manzarasına 
kısaca işaret etmiş bulunuyoruz. Şimdi 1948 
bütçesine geçerken kısaca bir istidrat yapmak 
lüzumunu hissetmekteyim. Bilindiği gibi Dev
let bütçelerinin tanzimi bir yıl içinde Devlet ta
rafından yapılması uygun görülecek hizmet
lerle karşılanacak âmme hizmetlerinin tesbiti ve 
bunların istilzam edeceği masrafların tahmin 
ve takdir ameliyesinden ibarettir. Memleketin 
içinde bulunduğu siyasi ve içtimai şartların 
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bütçenin tanziminde büyük bir tesiri haiz oldu
ğunda şüphe yoktur. Ancak gerek âmme hiz
metlerinin tesbitinde, gerekse masrafların tah
min ve takdirinde iktisadi ve malî vaziyetin hâ
kim bir tesiri bulunduğu da muhakkaktır. 

Bu sebeple bütçeyi gerek teklif, gerek kabul 
ve tasdik mevkiinde bulunanların memleketin 
iktisadi ve malî şartlarına iyice nüfuz etmiş 
obuaları icabeder. Bir taraftan millî gelirin se
yir ve temayüllerine göre Devlet gelirleri ayar
lanırken diğer taraftan da âmme hizmetlerinin 
istilzam edeceği masraf yekûnu ile vatandaşların 
yüklenmekte oldukları külfetlerin yekûnunun 
gözönünde tutlmasmda büyük fayda vardır. Ge
rek Devlet bütçesiyle, gerek mülhak, özel ida
re, belediye ve köy bütçeleriyle vatandaşlara 
yükletilen külfet ve mükellefiyetleri bilmek ve 
ayrıca da iktisadi Devlet Teşekküllerinin faali
yetlerini ve bunların iktisadi bünye ile vatan
daşların geçim ve kazanç şartları üzerindeki 
tesirlerini beraber mütalâa etmek bütçenin tan
ziminde esaslı bir zaruret olarak kabul olunma
lıdır. Ancak bütün bunlar bilindikten ve bir 
arada mütalâa edildikten sonradır ki, sene için
de sarfı teklif olunan paralarla yapılması düşü
nülen hizmetlerin memleketin hakiki durum ve 
ihtiyaçlarına tekabül edip etmediği hususunun 
isabetle takdiri kolaylaşmış olur. Bu konu üze
rinde geçen seneki bütçe konuşmalarında da 
durmuştuk. Bu yıl yine ne Hükümet gerekçe
sinde, ne de Bütçe Komisyonu raporunda bu 
cihetleri aydınlatacak malûmata rastlanmadığı 
gibi, hattâ bu mevzulara temastan dahi kaçınıl
mış olduğu anlaşılıyor. Bütçenin tertip ve tan
ziminde vuzuhu temin eden usul ve tekniğe sı
kı sıkıya bağlı kalmak nasıl bir vecibe ise, işa
ret ettiğimiz bilgilerin bütçe tetkik ve müza
kerelerine başlanmadan önce temin olunması
nı da zaruri saymak icabeder. Şimdiye kadar 
bu icaplara riayet edilmemesinin, bütçelerin 
hep birlik gördüğümüz kusurlarla malûl olma
larında ve hattâ durumun buraya kadar gelme
sinde büyük payı olduğuna şüphe olunamaz. 

Arkadaşlar, bu kısa istitrattan sonra 1948 
bütçesine geliyorum. 

1948 bütçesi huzurunuza şu şekilde sunul
muş bulunuyor; 

Giderler, 1 243 565 697 lira, gelirler 
1 115 600 000 lira aradaki fark, açık olarak 
127 965 697 liradır. Bu açığın istikrazla kapa-
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tılması düşünülmektedir. 

Müsaadenizle 1947 bütçesiyle küçücük bir 
kıyaslama yapacağız. Bu yıl huzurunuza geti
rilen bütçenin masraflar yekûnu geçen seneki 
bütçeye nazaran 107 350 milyon lira bir fazlalık 
göstermektedir. Halbuki 1947 bütçesinin mas
raflar yekûnu sene sonunda ek ödeneklerle be
raber 1 milyar 305 milyon liraya yükselmiş bulu
nuyor : Bu hale göre bu yıl teklif olunan bütçe ge
çen yıl tatbik olunandan 60 küsur milyon lira ek
sik görülmektedir. İstikrazla kapatılacak açık
lar ise geçen yıl 114 983 530 lira idi. Bu yılki 
bütçede 127 9-65 697 liradır. Bu son rakamlara 
nazaran 1948 bütçesi evvelkinden 12 982 167 
lira daha fazla açıkla tesbit edilmiş bulunuyor 
demektir. 

1948 bütçesinin varidat kısmına gelince; 
1948 yılı bütçesi varidat kısmı 1947 yılma na
zaran 94 369 milyon lira fazlasiyle 1 115 600 000 
lira olarak tesbit olunmuştur. Geçen sene büt
çesinin çok bariz hususiyeti gelir kısmında 170 
milyon liralık fazlalık elde edilmiş olmasıdır. 
Bu yıl büttçesinin gelir tahminlerinde geçen 
yılki bu varidat fazlasının yalnız 94 milyonu 
aksettirilmiş bulunuyor. Bunun sebebi, gerek 
Bütçe Komisyonunun raporunda gerek Maliye 
Bakanının açıklamasında görüldüğü gibi, Top
rak Mahsulleri Vergisi, Muamele Vergisi, ihra
cat primleri gibi kaldırılmış vergilerden bu yıl 
içinde gelir elde etmek imkânı kalmamış olması
dır. Yalnız bu üç kalem geçen yılki tutarı 60 
milyon lirayı geçmekte idi. Binaenaleyh geçen 
yılki 170 milyon liralık gelir fazlasından 94 mil
yonunun yeni sene tahminlerine aksettirilmiş 
olmasını zaruri görmek icabeder. 

Burada belirtilmesi gereken bir cihet vardır 
o da; geçen yıl görülen bu mühim varidat faz
lasının istisnai bir hal oluşudur. Hal böyle olun
ca Maliye Bakanının bütçe münasebetiyle ga
zetelere yaptığı beyanatın bir noktası üzerinde 
durmak icabediyor. Bakan diyor k i : 

«Vergi hasılatımızın gelişmesini Büyük Mil
let Meclisinde incelenmekte olan Gelir Vergisi
nin göstereceği salâh ile birlikte mütalâa ede
rek, vatandaşlarımın uhdelerine düşen malî 
vecibeleri tamamen müdrik olduklarına yürek
ten inanarak bugünkü vergilerimizin önümüz
deki yıllarda da devlet hizmetlerine daha ve
rimli öz kaynak teşkil edeceğine muhakkak na
zariyle bakmaktayım.» 
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Görülüyor ki, Maliye Bakanı önümüzdeki se

neler vergilerin veriminin artacağına kanidir. 
Gelir Vergisinin muhtemel inkişafına da bu ka
naate ekleyerek gelir kaynaklarımızın artacağı
na muhakkak nazariyle bakmaktadır. 

Bu hususta bizi de iknaa yarayacak delil ve 
malumat vermeyi esirgememekte olduğundan 
Sayın Bakanının bu nikbinliğinin geçen yıla 
mahsus ve istisnai olduğundan şüphe caiz ol-
mıyan bir durumu, tabiî ve devamlı sanmasın
dan ileri gelmekte olduğu anlaşılıyor. Halbuki 
Maliye Bakanını nikbinliğe sevkeden bu gelir 
artışı hakiki bir iktisadi inkişafın vergilere bir 
inikası hâdisesi olarak değil; dış ticarette mem
leket imkânlarının zorlanıp adeta israf edilmiş 
olmasının bir neticesi olarak mütalâa edilmek 
icap eder. 

Harb yıllarının mahrumiyetleri pahasına bi
rikmiş olan takriben 460 bin tonluk hububat 
şimdiye kadar misline raslanmamış şekilde kı
sa bir zaman içinde âdeta bir hamlede ihraç 
olunuyor. Yine harb yılları içinde mal ithal 
edememek yüzünden yani ihtiyaçlarımızın taz
yiki suretiyle biriken döviz ve altın ihtiyatla
rından mühim miktarlarda o zaman oldukça 
tantana ile ilân olunan serbes dövizli ve çok 
taraflı dış ticaret politikası yüzünden rastge-
le ithalâta tahsis olunuyor, îşte böylece dış ti
caret hacmi muvakkat bir zaman için geniş
liyor. Ve bunun para ile ifadesi de 7 Eylül ka
rarlarının tesiriyle ayrıca bir şişkinlik arzedi-
yor. Bu hallerin elbette vergiler üzerine de te
siri olacaktı. Nitekim bu hakikat Bütçe Ko
misyonu raporunda da «bütçenin masraf raka
mına tesir eden gayri müsait âmiller 1948 ge
lir tahminleri üzerinde müspet şekilde kendi
ni göstermiştir, denilmekle ifade edilmiş olu
yor. îşte 1947 yılı gelirlerine kaydedilen artışın 
hakiki sebepleri bunlardır. 

Şimdi ise 400 küsur bin tonluk hububatımız 
çoktan satılmış hattâ hububat sıkıntısı başgös-
termiştir. Döviz, altınlar elden çıkmış en za
ruri ihtiyaçlarımıza bile icabettiği. yerlerde ser
bes döviz tahsis edemiyecek ve meşhur 7 Ey
lül devalüasyon kararlarına rağmen bir takım 
mahsullerimizi de ihraç edememek durumuna 
düşülmüştür. Artık serbest dövizli ve çok ta
raflı dış ticaret politikasından kendileri de bah
sedemez oldular. Hal böyle iken vergilerin 
atiyen fazla gelir temin edeceklerini muhak-
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kak saymak; muhakkak ki hatalı bir görüştü. 
Hattâ vergilerin bu önümüzdeki yıllarda bu du
rumlarını muhafaza edebilecekleri mütalâasını 
bile ihtiyatla karşılamak lâzımdır. 

Gelir Vergisine gelince; dertler ve ihtiyaç
lar karşısında kalkınma plânlarından bahset
mek ve ümitlerimizi bunlara ve ne netice vere
ceği henüz katiyetle kestirilemiyen bir (İclir 
Vergisine bağlamak ne dereceye kadar doğru 
olur, bilemeyiz. Filhakika memleketimiz için 
yepyeni bir sistem olmasının tevlit edeceği in
tibaksızlıklar ve şartlarımıza uymıyan tarafla
rının aksaklıkları bu verginin müspet ve mü
sait hüviyetine ne derece tesir edecektir. Bu ci
het şimdiden katı olarak kestirilemez. Kaldı ki, 
bu vergi 1950 de tatbika konulacaktır; buna gö
re verim ve faydalarının gereği gibi elde edil
mesine de senelerce intizar etmek icabedeeektir. 

Bunlar böyle olmakla beraber unutulmamalı
dır ki, vergilerin verim kabiliyetlerinin dolayısiy-
le bütçe gelirinin artması veya eksilmesi, yu
karda da bir münasebetle belirttiğimiz gibi, 
millî istihsal ve gelirin takibedeceği seyre sıkı 
sıkıya bağlıdır. Millî istihsal ve onun gelecek
teki inkişaf seyir ve istikameti tetkik olunmak
sızın ne vergilerin veriminin artacağından bah
setmek, ne de ihdas etmek doğru olur. 

Vergilerin millî istihsal, geçim şartları ve 
maliyetler üzerindeki tesirleri aşikârdır. Millî 
gelirin artması ve mükellefin ödeme kabiliyeti
nin genişlemesi temin olunmadıkça ve vatan
daşın uhdesine düşen malî vecibeleri müdrik 
olduğundan ne kadar bahsedersek edelkn neti
ce birşey elde edilmiş olmaz. 

Vergiler bahsine temas etmişken söyliyelim 
ki, vasıtalı vergilerle vasıtasız vergiler ara
sındaki nispet düşündürücüdür. Birkaç yıldan-
beri vasıtalı vergiler nispetinde görülen artış 
bu yıl da devam etmiş ve % 58 nispetine yüksel
miştir. Hayat pahalılığına doğrudan doğruya 
tesir eden ve büyük halk kitlelerini geçim 
zorluğuna düşüren bu nevi vergilerin yüksel
me temayülünü muhafaza etmeleri üzerinde du
rulması gereken bir meseledir. 

1948 bütçesinin gelir kısmı etrafındaki 
mütalâalarımıza son verirken hulâsa olarak bir 
daha tekrar etmek isteriz ki, memleket şartların
da, esaslı değişiklikler yapacak tedbirler alınma
dıkça, önümüzdeki senelerde varidat artışını 
beklemek bevhude bir intizar olacaktır. 
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Bütçenin gider kısmına gelince ; 
Memleketin geniş ihtiyaçları karşısında çok 

isabetsiz masraf dağılışlarını ihtiva eden bu 
kısım, ihtiyaçları zaruret ve imkân ölçüleri için
de ele alan bir zihniyetin eseri olmaktan çok 
uzaktır. Hiç de zaruri olmıyan ve hatta israf 
mahiyetini taşıyan pek çok masrafları bütçede 
mutlaka geçirmek ve idame etmek pahasına ola
rak memleketin hayatî ehemmiyette ihtiyaçları 
ya ihmal edilmiş veyahut da bunların istilzam 
ettiği hakiki rakamlar ve Ödenekler bilerek az 
tutulmuştur. 

Arkadaşlar; 
Nasıl ki, 1947 yılında 1,136 milyar tahmin 

olunan masraflar, yıl sonunda 1, 305 milyara 
çıkmış ise, bu yıl da 1, 243 milyar tahmin olunan 
masrafların birbuçuk milyara doğru yükselece
ğini ifade etmek asla kehanet sayılmamalıdır. 

Bizi bu kanaate götüren aynı zihniyetle ya
pılmış, aynı zihniyetle tatbik edilmiş olan 1947 
bütçesinin âkibeti değil; daha başka sebep ve 
deliller de vardır. 

Fuzulî masraf ve israfları bütçede geçirebil
mek için hakiki ve zaruri masrafların küçük tu
tulup küçük gösterilmesi taktiğinin takip olun
duğuna işaret eylemiştik. İşte bunun en kuvvetli 
misali olarak bu yılki Millî Savunma bütçesini 
gösterebiliriz. 

Bir kere Millî Savunma bütçesine bu yıl ko
nulan 377 milyon liralık tahsisatın asla yetmiye-
ceğini herkesle beraber Hükümet de daha bu
günden kabul etmek mecburiyetindedir. Çünkü 
geçen yıl 530 milyon liraya malolan Millî Sa
vunma hizmetlerinin bu yıl daha az masrafla 
görülebileceğine dair bir tek inandırıcı sebep 
gösterilemez. Nitekim geçen yıl da Millî Savun
maya konulan 357 milyon liralık tahsisatın yet-
miyeceğini daha ozaman söylemiştik. Ozaman 
kuvvetli delillere istinaden realist bir görüşün 
ifadesi olarak ortaya koyduğumuz bu haki
kat, yıl sonunda Millî Savunma tahsisatının 530 
milyon liraya yükselmesiyle sabit olmuştur. 

Şu halde yalnız Millî Savunma için yıl 
içinde daha asgari 100 - 150 milyon liralık 
tahsisat ayırmak icabedecektir. 

Yine Millî Savunmanın 70 milyon liralık 
borcu vardır ki, bu borç bütçede gösterilmemiş
tir. Millî Savunmaya ait böyle bir borç geçen 
sene de vardı ve 45 milyon civarında idi. böyle 
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I bir borcun bütçede gösterilmemesinin doğru ol-

ımyacağı üzerinde o zaman ısrarla durmuştuk. 
Bize verilen cevaplarda bu borcun alacaklısı 
Toprak Mahsulleri Ofisi olduğu ve bir Uevlet 
dairesi ile diğeri arasındaki muamelenin borç 
sayılııııyacağı ve Ofisten alınan hububattan el
de stoklar buaınduğu ileri sürülmüştü. 

(.{örüyoruz ki, geçen yıl bütçede gösterilme
yen bu borç bugüne kadar ödenmiş veya eksil
miş olmak şöyle dursun muhtelif yerlere olan bu 
borç 70 milyona yükselmiş bulunuyor. 

Bütçede gösterilmeyen bu borç münasebe
tiyle mâruzâtta bulunmak lüzumunu hissetmek
teyiz. 

Umumî Muhasebe Kanunu tahsisat mevcut 
olmadan Hükümetin herhangi bir mubayaa ve 
tediyede bulunabilmek değil; taahhüde bile gi-
rişemiyeceği hükmünü ihtiva etmektedir. Tah
sisat mevcut olmadığı halde ileride kanunlaştı
rılmak üzere -önceden kanunsuz olarak sarfiyata 
girişmek, Meclisin murakabesine taallûk eden en 
esaslı hakları ile ve bütçe prensipleriyle asla 
telif olunamıyacak bir harekettir. Biraz evvel 
arzetiğim gibi münakale ve ek ödenek kanunu 
ile elde edilen paraların bir kısmı yine aynı ma
hiyetle olmak üzere daha önce yapılmış sarfi
yat ve emri vakilerle kapatılmış olduğunu kuv
vetle muhtemel bulunduğunu bir kere daha ifa
de etmiş oluyoruz. 

Tahkikatsız sarfiyat konusu böylece belirt
tikten sonra asıl mevzuua dönelim: Sene içinde 
tahsisatın yetmiyeceğini yalnız Millî Savunma 
bütçesinden değil; diğer bütçelerden misaller 
vermek suretiyle de anlatmaya çalışacağız. Hu
susi idarelerle belediyelerin Devlet bütçesinden 
yapılacak yardımlarla kapatılması gereken açık
ları, 54 milyon lira olduğu halde; Bütçeye ancak 
34 milyon lira tahsisat konulmuştur. Bu yar
dım ilk öğretmenlerin maaşlariyle hastanelere 
gidecektir, ilkokul öğretmenlerine maaş tedi-

| yesi durumunun ne halde olduğu herkesçe bilin
mektedir. Sonra da özel İdarelere bağlı hasta
nelerin de hali malûmdur. Bunlardan bazıları
nın hastalara verecek ilâç parası bile bulunma
maktadırlar. Şu halde özel İdarelere yapıla
cak yardımlar tehiri kabil cinsten değildir. 
Durumun bu kadar sıkışmadığı geçen yıl bile 
özel idarelere 36 milyon lira yardım yapılmış
ken bu yıl 34 milyon lira konması, şimdilik 

} idareimaslahat ediverelim zihniyetinden ileri 
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gelmektedir. Görülüyor ki, özel idarelere ve 
belediyelere yapılacak yardım tahsisatı şimdi
den 20 milyon liralık bir açık göstermektedir. 
Bu konuya bir de Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden misal verelim. Millî Eğitim Bakanlığı
nın yılda iki bin köy mektebi inşası için hazırla
dığı plân vardır. Tatbikimi geçilen bu plâna 
göre, her köy mektebi için sarf olunacak 15 bin 
liranın iki bin lirası bütçeden verilecek, mü
tebakisi ise köyler tarafından temin olunacak
tı. Bu sebeple iki bin köy mektebi inşaatına 
yardım parası olarak Bütçeye dört milyon lira 
tahsisat konulması teklif olunuyordu. Bütçe 
Komisyonu, 15 bin liralık bir mekte]) için Devlet 
Bütçesinden yalnız iki bin lira verilmesini hak
kaniyete uygun bulmıyarak her mektep için 
bütçeden 10 bin lira verilmesini ve geriye kalan 
beş bin liranın da köylü tarafından, o da nakit 
olarak değil; beden mükellefiyeti suretiyle eda 
edilmesi prensipini kabul etmişti. Bu hesaba gö
re de her yıl inşa olunacak iki bin mektep için 
bütçeye 20 milyon lira konulması icabediyor-
du. Bütçe Komisyonunda mesele böyle müta
lâa edildi. Anlaşılan bu bütçeye birden 20 mil
yon lira tahsisat koymak ve bu suretle bütçe 
açık yekûnunu mühim nispette yükseltmek göze 
alınamadı. Çünkü hakiki ihtiyaçlar için artır
mak fuzuli masraflar üzerinde münakaşalar ta
şımak ihtimalini taşıyordu. Yıl içinde kanun 
getirileceğinden bahis olunarak 4 milyon lira 
tahsisat artırılamadı ve iş yüzüstü bırakıldı. 
Demek oluyor ki, köy mektepleri plânını yü
rütmek için de yıl içerisinde herhalde mühim 
miktarlarda paraya ihtiyaç gösterilecektir. 

Bunun gibi ilkokul öğretmenlerinin maaş
larının umumi muvazeneye alınması hususuda 
yıl içinde kanunu getirilmesine bağlanmıştı. 
Buna benzer masrafı yükseltecek ve karşılığın
da da vergileri artıracak daha başka kanunla
rın da derpiş edilmekte olduğunu gösteren be
lirtiler vardır. Bunlar bütçe yapılırken bilinmi-
yen hizmetler ve masraflar değildir. Bunların 
bütçenin tanziminde nazara alınmaması ve büt
çe yapıldıktan sonra bunların tesbit olunmaları 
bütçe gelir ve gider yekûnlarında mühim artış
lara ve değişikliklere sebep olacağı cihetle bu 
gibi hareketlerin mefhumiyle telifi mümkün 
olamıyacağı aşikâr olduğu kadar, masrafları 
artırmaya da sebep teşkil edecek mevzulardır. 

işte temas ettiğimiz şu birkaç misal dahi yıl 
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sonunda bütçenin masraf yekûnunun bir buçuk 
milyara çok yaklaşacağını açıkça gösteriyor. 
Şimdiye kadar verdiğimiz İzahattan da anlaşı
lacağı gibi esasen kolayca tetkika imkân ver-
miyen bir usul ve teknikle tertip edilmiş olan 
bir bütçede samimiyet prensipine de riayet 
olunmazsa ve vuzuhsuzluğun bir kat daha ar
tacağını söylemeğe hacet yoktur. Elimizdeki 
bütçe vuzuhsuzluk ve samimiyetsizlik hududu
nu aşan adeta bilerek ihtiyar edilmiş kusur
larla da malûldür hissini vermektedir. 

Bunları söylemekle bütçenin tanziminde ay
nı zamanda tasarruf kaidesine de riayet edil
memiş olduğunu anlatmak istiyoruz. Her sene 
mühim açıklar vererek borçlar yekûnunu ka
bartan ve bizi memleketin yarınki inkişafını sağ-
lıyacak tedbirlere el atmak imkânından mah
rum eden bir malî durum karşısında bütçenin 
tanziminde her şeyden önce tasarruf ve zihni
yetinin hâkim olması ve her fasıl ve madde 
üzerinde derin bir hassasiyet ve teyakkuzla du
rulması beklenirdi. Halbuki bütçede lüzumsuz 
masraflar pek çoktur. 

Filhakika bütçenin hazırlanışında hizmet
lerin zaruri olup olmadıkları ve verimlikleri 
üzerinde esas olarak durulmamış ve kabul olu
nan iş ve hizmetlerin imkânlarımızla ayarlan
ması düşünülmemiştir. Bu görüşümüzü teyit 
için bütçede birçok misaller bulmak müşkül 
değildir. Geçen sene Bütçe Komisyonunda Ma
liye Bakanı şu sözleri söylemiştir. «Bütün da
irelerin hizmet kadroları ile barem kanunu üze
rinde esaslı incelemeler yapılacağı hakkında 
Hükümet programında ifade edilmiş olan ça
lışmalara başlanmıştır.» Bu çalışmaların neti
cesi ne olmuştur? Biz cevap verelim. Bütçeden 
anlıyabildiğimize göre maaş ve özlük haklarda 
geçen yıla nazaran 47 000 000 lira bir fazlalık 
ve ücretlerde de 16 000 000 u aşan bir artış... 
Ortaya henüz bir netice çıkmadığına göre ba
rem üzerindeki incelemeler hâlâ devam ediyor 
demektir, fakat türlü şekillerde birkaç yerden 
maaş ve ücret alanlar pek çoktur. 

Bütçenin komisyonda tetkiki esnasında, bir
çok masraf maddelerinden milyonlara varan ta
sarruf tekliflerinde bulunduk. Bunlar sayın 
komisyonca kabule mazhar olmadı. Çünkü, öte-
denberi alışılmış itiyadlarm neticesi olarak 
bütçede görülen herbir kısmın mutlaka bir za
ruretin ifadesi ve bir hükme dayanır olduğu 
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zihniyeti içimizde hâlâ yaşamaktadır. Halbuki 
bütçenin fasıl ve maddelerde yer alan rakam
ların sıhhat ve isabetini ispat için esassız olmak
ta ve birbirinden hiçbir fark arzetmiyen daha 
evvelki seneler rakamlarına dayanılmaktadır. 

Anlaşılıyorki; koskoca idare ve hükümet 
çarkı bolluğun temin ettiği kolaylık ve rehavet 
içinde dönmek ve işlemek zaıfma kendini kap
tırmış bulunuyor. Diğer taraftan şuna buna 
in'anı ve ihsanlarda bulunabilmek yeni yeni 
kadrolar ihdası ile iktidar ve salâhiyet saha
larını genişletmek temayülleri de başıboş bıra
kılmış görünüyor. Bütün bu zaıflar ve tema
yüller bütçe üzerinde gayet zararlı akisler yap
makta, rahneler açmaktadır. 

Hükümet gerekçesinde «bütçe ile teklif edi
len bütün ödenekler mahalline masruf olmak, 
tasarrufa riayet edilmek bakımlarından sıkı bir 
tetkikten geçirilerek Devlet hizmetlerinin yü
rütülmesine ve kültür ve kalkınma işlerinin 
mümkün olduğu kadar artırılmasına imkân ve
recek şekilde tertiplenmiş» denilmektedir. Bu 
sözleri ciddiye almak cidden zordur. 

Devam edegelen açık bütçelerin doğurduğu 
müşkül durum karşısında gerekçede bahis olu
nan şöyle mi tecelli etmeli idi? 

Makam ve hizmet otomobilleri satın alınarak 
zatlara tahsis olunmak üzere bu yıl yine aynı 
miktar da bir paranın sarfedilmiş olduğu ve bu 
otomobillerin nasıl israf ile ve bir çoklarının ka
nunsuz olarak kullanıldıkları düşünülecek olur
sa bu yeni tahsisat karşısında nasıl bir hükme 
varmak icabeder . 

Unutulmamak lâzımdır ki, her otomobilin 
amortismanı ile beraber yıllık masrafı 10 bin 
lira civarındadır ve bu memleket yılda 10 - 15 
milyon lira ödiyerek bir avuç zata otomobil tahsis 
etmek için yılda on, on beş milyon lira ödemek
tedir. Diğer Devlet müesseseleri İktisadi Dev
let Teşekküllerindeki binek otomobilleri hesa
bı da ayrıdır. 

Şimdiye kadar Başbakanlara ikâmetgâh mas
rafı verilmiyordu, Hükümet gerekçesinde ta
sarruftan bahsedilmekte olduğu için kaydetme
ye mecbur oldum; Başbakan mazur görsünler; 
kendileri, kendi evlerinde oturdukları halde 
nasıl oluyor da bu yıl bu evin masrafı için 63 
bin. lira. tahsisat kabul olunuyor. 

Başbakanın konak tahsisatından bahsedince, 
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tahsisatın yükseltilmesi kararına dokunmadan 
geçmek elbette hakkaniyete uymaz. 

Savorona yatı yılda 600 bin liraya mal ol
maktadır. Böyle bir masrafın devamından biz
zat Sayın Devlet Başkanının müteessir olduk
ları komisyonda ifade olunmuştur. O halde bir 
kalemde bu yüklerden kurtulmak elbette müm
kündü. 

Halkevleri için, cemiyetlere yardım faslına 
iki milyon lira knoulmuştur. Geçen sene de bu 
miktar tahsisat konulmuş ve sene sonunda ya
rım milyon lira daha tahsisat verilmiştir. Husu
si idarelerden ve belediyelerden Halkevlerine 
her yıl verilen milyonlar bu hesaba dâhil değil
dir. Halkevlerinin yalnız Hazineden beş mil
yon lira aldığı yıllar olmuştur. Halkevleri cemi
yet değildir, hükmi şahsiyeti yoktur. Para Halk 
Partisi veznesine ödenmektedir. Hazineden ve 
Devlet müesseselerinden verilen bu paraların 
nerelere sarfedildiğini şimdiye kadar kim so
rup murakabe edebilmiştir? Bunlar ilk bakış
ta göze çarpanlardır, fazla vaktinizi almamak 
için pek çok olan bu misalleri taaddüt ettirme
den çekmiyorum. Şu kadarını söyliyeyim ki; 
hakiki bir tasarruf fikriyle bütçenin bütün fasıl 
ve maddeleri başdan başa ele alınacak olursa 
hizmetlerin ifasına halel vermeden, önceden tah
min olunanı ıyacak kadar mühim rakamlara va
racak tasarruflar elde edilebileceğinden asla 
şüphe olunmasın. Nitekim; Bütçe Komisyonunun 
Sayın Sözcüsü de bu fikirdedir. Bütçe Komis
yonunun son toplantılarından birinde bütçenin 
gider kısmından % 10 - 15 tasarruf yapılması
nın mümkün olduğunu söylemiş ve bunun üze
rinde ısrar ettiği bir teklif haline de getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Huzurunuza getirilen 
bütçenin masraf faslı devairde bir milyar 800 
milyon lira olarak hazırlanmıştır. Bu bütçe Ka
binenin elinde ancak J0 - 15 gün kalmış ve hiç 
şüphe yoktur ki, bu müddet içinde diğer mühim 
Hükümet işlerinden ayrılan sayılı saatlerde an
cak mahdut bir tetkika tâbi tutulabilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun mesaisine gelince: Fil
hakika Sayın Komisyon bütçe üzerinde - 40 gün 
geç vakitlere kadar çalıştığı için, hattâ 40 gece 
de diyebiliriz - uzun ve keşi i' bir mesai sarf etmiş
tir. Fakat Komisyon sanki bütçe rakamları do
kunulmaz nesnelermiş gibi bir hissin zebunu 
olmakta devanı etmiştir. 

Şimdi tasaruf zarureti karşısında âmme hiz-
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metlerinin arzetmekte olduğu manzaraya göz 
atalım; 

Bütçenin denkleşmesi için mühim miktarlar
da tasarruf lüzumundan bahsederken niyetimiz 
âmme hizmet ve ihtiyaçlarının kâfi nispet ve 
ölçülerle karşılanmakta olduğu ve hattâ bunlar
dan kesintiler yapmak mümkün bulunduğunu 
söylemek değildir. Esasen tasa ruf elbette zaruri 
hizmet ve ihtiyaçlardan kesmek manasına gel
mez. 

Memleketimiz âmme hizmetlerini ele alma öl
çüsü bakımından henüz geri bir safhadadır. 
Daha bugünden birçok sahalarda en zaruri 
ihtiyaçları karşılamıyacak durumda bulunduğu
muz için hergün yeni yeni zaruret ve ihtiyaç
lar bizi âmme hizmetlerinin mütemadiyen tevsi
ine zorlamaktadır. Hal böyle olunca tasarruf
tan bahsetmek garip görünebilir. Ancak yıllar 
ve yıllardır süregelen kısır bir politikanın ve 
onun muhassarası olan ölçüden mahrum ve yi
yici bütçelerin içtimai ve iktisadi bünyemiz üze
rine yaptığı menfi tesirler âmme hizmetlerini 
henüz inkişaf merhalesinde bulunduğumuz hal
de Devlet bütçesini personel bakımından mah
mul ve malî imkânlar bakımından da artık son 
hadlere dayanmış bir duruma getirmiştir. Hal 
böyledir, diye âmme hizmetlerinin görülmesini 
sekteye uğratmak hattâ bunların mâkul ve za
ruri genişleme temayülünü önlemek yoluna git
mek doğru olmaz. O halde yapılacak ilk iş dai
ma genişlemek istidadında bulunan âmme hiz
metlerini gördüreceğimiz kadroları bugünkü sa
yısı içinde fakat tasa rufla kullanmaktır. 

Bunun mânası bugünkü durumumuz karşısın
da tam a men faydasız teşkilâtın ve hattâ israf sa
yılabilecek kadroların lağvı veya daraltılması 
yoliyle lıergün genişliyen âmme hizmetlerinin 
personel ihtiyaçlarını fiilen mevcut sayı için
de karşılamaktır. Yeni memur almakta birkaç 
seneler ihtiyatlı hareket etmek bugünün yükü
nü hafifletme ve hattâ memurları terfih ederek 
az memurla iyi randıman alma bakımından çok 
doğru olur. 

Bütçenin gider kısmı hakkındaki mütalâa
larımıza ve giderlerde tasarruf yapılması bahsi
ne burada son vererek şimdi de Devlet borçları 
hakkında birkaç cümle söylememe müsaadenizi 
rica ediyorum. 

Bize verilen rakamlara göre 1947 senesin
de borçlarda bir miktar eksilme görülmekte 
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ise de bunun hakiki bir tediye neticesi olma
yıp Türk parasını ayarlama muamelesinden do
ğan nazari bir tediyeden ibarettir. Bu konu
da hakiki vaziyet ise borçların mütemadiyen art
makta bulunduğudur. Halen iç ve dış konso
lide ve dalgalı olmak üzere son çıkan 40 mil
yonluk kalkınma tahvilleriyle beraber doğrudan 
doğruya Devlet borçları 1 497 591 630 liraya 
baliğ olmaktadır. Buna Devletin kefaleti altın
da bulunan katma bütçelerin 220 000 000 liralık 
borçla riyle, yine Devletin kefaleti altında bulu
nan iktisadi Devlet Teşekküllerinin dört yüz 
küsur milyon liralık borçları ilâve edilirse Dev
let borçları ve kefaletlerinin iki milyarı geçtiği 
görülür. Ayrıca Bakanlıkların ve mülhak büt
çeli idarelerin gelecek yıllara sâri taahhütlere 
karşılık olarak çıkardıkları bonular da vardır. 
Bundan başka henüz tediye şartları kararlaştı-
rılmadığı için borçlar meyamnda gösteril miyen 
mühim miktarda dış borçlar da vardır. Bahse 
son vermeden evvel borçlar mevzuuna bu ka
darla temas etmeyi zaruri gördük. 

Arkadaşlar; buraya kadar kısım, kısım mü
talâa ettiğimiz bütçeyi bir bütün olarak ele alıp 
mütalâa etmek icabederse bu bütçenin de yılla r-
dır birbirini takip ede gelen bütçeler gibi iş ve 
hizmt kabiliyeti çok zayıf, ölçülerimize göre çok 
pahalı ve masraflı, sonra da daima geleceğe borç, 
yükliyen bütçelerden olarak vasıflandırabiliriz. 

Denilebilir ki, 1948 bütçesi son yıllar büt
çelerinden zerre kadar farklı değildir. 

Diğer taraftan bütçeler, Devletin sevk ve 
idaresine mütaallik umumi politikanın bir cüzi 
ve bu politikanın bir senelik zaman içinde ra
kam ve para olarak ifadesinden ibaret olduk
larına göre, bir bütçenin, memleketin umumi 
şartlarına nazaran durumunu daha iyi tâyin 
edebilmek için, gözlerimizi mevzuun küllüne, 
yeni umumi politikaya çevirmek icabeder. Böy
le bir tetkik bizi, ister istemez, memlekette 
Devlet eliyle yapılması zaruri işlerle karşı kar
şıya getirir. Memleket, haklı olarak Devletten 
ve onun bütçesinden klâsik âmme hizmetleri dı
şında birtakım işler beklemektedir. Şu sahada 
bu sahada kalkınmalardan ve bunlara ait plânlar
dan bahsolunmasmın sebebi budur. Ancak yıllar
dır takip olunan politika memleketi okadar yor
muş ve fakattan düşürmüştür ki, haklı olarak 
tahakkuk ettirilmesi beklenmekte olan bu plân
lardan ve bu işlerden herhangi birisini başla-
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inak ve başarmak değil, normal hizmetlerin 
ifasında dahi gittikçe artan bir zait' görülmek
tedir. 

Halbuki bugün girişilmiş ve emrivaki hali
ne getirilmiş birkaç işi başarıp neticelendirmek 
bile Devlet bütçesinin son borçlanma imkânla
rını tüketecek bir ölçü arzetmektedir. 

Fikrimizi izah edebilmek için birkaç misal 
verelim; bir sanat okulları işi vardır. Bunun 
için şimdiye kadar 80 milyon lira sarf edilmiştir. 
Bu sanat mekteplerinin kimisine yeni başlanmış, 
bazısının çatısı kapanmış, diğer bazıları bilmiş 
fakat içleri boş... Bu başlanan sanat okulları işi
nin bitirilmesi için söylendiğine göre daha 150 
milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Köy okulları ve ilkokullar meselesi; yılda 
köy enstitülerinden iki binden fazla öğretmen 
mezun oluyor. Yılda iki bin köy mektebi yap
mak yolundayız. 

Her yıl orta mekteplerin, liselerin sayısı ço
ğalmaktadır. Başlanan üniversitelerin tam tees
süs etmeleri yüzlerce milyonluk iştir. İlk ve 
ortaokullarda, üniversitelerde, liselerde, sanat 
okullarında, yüksek mekteplerde öğretmen kad
rosu her yıl binler ve binler artırılmak zaru
retindedir. Bu hizmetler başlamış, idame edile
cektir. Sadece bir Millî Eğitim Bakanlığında 
bile, kalkınma filân değil; sadece âmme hiz
metlerinin gelişimi bizi yüz milyonlarca liralık 
ihtiyaç karşısında bulundurmaktadır. 

Sağlık işlerine bakalım, bu işlerin bugünkü 
ölçüde idamesine müsaade edebilir miyiz? 180 
kazada ve 10 vilâyette eczane yoktur. Antal
ya'nın 9 kazasının yedisinde, Muğla'nın yedi 
kazasından beşinde doktor yoktur. Hastaneler
de bir yatakta ikişer, üçer yatılmaktadır. Müra
caatların çoğu yersizlikten kabul olunamıyor. 
Sağlık hizmetlerini Balkan komşularımızın ölçü
süne çıkarabilmek kim bilir kaç defa yüz mil
yona mütevakkıftır? 

Sağlık Bakanlığının 600 milyon liralık bir 
plânı vardır. Sağlık işleri, kalkınma filân de
ğil; düpedüz, eski bildiğimiz klâsik mânada âm
me hizmet lerindendir. 

Şu arzettiğim misallere göre Devlet olmanın 
alelade hizmetlerini şu sahada, bu sahada yerine 
getirebilmek için âmme hizmetlerini bugünkü 
Devlet telâkkisinin icabettirdiği ölçü ve seviyeye 
getirebilmek için nelere muhtacız? Böylece zi
hinlerimizde canlandırabiliriz. 

Su işlerine girişmişiz, 120 müyon lira radde
sinde para sarfetmişiz. 10, 15 senedenberi baş
lanmış işlerden hiçbirisi bitirilmiş değildir. 
Uzun senelerdenberi bitirilemiyen işler, para
mızı ve imkânlarımızı bağlamış olmanın yanın
da bir de yarım kaldıkları için her sene mühim 
kayıplar kaydına sebep olmaktadır. Su işlerin
den yalnız başlananların bitirilmesi için bize 
söylendiğine göre 150 milyon liraya ihtiyaç var
dır. Bayındırlık Bakanlığı bu parayı ancak 
beş, altı senede bulabilecektir. Şu halde başla
nanla!' bitirilinciye kadar yeni hiçbir işe 
el uzatamıyacak demektir, istesek de isteme
sek de âmme hizmet ve ihtiyaçları nasıl bir çığ 
gibi büyümektedir; görüyorsunuz. 

Kalkınma plânlarından bahsetmeye hacet 
yoktur. Bunların fihristi sabık kabinenin prog
ramında münderiçtir. Onlar, her biri 100 mil
yonluk ve bazıları da milyarlık işlerdir. 

Arkadaşlar, bazı iktisadi teşebbüsler varki 
bunlar diğer kalkınma mevzuu olmaktan ziya
de hemen ele alınmaları bir zaruret hâline gel
miş işlerdir. Kömür havzasında 400 milyonluk 
ıslahat bahismevzuudur. Bu ıslahatın 60 mil
yon liralık kısmına hemen başlanmazsa bu gün
kü kömür istihsalimizi dahi muhafaza etmek
te güçlükler başgösterecektir. Halbuki bu sene 
bile kömür sıkıntısı çekmekteyiz. Ya istihsal 
eksilirse vaziyet ne olur. 

Vapur almıyor, lokomotif almıyor, kömür 
ihtiyacı her sahada genişliyor. Şu halde hav
zanın hiç olmazsa kısmi ıslahı işi derhal ele 
alınmak memleket müdafaası ve diğer ana sa
nayii kurmak gibi bu maksatla kurulan Kara
bük'ü tevsi etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü 
orta profil demirin tonu beş yüz liraya satılı
yor. Halbuki hâriçten getirilirse hemen he
men bunun yarısına maledilmektedir. Eğer tev
si yapılırsa bu gün beş yüz liraya olan 280 lira
ya inecektir. Demir, bir misli fazla fiyatla mem
lekete verilmekte devam olunamaz., O halde 
Karabük 'ün tevsii de kalkınma işi falan değil, 
bir zarurettir. 

Memlekette çimentonun iki fiyatı vardır. 
Yerli ve yabancı... Dışarıdan gelen çimento na
kil masrafları ve Gümrük resimleri ağır oldu
ğu için pahalıya malolmaktadır. Yerli çimen
to ise ihtiyacı karşılamamakta ve istihsalin dört
te üeü de Hükümet ihtiyaçlarına alınmaktadır. 
Çimento gibi memleketin imârında bir ana ih-
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tiyaç maddesinin karaborsadan kurtarılması 
memlekette ucuza satılması lâzımdır. Çimento 
sanayiini tevsi etmekte bir zaruret olmuştur. 

Ziraat işlerimizin ihtiyaçlarından bahsetmi
yorum. Onları şimdilik, 32 milyon liralık cılız 
bütçesiyle Ziraat Vekâletinin yedi ihtimamına 
bırakalım. 

Fakat bütün bu gittikçe artan âmme hizmet
leri ve zaruret halini alan işler karşısına Hü
kümet şu elimizdeki bütçe ile çıkmaktadır. 
Bu bütçede ise, Hükümetin tabiriyle soyuyoruz. 
«Yapı ve tesis işleriyle sermaye ve kredi tahsis
lerine ayrılan ve faydası ileri yıllara da sirayet 
edecek müsmir hizmetlere» kaydiyle «Ekono
mik kalkınmamıza yarayacak işler için» ancak 
117,5 milyon lira vardır ve bu paranın büyük 
bir kısmı alelade Devlet hizmetlerine ve bermu
tat binalara verildiği şüphesizdir. 

Arkadaşlar; biran için bütçede tasarruflar 
yaparak açıkları kapadığımızı farzediniz. Borç
lar ne olacaktır, ele alınması zaruri olan âmme 
hizmetlerinin yeniden yeniye bütçeye yükliyeceği 
masraflar ne ile karşılanacaktır, Nihayet yaşa-
mıya azmetmiş bir millet olarak muhakkak kı
sa yıllarda başarmak mecburiyetinde bulunduğu
muz işlerimize ne zaman ve ne suretle el atabi
leceğiz. Müsrif ve açıklı bütçelerin devamı bizi 
elbette daha ağır vaziyetlere kötürür. Bu iti
barla ıslaha derhal bütçeden başlamak lâzımdır. 
Fakat görüyorsunuz ki, meselenin aslı, denk 
bütçe meselesi ve hattâ bütçe meselesi olmaktan 
da çok ileridir. 

Hakikat şudur ki, memleketin iktisadi bün
yesi yorgun ve takatsiz düşürülmüştür. Yarı
nın ihtiyaçlarını karşılıyabilmesi şöyle dursun, 
bugüne kadar yüklenen ağırlıkları artık taşıya-
mıyacak hale gelmiştir. Bu kaçınılmaz bir neti
ce miydi? 

Yıllardır ekonomide ve maliyede isabetsiz 
tedbirlerin tevali eden zararlı neticelerini harb 
devam ederken harbe, harb bittikten sonra dün
yanın karışık durumuna atfetmek ihtiyat haline 
gelmiştir. Halbuki mesele bir Devlet anlayışı ve 
bir politika görüşü meselesidir. 

Bizi, yukardanberi izahına çalıştığımız ağır 
duruma getirmiş olan politika iktisatta ve mali
yede bugüne kadar memleketin tabiî şartları ve 
iktisadi icaplariyle muvazi yürümemiş, bir ta-
raftanda gösterişli ve pahalı bir Devlet fikrine 
saplanıp kalmak gittikçe memleketin ana kay-
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Haklarına zararlı tesirler yapmaya başlamıştır. 

Arkadaşlar; birtakım yapılarda imkânları
mıza ve-ölçülerimize sadık kalmaktan çok uzaklaş
mış bulunduğumuzu bilmiyenimiz yoktur, tsrafa 
temayül bu yapılarda âbideleşmiş görülüyor. 
Memleketin esaslı bir servetini işletmek üzere 
kurulan Orman İdaresi her türlü israfın yanın
da sermayelerini bir de büyükler misafirhanesi 
namı altında bir işe yaramaz binalara yatırıyor 
lar. Beri tarafta orman mahsullerinin pahalılığı 
memleketi nasıl sıkmaktadır ve nelere malolmak-
tadır. Herkes bilir. Dört yüz aileyi barındıran 
bir mahalle Devlete ön onbeş milyon liraya malo-
luyor; Bu paranın yalnız yıllık faizi 7 - 800 
bin liradır. 

BAŞKAN - - Arkadaşlar, Adnan Menderes 
arkadaşımız bir saattir okumalarına devam edi
yorlar. Fakat Demokrat Partinin sözcüsü olma 
lan hasebiyle müsaadenizi rica ediyorum. (Sol
dan devam, devam sesleri). 

ADNAN MENDERES (Devamla) Bir 
Meclis binasının memleket ölçülerine asla sığma
ması. bir devrin masalı olmuştur. Devlet elinde 
her işi çifte pahaya maleden tutum ve gevşeklik 
âdeta sistemi esmiştir. 

Yeni kurulan sanayi, memleket üzerinde ağır 
bir yük teşkil eder. Hele şartlar olgunlaşmamış 
olursa. Kaldıki sanayileşme hareketimizle bera
ber - arzettiğiın gibi - birçok masraflı ve israfil 
işlere ve yollara da sapılmıştır. 

Kara saban ve kağnı bunca yükü çekemez. 
Evet kalkınma plânlarımız var fakat bunların 
hiçbir köşesinden tutup işe başlıyamıyoruz. Ha
yat pahalılığı bütün şiddetiyle hükümrandır, 
Hükümet tedbir alacağım diye işe başladı. 
Şimdiye kadar hissolunur bir değişiklik görüle
miyor. Aksine olarak ucuzluk yapacağım di
yen Hükümet kendi elindeki hizmetlere ve müs
tahsili bulunduğu maddelere zamlar yapmak 
zorunda kalacağa benziyor. İşaret ettiğimiz gibi 
bütün bunlar şimdiye kadar takip olunan poli
tikanın memleket bünyesine tamamen aykırı ol
masındandır. Bu politikanın esaslı surette de
ğiştirilmesine bütçeden başlamak yerinde olur. 
Aksi takdirde yakın bir gelecekte en esaslı Dev
let vazifelerinden kesintiler ve fedakârlıklar 
yapmak zoriyle karşılaşılmak mukadderdir. 
Henüz imkânlar nispeten elverişli iken hiç ol
mazsa bütçe üzerinde şimdilik esaslı bir tedbir 
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olarak hakiki mânasında denk bir bütçeye dön
mek kararını vermeliyiz. 

Arkadaşlar, yukarda arzettiğimiz yollardan 
hazırlanıp huzurunuza gelen bu bütçenin ihtiva 
ettiği sonu gelmiyen rakamların bunaltıcı ifade-
sizliği karşısında «bunlar Hükümet ve idare ci
hazı tarafından itina ile hazırlandı, Hüküme
tin esaslı süzgecinden geçti, Bütçe Komisyonu
na ayırdığımız bu işte ihtısaslı 36 arkadaşımız 
haftalarca bu rakamlar üzerinde durarak yo
ruldular, binaenaleyh reyimizi rahat rahat kul
lanabiliriz.» gibi bir kanaate varmanıza ve vic
dan huzuriyle reylerinizi kullanmanıza mahal 
olmadığı hakikatini teessürle belirtmek zorun
dayız. 

Esasen bütçelerin tatbikatını sırtında hisse
den memleket, bütçelerin vicdan huzuru vere
cek bir kavranışla ve dikkatle hazırlanmış ol
duğu kanaatinden uzaktır. Umumileşmiş olan 
bu görüşe Meclisin de katılarak işlere yeni bir 
düzen vermesi artık zaruret haline gelmiştir. 

Seneler ve senelerdir bize getirilen bütçe
ler memleket ihtiyaçlarını en iyi ve enaz mas
rafla karşılamak için vücüde getirilmesi lâzım -
gelen samimî bütçeler olmaktan uzaktır. Onun 
için bütün memleket ihtiyaçlarını, hizmetlerini 
yeni baştan incelemek, bunları başarmak için 
lüzumlu ve zaruri masrafları yeni baştan he
saplamak hattâ elimizdeki bütçeleri bir yana bı
rakarak Devlet bünyesinin şiddetle ihtiyaç gös
termekte bulunduğu yeni esaslara göre bir büt
çe yapmak ihtiyacındayız. 

Unutmamalıdır ki, bu hal böyle devam ettiği 
takdirde daha fazla devam edemiyeceği an elbet
te gelecektir. Her sene ağırlaşan borç yükleri
nin nihayet bu sene 2 milyara dayandığını ve 
devam edegelmekte olan bütçelerin Önümüzdeki 
seneler bu borç yükünü daha da ağırlaştıracağı
nı her sene genişlemekte devam eden verimsiz 
masrafların bütçe açıklarını seneden seneye ar
tıracağını artık ciddî olarak hesabetmek zorun
dayız. Malî nizamın külliyen bozulmasına ve 
iktisadi bünyenin büsbütün tatsızlaşmasına bir 
sathı mailin üzerinde süratle kaymakta olduğu 
muzu kabul etmek icabeder. Şayet Meclis ola
rak, Hükümet olarak bu gidiş şurada şu ted
birlerle duracaktır diyemiyorsak gelecek nesli 
dahi sıkıntıya mahkûm eden ve istikbali yiyen 
böyle bir gidişe mutlaka şimdiden dur demek 
lâzımdır. (Sağdan alkışlar.) 
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REŞAD AYDINLI (Denizli) — Muhterem 

arkadaşlarım; 1948 bütçesi, 1947 yılma naza
ran 106 milyon fazlasiyle 1 milyar 243 milyona 
yükseltilmiş olarak yine israfçı, açık, adaletsiz 
ve sert karakteri ile yüksek huzurunuza gelmiş
tir. Bu bütçe tasarısı; içinde bulunduğumuz; 
iktisadi şartlara göre vatandaşların malî takati
ni, gelir kaynaklarını zorlayıcı ve yurtta hü
küm süren geçim zorluğunu artırıcı, istikamet 
ve vasıfta olduğundan bu haliyle gaflet ve ba
siretsizliğin ciddî bir örneğini teşkil etmektedir. 
Niçin ve neden böyle konuşuyoruz? Hükümet
çe ve Komisyonca yapılacak iş vardı da, yapıl
madı mı? Yanlış yolda mıyız? Evet arkadaş
lar; yanlış yoldayız. Çünkü hayat ucuzlatıl
mak ve istikbal düşünülmelidir. Halbuki bu 
bütçe böyle şişkin kaldıkça ne hayat ucuzlar, 
ne vergiler iner, ne de gelir kaynakları gelişir. 
Ayrıca istihsal maliyetini artırması dolayısiyle 
de fiyatlar yüksekliklerini muhafaza edecekle
rinden ileride dünya piyasalarında bir fiyat re
kabetine girişilemiyeceği ve bu yüzden sürüm 
yapılamıyaeağı düşünülmelidir. Bugün cihan 
iktisadı bir buhran geçirmektedir. Bu buhran 
bize de sirayet edebilir, bizi de tesiri altına ala
bilir. Sonra; Dünyanın hali nezaket peyda 
etmiş olup dönen siyaset kıldan ince, kılmçtan 
keskindir. Dış manzara böyle olmakla beraber 
katiyetle söylenebilir ki, hayat pahalılığından 
bütün vatan muztariptir. Ve daha dün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kendi nefsinde bu acıyı 
tatmış olduğunun bulumnaz delilini vermiştir. 

Hal böyle olduğuna göre, yapılacak iş vakit. 
ve imkân kaybetmeden hayat pahalılığını tah-
rikeden bütün sebepleri ortadan kaldırmaktır. 

Bu maksadı elde etmek için ise, biri Dev
letten, diğeri Milletten gelen iki tedbir silsilesi 
düşünülebilir. Devletten gelen tedbirlerin ba
şında bütçe ve Hükümet programı, Milletten 
gelen tedbirlerin yanında istihsal ve ticaret te
şebbüslerinin emniyet içinde artması işi yer alır. 

Arkadaşlar; derin ve hayati olduğuna inan
dığımız bu derdi, kökten tedavi etmek için bu 
illetin başlıca âmili olan fiyat yükselişlerinin 
neden ileri geldiğini araştırmak, sonra Devlet
çe ve Milletçe karşılıklı ne gibi çareler ve ça
lışmalara başvurulması gerektiğini (mütevazı 
görüşlerime göre) belirtmek isterim. 

Fiyat yükselişleri nelerden ileri gelmektedir? 
Yolumuzu aydınlatacak olan bu konuyu şu esas-
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tarda toplamak mümkündür: 

1. — 1939 da ikinci Dünya Savası başlamıştı. 
Bidayette Garbı Avrupa'da kalmasına rağmen 
cihanı kaplamak istidadında olduğu belli idi. 
Flarbe girmemiş bütün milletler hazırlık yapmak 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. 

Bizde piyasadaki para şişkinliğini yaratan 
mekanizma işi ise şöyle işlemiştir: Devlet ge
rek adi ve gerekse fevkalâde bütçelerle meyda
na gelen ayıkları istikraz ile kapamak yolunu 
ihtiyar etmiştir. Pakat akdedilmiş olan bu is
tikrazların kısmı küllisini bankalar emmiştir. 
Birer kredi müessesesi olan bu bankalar gerek 
bu fonksiyonlarını yerine getirmek ve gerekse 
zaman zaman şu veya bu sebeplerle husule ge
len mevduat sahiplerinin âcil taleplerini karşı
lamak maksadiyle (Bankalar Kanununun tah
mil ettiği mecburiyetlerde) (Liquide) likid pa
raya ihtiyaç; hisset mislerdir. Bu likiditeyi te
min için de başvurulan tek çare portföylerinde 
bulunan Devlet tahvillerinin ticaret senetleri 
imiş gibi Merkez Bankasına Reeskonte ettiril
mesidir. Bu operasyon ise bir emisyondan baş
ka birşey değildir. Şimdi arzdilecek tablo bu 
neticeyi açık olarak göstermektedir: 

Milyon lira Sene 

42 
87 
217 
261 
298 
487 
466 
583 
534 
r.57 
564 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Bundan memleketimiz uzakta kalamazdı. 
Bu sebeple 1940 malî yılı başından itibaren büt
çede Millî Müdafaa masrafları artmaya başla
mıştır, ı'.Iasraf artışına mukabil gelir de bir ço
ğalma olmadığı için iki tedbire başvuruldu. 

1. — Mevcut vergiler artırıldı, yeni vergiler 
ihdas olundu; 

2. —- İstikraz yapıldı. 
Bu suretle Bütçe kabarmaya başlamış ve | 

nihayet 1948 bütçesi bir milyarı çok aşmıştır. | 
Biunetiee bu kabarıklıklar fiyatların yüksel- ' 
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meşine, fiyat artışları da bütçenin genişlemesi 
ne, karşılıklı sebep ve âmil olmuşlardır. 

2. Bnfilâsyon: Enfilâsyon bugün eski ma
nâsı olan Merkez Bankalarında mevcut altın 
stoklariyle para arasındaki muvazenesizlikler
den tamamiyle ayrı olarak tedavül eden para 
ile iş hacmi arasındaki nispetsizliklere istinat 
etmektedir. I Lal böyle iken aşağıda kısaca te
mas edilecek faktörler tesiriyle mal miktarının 
azalmasına karşı tedavüldeki para çoğalmış 
1947 sonlarında 952 milyon lirayı bulmuş ve bu 
yükseliş için seyri şöyle olmuştur: 

Milyon lira Sene 

168 
194 
281 
403 
514 
734 
802 
960 
881 
937 
952 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Bu rakamlara altın ve döviz karşılığı yapı
lan avanslarla, kanunu mahsusuna tevfikan Mer
kez Bankasından alman krediler ilâve edilirse 
durum meydana çıkar, para - mal muvazenesiz
liğine temas edilen bu paragraf harbin devamı 
müddetiııee çok miktarda vatandaşın silâh altına 
alınarak istihsalin kısmen frenlendiğini buna 
mukabil geniş bir toplu istihlâkin başladığını 
kaydetmek lâzımdır. Fakat derhal ilâve ede 
yiıvı ki; fevkalâde, haller haricinde olmak şar-
tiyle işbu istilılâkin silâh altındaki kuvvetlerin 
bir kısmı tarafından yapılacak istihsal ile telâ
fisi imkânları mevcut idi. (Yol yapmak, batak 
lık kurulmak nevinden) 

3. — Döviz ve mal istoku noksanlığı: 
1939 harbi başlangıcında, elde mevcut şart-

1 r istok yapmaya belki de müsait olmadığın
dan memleket bir döviz ve mal noksanı içinde 
bulunuyordu. Mamafih harbin hemen son se
nesine kadar memleketin çok muhtaç olduğu 
bazı maddeleri temin etmek mümkündü. (Me
selâ kinin gibi). 

(ierçi bu devrede malını kimse satmıyordu 
ama bir defa istediklerini verirken mukabilinde 
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5. — Vergilerin artırılması ve yeni vergilet 

ihdası : 
Bütçe açıklarının kaı*atılmâsı için başvuru

lan çareler arasında vergilerin artırılması ve 
ihdası vardı: Bu cümleden olarak mevcut vergi
ler 3828 ve 4040 sayılı kanunlarla birer misli 
artırıldı. İhracat; Toprak Mahsûlleri ve Varlık 
Vergisi gibi yeni vergiler ihdas edildi. Bütün 
bu vergi artışları ve bunun tevlit ettiği psikolojik 
tesirler neticesinde bu olaylar maliyet fiyatla
rına inikas ederek fiyat tereffüüne birinci dere
cede âmil olmuşlardır. Normal senelerde ortala
ma 250 milyon lira civarında bulunan vergi tah
silatı mütemadiyen artarak 1946 da 951 mil
yon liraya kadar çıkmıştır. Tablosu : 
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mal istemek suretiyle mâkul bir mübadele yo
luna gidilebilirdi. Hâsılı bütün bunlar fiyatları 
artıran kara borsayı yaratıp körükliyen âmiller 
meyanında sayılmak lâzımgelir. 

Normal zamanlarda senevi 500 biıi tön civa: 

rında olan ithalât harb içerisinde 320 bin tona 
düşmüştür. Sonra buna paralı olarak hububat 
istihsalindeki sukut bir hayli ehemmiyetlidir. 
Tabiî malın böylece azalmasına mukabil paranın 
şişmesi hâdisesi enfilâsyonu teşdit etmiştir. 

Milyon 
Cinsi Sene ton 

Buğday, arpa, mısır, taneler, 1942 8,4 
mahlut, çavdar, yulaf, kaplıca 1943 6,9 
Pirinç 1944 5,6 

1945 4,0 

Bu gıda maddelerinin top yekûn istihsalinin 
8,4 milyon tondan 4 milyon tona düşmüş bulun
duğunu görmek her Türk evlâdını acı acı düşün 
dürmelidir. 

4. — istihsal ile istihlâkin ayarlanması: Bu 
konuda ilk akla gelen rasyonel tarz istihsalin is
tihlâki karşılıyacak dereceye çıkarılması idi. Bu 
ise yapılmadı. Çünkü istihsal vasıtalarımız ek
sikti. Elemeği azalmıştı, ithalâtımız daral
mıştı. 

ikinci hal tarzı istihlâkin istihsal ve ithalâta 
göre ayarlanması idi. Bu da teşkilâtsızlık, ciddi
yet ve samimiyet eksikliği yüzünden bizde başa
rılamadı. Halbuki İsviçre ve harb içinde bulu
nan ingiltere bu işi düzene koymuş ve pek mü
kemmel yürütmüştür, istihsal ile istihlâk ara
sındaki bu düzensizliğin artırdığı fiyat, fırla
yışına iktisadi emniyetsizliği de ilâve etmek ye
rinde olur. Bu emniyetsizliğin kaynağını 1939 
dan itibaren Hükümetçe birbirini nakzeden, gaye 
ve mevzularında ifrat ile tefrite varan kararna
me ve ittihaz eylediği vukufsuz ve isabetsiz ted
birlerde aramak lâzımdır. 

(Mesela; 1939 - 1945 e kadar her sene hububat 
için ayrı kararname çıkmıştır. Keza; istihsal 
ve istihlâk yekûnlarımız tam mânasiyle tesbit 
edilmeden günün politik icaplarına uymak gayre
tiyle canlı hayvan ihracına bugün müsaade edil
miş, ertesi gün bu tedbir ortadan kaldırılmıştır. 
Bütün bunlar Devlet hayatında sorumsuzluk duy
gusunun tipik misalleridir.) 

Sene Milyon lira 

1936 -1937 
1937 -1938 
1938 -1939 
1939 -1940 
1940-1941 
1941 -1942 
1942 -1943 
1943 -1944 
1944 -1945 
1945 -1946 

238 
261 
257 
257 
285 
365 
503 
697 
880 
951 

Görülüyor ki, vergilerde artış 4 misli olmuş
tur. Sulh senelerine nazaran mükellefin sırtına 
dört misli yükletilen vergiye mukabil acaba va
tandaşın istihsal kaynakları dört beş misli art
mış mıdır? 

Harbden önce eline geçen paranın satmalına 
gücü o nispette çoğalmış mıdır? 

Hayır, bu varit değildir. Burada halktan alı
nan bir milyarlık verginin 650 milyon lirasını 
vasıtasız vergilerin teşkil ettiği esefle kaydedil
melidir. Bu ise doğrudan doğruya vatandaşa tev
cih edilen adaletsiz bir vergi tazyikmdan başka 
birşey değildir. Acaba Dünya malî mevzuatında 
bunun bir benzeri misal olarak gösterilebilir mi? 
Hulâsa vergi tahsilatı mükellefin kaldıramıyacağt 
bir hududa dayanmıştır. Vergiler optimal nokta
yı bulmuştur. 

6. — Münakale noksanlığı yüzünden istihsal 
merkezlerinde bol ve ucuz olarak duran mahsûl
ler, toplu istihlâk merkezlerine nakledilmediğin
den dolayı mal bulunduğu yerde çürümüş, bu se
beple istihsal baltalanmış ve fiyat piyasaya yük-
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selmiştir. Buna ilâveten hesapsız, düzensiz bir 
surette nakliye ücretlerine üstüste zamlar yapıl
mıştır ki, bütün bunlar fiyatları kabartmıştır. 

7. — .Fiyatların artışında ruhi âmiller, sui
istimallere karşı gözyumma veya ihmal; spekü
lâsyon ve işlerin koordine edilmemesinin şiddet
le müessir olmuş bulunduğunu zikretmek lâzım
dır. 

Elbette bütün bunların neticesi olarak büt
çe şişkin ve kabarık hazırlanmıştır. 

Fakat arkadaşlar: bütçenin kabarık hazırlan
masından doğacak menfi sonuçlar vahimdir ,Şöy 
ki : 

1. —- Bazılarının tadil edilmiş olmasına rağ
men; harb yıllarında konulan ağır vergilerin tah
siline devam olunacaktır. Ezdim I e gümrük, te
kel, şeker, nakil vasıtaları, posta ve telgraf vergi 
ve ücretleri gibi... 

2. — Yeni vergi ihdasına veya mevcut vergi
ler zam ve tadiline veyahut istikrazlara baş
vurulacaktır. Nitekim : yeni bütçe beyanatında 
son iki çareye (daha doğrusu çaresizliğe) başvu
rulacağı açıklanmıştır. 

3. Yerginin ağırlığı müstehlike inikas et
liğinden hayat pahalılığı aynı seviyede durmakta 
veya artmakta, vatandaşın iştira kabiliyeti daral
makta devam edecektir. 

4. --- lf)40 senesinden itibaren olduğu gibi bel-
kide varidat açıklarını kapamak için yine emis
yona başvurulacaktır. Halbuki bugün emis
yon miktarı milyarı bulmuştur. Yeni bütçe do-
dolayısiyle bu miktar azalmıyacak, bilâkis çoğal-
mıya meyledecektir. Para şişkinliği dolayısiy-
le de hayat pahalılığı durmakta veya artmakta de
vam edecektir. 

5. —- Memur maaşlarına zam yapılmış ve bu 
zam bütçeye milyonlara malolmuştu. Bu feda 
karlığa rağmen memurların satmalına gücü ise 
artmamış fakat büteç bu külfeti şimdi her sene 
yüklenmek mecburiyetinde kalmıştır ve bundan 
böyle de kalacaktır. 

fi. — Fiyatları indiremediğimiz takdirde ih
raç mallarını âtiyen satamıyacak duruma girebi
liriz. Dünya yeni bir harbden çıktığı için istih
sal kaynakları bozulmuş; mal azalmış ve ihtiyaç 
hacmi genişlemiştir. Bu münasebetle dünya pi
yasaları önümüzdeki birkaç sene içinde yüksek 
fiyatla mal almaya devam edebilir. Ve millel, 
Devlet zengin olabilir. Fakat bu fırsat kaçmak
ta ve kaçırılmaktadır. 

BAŞKAN ----- Müsaade buyurunuz Keşad Bey, 
hakkınız olan 20 dakikalık okuma müddeti bit
miştir. 

K fendim, devamına müsaade ediyor musu
nuz;' (Devam, devam sesleri), (Kâfi sesleri). 

Müsaade buyurun; reye arzedeyim. Devamı 
istiyenler ... el kaldırsınlar... Kâfi görenler el kal
dırsınlar... Devanı edecektir. 

REŞAD AYDINDI (Devamla) Riyaset 
Makamına teşekkür ederim. 

Yarın Marşal Kalkınma Plânının tatbikmdan 
sonra Avrupa Ma dahi istihsal genişliyeeek, ihti
yaç azalacak ve bunun da üslünde bir iktisadi 
debresiyonla karşılaşıldığı takdirde eskiden ol
duğu gibi bir fiyat rekabetine mecbur kalabiliriz. 
İstihsali tehdit eden bu ihtimallerle (bugünkü 
pahalılık memlekette siyasi ve içtimai bir buh
rana müncer olmaktan geri kalmıyabilir. 

7. - .Şimdiye kadar kabarık olarak hazırlan
mış bütçelerin denkleştirilmesi için ihtiyar edilen 
istikraz istismarı halkın istikraz gücünü bu gi
dişle körle t eceldir kanaatındayız. Halbuki bü
tün bunlara lüzum yoktur. Yapılacak iş bu de
ğildir. (Jünkii bütçe masraflarının azallılması 
mümkündü. Şöyle ki: 

1. -— 7 Eylül kararları mevcut imkân nispe
tinde tadil edilerek para kıymetinin yeniden ayar
lanması düşünülebilir. Sterlink misali gözümü
zün önündedir. Bu bapta Hükümetin dikkat na
zarını çekerim. 

2. — Resmî inşaat muvakkaten durdurulmalı
dır. Gerçi hükümet kendi programını ilgilendi
ren hareketlere hız vermek mecburiyetindedir. 
Bu sebeple sene geçtikçe inşaata ait masraf
larını çoğaltmaktadır. Halbuki dünya harbden 
yeni çıkmıştır, inşaat malzemesi azalmış, buna 
mukabil fiyatlar da yükselmiştir. Binaenaleyh 
bugüne kadar yapılmamış ve yapılamamış olan 
resmî inşaatı şu buhranlı senelerin geçmesini bek-
liyerek 2 - 3 sene ötesine terk olunmasında an
cak memleket ekonomisi için fayda vardır. 
(istihsali değerlendirecek ve artıracak olanlar 
müstesna) evet, resmî inşaat hiç olmazsa iki se
ne geriye bırakılmalıdır. Bunun neticesi, çok 
pahalı fiyatlar üzerinden hesap edilmiş olan ve 
bütçede milyonlarca yekûn tutan meblâğ çıka
rılarak masraf kısmında çok mühim tasarruf
lar temin edilmiş olacaktır. Aynı zamanda res
mî inşaatın piyasadan emdiği malzeme ve amele 
serbest kalınca malzeme ve amele ücretlerinde 
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bir tenezzül derhal kendini gösterecek ve bu j 
hal hususi inşaatı bilhassa mesken inşaatını 
teşvik etmiş olacaktır. 

Kadrolarda tasar-uf yapılmalıdır. Memur 
kadroları lüzumundan çok fazladır. Hattâ bazı 
yerlerde bir memur enfilâsyonu vardır dene
cek hale gelmiştir.. Yuvarlak hesap 7f> vatan
daşa bir memur isabet etmektedir. Bu çoktur. | 
Mevcut memur kadrolarında bunların da hak
larını gözetmek şartiyle %10 ile %30 arasında 
bir eleme yapmak zarureti karşısındayız. Bu 
cümleden olmak üzere Ekonomi ile Ticaret, Ba
yındırlık ile Ulaştırma Bakanlıklarının tevhi
di. Tekel ve Çalışma Bakanlıklarının birer 
l T muin Müdürlüğe, tahvili, İktisadi Devlet te
şekküllerinden bazılarının ki, (astarı yüzünden 
pahalıya mal olduğundan) ya tamamen kaldı
rılması veya rasyonel çalışacak surette tasfi
yesini sağlamakta geniş faydalar mülâhaza edi
lebilir. Bütün bu tasfiye ve tasarrufların yapıl
ması sayesindedir ki. bir yandan kalitesi yük
sek miktarı az, kalifiye1 memurla iş görmek 
prensipine sadık kalınarak önce âmme hizmeti
nin rasyonel şekilde görülmesine doğru adım 
atmak, diğer taraftan kadro tasarruflarından 
dolayı bütçenin masraf kısmından milyonları 
indirmek faydalarını doğurmuş olacaktır. 

4. — Umumi tasarruf prensipi önemle tatbik 
olunmalıdır. Maaş faslından başka diğer mas
raf kısmında derhal %10 hattâ %15 bir tasar
ruf yapmayı prensip olarak kabul etmelidir. 
Bu sayede umumi bütçenin masraf bölümünde 
bir hayli indirme temin edilir. 

5. —• Devletçiliğin sınırlandırılması; âmme
nin menfaatini korumak ve cüzi bir kâr temin 
etmek bahanesiyle Hükümet, Devletçiliği soda, 
kolonya ve gazozculuğa kadar götürmüş ve bir
çok iş kaynaklarına el atarak ferdî teşebbüsün 
kazancını gasbetmiştir. Buna mukabil çalışması
nı rasyonel yürütmemiş, çeşit çeşit lüzumsuz ik
tisadi olmıyan hareketlerle masrafa boğmuştur. 
Bütün bn lüzumsuz ve semeresiz masraflardan 
bütçenin sırtını artık kurtarmak kaçınılmaz 
bir hal olmış bulunmaktadır. 

Devletçiliğin bu şekilde tahdit ve tasfiye
sinden sonra da ticari hayatta köklü ve devam
lı bir emniyet istikrar ve itimat havası yara
tarak ferdî teşebbüslerin hızlanıp çoğalmasına 
fırsat bahsetmelidir. Dolayısıyle bunların ka-
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zançlarından Devlet de sağlam bir gelir kayna
ğı elde etmiş olacaktır. 

Hülâsa: Bütçenin şişkin hazırlanmasındaki 
endişelerimizin bir kısmını ve bu işin zararla
rını tesbite çalıştıktan sonra; buna mukabil 
bütçenin azal'tılmsı çare ve faydalarımıza tefer
ruata kaçmadan kuş bakışı bir tetkika tâbi tut
muş bulunuyoruz. Bütün bu araştırmalardan 
tek maksadımız hayatı tahammül edilir bir ha
le sokmak, milleti zengin etmek ve bu zengin
liği her aile yuvasında ve milletin her ferdinde 
bulmak, cihan borsalarında câri fiyatlarla müs
tahsilin rekabetini sağlamaktır. Bu millî dâvayı 
böylece bir defa daha kaydettikten sonra tasar
ruflardan elde edilecek varidat fazlasını hangi 
vergiler üzerinde taksim edilerek indirmeler ya
pılması hususunu gözden geçirelim. 

Vergiler indirilmelidir: Hayat pahalılığını 
kamçılıyan pisikolojik tesirler gözönündc tutu
larak ve karaborsayı, iktisadi spekülâsyonları 
önliyecek can alıcı esaslara göre şu vergilerden 
indirmeler yapılmalıdır. 

Tekel satış fiyatlarından ve savunma vergi
sinden. (Tütün ve çay gibi). 

^eker, kahve ve istihlâk vergilerinden; 
Devlet Deniz ve Demiryolları ve Posta, Tel

graf ücretlerinden; 
Gümrük vergilerinden; 
Devlet mamulleri fiyatlarından (çimento, 

kereste, demir ve mensucat gibi). 
Sonra şayet bir emisyon itfasına gidilmese 

dahi her halde para hacmini klâsik esas ve ka
ideler hududu dâhilinde tutmak lâzımdır. 

Yukarda saydığımız bu tedbirlerin alınması 
halinde Devlet bütçesinde tasarruf yaratacak 
mühim bir tedbirde kendiliğinden doğacaktır ki, 
o da şudur: Piyasada başgösteren bu ucuzlama 
hareketi Devlet bütçesindeki masraf fasıllarına 
da inikas ederek milyonlarca tasarruf elde edile-
"ektir. Bunu bir misalle izah edelim: 

Bugün bir erin iaşe yevmiyesi bilfarz yüz 
kuruş olarak hesabedilmişse yukarıda sayılan 
tedbirlerle hayatın ucuzlatılmasından sonra Ha
zine yüz yerine 80 ödiyecektir ki, bu masraf 
dönümünde beşte bir indirme demektir. 

Son olarak ehemmiyetine binaen şu ciheti de 
ilâve etmek yerinde olur. Devletin (Konulude 
ve dalgalı borçlar olmak üzere) borcu bir mil
yar dört yüz elli yedi milyona baliğ olmuştur. 
Daha da yeni istikrazlarla vükselecektir. 
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Hükümetin tasvibinize arzettiği bütçe 128 

milyon açıkla geldiğinden muvazeneli bir hesa-
bat bilançosundan mahrumdur. Bu gidişle Dev
let bir gün çoğalan borçlarını ödeyemiyeeek bir 
hale gelince hudutsuz bir emisyona mı başvura
caktır? Böyle bir durum memleket için felâket 
olur. Zira nev'anma bir iflâstır. Netice: Yanlış 
yoldayız. Hayat ucuzlatılmak, bir istikbali dü
şünülmelidir. Milleti idare edenler tasarruf, 
daima tasarruf ve istihsal demelidirler. Bina

enaleyh bu bakımlardan bütçe tasarısının red
dini ve Bütçe Encümeninde teklif etmiş oldu
ğum gibi, hiçbir işi olmıyan Bakanlıklar, lü
zumsuz ve gayriiktisadi işliyen teşkilât yerine, 
dağınıklık, israf ve plansızlıktan kurtulmak 
maksadiyle; 

— Bir umumi plânlaşma ve koordinasyon; 
— Bir millî ekonomi; 
— Fonksiyonu: Kuraklık; seylâp ve dep

rem gibi felâketlere mâruz kalmış bölgelerdeki 
vatandaşları süratle müstahsil hale geçirmek olan 
bir vatan sigortası ile; 

— Umumi istihsal plânımızın takviyesini ve-
sair hususları müzakere etmek üzere; toplana
cağı evvelce bize vadedilen fakat her nedense bi-
lâhara yapılmıyan Devlet Ekonomi Konseyinin 
toplanmasını tasvibinize arz ve teklif ederim. 

Sayın Maliye Bakanı birçok rakamlar oku
dular. Okudukları bu rakamlar arasında nazarı 
dikkatimi çeken bir iki rakamı arzedeceğim, ara
mızda mutabakat olmadığı için. Bir iki dakika 
içinde arzıma müsaadenizi rica ederim. Bu çok 
mühimdir. Çünkü bendeniz de «bülten 
istatistik» in Ağustos 1947, numara 8 den ar
zedeceğim. Toptan eşya fiyatları üzerinde Ma
liye Bakanının ifadesine nazaran memleket bir 
gülüstanlıktır veyahut Amerika ile ve diğer 
on beş devlet ile mukayese ettiğimiz zaman bi
zim fevkalâde memnun olmaklığımız lâzımgeli-
yormuş. .Şimdi arzediyorum. 

Sene 1939: Yüzde hesabiyle 97, Amerika'da 
125 e çıkmıştır. İngiltere 102 den 132 ye, îsveç; 
105 den 150 ye; İsviçre 101 den 153 e; 

Bunlar 1945 senesine kadardır. 
Japonya; 125 den 149 a, Portekiz 101 den 

181 e, Türkiye 101 den 345 e çıkmıştır. 
Tedavüldeki parayı kıyaslarsak Amerika'da 

1939 da 115 rakamı 431 e, Türkiye'de 166 ra
kamı 501 e yükselmiştir. 

Bir şans ki, vakit doldu, tatil saatidir. Bu 
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noktayı bilâhara arzetmek üzere Sayın Maliye 
Bakanı ile olan aramızdaki rakam ihtilâfının 
kailini sonraya bırakıyorum. (Tatil saat birde 
sesleri). 

Gl. EYÜP DUBUKAN (Hatay) — Sayın ar
kadaşlar; Bütçe Komisyonumuzun bütçede ta
sarruf gibi güzel bir maksatla bazı teşekkülle
rin tahsilatlarını kabul etmemiştir. Bunun ta
mamen isabetli veya isabetsiz olduklarını iddia 
etmeme imkân görmem. Yalnız bunlar meya-
nında bazı bakanlıkların seferberlik şubeleri
nin tahsisatları kabul edilmiş ve bazılarınınki 
ise kabul edilmemiştir. Memleketimizin yüksek 
müdafaası ile ilgili gördüğüm bu mesele üze
rinde, Anayasamız ve 45S0 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre, hazarda harb kuvvetlerinin en 
büyük komuta makamı olan Genel Kurmay Baş
kanlığı ile temas etmeyi muvafık buldum. Biz
zat Genel Kurmay Başkanı Sayın Orgl. Salih 
Omurtak'la görüştüm. Kendilerinin bu sefer
berlik şubelerine tahsisat verilmiyerek ilgaları 
cihetine gidilmesi hakkındaki mütalâa ve fi
kirlerini rica ettim. Bunun üzerine Sayın 
Orgl. Salih Omurtak bu seferberlik şubelerin
den Genel Kurmay'in, seferberlik işlerinin ya
pılması hususunda istifade ettiklerini ve bun
ların kaldırılmasında isabet olamıyaeağını beyan 
etmekle beraber bu hususta, bağlı bulundukla
rı Başbakanlığa da yazılı bir müracaatta bu
lunduklarını beyan ettiler. Bundan sonra Millî 
Savunma Bakanı Sayın arkadaşımızla görüşür
ken bu konuya temas ettim, kendileri de Genel 
Kurmay Başkanı ile bu hususta hemfikir oldık-
larınv ve Başbakanlığa yazılan tezkere de bera
ber ve mutabık olarak yazılmış olduğunu be
yan buyurdular. 

Arkadaşlar; görülüyor ki, bu işlerle ilgili 
olan makamlar bunların kaldırılmasına taraftar 
olmamaktadırlar. Yine malumunuz olduğu üze
re 4580 sayılı Kanun mucibince, hazarda ve se
ferde harb kuvvetlerinin emir ve komutası ve 
seferberlik işleri de B. M. Meclisine karşı sDrunı-
lu olan Başbakandır. Başbakana da bu yolda 
bir müracaat yapılmıştır. Bu vaziyet karşısında 
bu seferberlik şubelerine tahsisatları verilmiye
rek ilgası cihetine gidilmesini doğru bulma
maktayım. Hepimizin yine malûmu olduğu üze
re bugün eihan bir barışa kavuşmuş da değildir. 
Cihan üzerinde henüz birçok şüpheli bulutlar 
dolaşmaktadır. Bunu sezen birçok memleket-
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ler millî seferlik işlerini daha genişletmekte ve 
bunlar üzerinde çalışıp durmaktadır. Binıiz ufak 
bir tasarruf gayesiyle ilgili makamların muvafa-
katları da yokken bu seferberlik şubelerinin il
gası cihetine gidilmesini muvafık görmemekte
yim. 

Memleketin yüksek müdafaasiyle ilgili olan 
bu meselenin eheınimyeti hepimizce malumdur. 
Bunu. yüksek dikkat nazarınıza arzetmeyi bir 
borç telâkki ettim. Bu sebeple ufak bir tasar
ruf yüzünden bunların hemen ilgası cihetine gi
dilmesi doğru değildir. Bu sene de pek az olan 
ve pek mütevazı bulunan bu tahsisatın kabul edi
lerek vaziyetin inkişafına intizaren bu teşek
küllerin ilgası cihetine gidilmemesini ehemmi
yetle Yüksek takdirinize arzetmekle iktifa edi
yorum. 

(! I. V KHBt KOCACİÜNEY (Erzurum) -
Sayın arkadaşlarım, 1948 in her Bakanlığa ait 
işleri ihtivaeden bütçesini 128 milyon lira açık
la elcalmış bulunuyoruz. Bu açığın tamamını 
nzun vadeli istikrazlarla karşılıyacağını Hükü
met gerekçesinde söylüyor. Bu istikrazın iktisadi 
kalkınmayı sağlayıcı ve semereli işler meydana 
get i rec eği söv I en inektedir. 

Şurası mucibi memnuniyettir ki; bu açığa 
karşı hiçbir yeni vergi tesis edilmemiş, veya ar 
lırılnıamıştır. Dileyelim ki, gelir tahminleri doğ
ru çıksın, tyi emeller tahakkuk etsin, güçlükler 
zuhur etmesin. Önümüzdeki yıl istihsalâtımızm 
artması ve dünya piyasalarına ihracatımızın art
ması bu zorlukları önliyecektir. Bu hususa Hü
kümetin itina, göstereceğine inanıyorum. Şunu 
da arzedeyim ki, mütevazin bir bütçe hepimizin 
gönül isteğidir. Fakat Millî Savunma Bütçesi 
377 milyon olunca bu açık tabiatiyle meydana 
geliyor. Dileyelim ki, Birleşmiş Milletlerin arzu
suna uygun, sağlam bir sulha kavuşalım. Bu su
retle Millî Savunmaya ayırdığımız bu kadar 
ödeneğin bir kısmı Hükümetin programındaki 
hayırlı işlere tahsis edilebilsin. Bizim Millî Sa
vunmaya haklı olarak ve gönül isteği ile ayırdı

ğımız tahsisat bütçemizin tam yüzde otuzudur. Hü
kümet tasarrufunu, Sayın Hasan Saka Hükümeti 
bize programında vadetmiştir. Fakat müsaade
leri ile söyliyeyim ki, programa koymakla tat
biki arasında aşılması zor engeller bulunabilin. 
Dilerim ki, arkadaşları ile bu yollarda azimle 
vürüsünler ve Hükümet tasarrufunu bundan 
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sonra gelecek hükümetlere örnek olacak şekilde 
ilerletsinler. 

Hükümet tasarrufu için bu yılbaşı kuvvetli 
bir adım atıldı, Seferberlik Müdürlüklerinin 
ve Genel Müfettişliklerin kaldırılması kararı. 
Bu husustaki sağlam düşünce ve kararından do
layı Bütçe Komisyonunu ve bu kararı tasviple 
karşılayan Hükümete teşekkür borcumuzdur. 

Bir de 1948 yılı bütçe kitabının (L) cetvelin
de yani kullanılmıyacak hizmetler kısmında 4970 
memuriyet boş bırakılmıştır. Bu, şayanı mem
nuniyettir. Bu cetvelde her Bakanlığın bir sü
tunu vardır. Yalnız Millî Savunmanın bu cet
velde yeralmaması doğru olmakla beraber tasar
ruf edilecek memuriyetlerin bulunduğuna inanı
yorum. Bunu Sayın Millî Savunma Bakanının 
dikkatlerine arzederim. Bundan dolayı gelecek 
1949 bütçesinde (L) cetvelinin daha çok artı
rılmış olmasını, işi az birçok makamların kaldı
rılması veya bir ikisinin birleştirilmesi, bütçenin 
arzu ettiğimiz tevazününe doğru yürümeyi sağlı-
yacaktır. 

Arkadaşlar, kalkınma ihtiyacında, binbir 
derdi olan bir memleket her sahada büyük tasar
ruflar yapar, bunları verimli işlere tahsis eder
se elbette daha hayırlı iş görmüş olur. Bunlar 
yapılamazsa bu dertler uzar, geriye doğru gider 
Biz bir çiftçi memleketiyiz. Hâlâ ataların icat-
gerdesi olan karasapanm peşindeyiz. Fedakar 
ve kıymetli rençperlerin almteri karşılığında al
dığı hasılat Yüksek Heyetinizin malûmudur. 
Tarım Bakanlığına on milyon olsun araç parası 
veremiyoruz, sağlık yönünden cidden çok ih
tiyaçlar içindeyiz. Mevcut hastalıkların daha 
hiç birisinin üzerine kuvvetli, hazakatli bir el 
koymadık. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Behçet 
Uz'un 10 yıllık sağlık plânının bu gidişle daha 
bir kaç 10 yıl uzamasından korkarım. Kendi
sine alın şu milyonları, halkın ağrıyan başına 
el koyun da diyemedik. 

Eğitim sahasında büyük gayretler sarfı lâ-
zımgeliyor. Çok değerli arkadaşımız Eğitim Ba
kanı Reşat Şemsettin Sirer'in bütçesine de 
önemli bir ek yapamıyoruz. 

Göze çarpa, çarpa şunu görüyoruz. Bayın
dırlık Bakanlığının 97 milyonluk bütçesînin 
6 ncı faslına 86 milyon liralık bir ödenek kon 
muştur. Bütün bu bütçenin geri kalan kısmı he
men hemen gider kısmmdadır. Bir Devlet me
kanizması para ile döner, fakat kalkınma için 
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hiç, olmazsa 150 . 200 milyon liralık bir tahsi
sat, Bayındırlık Bakanı emrine verebilmeliyiz 
ve bunun çaresini aramalıyız. Verebildiğimiz 
8(i milyon ise bütçemizin ancak ondörtte biri
dir ki bununla millî kalkınmaya doğru kuvvetli 
bir adım atmak imkânı olmıyacaktır. 

Bu esasa göre eğer Tarım, Sağlık ve Eği
timde sayısız eksiklerimizi en kısa bir zaman
da tamamlamak istiyorsak Hükümetin tasarru
fa çok önem vermesi mecburiyeti açıktır. Yok
sa bu aziz milletin beklediği geniş ve mesut 
iktisadi gelişmemiz için çok daha uzun yıllar 
beklememiz lâzım gelecektir. Ben bu çağın Sa
yın Hasan Saka Hükümeti tarafından atılacak 
kuvvetli adımlar, alınacak kuvvetli teşebbüs ve 
tedbirlerle çok yaklaştırılabileceğini umuyorum. 

Şurasını da belirtmek isterim ki bütçe kita
bını doldururken, onu dolduran vatandaşların 
çektikleri zorluğu da gözönünde tutmak lâzım
dır. işte Tasarrufun esas mâna ve mahiyeti 
buradır. 

Bütçe kitabımızda motorlu taşıtlar miktarı 
çok yükselmişti!'. 

Aziz arkadaşlarım; bütün milletlerde motor
lu taşıtlar sahası genişlemiştir. Hattâ boyun
duruk ve hamut çok yerde yerini motöre ver
miştir. Medeni âlem bu yolda kuvvetli adım
lar atmıştır. Ancak motörleşmek için şartlar 
vardır. Motorlu vasıtalar üzerinde çok meşgul 
olmuş bir arkadaşınız sıfatiyle arzederim ki, 
eğer bütün şartlar temin edilmezse motorlu va
sıtalar memlekete nekadar çok getirilirse ge
tirilsin bunların çoğu az zaman sonra faaliyet
ten geri kalır. Bu şartlar da şunlardır; akar
yakıt, bütün birliklerini motorize bir hale ge
tiren ordular gördük. Mısır koçanlarını bile 
motorlu vasıtalarla taşıyan yerler gördük. Fa
kat bunların arkalarında Sakarya nehri kay
nağı kadar durmadan akan, depoları en kısa 
zamanda akaryakıtla dolduran kaynakları var
dır. Yedek parçaları sandık sandık deppoları 
dolduruyor. Tamir atelyeleri en son teknik 
araçları ile donatılmış ve onarma ijşi çok kısa 
bir zamana sığdırılmış ve en ucuza maledil-
miştir. 

Bütçe kitabımızda gözümüze çarpan bir nok
ta da döşeme ve demirbaş için ayrılan ödenekler
dir. Devlet hazinesine her yıl otomatik ola
rak döşeme ve demirbaş diye bir çok masraflar 
giriyor. Fakat İni döşemenin ardı arkası bir 
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türlü alınamıyor. Ankara'da bütün Bakanlık 
dairelerini bir gezin! Bunların mükemmelen dö
şenmiş olduğunu görürsünüz. Fakat yine sonu ge-
tirileıniyoL'. Ben bu fasıldaki ödenekleri topla
dım. yarım milyon liraya yakın. Daireler ay ba
şında maaş bordurosu doldururlar gibi bu faslı 
dolduruyorlar ama, ihtiyaç var ama, yok. Bir 
misâl: birçok daireler bu fasıldan geçen yıl yir
mi bin lira almışlarsa bu yıl da yirmi bin, ge
çen yıl kırk bin lira almışlarsa bu yıl da kırk 
bin lira istiyorlar. Bazı daireler de bu tahsisatı 
artırıyorlar hiç eksilten yok. 

Ben Bütçe Komisyonunun bu faslı bir kalem
de tenzil etmesini çok arzu ederdim. Bu suretle 
yarını milyon lira tasarruf etmiş olurduk. 

Bütçe kitabımızda iki milyon liralık bir öde
nek vardır. Bu, özel idare hastaneleri ile ye
ni teşkil olunan kazalar içindir. Son yıllarda teş
kil olunan kazalar içinde inkişaf ihtimali hemen 
hemen mevcut olmıyanları vardır. Bunlara pa
ra hareamaktansa, bunlar lağv veya nahiyeye kal
bi, bu suretle ayrılmış olan iki milyon liranın 
daha muhtaç olduğumuz hastanelere tahsi
sinin daha faydalı olacağına inanıyorum. Eski 
kazalarımızı elektriğe, suya, dispansere, yola, 
ortaokula kavuşturalım da ondan sonra yeni 
kazaları ele alalım. Bu hususları kuvvetli gö
rüşlerine, idari liyaktine inanmış olduğum 
Sayın İçişleri Bakanımızın dikkatlerine arzede
rim. 

Aziz arkadaşlarım ; genel olarak, Bütçe Ko
misyonunun büyük emeklerle üzerinde çalıştığı, 
memle'ketin ihtiyacına göre düzenlediği 1948 yılı 
bütçemizi cihanşümul bir refah ve sulh içinde 
harcamamızı gönülden isterken Sayın Hasan 
Sak;\ Hükümetine de büyük başarıl/'r dilerim. 

(II. NACİ TİNAZ (Ankara) — Sayın arka
daşlar; 27 senedir bu. memlekete birçok inkı
lâplar nasip oldu: Rejim inkılâbı, harf inkılâ
bı, dil inkılâbı ve oldukça kadınlarımızın umu
mi işlere karıştırılması vesaire. Yalnız muvaf
fak olamadığımız bir şey vardır arkadaşlar, o 
da idarecilik inkılâbıdır. 

Kemali hüzünle ve esefle arzederim ki; 
Devlet makinası iyi işlemiyor, laçkadır, paslı
dır. 

Arkadaşlar, Doktor Refik Saydam mer
hum bu kürsüden (A) dan (Z) ye kadar bo
zuktur demişti. Muhterem doktor merhum 
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iyi bir teşhis koymuştu. Fakat ne kendisi, ne 
ondan sonra gelenler bu (A) dan (Z) ye kadar 
olan bozukluğun (A) smı bile ıslah edemediler. 
(Sağdan doğru sesleri). 

Arkadaşlar, Devlet daireleri kırtasiyecilik 
içinde almış yürümüştür. Hiçbir memur kendi 
vazifesi dâhilinde mesuliyet deruhde etmek iste
mez. Mafevkten soracağım der kendiliğinden 
insiyatifi yoktur. Kendiliğinden iş göremez. Bu
nun için halk ıstırap içindedir, sıkıntı içindedir. 
Bu yüzden Devlet kapılarına müracaat edenle
rin işleri yürümez. Arkadaşlar, tabiî bunların 
istisnaları da vardır. Fakat sureti umumiyede 
memurlarımızda fikri takip yoktur. Gidersin, 
söylersin peki der fakat arkası çıkmaz. Tekrar 
söylersin gene çıkmaz. Halbuki biz bu gün mo
tor devrindeyiz. Fakat maalesef işlerimiz manda 
hızı ile yürümektedir. 

Arkadaşlar, mafevk âmirler maiyet yetiştir
meyi vazife bilmezler. Halbuki fikrimce her 
âmir, her Vekil bütün Devlet, millet işleri için
de kendisinden sonra gelecekleri yetiştirmeli, 
düzinelerle yetiştirmelidir, kendisi ayrıldığı za
man yerini onlar tutsun. Bu sistem biz de yok
tur. 

Arkadaşlar, bizde teftiş bir formaliteden 
ibarettir. Müfettiş gider, günlerce, aylarca bir 
yerde kalır. Fakat neticesi hiçtir. İşte bir
kaç gün evvelki, yüzümüzü herhalde kızartın iş ve 
gözlerimizi yaşartmış olan Murgul Bakır Ma-
denindeki vaziyeti. Arkadaşlar, teftiş demek, 
herhangi bir Vekâletin yalnız müfettişini gön
dermek değildir. O giden, herhangi bir muay
yen bir meselenin, bir suiistimalin veyahut bir 
ihmalin bütün teferruatını en ince noktasına ka
dar takip eder. Ama her mafevkin de her gün 
teftiş vazifesi vardır. Biz de İm itiyat yoktur 
a rkadaşlar. 

Sabahleyin Devlet dairelerinin kapıları
mı önünde dolaşınız, göreceksiniz ki, saat 
dokuzda gelenler pek azdır. arkadaş
lar. Erbabı mesalih, köylü, kaymaka
mın, bilmem neyin kapısı önünde beklerler 
dururlar, mahkeme kapısında beklerler durur
lar. Arkadaşlar her mafevk kendisinden son
rakini arasıra beş dakika, on dakika, teftiş 
ederse işlerimizin siması pek çabuk değişir. Bir 
Vekil saat 9 dan beş dakika evvel gelip te müs
teşarın odasında oturup arkadaş bugün ne ya
pacaksın, ne iş takip edeceksin diye konuşur, 
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I her hangi bir umum müdür dairesine saat 9 da gelip 

herhangi bir masadaki birikmiş olan evrakı va
ride ve sâdire defterini tetkik edecek olursa öy
le facialara, öyle ıstıraplara şahit olacaktır ki, 
bunları yola getirmek çok kolaydır! Arkadaş
lar, bu iş para meselesi değildir. Burada saat-
lerdeııberi bütçede muvazeneden, sıkıntıdan bah
sediyoruz. Bu dileklerim, müfrit bir takiple, bir 
sevda ile, bir aşkla, derhal yoluna girecek iş
lerdendir. 

Arkadaşlar; dairelerde dolaştığım zamanda, 
kapılardan bakıyorum, başımı uzatıyorum. Bir
çok yerlerde arkadaşlar lâklakiyatla vakit ge
çiriyorlar. Sonra da, görüyoruz, kadromuz dar
dır, iş çoktur, deniyor. Çalışmıyorlar, arkadaş
lar, çalışmıyorlar. Arkadaşlar bu söylediklerim, 
yahut ortaya attığım bu dâvanın bu tezin, bir, 
iki misalini müsaade ederseniz söyliyeyim, te-

I ferruattır ama, ozaman daha iyi anlıyacaksı-
nız. Ankara Vilâyetinin bir Çerikli dâvası var
dır, Çerikli istasyonu. Senelerdenberi müzmin 
bir yara gibi uzayıp gider. Bolu'nu İstanbul'a 
doğru iskelesi Adapazarı'dır, diye Bolu Vilâ

yetine bağlar mısınız? Bolu'nun istasyonudur. 
diye! Hayır... Bursa'nın şarka doğru, Ankara ' ' 

I ya doğru iskelesi Bilecik ve Karaköy'dür. Bun-
I lan ve şoseyi Bursa vilâyetine bağlarmısmız. 

İşte Çerikli, böyle bir garibei icrââttır, bir 
I garibei idaredir. 

Çorum Vilâyetinin istasyonudur! Diye Delice 
ırmağının üzerindeki Çoğıl köprüsünden itiba-

I ren Çerikli köyü istasyon ve müştemilâtı Ço-
I rum'a bağlanmıştır. Halk ıstırap çekiyor. Geçen 

sene seçimde Ankara Milletvekili olduğum za-
mandanberi söyledim, söyledim arkadaşlar. 
Müdürlerine, Umum Müdürlerine Bakanlarına 

I söyliye söyliye dilimde tüy bitti, içişleri Bakan
lığının eşiklerini yıprattım. Telefon elimde; yü
rümez. Fakat bakınız bunun garip bir iki nu
muneyi de size söyliyeyim. Bu şoseyi ve Çerik
li istasyonunu Çorum Vilâyetine bağlamak yü
zünden birçok köylerin tarlaları ikiye bölün
müştür.. Şosenin bir tarafında tarlalar, bir vi
lâyete öbür tarafı da başka vilâyete bağlı tar
lalar; meralar parçalanmıştır. Bağları parça
lanmıştır, sürüleri Delice ırmağına gidip su 
içemez. Çünkü geliyorlar, sen bunun Sayını Ver
gisini verdin mi? Diye çobana soruyorlar. Sayım 

I Vergisi Ankara'ya verilmiştir. Fakat sanki Bul-
I garistan'dır. Ben oralarını araba ile adım adım, 
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dolaştım. Bunları, kanaat getirdiğim için söy
lüyorum. 

Arkadaşlar, pazar yeri pistir. Nahiye Müdü
rü vardır ama, karışamaz. O sanki başkıa bir 
Devlete bağlıdır. Ekmeğin kilosu 40 kuruştur. 
Yanı başında ofis 20 - 21 kuruşa buğday top
lar.. Fakat ekmeği 40 kuruşa satıyorlar. Nahi
ye Müdürü vardır, karışamaz. 

Sıtma mücadelesi Çerikli köyünü savaşa iş
tirak ettiremez. Çünkü o başka bir valâyete bağ
lıdır. Istanyonun inzibatına oradaki nahiye 
Müdürü gayri nafizdir, çünkü, başka vilâyete 
bağlıdır. Bütün bunların sebebi ne imiş? Şose
ye Çorum Vilâyeti baksmmış. 

Arkadaşlar; bu, başka bir devletin yolu mu
dur? Nitekim Ankara vilâyeti o şoseyi yapmış
tır, hattâ bu gün Çorum Vilâyetine bağlı oldu
ğu halde. Yola da bakılamamıştır. Gözümle 
gördüm; taşlar oynuyor. Bir şosenin hatırı için 
Adapazarı'm Bolu Vilâyetine Bilecik'in Bursa 
vilâyetine bağlamak kadar garip ve acaip bir ha
reket olamaz. Ama ben bunu söyliyeli bir yıl
dan fazla oldu. Benden evvelkiler bucak, ocak, 
il kongrelerinde söyliye söyliye bıkmışlardır. 
Benim de o Nahiyeye yüzüm kalmamıştır. 

Küçük ikinci bir misâl; malûm bir orman 
derdimiz var. Hepimiz iman etmişizdir ki şu 
memleketin kalmış beş on yeşil parçasını mah-

vetmiyelim. Arkadaşlar; Ankara vilâyetinin şura
sında ; burasında inakta gösterin diyorlar. Pe
ki göstereceğiz, vaitler, vaitler, kışa kadar ge
tirdiler. Verilmiyecekse bunu daha evvelden 
kışdan hemen sonra, İlkbaharda size makta 
göstermiyeceğiz, başınızın çaresine bakın demek 
daha iyi değil midir? 

Arkadaşlar daha yeni.... Dün Çubuk kazasın
dan Aksoley arkadaşımıza gelip şikâyette bu
lundular, Çubuk; şurası, kulağımızın dibinde 
köy olsa ne ise, saman bulur yakar. Fakat bura
sı kasaba ne yakacak var bu kış gününde? 

Üçüncü biı garibe: 5 - 6 ay evvel biz burada 
bir kanunu kabul ederken, elimizi kalbimize koy
muştuk, bir fon vardı, asker ailelerine yardım 
diye, Asker ailelerine yardım için ayrılmış olan 
parayı şu getirilsin, şu yapılsın; bu yapılsın 
diye Hükümet emrine verdik arkadaşlar. Kı
rıkkale amele yeridir. Sabahleyin gidecek, yü
zünü yıkayacak, akşam gelip kömürlü, isli yü
zünü yıkayacak... Gece yarılarına kadar, gö
ğümle gördüm, ellerinde bakır, bakraç, desti 
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olarak halk, otobüslerdeki kuyruk gibi sıralan
mış, gece yarılarına kadar su doldurmak için 
bekliyorlar. Öte yandan, tahmin ediyorum, 1.2 
milyon liraya çıkmıştır, bir fon duruyor. Arka
daşlar projeler hazırdır, fakat bir talimat çık
mamıştır. 

Rica ederim, bu kanunun çıktığı günün erte
si günü komisyonda bu talimat iki üç günde 
hazırlanacaktır diyen bir Vekil, bunu Bakan
lar Kuruluna alır, götürür, arkadaşlar işte müs
tacel bir iş der ve talimatta çıkar. Asker aile
leri için diyerek alınmış bir para milyonlara 
baliğ olur, bekler, bir talimatname çıkmaz. 

Arkadaşlar, bizim Hükümet mekanizmasın
da bu durgunluk böyle devam ederse bize ec
nebi. sermayesi gelmiyeeektir', teknisyenler gel-
miyeceklerdir. Gelenler de bunlarla iş göremiyo
ruz diye gideceklerdir. 

Arkadaşlar, ilkokul öğretmenlerinin maaşla
rı Millî Eğitim Bütçesinden ödenecek bu suret
le hususi idarelerin yükü hafifliyecektir. Sa
kın artan bu para ile şu ve bu şekilde israfa gi
dilmesin. 

Bir de küçük su işlerimiz vardır. Bu cid
den hayati bir meseledir. Buna ufacık bir mi
sâl vermek istiyorum: Ankara'da Bitik nahi
yesi vardır. Oranın köylüleri gelip minnetle söy
lediler. Ve Ziraat Müdüründen stayişle bahset
tiler. Bu müdür oraya gitmiş köylüleri irşat et
miş yakınlarında bulunan bir su 40 haneli bulu
nan bu köye getirilmiş ve bu yüzden köylü
ler kavun karpuz ekmişler ve yalnız bu yüzden 
köylerine on bin lira para gelmiştir, 10 bin lira 
arkadaşlar. Demek ki biz bu küçük sulama iş
lerine biraz gayret verir himmet «dersek, para
mızı şuradan buradan kısmak suretiyle bu köy-
lücüklere yardım edersek bakınız kalkınma na
sıl olur. Biz bu sulama işlerine Seyhan'dan, 
Gediz'den başladık, onları da başaramadık. Bu 
işe küçükten başlıyarak 3 - 5 biner lira sarfede-
rek müstahsılların işlerini, kolaylaştırmamız ica-
beder. 

Tohum ıslahı da yine bu küçük işler meya-
nmdadıi'. Arkadaşlar selektör gelir, makineler 
gelir, bunlar ya işlemez yahut makineler işler, 
ilâç yoktur. Bir makine gelir, tam çalışacak 
bir zamanda bakarsınız filân parçası eksiktir. 
Geçenlerde Sayın Tanrıöver bir köyden bahset
mişti, Çandır köyünden. Orası binayı yapmış, 
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selektör gelmiş, tekerlekleri çamura gömülmüş, 
işlemez bir halde, Büdüz köyünde selektöre çu
valı takmışlar bir de bakmışlar buğday çuvala 
akacağına şuraya buraya akmaya başlamış ilâç 
lan da yokmuş. Nahiye olan Ravlı'daki maki
ne de işleme/, bir halde, Ualkavun'daki de aynı 
vaziyettedir, buradaki makine altışar bin lira
ya alınmıştır. Bir motor, bir makine alınabilir, 
ama. bunların iyi çalışması için bu suretle vak
tinde tedbir alımı, tamamlanırsa Eylül birde 
hepsi işlemeye hazırdır. 

Arkadaşlar, bunu gören köylü büyük bir in
kisar, büyük bir teessür ve büyük bir ümitsizlik 
içinde kalmakta ve bize karşı bir itimatsızlık 
beslemektedir. Tohum tevzini gazeteler yazar, 
falan yere tohum verdik, falan yere tohum ver
dik. tnanmayın arkadaşlar geç verilir. Bere
ket versin tedbirli, müdebbir köylümüz istikba
li vaktiyle düşünen köylümüz tohumunu ayır
mıştır. Eğer sizin vereceğiniz tohumu beklerse 
vay onun hfdine! Banka muamelesi çok yorucu
dur, üzücüdür. Uzağa gitmiyelim, buradaki 
büyük binanın, önündeki köylüleri görebiliriz. 

Arkadaşlar, size istihsalin artmasına, ehem
miyet verelim derken bir tomates dâvası vardır, 
arkadaşlar, bu sene Ankara'da ferah, sıkılma
dan bir tomates bolluğu vardı. Beypazar'ı bura
ya, İstanbul'a kamyonlarla 600 ton tomates sev-
kctmiştir. Puma. sebep Ziraat Müdürü olan bir 
hürmete lfıvık arkadasın uğraşması ile Ameri-
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ka'dan biraz tohum getirilmesidir. Keskin'de 
bir köylü bir kilo yüz gıramlık bir domates 
meydana getirmiştir. Demek ki, bu topraklar ve 
onun mübarek halkına saadete kavuşmak mu
kadderdir, yalnız küçük su işlerine ehemmiyet 
verelim. Valiler, îdarei hususiyeden para, sar-
f ederlerken ön plâna alacakları iş bu olmalıdır. 
Hükümet de onlara yardım etn elidir. 

Arkadaşlar; köylü yakacağa sabanının, ara
basını, evini damını tamir edecek vasıtaya muh
taçtır. Söğüt ağaçlarını hastalık var, diye kesi
yoruz. Diyorlar ki; hakikaten bunlar bu işleri
ni daima, bu söğüt dalları ile görüyorlar. Bunla
rı da hastalık var, diye kesiyorsunuz. Efendim, 
hastalık varsa fen âciz değildir, çaresini bulur. 
Bununla mücadele yapılmalıdır. Bu adamın bir 
şeyi de yoktur. Evlâdı gibi bunu yetiştiriyor*. 

Ziraat Müdürü hastalık var der, öbürü evim 
yıkılacak der. İkisi de haklı. 

Arkadaşlar, bunlara çare düşünmek lâzım
dır. 

Sayın Başkan tatil saati geldi devam edeyim 
mi? 

BAŞKAN — Sözünüz uzun sürecekse, öğle
den sonra devam buyurunuz. 

(il. NACİ TINAZ (Ankara) — Pekâlâ. 
BAŞKAN —• Öğleden sonra saat on beşte top

lanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma Saati : 13 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Naşit Fırat (Samsun) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Efendim; 

sabrınızı tüketmek istemiyorum ama, bu yakacak 
meselesi pek ıstırap verici bir mesele olduğu için 
üstünde biraz daha tevakkuf etmek istiyorum. 

Diğer vilâyetler gibi, Ankara'nın Çubuk'unu 
söyledim, Polatlı ve Kırıkkale'de bütün gün 
müracaat ediyor. Şimdi buna çare arkadaşlar? 

Arkadaşlar, memlekette bir mahrukat yani 
kömür israfı meselesi vardır. İstanbul Elektrik 
Santralinin her sene, makinelerini yahut kazan
larım değiştirmemek yüzünden 700 000 liralık 
bir kömür sarfolunmaktadır. İki sene evvel, bu 
kazanların değiştirilmesi teklif edildiği halde pa
ra yoktur diye yapılmamış. Bunu sahibi salâ
hiyet olanlardan dinledim. Bursa'da iptidai bir 
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şekilde olan tesisatı yüzünden yüzde elli kömür 
sarfiyatı vardır. Devlet devairinde kömür sar
fiyatı fazladır, evvelsi gün Sular idaresine git
tim, ondan sonra Toprak Ofise gittim kapıyı 
açınca içerden san'ki bir fırından hararet gelir 
gibi .sıcaklık insanın göğsüne çarpıyor. Bunları 
idareli kullanmak lazımdır. Saraçoğlu Mahalle
sinde, sizi temin ederim, kasım aynıda güzel 
havalarda kaloriferler yakılmıştır, bütün ev
lerin pencereleri faryap. Bir tarafta kömür is
rafı yapılırken öbür tarafta da vatandaşın yarım 
ton kömür alacağım diye, ıstırap çekmesi cidden 
düşünülecek şeydir. 

Bu münasebetle linyit meselesini de hatırlat
mak isterim Tavşanlı - Değirnıisaz'dan Orta Ana-
doluya, mahrukatsız yerlere kömür yetiştirile
mez, Demiryollarının nakil kabiliyeti meydan
dadır. Halbuki memleketin şurasında burasın
da ufak tefek linyit kömürleri vardır. Bunlar 
gayri iktisadidir, zengin değildir, tabakası şöy
ledir, yahut kuvvei haruriyesi şu kadardır. Bun
ları ihmal edemeyiz. Çünkü bu yüzden orman
larımız harap oluyor. Binaenaleyh lüks binalara 
gitmemek şartiyle yeter kadar tesisat yapıp bun
ları bir istihsal müessesesi haline getirmek icabe-
der. Anadolunun mühim bir kısmı yakaeaksız-
lıktan kurtarılabilir. 

Diğer bir yaraya temas etmek isterim; bil
hassa Orta Anadolu köylüsünün giyim vaziyeti 
iyi değildir. Şehirlerimizde, yollarımızda ra-s-
geldiğimiz vatandaşların elbiseleri harap hal
dedir. Bilhassa köy çocuklarının giyim durumu 
daha fecidir. Bu derde bir çare aramak lâ
zımdır. Köylünün kumaş alıp pahalı terziye 
elbise diktirmesi imkânsızdır ve böyle terziler
den elbise yaptırıp giyinmelerini ileri sürmüyo
rum. Fakat Toprak Ofisi ile mahallî tüccarla
rın bir araya gelip şu nispette buğday teslim 
edenlere falan mağazadan bir kat elbise veri
lir. diye böyle kolaylıklar hatıra gelebilir. 
Belki de daha kabili tatbik bir- yol vardır. 
Bunu bir mütalâadır, şöyledir ihmal edemeyiz. 
Arkadaşlar, halkımızı giydirmek lâzımdır. Ru
meli'de bulunmuş arkadaşlarımız bilirler, on
ların güzel şayakları, poturları vardır. Hattâ 
kadınları da öyledir. Bizim köylü kadınlarımız 
ise pamuklu kumaşlarla şöyle böyle örtülmüş
tür. Üzerlerinde şayaktan bir şey yoktur. Bu 
hal bilhassa yaylada ; tesiratı havaiyenin şid-
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detli olduğu bu mmtakada düşünülecek bir 
şeydir. 

Arkadaşlar; istihsal mevzuuna temas eder
ken, tohum, küçük su lanı a ve saire demiştim. 
robumda, belki biraz mübalâğaya da gitmiştim, 

Fakat sureti umum iyede tohum, para vaktin
de verilmiyor, geç kalmıyor. 

Bu mey anda bir de şeker meselesi vardır. 
Arkadaşlar şeker lüks bir yiyecek değildir, bir 
gıdadır. Bu, hepimizin malûmudur. Bu İkinci 
Hai'b zamanında çocuklarımızın birçoklarını 
veremden kurtarabilmişsek bunu şekere medyu
nuz ve bu müesseseleri meydana getirenleri, 
teknisyenleri, idare adamlarını övmek mecbu
riyetindeyiz. Bilhassa bunları yâdetmek benim 
için bir vazifedir. 

Şimdi Hükümetin siyasetini anlamak istiyo
rum. Şeker istihsalâtmı artıracak mı? Çünkü 
95 bin ton istihsalâtımıza mukabil 150 bin to
na yakın sarfiyatımız vardır. Bunu karşılıya-
eak tesisat yapacak mıyız, yoksa döviz verip 
dışardan mı getireceğiz? Tesisat yapacaksak 
pancara mı ehemmiyet vereceğiz, şeker kamışı
na mı? Şeker kamışının ucuz olmasına mukabil 
Orta Anadolu'nun pancar ziraati yapacak ve 
iyi çiftçi olarak yetişecek halkını da düşün
mek meselesi vardır. Onun için Hükümetin bu 
kürsüden şeker istihsalini artıracağım veyahut 
pancara ehemmiyet vereceğim, diye buradan 
bir kaç söz sarf etmesini rica ediyorum. 

Geçen sene de arzettiğim gibi bir de kavu-
çuk meselesi vardır. Memlekette bir kavuçuk 
sanayii meydana gelecek mi, gelmiyecek mi? 
Bunun hakkında da artık hüküm verecek bir 
zaman gelmiştir. Bunun hakkında da bize bil
gi vermelerini rica ederim. , 

Arkadaşlar; Bakanlıklar bütçesinde tekrar 
söz alıp zaman israf etmemek için bir iki nok
taya da kısaca temas etmek istiyorum. 

Zabıta tevhidi meselesi. Bendeniz bu zabıta 
tevhidi meselesini başların tevhidi diye anla
mak isterdim. Fakat şimdi başka başka naza
riyeler, fikirler ve hazırlıklar vardır. Kısaca 
söyliyejim ki, eski hayratı da bozmıyalım arka
daşlar. Zaten jandarmayı biraz rahnedar et
tik, stajı kaldırmak suretiyle. Millî Savunma 
Komisyonu jandarmanın keyfiyeti için ordu 
stajı mutlaka lâzımdır, diye ısrar ettiği halde 
bizim kardeş komisyonumuz bizim dediğimizi 
kabul etmedi. Maamafih yarın, 5 - 10 sene 
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sonra valiler bunun acısını anlıyacaklardır. 

Arkadaşlar ordu feyiz yatağıdır. Oraya gi
dip zâbitanm 5 - 6 ay bilgisini tazelemesi, ora
dan bir disiplin ruhu alması bunun jandarma
daki faydası ölçülmez. 

Müfettişi umumilerin kaldırılacağı veya kal
dırıldığını görüyoruz. 

Arkadaşlar, 62 - 63 vilâyetin bir kafadan 
idare edilmesinin imkânı olmadığına kaaııi ol
malıyız, inanmalıyız. Bu âdeta 63 taburlu bir 
ordu. 63 taburun da doğrudan doğruya ordu 
kumandanının emri altına verilmesi gibi çok 
gayrimantıki ve idaresi imkânsız ve başların 
bütün bu işlere nüfuzu imkânsız olan bir mese
ledir. Amma bugünkü müfettişi umumilik va
ziyeti de mutlaka ıslaha muhtaçtır. Onlara sa
lâhiyet vermeli, bilhassa bütçeyi ellerinde tut
malı, şu ve bu sebepler dâhildir. 

Bir de arkadaşlar nüfusumuzun 20 milyona 
yakın olması itibariyle senevi yüzde biri olan 
200 bin, iki senelik 400 bin ve belki daha faz
la bir kuvveti silâh altında tutmak lâzımdır. 
Buna millî bünyemizin müsaade etmiyeceği bil
hassa motorlu vesaite ehemmiyet verildikten 
sonra bu kadar çok boğazın orduda kalamıyaeağı 
malûmunuzdur. Binaenaleyh bazı Devletlerde 
olduğu gibi kısa bir müddet tüfek istimalini öğ
rettikten sonra bunlardan işçi kıtaları yapıp 
memleket hastaneleri, mektepler, yollar, hat
tâ belki de bazı tarım işlerini iktisadi bir surette 
yaptırmalı. Yoksa bu teşkilât yeyip, içip otu-
rurlarsa ziyade olsun. Fakat iyi çalıştırmak, 
ufacık bir prim vermek, iyi elemanlar ve bil
hassa o kıtalara iyi bakmak şartiyle bu işte de 
zannederim ki, randıman alınacaktır. Aksi-
halde bütçenin imkânsızlığı dolayısiylc her sene 
talim görmemiş, hizmeti askeriyeyi ifa etme
miş mevcutlar gittikçe kabaracak ve böylece 
kalacaktır. 

Askerî fabrikalarımız da iktisadi çalışama
maktadır, âzami randımanla çalışamıyorlar. 
Sonra bunların diğer Devlet teşekküllerinde ol
duğu gibi salâhiyetleri de yok gibidir. 500 ki
lo kömür almak için Millî Savunmanın satmal
ına komisyonuna müracaat ederler. Bu vaziyet
te olan bir çelik fabrikasından iktisadi bir ran
dıman beklemenin imkânı olamıyacağmı hepiniz 
takdir edersiniz. Binaenaleyh diğer Devlet fab
rikalarımızda olduğu gibi bunlara da bir şekil 
ve salâhiyet vermek icabeder, mütalâasmdayım. 
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Bir de arkadaşlar, bunların amortismanları 

Maliyenin kasasına girmektedir. Bütçe darlığı 
dolayısiyle yeniden bütçelere para koyup maki
neler değiştirilememektedir. 25 senelik, hattâ 
İmparatorluk zamanından kalmış eski sistem 
makineleri ihtiva etmektedir. Binaenaleyh bu 
amortisman meselesinin de bir amelî usule baş
lanıp, bu fabrikaların makinelerini tedricen de
ğiştirilmesi de iktisadi sebepler arasındadır. 

Millî Savunmanın arazi borçları vardır. 
Yalnız bu vilâyette, Çubuk'da, Elmadağ'da, 
Kırıkkale'de birçok köylümüzün toprakları, ya
hut belediyelerimizin toprakları işgal edilmiş, 
parası verilmemiştir. Bu fert hakkıdır, âmme 
menfaatine taallûk eden bir haktır. Bunları da 
bir amelî çare ile biran evvel ödenmesinin temi
nini, Sayın Millî Savunma Bakanımızdan ri
ca ederim.. 

Sağlık Bakanı arkadaşımdan son bir ricam; 
memlekette asabi hastalıklara karşı müessesemiz 
hemen pek iptidaidir ve pek azdır. Burası 250 
bin nüfuslu bir merkez olduğu halde esaslı bir 
pavyonumuz yoktur. Bu en insani ve en müb-
rem bir vazifedir. Sayın Sağlık Bakanının bir 
çare bulup, burada böyle bir pavyon vücüde 
getirmesini rica ederim. 

MUHİTTİN BAHA FAKS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar; bütçe deyince, hemen benim 
gözümün önüne 20 milyon Türk nüfusu gelir. 
Bir tarafta vergi almak istiyen memurlar, bir 
tarafta az vergi vermek istiyen sınıf, bir taraf
ta, ne kadar fazla alırsam okadar mükâfat gör
mem ihtimali vardır diye haksızlık yapan tahak
kuk memuru. Bir tarafta da mükelleflerin kud
retini düşünmiyerek tahsilatı her ne bahasına 
olursa olsun vaktinden evvel yapmaya çalışan 
tahsil memuru. 

Ben, bütçenin rakamlarından ziyade onla
rın taallûk ettiği hüviyete temas etmek istiyo
rum. Evvelâ muhterem Maliye Bakanı ile onun 
yeni arkadaşlarına hitaben söyliyeyim ki, ken
dileri benim söylediğim zihniyeti kaldırmaya ça
lışmaktadırlar. Ondan dolayıdır ki, kendileri
ne teşekkül' ederim. Çünkü asarını görüyorum. 

Arkadaşlar, inşaallah bu temenniden sonra 
âzami hüsnü niyetleri muzaaf bir hale gelir. Ben 
büyük bir memur biliyorumki kanunu talimat
name ile başka şekle koyarak halktan iki sene 
fazla vergi almıştır. Tabiî bu mesuliyeti mucip 
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olmadı.. Çok eski Maliye Bakanına müracaat et
tim, hayrette kaldı aman hukuk müşaviri ile gö
rüş dedi. Hukuk Müşaviri ile görüştüm, mese
leyi bir haftada hallettik ve iki sene alman hak
sız verginin devamına müsaade etmemiş olduk. 

Allah rahmet eylesin büyük hatip ve vatan
perver bir arkadaşımız vardı, Ömer Naci, o der-
diki Muhittin Baha şu ekseriyet partisi içinde 
olmasam da tenkit yapabilsem. Hakikaten ten
kit çok kolaydır. Fakat o tenkidin icabettirdiği 
hataları tashih etmek muhit düşünülerek eleman 
düşünülerek yapabilmek çok güçtür. Ben ben
den evvel tenkitlerde bulunan arkadaşlarınım 
birçok fikirlerine iştirak ediyorum. Fakat bir 
taraftan da düşünüyorum dâva İm düşünülen
den çok mühimdir. Görülmiyen işler görülemi-
yecek işler değildir. Fakat insanları muhitleri 
ve sinleri, partileri ve milletleri tarihi mukadde
ratları bir yere getiriyor orada istenilen şey ya
pılamıyor. Elinizi uzatıyorsunuz eleman bula
mıyorsunuz, elinizi uzatıyorsunuz para bulamı
yorsunuz, elinizi uzatıyorsunuz muhit bulamı
yorsunuz. Ben bu tenkitlere iştirak etmekle be
raber bilhassa huusi müesseseleri olan tüccar, 
doktor, avukat arkadaşlara, yani maiyetlerin
de kâtip gibi, müstahdem gibi birtakım vatan
daş bulunan arkadaşlara hitabederek soruyo
rum; 20 senelik, )K) senelik meslek hayatlarında 
bilhassa son zamanlarda itimat ettikleri kaç ki
şiye raslamışlardır ve kendileri vazifeyi bırak
tıkları zaman işleri nekadar bozulmuştur, 
onu da soruyorum? Diyorum ki: hiç kimse
yi hatalı bulnuyarak, hayır ne millet ferdini, 
ne hükümet erkânım ve müstahdemlerden 
herhangi, birini, tenkide muhatap tutmıyarak, 
bir tarihi akışın âkibeti olarak söylüyorum ki, 
bu memlekette mevkiine lâyık çok adam bul
mak zordur, alâmeratibihim. Tenkitler yapı
lırken bu noktaların da düşünülmesi -insafa uy
gun olur. 

Şimdi ben kendi tenkitlerimizi arzediyorum. 
Bir misal olarak söyledim, bir zihniyetin değiş
mesi lâzımdır. 

Evelsi gün arkadaşlardan birisi, bana gös
termedi, diğer bir arkadaşa göstermiş, Corum' 
dan bir ihbarname geliyor. Kırk para Muame
le Vergisinden bakiye. Ikına iki kuruş zam 
edilmiş, olmuş üç kuruş. Üç tane kâğıt, pos
ta parası falan, otuz, kırk kuruş. Bu bir usulü 
yerine getirmek için olacak. Eğer taassubumu

zu ve vazifeperverliğimizi buralara getirdik ve 
kırk paranın tahsili için bu kadar mesaiyi göze 
alıyorsak bu kürsüden memurlara da, Devlete de, 
A ilaha da şükretmekten başka yapacak birşey 
yoktur. Bu, Kıza Atalay'a ait bir Fabrikanın 
bir Muamele Vergisi imiş. Bu mesaiyi ihtiyar 
eden arkadaş bu kırk parayı kendisi verse de, 
karşısında bulunan fabrikaya giderek sahibin
den bu parayı istese veya sonra alsa olmaz mı.' 
Bu bir zihniyetin ifadesidir. Bunu arzetmek 
istiyorum. 

Arkadaşlar, bu işlerin zamanında görülme
mesinde veya iyi görülmemesinde âmil olan 
şeylerden birisi de bence doğrudan doğruya 
Baremdir. Allah dünyada hiç. kimseyi müsavi 
yaratmamıştır. Çalışanlar mükâfat ister. Çok 
iyi çalıştıkları için yakm bir zamanda bir mev
kie çıkmalarını beklerler. Fakat siz bütün in
sanları müsavi tutan ve terakkiyi yalnız ü<; 
senede, iki senede o hizmette çalışmaya bağlı, 
sayan Barem Kanununu değiştirmezseniz hiç 
kimse lâyıkı veçhile çalışmaz, gayret ve faali
yet sarfetmez. Onun için bu barem işini hal
letmek suretiyle insanlara ve insanlığa bira/ 
kıymet vermelerini Hükümetten rica ederim. 

Barem vesilesiyle Amerika'da tahsil gören
lerden bilvesile bahsedeceğim. Bugün iftiharla 
duydum; Anıerikadan yeni gelen Dr. Etem Vas-
saf söylemiş, orada liizcli Sâfoğlu adında bir 
genç maden mühendisliği tahsilini bitirmiş şim
di Amerikalıların yanında iş görüyormuş. 
Kendisi ayda orada 1500 dolar alıyormuş, 1500 
dolar da otomobil, ev kirası ve sair masraflar 
için veriliyormuş; yani ayda üç bin dolar alı
yormuş. Bu kıymetli, vatanperver genç hizme
tini yurtta yapmak üzere yakında dönecekmiş, 
Amerikalıların bütün ısrar ve ibram ma rağmen 
Şimdi o genci düşünerek, onun hesabına, ken
di hesabımıza elem duymaktayım. O geldiği 
zaman kendisine 150 - 250 lira vereceğiz Eski
den bunlara ingilizce dersi verdirilirdi. 8u ve
sile ile söyleyeyim ki, şimdi hatırıma geldi, tk-
tisat Vekâletine vaktiyle gelmiş olan 1.'] - 14 
Almanya'da tahsil görmüş kıymetli mühendis
ten bugün bir tane bile bulunmadığını söylü
yorlar. 

Sonra şahsı için söylemiyorum, çok kıymetli 
bir zat olabilir, fakat bugün maden mühendisli
ğinin başında bir baytar arkadaşın bulun
duğunu duyuyoruz. Şimdi bu, genç gelir gel-
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nıez tabiî bu baytar arkadaşın maiyetinde 150 
lira ile çalışacaktır. 

Arkadaşlar, şahit olduğum birkaç şey ki, siz
ler de ayrı ayrı hepiniz biliyorsunuzdur, bu ma
liye- müf erişlerinden, hesap memurlarından bazı 
nasıl diyeyim, vazifesine çok bağlı, Vazifesinde 
çok mütaasıp arkadaşlar defterlere bakarlar ve 
birdenbire yüz bin, iki yüz bin, beş yüz bin Ura 
ceza tarhederler. Bunu ben Bursa'da gördüm. 
Nihayet Şûrayi Devlete kadar iş dayanır, bu üç 
yüz bin lira üç bine; beş bine iner. Fakat dü
şünmek lâzımdır ki, üç yüz bin lira ceza ile mali
kimi olması muhtemel olan tücarın bir 
sene zarfında bankalardaki kredilerinin 
kesilmesi, hariçteki tüccarlarla olan alâ
kalarında, alâkalı oldukları tüccarlarla 
olan muamelelerindeki vaziyetin ne hale geleceği 
düşünülmesi lâzımgelen bir şeydir. İki sene 
sonra bu adama senin 3 bin lira vergi borcun 
vardır, dedikleri zaman, o zaten 30 bin lira avu
kat ücreti vermiş ve perişan bir hale gelmiştir. 
Benee bizim büyük dertlerimizden birisi Hazine 
lehine olan mesailde hata yapanlara ceza veril
memesi, eskiden şöyle bir zihniyet vardı, Şimdi 
olmadığına eminim, eğer biz tahakkuk memurla
rını, müfettişleri, hesap memurlarını tecziye 
edersek maneviyatları bozulur, vazife göremez
ler denildi. Peki ama, öbür tarafta bunla
rın lüzumsuz gayretlerinden dolayı mutazar
rır olan A'atandaşları düşünmek hiç olmazsa 
onlar kadar düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, tasarruftan bahsederken, me
murların çokluğudan bahsettiler. Bunu bilmi-
yen yoktur, bu, bir mütearefe haline geldi. Fa
kat senelerden beri her nedense bunun bir çaresi 
bulunamıyor. Bu arkadaşlara kaydi hayat şar-
tiyle paralarını vermek yahut 10 sene müddet 
için paralarını vermek suretiyle kendilerine baş
ka bir iş bulmalarını temin etmek kabildir ve 
bu suretle memurların yarısını ayrırmak imkân
sız birşey midir? Fakat öyle zannediyorum ki, es-
kidenberi bir tecrübe vardır. Bir mânevi me
suliyet ve lanete dücar olmak korkusundan ileri 
gelen bir tereddüt içinde bu yapılamamaktadır. 

Arkadaşlar; memurların yarısını fazla kul
lanmak demek, bütün milleti yarı fazla -ver
gi vermeye sevketmek demektir. Bu, göz-
önünde dururken artık hâlâ ve hâ
lâ tereddütte devanı etmek, hâlâ mev
kiinin verdiği mesuliyetin azametini kabul et-
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memek doğru birşey değildir. Bunu yapmak 
bazılarının nazarında fena görülecek bir şeyse 
tarih nazarında ve millet nazarında muvaffak ol
mak, âdilâne hareket etmek şartiyle iyi bir şey
dir. Fakat insan bunu düşünürken acaba bu 
yarı memurun içerisinden hangisini çıkarsam dı-
şarda kalan iyisi mi teredüdü ile hakikaten üzü
lüyor. Böyle olması, birtakım isabetsizlikler ol
ması itiraz edilebilir bir keyfiyettir. Belki ken
dilerini endişeye sevkeden sebeplerden biri de 
budur. Yapılması, söylediğim sebeplerden do
layı çok güç. alan şeyler var. Fakat gayet basit 
olan şeylerde var. Bunların yapılmamasına ve se
nelerce elde ve vaitte kalmasına bir türlü akıl 
ermiyor. Adalet sarayı bunlardan biridir. İstan
bul barosunda bu seferki toplantıda hiç de hoşa 
git m ivecek birçok lâkırdılar söylenmiştir. 

Geçenlerde ecnebilerden biri Beyoğlu Sulh 
.Mahkemesine gitmiş. Oranın mahkeme olduğuna 
inanamamış, beni yanlış yere getirdiniz demiş. 
Vaziyet böyle olduğuna göre 13 sene tehir edilmiş 
olan bu iş hattâ 13 gün tehirine mahal ve im
kân yoktur. Yerini beğenmiyorlarsa hemen bir 
yer bulmalı, para istiyorlarsa Meclisten isteme
lidirler. Memleketin en yüksek müesesesi olan 
Adalet, müessesesini İstanbul'da küçük düşür-
ınivecek şekilde vücude getirmelidir. 

Bitaraf olmadığım bir meseleden bahsedece
ğim : Affınızı dilerim. Fakat benim gibi görü-
ıııeıı bu iş benim olmaktan çıkmıştır, ve hepi
nizin malı olmuştur; onu söyliyeceğim. Muh
terem eski intihap dairesi arkadaşım Gl. Naci 
Tınaz Bursa ve Bilecik şifendiferlerinden bah
settiler. O, yalnız Bursa'lılarm değil, şifaya, 
istirahata, güzel bir ova karşısında kendilerini 
dinlendirmeye muhtaç olan bütün vatandaşların 
yeridir. 

Arkadaşlar; 20 senedenberi Atatürk'ün va
detmis olmasına. Inönünüıı vadetmis olmasına 
rağmen, Hükümetlerin herbiri ayrı ayrı vadet
mis olmasına rağmen, son zamanlarda üç sene 
evvel Genel Kurmay ile Münakalât Bakanı'mn 
bizimle beraber olmasına rağmen mutlaka bu 
sene içerisinde yapılmalıdır, denilmiş olmasına 
rağmen lıâlâ hattâ başlanmış vaziyette değil
dir. Hattâ geçen sene sureti katiyede aldığı
mız söz üzerine Bursa'lılara artık yapılıyor de
diğimiz zaman, geçen sene de böyle söylemiş
tiniz dediler. Bunun üzerine hayır dedik; bu 
sene katî söz ve karar alındı, 1947 senesi içe-
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risinde mutlaka başlanacaktır dedik. 1947 se
nesi geldi, geçti, yarın öbürgün bitiyor. Hü
kümetten bizi müntehiplerimize, hemşerilerimi-
ze karşı mahcup etmiyecek bir vait ve sözde 
bulunmalarını rica ediyorum. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) Meclisten de 
vait aldın mı? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) 
Arkadaşlardan ayrı ayrı vait aldım. Yapılacak 
işlerin başında bir şey var. Zaten karışıklık bir 
yazıyı fena ve yanlış anlamak ve bunun tatbi-
kmdan mütevellit mesuliyetten korkmak sure
tiyle işlerin tehir edilmesinden ileri geliyor. 
Fakat ben bir vaziyetten bahsedeceğim ki, bu
rada ne yanlış anlama ve ne de bir hesap me
selesi var. Mektup ve telgraf işlerinden bahse
deceğim. Şimdi arkadaşlardan birisiyle görüşü
yordum, Bursa'dan buraya mektubun dört 
günde geldilini söyledi. Bunun bir hesabı ol
maz mı? Bakan arkadaşımızdan rica. ediyorum, 
çağırsın sorsun. Efendim; Hayda rpa saya tren 
kaçta vâsıl oluyor? 9,5. Merkeze kaçta gidiyor? 
10,5 da. Motosiklet ve otomobil ve saire ile, 
vasıta her ne ise, bu mektubu Büyük Dereye 
ne kadar zamanda götürmek kabildir? İki sa
atte. O halde sen Büyük Dereye şu saatle mek
tubu yetiştireceksin demelidir. 

Bursa'ya. buradan verildiğinin ertesi günü 
öğleyin vereceksin, veremezsen mesulsün, de
melidir. Çünkü bunun okuması yoktur, müta
lâa beyanı yoktur. Alıp verilecek bir şeydir, 
en basit şeylerden birisidir. Eğer biz bu işten 
başlarsak, dakikası dakikasına iş görüleceğini 
aşılarsak her işimiz bu şekilde dakikası dakika
sına yürümeğe başlar. Buna karşı Münakalât 
Bakanı diyebilir ki, efendim, iyi ama motosik
letim yok, kamyonum yok. Fakat kendisi ge
lir bizden para isterse öyle zannediyorum ki, bu 
parayı vermiyecek ve reddedecek içimizde tek 

arkadaş yoktur. 
Evelsi gün bana bir genç geldi, tanımadı

ğım, hemşerim de olmıyan zayıf bir genç. Ben 
dedi Denizyollarında çalışıyordum hastalandım, 
bana mezuniyet verdiler - Denizyollarında oldu
ğu için söylemiyorum, herhangi bir yerde olur
sa olsun umumi olarak bahsediyorum - ben ve
remim, dedi. Beni evvelâ bir hastaneye yatır
dılar, muayyen müddet dolduktan sonra çıkar
dılar. Resmî dairelerden hiçbiri beni hasta ol-
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duğum için almadılar, hususi bir müesseseye 
girdim, altı ay çalıştım, gördüm ki, fena vazi
yetteyim. Sağlık Bakanlığına müracaat ettim, 
beni Cerrahpaşa Hastanesine gönderdiler, an
cak bir buçuk sene sonra yer bulabileceğimi öğ
rendim, dedi. Ben de sureti hususiyede Sağ
lık Bakanından rica ettim, bir yer bulmaya ça
lışacağını vadetti. 

Arkadaşlar, bu vesile ile söyliyeyim ki, ga
zetelerde okuyorum, duyuyorum, hattâ Sağlık 
Bakanı kemali teessürle söylüyor, bu memle
kette bir verem derdi vardır, ölüme mahkûm 
olanlar ellerini kendilerine hayat, saadet, re
fah verecek olan Hükümet müesseselerine uza
tıp, hattâ sıhhatlerini muhafaza imkânlarını 
bulamıyorlar. Bir veremli bir resmî müesseseye 
mürcaat edip ben hastayım, beni kurtarın de
mesine mukabil lakayt kalmak, o cemiyeti ida
re edenler için çok üzücüdür. Bir gün bunlar 
bir intikam hissine kapılarak bütün milletin 
kendileri gibi olması için harakete geçerse mem
lekette tek sağ adam kalmaz. Bu o vaziyettedir. 

Sağlık Bakanlığı yeni bir proje hazırlamış, 
vaktiyle buraya getirmesini temenni ederim. Hiç 
şüphe etmeni ki, buradan müspet bir vaziyette 
çıkacaktır. 

Amerika'da tahsil edenlerden, Amerika'dan 
yeni gelen Ethem Vassaf bahsederken demiş ki; 
bunlar lâzımolan gıdayı alamıyorlar. Fevkalâ
de çalışmış olmalarına mukabil bunların hayat
larını kurtarmak bir vazife iken içlerinde vere
me tutulanlarını görüyoruz. Bu kıymetli genç
lerden bir ikisinin aldıkları 150 dolarla yaşaya-
mıyarak fazla çalışmaları da bunun üzerine in
zimam edince verem olma istidatları olduğunu 
bu kıymetli arkadaş söylemiştir. Bunların tah
sisatına hiç olmazsa 50 dolar daha ilâve ederek 
bu kıymetli gençlerimizin daha iyi çalışabilme
leri için sıhhat kazanmalarını temin etmenin ça
resini aramalıyız. 

Arkadaşlarım, sözümü bitirmeden evvel iki 
mesele kaldı; birer cümle ile onlara da temas 
edeyim. 

Bütün memleketin ayrı, ayrı hergün ruhi 
zevklerini tatmin eden, başlıyacağı zaman her
kesi saatine baktıran bir Radyo müessesemiz 
vardır. Yine iki senedenberi bu arkadaşların 
çok sıkıntıda olduklarını, dışarda bugün aldık
ları paranın beş on misli fazlasiyle çalışmaları 
için davet edildikleri halde bu müesseseden ay-
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rılmadıklarmı, kendilerine biraz yardım edi
lirse burada kaçaklarını söyledim, imkân olma
dı ve mühim bir kısmı ayrıldı, ötekilerin ay
rılmamaları için hiçbir sebep yoktur. Geçen 
gün çok kıymetli, hakikaten çok kıymetli Mali
ye Bakanımıza bunu anlattım. Bunu bütçe mü
zakeresinden sonra halledeceklerini söylediler. 
Kendilerine bu kürsüden teşekkür ediyor ve 
bunu radyodakilere bir tebşir haberi olarak bil
diriyorum. Bu vesiyle ile şunu da söyliyeyim, 
bizim hakikaten nasıl olmuş gözümüzden kaç
mış şeylerden biri de şudur, demin söylediğim 
40 paralık bir ihbarname gibi bir müessese hok
kabaz getirtmiş, bildiğimiz hokkabaz, Mişoıı 
Avram falan ve buna benzer hokkabazlardan. 
Bunların hasılatından yüzde altı vergi alınmış
ın'. istanbul'a, dünyanın en meşhur virtiözu, 
piyanisti, yahut bizim sanatkârlardan, halkın 
mükâfat olarak kendisine maddi ve mânevi yar
dım etmek istediği bir sanatkâr konser vermek 
ister, ondan yüzde 27 vergi alınır. Bu, acaba 
konurken tersine mi kondu, çünkü bunun ne 
mantık ne kitapta ne de ilimde yeri olmaması 
lâzımgelir. Avrupa'dan buraya binbir külfet 
ihtiyar ederek getirilen sanatkârlardan bu % 
27 den dolayı dönüp gidenler oldu. Bu ciheti 
de halletmelerini rica ediyorum. 

Bu kadar sıkıcı şeylerden sonra Amerika'da, 
Avrupa'da tahsil gören gençlerimiz hakkında al
dığım malûmatı arzederek biraz da iftiharımızı 
mucip bir cümle ile sözümü bitirmek istiyorum, 
sıkmışsam bu affettirir. 

Fakat daha evvel, şimdi aklıma geldiği bizim 
bir teknik okulumuz var, bir gün gittim. Tür
kiye'nin 8 - 4 yerinden büyük müesseselerden 
birçok mektuplar ve insanlar geldi; şu işi nasıl 
yapalım, şu büyük aletimizi tamir edebilir misi
siniz, şu işdeki fikriniz nedir? Hattâ Uenel Kur
maydan mektuplar gelip fikirleri alınıyor. Bu 
müessese beş senede Ödenmek üzere 20 milyon lira 
istemiş, bu suallere cevap verebilmek için bize 
20 milyon lira verirseniz, beş senede bu işler ya
pılır demişler. Hiç kimseye tearız için söylemi
yorum, bütçe darlığı var, çok sevdiğimiz, çok 
kıymetli Millî Eğitim Bakanımız bunu bizden 
daha çok ister ve istemiştir de. Ben bunu bir ma 
lûmat olarak arzediyorum. Biz beş senede 20 
milyon lira verememişizdir. Şimdi civarımızda 
ki büyük bir Devletin bu işler için sarfettiği 
miktarı söylüyorum: Rusya beş senelik bir 
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program yapmış, 700 bin fen ve ilim adamı ye
tiştirecekmiş, senede 1 250 000 000 dolar tetkik 
ve tetebbu için sarfetmiş: Hata etmiyorum, iki 
üç kere sordum. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Bize no 
Rusya'dan? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
K fendim, bize ne mi? Bize şu: 200 milyonluk 
bir memleket kendi maarifi için bu kadar har
carsa 20 milyonluk ta on kere aşağı sarfetmeli-
dir de 'onun için. Ve fen âleminde, ilim âlemin
de yükselmek istiyenlerin öteden beriden para 
kısarak fen işlerine sarf etmeleri lâzımgeldiği-
ni arzetmek için. Daha yakın komşularımızdan 
misal getirirsem daha rok mucibi hicap olur. 

Arkadaşlar, biz hiçbir şeyden ümidimizi kes
miyoruz. Size şunu kemali iftihar ile söyliyeyim 
ki, 20 milyonu beş senede vermediğiniz bu mües
sese dünyada en büyük âlimleri yetiştiren mües
seselerden biri gibi çalışmaktadır.. Misalini şim
di söyliyeceğim, mademki açıldı, mademki icebet-
ti. 

Geçenlerde Büyük Millet Meclisinin teshin 
ve soğutma işleri için ingiltere'den, Amerika'
dan, isviçre'den üç taue mütahassıs gelmiş. 
Bunlara hergiin yüzer ingiliz lirası verilmiş. 
Raporlarını yazmışlar. Bizim beş senede yirmi 
milyon lirayı vermekten çekindiğimiz bu mües
sesede yetişen, profesörlük edenlerden ve bura
da Bayındırlık Bakanlığına mensup olanlardan 
üç dört kişi, isimlerini söyliyeceğim fakat bir 
tanesini unuturum diye korkuyorum, Bir .de 
Teknik üniversiteden bir elektrik mütahassısı 
ve profesörü gelmiş; bunlar da ayrıca raporla
rını yapmışlar, bizim heyetin yaptığı raporla 
onların yaptığı rapor arasında o da teferruata 
ait olmak üzere %5 fark varmış. Bizim heyetin 
yaptığı birçok tekliflere öbür taraf iltihak et
mişler. 

Arkadaşlar, biz o kadar yüksek kabiliyet
li bir milletiz ki, başkalarının milyarlar sarfet-
tiğinin yirmide birini, otuzda birini sarfetmek 
suretiyle yine müsavi muhit temin edecek vazi
yetteyiz. , 

Arkadaşlar sözümü bitirirken ilim gençliği
nin çalışkan kısmının hakikaten profesörler
le görüştüm, dediler ki iyi yetişenlerin pahası, 
kıymeti, derecesi çok yüksektir. Bizde iyi ye
tişen bir genci Amerika'ya götürürseniz, ora-
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da iyi yetişen bir gençle karşılaştırılanız onlar- I 
dan küçük değildir. Vaziyet budur. Bu gençle
ri, bu millet kürsüsünden takdir ve tebcil et

mek isterim ve şunu da milletten isterim. Dışa
rıya gidip gelen sporcular - ben sporun aleyhin
de değilim, fakat bir mukayese yapılınca muz-
tarip oluyorum, bunu da sırası gelince söyle
mekten kendimi alamıyorum - dışardan gelince ı 
kıyametler kopuyor, on binlerce insan rıhtım
ları dolduruyor. Acaba şu Rizeli genç arkadaş-
lariyle buraya gelirken kimin tarafından kar
şılanacaktır? Bana öyle gelir ki, ve öyle lâzım
dır ki, bu genç İstanbul'a geldiği zaman; Türk 
irfanını; Türk zekâsını, Türk faaliyetini, Türk ça
lışkanlığını temsil etmiş bir muhterem adam ola
rak istikbal edilsin o ve arkadaşları. (Bravo ses
leri) 

KASIM ENER (Seyhan) — Sayın arka
daşlar; biliyoruz ki, vatandaşlarımızın günlük 
olmaktan çıkmış büyük sıkıntıları ve şikâyet
leri var. , ' 

Bu sıkıntıların .şüphesiz başında hayat paha
lılığı gelmekte ve şikâyetlerin esasını da idare 
mekanizmamızla beraber birçak işlerimizdeki 
tutumsuzluk teşkil etmektedir. 

işin içinde bulunmak itibariyle tabiîdir ki, 
Sayın Başbakanımız bütün bu konuları bizden 
çok iyi bilmektedir. Ihımın içindir ki, Hükümet 
programında bu sıkıntı ve şikâyetleri önleyici 
tedbirler alacağını esaslı olarak belirtmiştir. 

Fakat maalesef 1948 yılı bütçe tasarısı b i - J 
ze bu önemli meseleler üzerinde durulmadığmı 
göstermektedir. 

Tasarının taşıdığı rakamlar ve yapılan tek
lifler hayat yahalılığı gibi idari bir reformun 
da ele alınamadığını açıkça belirtiyor. 

Buna mukabil Hükümetçe güdülen malî ve 
ekonomik poletika ise yaşama seviyemizi yük
seltmekten uzak bulunmaktadır. Nitekim : 

Teklif edilen gümrük resmi geçen seneden 
18 milyon lira f'azlasiyle 98 milyon liradır. Bu, 
şu demektir k i : gümrük tarifelerinde bir in
dirme yapılamıyacak ve bu suretle 104 milyon 
lira tutan ithalât muamele vergisi ile, beraber 
- Amerika'da bile piyasanın yükselmekte oluşu 
hesaba katılırsa - dışardan getirteceğimiz ma
mullerde bir fiyat inmesi husule gelmiyecektir. 

Keza Hükümet teklifinde 204 milyon lira 
tutan muamele' ve istihlâk vergileri ile beraber J 
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177 milyon lirayı bulan kaznç vergilerindeki 
artış da gözönüne alınırsa iç mamullerimizde de 
bir fiyat inmesi beklenemiyecektir. Bu durum 
karşısında anlaşılıyor ki, hayat pahalılığı ile 
mücadele konusunda Hükümetin elinde yalnız 
çiftçi malları ve ürünleri kalıyor demektir. 
Filvaki ihraç yasağı tedbiri ile bugün bu mal 
ve ürünlerin bir çoğu yakın dış* piyasalara na
zaran enaz yarı yarıya değerlendirilmiş bu
lunmaktadır. 

Halbuki arkadaşlar, bu memleketin kalkın
masında; hayat seviyemizin yükselmesinde en 
büyük rolü aynıyaeak olan çiftçilerimizin ge
lir durumu ise bu fedakârlığı devam ettirmeğe 
müsait değildir. Burada sayın arkadaşlarıma 
gelir versisi tasarısında çiftçiye ait olan kısmı 
hatırlatmak isterim. 

Çiftçilerimizin bu vergiden muaf tutuluşu 
Hükümet gerekçesinde 1943 senesinde yapılan 
hesaplara göre bir ailenin yıllık gelirinin bin 
lira civarında olduğu ve bunun da ancak onun 
geçimini sağlıyabileceği belirtilmiştir. 1943 
yılı ise arkadaşlar; buğdayın serbest bırakıldı
ğı ve kilosunun 100 kuruştan yukarı satıldığı 
bir senedir. Bundan şu netice çıkmaktadır ki, 
bugünkü çiftçi ailesinin eline baremin enaz 
haddi içinde ücret alan memurdan daha az para 
geçin ektedir. Evet çiftçi malları üzerinde dur
mak en kolay bir ucuzlatma tetbiri olabilir ve 
ilk bakışta bu, şehit ve kasabalarımızda otu
ran vatandaşlarımız için de hakikaten gerekli 
görülür, ama netice itibariyle çiftçi kütlesinin 
bir daha ele geçmiyecek dünya fırsatlarından 
taydalanamaması, bilhassa önümüzdeki kötü 
yıllarda, onun zayıf bünyesini.ve dölayısiyle eko
nomik gelişmemizi temelinden sarsabilir. Zira 
arkadaşlar, tekrar ediyorum: Bir memleket 
varlığının dayanağı çiftçidir ve her şeyden önce 
onun korunması ve istihsali artırma imkânları 
gözönünde tutulmalıdır. 

Faka.t teessürle belirtmek zorundayım ki; 
l)ii ana dâvaya gerektiği kadar önem verilme
mektedir. Meselâ donatım diyor bir müessese 
kuruyoruz. Ilçv bakımdan bütün çiftçiyi do
natacağım düşündüğümüz bu hayırlı kurum için 
1948 yılı bütçe tasarısında utun tamir atelyele-
rinî bile tamamlamaya kâfi gelmiyen bir buçuk 
milyon lira gibi küçük bir para yardımı yapıyo
ruz. Bununla mı memleket çapında istihsali ar
tırma donatımı yapacağız? Ne gariptir ki bir 
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ta-aftan memleket mahsullerinin kifayetsizliği- j 
ne sızlanıyor. Ve bir türlü peşini bırakmıyoruz; 
diğer taraftan da onun artmasına yeter imkân 
ve fırsat vermiyoruz. Bu hususu daha iyi ay
dınlatabilmek üzere küçük bir misal arzetmek-
liğimc müsaadelerinizi rica edeceğim: Bundan 
bir müddet önce Sümerbank fabrikaları için pa
muk satın alımını kooperatifler eliyle yapmak 
kararını vermişti. Mubayaanın tek elden yapıl
ması doğru olmamakla beraber kooperatifleri
mize bir komisyon ayrılacağından bu teşekkül-
Vr dışındaki müstahsiller de bunu hoş görmüş
lerdi. Alımlara başlandı, satışların en hararet
li bir zamanında kooperatiflerin birdenbire orta
dan çekildiği görüldü ve tabiî piyasada da bü-
yiik bir durgunluk baş gösterdi: Sebebini sor
duk; size Sümer Bank'tan emir aldıklarını ihti
yacın tamamen karşılanmış olduğunu bildirdi
ler. 

Çiftçinin malım satamamak gibi müşkül bir 
durum karşısında meseleyi ilgili Bakanımıza aç
lık ve; ya pamuğu alınız veyahut da madem ki 
ihtiyacınız yoktur, müsaade buyurunuz komşu 
memleketlerde sizin fiyattan elli kuruş fazlası
na istekli vardır, harice gönderelim, dedik. 

Sayın Bakandan: kararname gereğince bu 
işin Ziraat Bankası tarafından yapılacağı nazik 
cevabım aldık. Fakat maalesef Ziraat Bankamı
zın da malî durumu buna imkân veremiyormuş. 

Şimdi pamuklar anbarlarda ve çiftçi de eli 
böğründe borsa kapılarında beklemktedir. 

Arkadaşlar; bu şekilde alman aksak tedbir
ler ve yardımlarla harb yılları boyunca bütün 
alet ve makineleri hürdalaşan ve hâlâ çoğun
luğu karasabana borçlu bulunan, çiftçi kalkın-
dırılamaz. Vre tabiatiyle istihsal de artırılamaz. 
Artık bu çok önemli dâvayı günlük politika çer
çevesi içinden çıkarıp radikal olarak halletmek 
zaruridir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım müsaadenizle ikin
ci noktaya geçiyorum: 

Vatandaş idare mekanizmamızla beraber bir
çok işlerimizde tasarrufa gidilemeyişinden şikâ
yet ediyor. Bir Devletin hakiki gelirinin enaz 
% 70 i idare masraflarına giderse ve her sene 
açıkla kapanmak zorunda kalan bütçesinde me
selâ varidatı - hâtıram yanılmıyorsa - 95 milyon 
lirayı bulan Orman İşletmelerinden bir gelir 
fazlası elde edemezse bu şikâyeti yerinde ve çok 
haklı görmek lâzımdır. Yüksek Meclise seneler- | 
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denberi idarî reforma ve tasarrufa gidileceğin
den bahsedildi duruldu. 

Bugüne kadar bu hususlarda esaslı bir etü
de bile geçilmemiş olması endişesiyle duyduğum 
üzüntü büyüktür. Tasarrufa riayetle idarede 
yapılan reformun, idealist memurlarmıız tara
fından da büyük sabırsızlıkla beklendiğine emi
nim. Çünkü bunda memleketin yüksek menfa
atiyle beraber genel sıkıntıyı önlemeye yarıya-
eak imkânlar da vardır. Evet bu yönden cezrî 
kararlar almak çok sıkıcı ve güç olabilir. Keza 
çiftçi malları ve mahsulleri üzerindeki fiyat 
baskısının kaldırılması da, geçimlerini sağlıya -
mıyan ve bilhassa büyük şehirlerimizde oturan 
bu gibi vatandaşlarımız bakımından, çok müş
kül görülebilir. Fakat arkadaşlar bunlara çare 
bulmak da imkânsız değildir. Kaldı ki, görece
ği teşvik ve yardımla istihsalin artması, kana
atimce, bu dâvayı kendiliğinden halledecektir. 

İşte ben bu görüş havası içinde, Hükümeti
mizin esaslı tekliflerle hakiki yerlerine masruf 
bir bütçe tasarısı getireceğini umuyordum. 

Fakat anlaşılıyor ki, biraz daha beklemek 
ve ümitlenmek gerekiyor. Ama, arkadaşlar 
vaziyetin buna fazla tahammülü kalmadığını sa
nıyorum. Bu endişeyledir ki, düşüncelerimi 
kıymetli huzurunuzda açıklamayı bir vazife bil
dim. Takdir yüksek heyetinizindir. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar, 
tasvip ve tasdikınıza sunulan 1948 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısını, sene başından evvel şu dört 
beş gün içinde, bilhassa samimi bütçe telâkki-
siyle ve memleketin iktisadi ve malî bünyesiy-
le alâka ve irtibatını kaybetmiş bir durum arz-
eden böyle bir bütçeyi tetkik etmenize ve hü
kümeti, eskilerine uymıyan yepyeni bir bütçe 
zihniyeti içine alarak malî ve ekonomik heye
lanı ve bunun zararlarını ve felâkettlerini dur
durmak zaruretlerini tebarüz ettirmenize ve bu 
bapta lüzumlu tedbirleri ve kararlan almanızı 
imkân ve ihtimal tasavvur edilemez.. 

Büyük Meclisin bu bütçeyi iyi bir tahlile, 
tetkika ve revizyona tâbi tutmak istemiyece-
ğini ve eski görüş ve gidişten ayrılmak lüzu
muna temayül göster m iveceğini zannetmediğini 
için 1948 yılının ilk ayım muvakkat bir bütçe 
ile karşılamak zarureti hâsıl olmaktadır.. 

Arkadaşlar, Büyük Meclisin bugün bu vazi
yet karşısında bulunmasının sebeplerini, bir ta-
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raftan Hükümetin malî ve ekonomik imkânla
rımıza uygun bii' bütçe hazırlamamış olmasına, 
diğer taraftan da sene sonundan üç ay evvel, 
yani bir Eylülde gelecek sene Bütçe tasarısının 
B. M. Meclisine verilmesi lüzumunu kaydeden 
Anayasa hükmünde mündemiç ve mânâ ve mak
sadın ; gerek Meclisin 1 Kasımda toplanması ge
rekse Bütçe kitaplarının ancak 1 Kasımdan son
ra, hattâ Katma Bütçeler daha geç, hazırlanarak 
Milletvekillerinden iş istiyenlere verilmesi yü
zünden; tahakkuk etmemekte olmasına hamle
debiliriz. Bu aksaklıkların ıslahı lüzumuna bu 
vesile ile işaret etmek yerinde olur. 

Arkadaşlar, takip edilegelmekte olan hata
lı, zararlı malî ve iktisadi siyasetlerin muhas-
salasım bünyesinde daha kesif olarak toplıyan 
ve binnetice milletin zarf ve cılız omuzlarında 
taşıyıp gelmekte olduğu eski ağırlığı insafsız
ca artıran ve bu itibarla millî kalkınmamızın 
bu hakiki enerji kaynağını kudretsiz, takat
siz bırakan böyle bir bütçe ilâmını, en son merci 
olan Büyük Millet Meclisi Umumi Heyeti hem 
bugünün iktisadi ve malî zaruretleri ve icapları 
önünde yüksek bir basiret ve hassasiyet göster
mek hem de Milletvekillerini harap yuvasında 
fakir ve mustarip yaşıyan vatandaşın, benim şu 
halimi hiç düşünmedin mı? Yollu sualine, şikâ
yetine cevap vermenin zorluğu ve müşkülü için
de bırakmamak bakımından tasdik etmemelidir. 

Arkadaşlar, bu bütçe kendisine tevcih edi
len ithamlara hakikaten lâyık mıdır? Sualini 
girift politika kıvrımları dışında kalarak mün
hasıran malî zaviyeden ve teknik esaslar içinde 
birlikte tetkik ve tahlil edelim. 

Bilirsiniz ki, bir Devlet bütçesi Devlet mü
essesesinin her seneye ait programının, plânının 
ve faaliyetlerinin bir mâkesi ve mizanıdır. Gelir
lerle giderlerin rakamlarla ifadesinde Devletin 
iktisadi, malî, idari ve siyasi bilcümle faaliyet 
mevzularının aktivite organlarının istikametleri
ni, prensiplerini ve millî bünye üzerindeki 
tesir ve tecellilerini müşahede etmek müm
kündür sây, sermaye ve toprak gibi üç ikti
sadi varlığın taazzuvunda ve seyrinde inhi
tat veya inkişaf alâmetlerini; temayüllerini, 
Devlet bütçesi mekanizmasında görmek müm
kündür. 

Arkadaşlar, bir Devlet bütçesinin verimli, 
müspet ve yaratıcı bir karakter taşıyabilmesi: 

1. -— Evvelâ Devletin memleket çapında isa

betli ve müstakar iktisadi ve malî bir prensipe, 
programa malik bulunmasına, saniyen; bütçe me
selesinin, 1945 senesinde yapılan ve dünyaca 
otoriteleri tanınmış sayılı mütehassıslar tarafın
dan hazırlanmış bulunan raporda da tasrih edil
diği gibi, sadece gelir ve giderlerin tahmin ça
releri içinde malî bakımdan değil, millî gelir ve 
giderlerin, iktisadi ve malî dâvaların seyir w 
inkişaf kabiliyetleri ve imkânları içinde mütalâa 
edilmesine. 

2. — Bütçe gelirlerinin; sosyal adalet esasına 
ist inal etmesine, sıkıntısız ve kolay vergi ödeme 
usul ve imkânlarının sağlanmış olmasına, gider
lerinin ise, hukuki ve teknik mânada herhangi 
bir israfa meydan vermeden en âcil ve zaruri ih
tiyaçlara, Devlet Makinasmı ferdi dev-
Iel ten korkutan ve uzaklaştıran muamele ve ha
reketler cihazı olarak, kırtasiyeciliğin kanun ve 
merasim bolluğu içinde işletmek için değil, fertle 
devlet arasındaki irtibatları tehile, fertte 
devlet lehine intibalar yaratmaya hadim olmak 
için tahsis ve tevcih edilmiş bulunmasına bağ
lıdır. 

Herhangi bir mütehassısı müşahit, Devlet 
müessesesinin cemiyet için faydalı mı, yoksa za
rarlı mı, çalıştığını, genel ve katma bütçelerin ge
lir ve giderlerindeki seyri ve buna zemin ve im
kân veren mevzuatı ve bunların millî bünyenin 
teneffüs ve taazzuv cihazlarındaki tesirlerini, 
millî kabiliyet ve imkânları bir arada tetkik et 
mek suretiyle kolayca görür.ve anlar. Cemiyetin 
her uzvu, her ferdi d e b u faaliyetlerin hayırlı 
veya zararlı olduklarını kendi hayat sahasında 
tecelli eden tatbikatiyle mukayese ederek neti
ceye ve hükme bağlar. 

Cemiyeti, vatandaşı hor ve hakir gören tota
liter, otoriter rejimleri Devlet müesseseleri üze
rinde bu müşahede ve mukayeselerden çıkan hü
kümler belki müessir olmazlar. Fakat Devle! 
müessesesinin şahısların, zümrelerin menfaat ve 
ikbal hırslarını tatmine yarayan bir vasıtası 
olmadığını ve devlet cihazının mekanizmasını 
ancak millete feragat ve fedakârlıkla hizmet ede
bilecek bilgili insanların vatandaşların kullana
bileceği esasını, perensipini kabul eder ve bu 
kaideyi ve rejimi tatbikte devam kudret ve im
kânını daima elinde tutan bir cemiyette elbette 
tesirli olurlar. 

Biz bu ikinci şıkka, yola girmek lüzumunu 
nihayet anlamış bulunmamıza dayanarak ve bu 
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itibarla da müşahede ve mukayese hükmünün 
müessir olacağım ümidetmek lâzımgeldiğine 
inararak 1948 Bütçe Kanunu tasarısını kısaca 
tetkik ve mütalâa edelim. 

Evvelâ gelir kısmını ele alalım; takriben 
27 milyon lirası Millî emlâk ve teşebbüslerden 
440 milyon lirası vasıtasız vergilerden, 648 mil
yon lirası da vasıtalı vergilerden olmak üzere 
gelir yekûnu 1, 115 milyar liraya baliğ olmak
tadır. Bu rakamlar gelirin yarısından hayli faz
lasının vasıtalı vergilerle temin edilmekte oldu
ğunu göstermektedir. Gelirin, gayriadil olma
sına bakılmıyarak, tahsili kolay olan bu vergi 
usulü ile artırılması cihetine gidilmiş olduğu 
geçen senelere ait bütçelerin tetkiki ndan anla
şılmaktadır. Halbuki ileri memleketlerin hiç bi
rinde bu vergi bizde olduğu gibi umumi geli
rin takriben % 59 unu bulmamıştır. 1947 yılın
da kaydedilen gelir fazlalığının aşağı yukarı 
tamamına yakm miktarını da vasıtalı vergiler
le temin edildiği görülmektedir. Bu hal vergi 
yükünün cemiyetin iktisaden cılız halk tabaka
ları üzerine yüklendiğini gösteriyor. Maliyet 
değerini artıran, hayat pahalılığını mucip olan 
bu vergi usulü üzerinde Maliyenin ısrarla dur
ması ve bunun memleket iktisadiyatı, geçim 
endeksi üzerinde yaptığı zararlı tesirleri düşün
memesi bütçeyi sakat bir maliyeci gözü ile 
görmekte olduğunun delilidir. 

Yekûnu 440 milyon liraya baliğ olan vası
tasız vergiler yekûnuna 308 milyon ürk ile ge
lir temin eden ve adına «Geçici!» kazanç, buh
ran. muvazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergilerinin % 70 ini daimî bir sıkıntı ye ıstı
rap içinde yaşıyan hizmet erbabının ödediğini 
keydedersek bu vergi usulünün tarh ve tahak
kuk ve cibayeti hakkında sarih bir fikir edi
nilmiş olur. Uzun senelerdenberi tatbik edilen 
bu vergi sistemine istinat eden bütçenin sosyal 
adalet esaslariyle, millî gelir ve giderlerin ik
tisadi ve malî dâvaların seyir ve inkişaf kabi
liyetleriyle alâkasızlığı bu suretle de anlaşıldık
tan sonra bu gelirlerin nasıl sarfedildiklerini 
gösteren giderler kısmına geçelim. 

Bütçe giderleri 1 243 000 000 liradır. Yani 
giderler gelirlerden 128 milyon lira fazladır. 
Burada, bakanlıkların ilk hazırladıkları bütçele
re göre, 1948 yılı bütçe giderlerinin 1 800 000 000 
lira olarak tahmin edildiğine ve fakat zamanın, 
vaktin müsaadesizliği yüzünden bunlar üze-
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rinde durulamadığı ve 1 242 000 000 lira ile 
bağlandığına dair olan Başbakanın Bütçe Ko
misyonundaki beyanatını kaydederken bakan
ların Devlet varidatının hacmini, vüsat ve kud
retini bilmemekte olmalarına ihtimal verile-
miyeceğine ve fakat bu çok fazla tahsisat, öde
nek taleplerinin nihayet istikrazlarla kapatıl
masını mümkün ve lüzumlu gördüklerine de 
işaret etmek yerinde olur. 

Arkadaşlar; bütçe açığının yalnız bu 128 
milyon liradan ibaret olmadığını gerek ait ol
duğu vekâletin bütçesinde yer almamış borçlar 
ve gerekse emsali misillû sene ortasında veya 
sonunda istenmekte olan ek ödenekleri gözönün-
de tutarsak açığın bundan çok fazla bulundu
ğunu şimdiden kestirmek ve bu itibarla bütçede 
samimiyet kaidesine hiç ehemmiyet ve kıymet 
verilmediğini görmek mümkündür. 

1948 yılı bütçesinin, yalnız kitap kolunca, 
giderler yekûnunu teşkil eden, 1 243 000 000 
lirayı, 1946 yılı bütçesinin gideri yekûnu olan 
990 milyon lira ile karşılaştırılınca ikisi ara
sında beliren 250 milyon liralık farkın gözle
rimizde istifham şelâleleri yaratacak kadar bü
yük ve korkunç olduğunu anlarız. Bunun mu-
eib sebebini öğrenmek istediğimizden giderler 
nehrini kabartan âmillerin, faktörlerin ta ba
basında 7 Eylül kararlarının lüzumsuz ve mu-
vaffakiyetsiz cerrahi müdahalesinden mütevel
lit emorejinin kıpkırmızı kanlarını görürüz. 

Bütçe giderlerinin artmasını, çok defa, son 
senelerin siyasi durumu icabı olarak Millî Sa
vunma ihtiyaçlarının fazlalaşmış olmasına ham
ledenler vardır. Fakat bu iddianın diğer Dev
let teşkilâtında başdöndürücü lüzumsuz sarfiya
tı perdelemek için kullanıldığım rakamlarla be
lirtebiliriz. 310 milyon lira olan 1938 yılı büt
çesinde Millî Savunmaya 93 milyon lira tahsis 
edilmişti. Bu miktar genel bütçe giderlerinin 
c/c 30 una tekabül eder. 1, 243 milyar lira olan 
1948 bütçesinde Millî Savunma için 377 milyon 
lira ayrıldığına göre bu miktar genel bütçe gi
derlerinin % 30 unu ifade etmektedir. Buna, 
Maliye Bakanının Bütçe Komisyonunda ifade et
tiği muhtemel 50 milyon lirayı da yani sene için
de belki istenecek ek ödeneği de ilâve edersek 
bu nispet % 34 e baliğ olur. O halde iddia bâ
tıldır. Münhasıran diğer Vekâletler bütçelerin
deki dizginsiz genişlemeyi, sarfiyatı perdele
mek gayesine matuftur. 
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İktisadi ve malî bünyede fiilî yararlıkları, 

verimlilikleri tecelli etmiyen bu mütemadi sar
fiyat artışları bütçeyi perişan ve âciz bir du
ruma sokmuş, kötü kullanılmış, fena işletilmiş 
olan gelir kaynaklarının son rezervlerine de el 
atılmış olmasına rağmen gelir1, gideri karşılıya-
maz hale gelmiş ve fakat bu feci vaziyet önün
de biran için bile tevakkuf edilmiyerek iktisadi, 
sosyal ve malî bünyelerle felçler yaratan usul
ler, teşkilâtlar ve kararlar serisi alâyişi için
de aynı yol daha hızla takip olunmuştur. 

Emisyonlar, istikrazlar, para ameliyeleri 
bu gidişin başlıca iaşe ambarları olarak kullanıl
mıştır. 

Lüzumsuz ve zararlı emisyonlar paranın iş
tira gücünü her gün biraz daha düşürmüş, emis
yon şişkinliği fiyat şişkinliğini yaratmış, nor
mal durum anormalleştirilmiştir. Bnfilâsyonist 
zihniyet istikraz kaynaklarını da ihmal etmemiş 
ve 1938 de 533 milyon lira olan Devlet borçları 
1947 yılı sonlarında, Türk parasının 7 Eylül 
kararı ile kıymetinin düşürülmesi neticesi olarak 
altının reevalüe edilmesine istinaden 260 mil
yon liralık bir borç miktarının da mahsubunun 
yapılmış olmasına rağmen 1, 720 milyar lirayı 
bulmuş ve bu miktarın 1948 de yalnız kitap 
kavimce 1, 850 milyar lirayı bulacağı da anla
şılmıştır. Devlet borçlarının 1938 yılındaki faiz 
ve amortisman tutarları 33 milyon lira iken bu 
miktar bugün beş misline yakın bir tezayüt gös
termektedir. İkinci Dünya Harbinin başladığı 
tarihe tekaddüm eden sene bütçesi ile 1948 yılı 
bütçesi arasında giderlerde takriben bir milyar 
liralık bir artış farkı vardır. Bazı Vekâletlerde, 
yani sivil bütçelerde görülen artma nispeti aske
rî bütçedeki artış nispetinden fazladır. (Jeniş-
leme temayülü salâhiyet, nüfuz ve istiklâli her 
Bakanlığın peşinde dolaştığı ve ergeç ulaştığı bir 
gaye olmuştur. 10 sene zarfında teşkilâta, kad
rolara ve maaşlara ait çıkarılan kanunların sa
yısı 300 ü geçmiştir. Bakanlıklarda mevcut bu 
tehlikeli hastalıkların durmadan artığını, sira
yet salısının genişlediğini, Bakanlıkların bütçe 
giderlerini bir milyar 800 milyon liraya çıkaran 
ilk tasarısında daha bariz bir kaygı ve korku 
delili olarak ele almak suretiyle de görmek müm

kündür. Bakanlıklar bol bol aldıkları tahsisatların 
beledici, semirtici tesirlerinin tanı bir rehaveti 
içinde kımıldıyamaz, iş göremez ve karşısındaki cı
lız, zayıf bünyeli halkla, onun ticari, zirai, idari, 
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] sağlık ve ekonomik işleri, ihtiyaçları ile meş

gul olamaz, hattâ onu anlıyamaz hale gelmiş-
j lerdir. Keyfiyetten ziyade kemiyete ehemmi

yet veren Devlet çapında tekarrür etmiş olması 
lâzımgelen umumi plâna göre değil, Bakanlık 

i sandalyelerinde oturan zatlardan herbiriııin bil
gisine, görüşüne, telâkkisine ve mizacına göre 
hazırlanmış ve böylece herbiri millet sırtında 
açılan tecrübe yaralarının izlerini taşıyan muh
telif ve mütezat programlar arasında yürüyüp 
giden ve birer müstakil beylikler imiş gibi ha
reket eden bir idare cihazının, Hükümet teşki
lâtının bütçesi ile karşı karşıyayız. Fakir bir 
milletin dişinden, tırnağından artırıp Devlete 
verdiği vergilerin heyeti umumiyesini programa, 
bilgiye dayanmıyan yüksek atmosferli bir sarfi
yat potası içinde eriten ve bununla da iktifa 
etmiyerek başka başka kaynaklar aramaya çık
mış ve rastladığı istikraz membaını, madenini 
de derhal işletmeye başlamış ve o muazzam po-
tayı bununla da beslemeye koyulmuş bulunan 

ı bir bütçe manzarası karşısındayız. 
Arkadaşlar; takip olunan iktisadi devletçi

lik drijizm rejiminin darlattığı, körlettiği husu
si faaliyet ve teşebbüs sahalarında çalışamıyan 
sermayeleri istikrazlar yolu ile ve yüksek faiz
lerle Devlet kasasına çekmek, onların müstahsil 
kıyafetlerini müstehlik libası ile tebdil etmek 
ve çeşitli sarf ve istihlâk yollarında onları -da
ğıtmak suretiyle kalkınmanın müteşebbis fert 
ve lıusıisi müesseseler bakımından felce ve Dev
let bakımından da ihmal ve zaıfa uğratıldığı ve 
bu istikraz yolunun, kaprisinin, ihtiyatsızlığı
nın her sene ağırlaştırdığı yükü de vergi mü
kellefine çektirmek suretiyle ticari sınaî ve zi
rai sermaye faaliyetlerinin eksiltildiği ve her 
sene kültür kaynaklarımızdan hayat sahasına 
akan ve fakat ferdî kabiliyet ve faaliyetlerine 
iş ve teşebbüs sahalarında tutunma ve inkişaf 
imkânları bulamıyarak bizzarure devlet kapısı
nın eşiğine sürüklenen binlerce genç münevver
lerimizin, bu kıymetli ve dinamik elemanları

mızın memur kadrolarının brökratik uzviyetinde, 
kompozisyonunda halledildiği, eritikliği teessür
le, elemle görülmektedir. 1948 yılı Bütçe Ta
sarısı da bu elem ve teessürün devam edeceğini 
bünyesi içinde, rakamları arasında ifadelendir
mektedir. 

Arkadaşlar; son zamanlarda istikrazların 
I kalkınma istikrazı namiyle piyasaya arzedilmiş 

— 332 — 



fi : 23 26 .1 
olmasını samimî ve doğru bulmaya imkân yoktur. 
Bunlar düpedüz bütçe açığını kapatmak için 
yapılan istikrazlardır. Zira, Fakülteler Konser-
vatuvarlar, Adliye sarayları, Operalar, Bakan 
lıklar ve Meclis binaları, Anıt - Kabir ve mahallî 
belediyelere ait kanalizasyon inşaatı, Cezaevleri 
ve yol tamiri, yaym ve basın işleri gibi mevzu
lar iktisadi kalkınmamızın Millî bünyesi üze
rinde müessir âmiller değildir. Nerede kaldı 
ki, bu kabîl inşaattan bir kısmının lüzumsuzluğu 
da meydandadır. Lüzumlu olanlar da Devletin 
normal bütçesi içinde âmme hizmetleri meya-
nmda başarılması icabedenlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğunu itham ederken, 
suçlandırırken totaliter, müstebit bir rejim zih
niyeti ve tahakkümü içinde Milletin her türlü 
hak ve hürriyetlerini suiistimal ettiğini, iktisa
di ve malî inkişafına imkân bırakmadığını ve 
terekesi arasında hesap ve basiret tanımıyan, 
ödemeyi hatıra getirmiyen batakçı bir zihniyet
le akdedilmiş istikrazlardan mütevellit ağır bir 
borç yükünü bıraktığını zaman zaman hatır
lar ve ileri süreriz. Binaenaleyh müstakbel ne
sillerin aynı itabına ve tenkidine hedefler hazır
lamış olmamak için bu kabîl istikrazlar serisi
ne bir nihayet vermek ve istikrazı münhasıran 
verimli mevzularda, itfa kabiliyeti üstün ve 
müemmen olan teşebbüslerde kullanmak zarure
tini Hükümete Büyük Meclis hatırlatmalıdır. 

Arkadaşlar; bu bütçeyi, yüzlerce çeşit arze-
den vergi kanalları ile her sene Devlete ve ona 
bağlı müesseselere iki milyar liraya yakın bir 
para akıtan bu fakir, fakat çok fedakâr ve mü
tehammil olan millet bünyesine intibak eden, 
millete yakın ve onu anlıyarak yaşıyan bir 
Devlet bütçesi, millî varlıkları ve kabiliyetleri 
verimli sahalara sevk ve oralarda inkişaflarını 
temin edecek, istihsal ile istihlâk arasında ge-
lişatlı bir muvazene kurabilecek, gittikçe kaba
ran hayat pahalılığı karşısında müessir tedbir
ler alabilecek bir zihniyetin bütçesi olarak 
kabul etmeye imkân bulunmadığını açıkça be
lirtmek ancak buzlu bir sathımailde hızla kayıp 
gitmekte olan bu avalanji cesaretle durdurmak, 
1948 yılı bütçe tasarısının da daha evvelki yıl
lara ait olanlar gibi gelip gitmesine, bu büt
çe katarının da diğer katarlar gibi emniyet fe
nerlerini söndürerek tehlikeli işaretlerini çiğ
neyerek geçmesine, tehlikeli yolunda devam et
mesine imkân vermemek Büyük Meclisin nü-
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ı fuz ve kudreti, sıfat ve salâhiyeti dahilindedir; 
I Bunun tahakkuku, iktidar Partili Milletvekille-
| riyle, Demokrat Parti ve Bağımsız Milletvekili 
j lerinin, bu zarureti müşterek bir anlayış ve kavra-
! yışla takdir etmelerine bağlıdır. Aksi takdirde bu-
j ııun mesuliyet ve vebali hiç şüphe yok ki, bu Mec-
I liste bir adet ekalliyeti arzeden Demokrat Parti 

ve Bağımsız Milletvekillerine tevcih edilemez. 
Arkadaşlar; müsaade ederseniz bütçeyi ya

kından ilgilendiren, kalkınma ve kredi mevzu-
larma ait görüşümü ve düşüncemi arzedeyim : 

Vergi, emisyon ve istikraz kaynaklarımızdan 
bugüne kadar temin edilen gelirlerin; şurada ve 
burada, derinliği, genişliği düşünülmeden sarf 
ve istihlâk edildiklerine ve bu membalardan 
millî kalkınma dâvasının, dâva ikame harcını 
bile temine imkân kalmadığına göre bu dâvanın 
hangi malî imkânlarla başarılabileceği ve memle
ket çapında bir iktisadi kaldınma plânının, pro
gramının mevcut olup olmadığı hakkında sayın 
alâkalı bakanlara tevcih edilen suallere verilen 
cevaplar. 

1. — Hariçten, imar Bankasından veya Mar-
şal plânı müessesesinden temin edilebileceği ümit 
edilen kredilerle. 

2. — Memleket çapında geniş ve etraflı bir 
kalkınma plânı hazırlanmış değildir. 

BAŞKAN — Hakkı Bey, 20 dakikayı geçir
mek üzeresiniz. (Devam, devam sesleri). Müsaa
de buyurun, bu hususta içtüzük'ün hükmü sa
rihtir. Heyeti Umıımiyenin karar vermesi tea
mülden olmuştur. Binaenaleyh arkadaşımızın 
devam etmesini oyunuza sunuyorum. Devamını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ohalde devam buyurun Hakkı Bey. 
HAKKI GEDlK (Devamla) — Mezkûr mü

esseselerden kredi almak üzere yapacağımız mü
racaat da ihtiyaçlarımızın mahiyet ve şümulünü 
tebarüz ettiren bir program Bakanlar Kurulun
da hazırlanmaktadır şeklinde olmuştur. 

Hariçten kredi temin etmek ümidini iki zavi
yeden mütalâa etmek lâzımdır. Biri ümidin 
tahakkuk etmesi, diğeri de etmemesidir. Ettiği 
takdirde; bunun bir taraftan dış borçlarımızın 
hayli kabarmış olan yekûnunu arttıracağını ve 
binnetice faiz ve amortisman ödeneklerinin büt
çede ağır basacağını ve bu kredilerin, şimdiye 
kadar olduğu gibi, kısmen veya tamamen ma
hallerine sarfedilmeyip te çar çor edilmeleri ihti
malinden daha büyük felâketlerin doğabileceği-
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ııi gözönünde tutmaklaberaber diğer taraftan 
iyi idare ve istimal edilmek şartiyle bu krediler
den, kalkınmamızı biran evvel başarmak için, 
büyük istifadeler temin edilebilmesinin elbette 
mümkün ve varit olduğu derkârdır. 

Ümit tahakkuk etmediği takdirde; memle
ketin vaziyeti, eebindekileri lüzumsuz yerlerde 
ihtiyatsızca harcayan ve evini barkını, üstünü 
başını düzeltmek, onarmak imkânlarını da temin 
edeceği borç paraya talik eden kimsenin bu 
ümidin tahakkuk etmemesi karşısındaki düşün
celi, nedametli ve acıklı durumunu arzeder. 

Arkadaşlar; bu ümidin tahakkuk etmemesi, ih
timali İmar Bankasının veya Marşal puanının 
kredi kaynaklarından dispozisyonlarmdan istifa
de edebilecek memleketlerde aranan şartların ve 
imkânların, denk bütçe ve mütevazı bir tediye 
muvazenesi, ödeme kabiliyeti gibi kayıtların 
bizde kısmen veya tamamen mevcut olmaması 
ve bilhassa bugünün ileri memleketler bütçe 
zihniyetine uymıyan hesapsız istikametsiz ve 
lüks bir bütçe istroktoru içinde ve dış ticaret 
muvazenesi çehresiz, istikrarsız bir bocalama 
çemberinde, tediye muvazenesi gayrimalûmlar 
meyanmda, Devlet iktisatçılığı görüş ve gidişi
nin bizzat kazdığı çukurları bile göremiyeeek 
bir halde sürüklenip gitmekte olması karşısın

da, maalesef varittir. 
Siyasi münasebetler ve zaruretler ilcaatiyle 

temin edilebilecek bir miktar kredi ise muazzam 
ihtiyaçlarımızı tatmin etmiyecektir. Tarım ve 
Ekonomi Bakanlıklarının ilk merhale kalkınma 
ihtiyaçları olarak ileri sürdükleri muazzam ra
kamları ve köy kalkınmasına sarfı zaruri bulunan 
meblâğları hesaba katmıyarak, yalnız Bayındır
lık Bakanlığının keza ilk merhale olarak orta
ya attığı ihtiyaçların tutarı iki milyar liradır. 
Bu kolosal rakamları millî bünyenin bugünkü 
takatsizliği içinde aramayı düşünmek bile bir 
hatadır, hafifliktir. 

Fakat her hal ve kârda kalkınmak, dört isti
kamette bizi ihata eden yakın ve uzak milletle
rin sarfettikleri kalkınma hamlelerini gözönün
de tutarak kalkınmak bu tarihin aziz yurdun, 
yurdu gibi şanlı, verimli asîl milletin en zaruri 
ve âcil ihtiyacı, en haklı bir davasıdır. Bunu an
ladığımızın ve ona samimiyetle sarıldığımızın ilk 
tezahürünü, delilini ve vesikasını; şark usulü
nün, alışkanlığının bayat, verimsiz çorak hayal-
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cılığmdan, lâubaliliklerinden, manasız gurur
larından, lüks ve ikbal iptilâsmdan derhal sil
kinmek, ileri memleketlerin radikal, rasyonel, 
realist zihniyetini kılçıksız hazmetmek, pürüz
süz massetmek kabiliyetinim fiilen belirtmek 
suretiyle; gösterebilmeliyiz. 

Modern Devlet; modern ekonomi sisteminin, 
cılız öküzlerin çektiği kara sabanların temin et

tiği gelirlerle büyük demir, çelik ve motor sana
yii kurmanın ekonomik tezadı, mantık ve muha
keme teşevvüşü içinde teessüs ve inkişaf edebi
lecek bir sistem olmadığını, kara sabandan bü
yük sanayie giden yolun güzergâhında birçok 
merhaleler, etaplar bulunduğunu ilk ve ortao
kullarda, liselerde muayyen ve lüzumlu bilgile
ri, hazırladıkları elde etmeden üniversite ders
lerini takibe ve onlardan istifadeye imkân bu
lunmadığını takdir etmiyen, cemiyetle Devlet 
arasında her sahada büyük boşluklar, karlı dağ-
ler yaratan, ferdi, cemiyeti, ihmal eden, fakir bı
rakan bir sistemin ifadesini taşımadığını niha
yet anladığımızı itiraf etmekle manen yüksel
miş ve maddeten de kurtuluş yoluna girmiş ola
cağımızı idrâk etmeliyiz. 

İler sene bir milyar liralık iş gücünün sıh-
hatsizlikten mütevellit ziyamı ödemek, millî 
bünyeyi sıhhat ilendirmek zaruret ve ihtiyaçları
nın bir iki şehirde milyonlarca lira sarfiyle in
şa edilen birkaç lüks doğum ve nisaiye evle
riyle, çocuk sıhhat saraylariyle, sanatoryum 
ve pravan!orytunlarla karşılandığını zannede
rim, harap yurdun mimarî işine keza bir iki 
şehirde muazzam kâşaneler, maliye daireleri. 
.Meclis, Bakanlıklar binaları, operalar, kon-
servatuvarlar, umumi müdürlükler, enstitüler 
sarayları inşaatiyle başlamakta isabet gören ve 
genel bütçeye, katma bütçelere, iktisadi Dev
let İşletmeleri bütçelerine yüz milyonlarla lira
ya malolan muazzam inşaat serisi gayreti ve 
hamlesi içinde, esasen kifayetsiz ve pahalı bu
lunan inşaat malzeme miktarını hayli dağıt
mak ve fiyatlarını yükseltmek suretiyle, hu
susi inşaatı doğmadığını, mesken buhranının 
halline de imkân bıraktığını sanan, ormanlara 
betonarme binalarla giren, zirai istihsal dâ
vasının lüks mefruşatlı odaların masaları üze
rinde halledilebileceğini sanan, tarlaları, köy
leri tayyarede seyahat eden bir yolcu gözüyle 
gören vatandaşın barınma, besin ve giyim sı
kıntılarını, yol, su, sıhhat, sulama, bataklık 
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münakale ihtiyaç ve ıstıraplarını asfalt yollar
da kayan lüks otomobillere, salonlara kon
forlu odalara-sarfedilen paralarla halle ve tat
bik edilmiş sayan, Demokles'in kılıcı gibi ba
şımız üstünde asılı bulunan Ereğli Kömür Hav
zasının iç ihtiyaçları bile karşılayanııyan is
tihsal vaziyetini ıslah ve bilhassa senelerden-
beri devam eden ve daha edeceği anlaşılan dış 
piyasaların kömür ihtiyaçlarını sağlam döviz 
ve hattâ altın mukabili karşılama imkânlarını 
izhar zarureti üzerinde istical göstermiyen ve 
satışa arzolunan kömürün beşte birini istihlâk 
eden Karabük fabrikasının finansmanını kö
mür havzasının amenejman finansmanına üs
tün tutan, iş ve faaliyet sahalarında yalnız 
şişkin kadrosunun gittikçe artan giderlerini bes
lemekten ileri faydalı bir varlık göstermiyen 
özel idarelere ve nihayet fuzuli masraflardan 
lüzumsuz ve lüks inşaattan vazgeçmek zarure
tine uymıyan belediyelere Devlet bütçesinden 
40 milyon liraya yakın bir para ayırmakla o 
müesseselere yararlı iyilikler yaptığını sanan 
sonra öbür tarafta memleketin her sahadaki 
inhitat ve inkişaf seyirlerini isabetle mukayese 
etmek ve lüzumlu tedbirleri yerinde ve vaktin
de almak imkânlarını sağlıyan ve takdire şa
yan bir feragat ve fedakârlıkla çalışan istatistik 
Umum Müdürlüğü teşkilâtını ehemmiyetle tak
viye ve tecviz etmek lüzumunu ihmal eden, Mîl
lî Eğitim dâvasını birbirinden ayrı müesseseler, 
daima mütehavvil plânlar, projelerle yürütme
ye çalışan şehirlerin okullarını Genel Bütçesin
den inşa ederken köylerin okullarını köylülere 
inşa ettiren Ekonomi, Taran, Sağlık ve Maliye 
işlerine ait mevzuları birarada ve bir elde toplı-
yarak hem tasarrufa riayeti hem de şevki idare
de intizam ve insicamı temin lüzumunu muhte
lif görüş ve düşünüşler için de ayrı ayrı isti
kametlerden yürüyen müstakil vekâletler ara
sında taksim ve tevzi etmek suretiyle ihmal eden, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin ve her kilo hububa 
ta 4 kuruş isabet eden ve binnetice çiftçinin mah
sulüne musallat olan ve yekûnu 33,5 milyon li
ra tutan Tarım ve 8 - 9 milyon liralık Ekono
mi Bakanlıkları bütçelerinin yekûnuna muadil 
bulunan bir işletme masrafı bolluğu, seli içinde 
yüzüp gitmesini önlemek lüzumunu duy m ıy an, 
Tekel idaresinin 48 milyon liralık Sağlık Ba
kanlığı bütçesi kadar her sene işletme masrafı 
ihtiyar edip gitmesi karşısında lâkayit kalan ni-
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hayet vazifelerini suiistimal edenler sııçlandırı-
lırken suiidareleri yüzünden memleketi ve mille
ti 100 milyonlarla liralık zararlara, sosyal ve 
ekonomik sıkıntlara, israflara sokanlar için hiç 
bir mesuliyet kaydı aranııyan, kaygısını bile ta-
şınııyan, bilhassa daha birçok misaleri verilebile
cek olan bu kabil memleket dâvalarını iç ve dış 
âlemlerin isteklerine, ihtiyaçlarına gidiş ve gö
rüşlerine göre tanzim etmek zamanının çoktan 
gelmiş, Millet ve Devlet bünyeleri üzerine yük
lenmiş olduğunu takdir etmekte hâlâ geciken 
zamanı oyalamak ist iyen zihniyeti derhal terket-
mek ve bunun maddi delilerini vermek suretiyle
dir ki, modern Devlet ve modern ekonomi, mo
dern bütçe sistemini kavradığımızı ispat etmiş, 
içte ve dışta buna tam bir itimat ve emniyet 
havası yaratmış oluruz. Ancak bu takdirdedir 
ki, bugün dünya ekonomi âleminin pişdarlığmı, 
kasadarlığını yapmakla olan Demokrat Ameri
ka'nın itimadına ve onunla birlikte yürüyen 
kredisine mazhar olabiliriz. 

Arkadaşlar, işte bu mâruzâtıma istinaden 
Büyük Millet Meclisinin en mühim ve başta ge
len vazifelerinden biri olan Devlet bütçesi üze
rinde bugün başlıyan çalışmalarının beklenilen 
zihniyet değişikliğinin vesikasını vermesini sa
mimiyetle temenni ederken İH milyon Türkü ve 
milyonlarca Türk dostunu da bu temenninin ta
hakkukunu beklediklerini de arzetmek isterim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Yükseli 
bir hatipten sonra söz almak talisizliğine nıaz-
iıar olduğumdan dolayı son derece müteessi
rim. Fakat bendeniz bütçenin heyeti umumi-
yesi hakkında söylemiyeceğim için bu cihetten 
biraz müsterihim. 

Sayın arkadaşlar; 40 - 45 gün gibi uzun bir 
zaman muhtelif partilerin mümessilleri huzuv-
lariyle didiklenen 1948 senesi Bütçesini bugün 
müzakereye geçmiş bulunuyoruz. Sayın arka
daşlar; hepimiz biliyoruz ki, Türk Devleti 
kurulduğu gündenberi daimî surette Türk Mil 
letinden aldığı vergilerle kendisini idare etmek 
sistemini tutmuş ve yürütmüştür. Her sene 
denk bir bütçe ile gelir, o denk bütçe kâfi gelir 
veya gelmez, nihayet sene sona erer ve bu su
retle memleket idare edilmiş olur. Fakat sene
ler geçerek demokratik bir sisteme girince, hiç. 
şüphe yok bütçemiz de demokratik bir sisteme 
girmek zaruret ve mecburiyetinde kalmıştır. 
Tabiî bu seneki bütçenin bu şekilde yapılma-
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mış olduğuna ben de işaret etmek isterim. Sa
yın arkadaşlar, bütçede en çok para yutan 
memurlar zümresidir. Hiç şüphesiz Devletçilik 
sistemini mutlak olarak rejim ittihaz etmiş olan 
bir Devlette memurlar adedinin pek fazla ka
baracağı kadar tabiî birşey olamaz. Devletçi
lik sistemi dışarda hiç kimse için gelir ve ek
mek kaynağı bırakmıyacak şekle girerse o vakit 
herkes memur olmak sevdasına düğer. Tabi
îdir ki, tek partili sistemde de fazla memur bes
lemek ve o memurların iyi düşünüşlerinden isti
fade ederek partiyi yaşatmak ve geliştirmek 
Jâznngelir. Fakat bugün arkadaşlar o sistemi 
tamamiyle terkettiğimize göre Devletçilik sis
temine bir hudut çizmek ve fertçiliğe doğru bir 
yol vermek zaruretindeyiz. îşte ozaman bizim 
elimizde mevcut olan çok fazla memur kütlesi 
kendisi için dışarda iş bulmak zeminini elde 
etmiş olacaktır. Bazı arkadaşlar mevcut me
murların çokluğundan ve bunların tasfiye edil
mesinden bahsettiler. Bendeniz bu fikre tama
men aykırı düşüncedeyim. Çünkü arkadaşlar, 
memurları alan bizdik, onlarla aramızda bir ta
ahhüt vardır, o taahhüdü bozmak, onları der
hal tasfiye edip dışarıya atmak onlarla beraber 
birçok insanları da sefalet ve ıstıraba sevket-
mek demektir; işte bunun için arkadaşlar, ya
pılacak iş; mevcutları muhafaza etmek ve fa
kat yeniden memur almamakla beraber bugüne 
kadar elde mevcut kanunlara aykırı olarak alın
mış, meselâ askerliğini ikmal etmeden alınmış 
memurları, kanunen memur olamıyacak evsafa 
sahi]) olup memur olarak alınmış olanlarla yaş-
haddini doldurmuş olan insanların tasfiyeye tâ
bi tulu İması daha doğru olur. Bilhassa bendeniz 
bunların yanı başında daktilolara da dokun
mak isterim. Her memur, eskiden olduğu gibi. 
şimdi de, kendi yazmış olduğu müsveddesini 
ti byiz etmek mecburiyetinde bırakıldığı takdir
de Devletin, bu kadrodan birçok istifadeler el
de edeceği muhakkaktır. 

Sonra arkadaşlar, dairelere gidiyoruz, görü
yoruz ki, dairelerde maroken, koltuklar 500 - 600 
mumluk ampüllü, abajorlu elektrik lâmbaları 
mevcuttur. Herhangi bir müdür VJ sefih oda
sına girseniz beş altı maroken Ko'tuk görebilir
siniz, orada biraz oturursanız biv de kahve içe

bilirsiniz. O memurun işi zaten bu kadardır. 
Benim kanaatime göre, dairelerde mevcut olan 
bütün kanepe ve koltukları ve bu abajorlu lam-
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baları kaldırarak onların yerine 25 mumluk 
bir lâmba koymak ve kanepe koltuklardan 
boşalan yerlere de diğer odalardan memurlar 
getirerek o memurların işgal ettikleri fuzuli 
daireleri boşaltmak ve bu suretle Devlet daire
lerinden bir kısım tahliye edilerek Maarif Ve
kâletini oraya yerleştirmek mümkün olur sanı
rım. 

Sonra arkadaşlar, demin de bir arkadaşım 
kaloriferlerin fazla ve tahammül ediluıiyecek 
şekilde yakıldığından şikâyet etti. Ben bu faz
la yanmadan ıstırap çeken memurların vanti
latörleri işlettiklerini gördüm. 

Arkadaşlar; işte bu fuzuli masrafları önle
menin çok l'aidcîi olacağı kanaatmdayım, çok 
ufak görülen bu işlerden işe başlamak her hal
de doğru olur. Biz Milletvekilleri her uğradığı
mız dairede bu israfil ve acıklı vaziyetleri görü
yor, konuşuyoruz ama bu yalnız kâğıt üzerinde 
kalıyor. Ben tahmin ediyorum ki, Sayın Hasan 
Saka artık bu gibi işlere son vermeye karar ver
miş ve azmetmiştir. 

Sonra arkadaşlar; kırtasiye isi kırtasiye biz
de beili başlı esaslı vekâletlerde çok titizlikle 
üzerinde durulan bir konudur. Hattâ ben Dâhi
liye Vekâletinde zarfların tersi çevrilerek kul
lanıldığın.] ve İm* kaymakama senede 8 - 9 lira 
kırtasiye verildiğini bilirim. Fakat onun yanın
da herhangi bir vekâletin bir müdürlüğünde 
hiç olmazsa 200 liralık kırtasiyenin hiç düşü
nülmeden sarf edildiğini de gördüm. Binaenaleyh 
bendeniz aydınlatma masraflariyle bu mefruşat 
masraflarının bu seneki bütçeden kaldırılması
nın çok muvafık olacağı kanaatına varmış bu
lunuyorum. Her sene 20 bin Jira 30 bin lira, 
40 bin lira bir dairenin mefruşatı ile yine a3rnı 
miktara yakın aydınlatma masrafı varelır. 

Sonra bir de telefon masrafı var. Dairelerin 
kimisinde 40 000, kiminde 50, kiminde 60 bin 
liradır. Filvaki bu para kendi müesseselerimize 
ödeniyor. Fakat Devletin kendi parası olarak 
bütçesinden çıkıyor ve bu bütçeyi kabartıyor. 
Kabarınca da millet bizi muaheze etmek hakkı
nı kazanıyor. Onun için bu telefon işini de tah

dit etmek lâzımdır. Meselâ her dairenin mu
ayyen bir yerinde bir umumi telefon konularak 
konuşmanın resmî işlere hasrının temini hatı-
re gelebilir. Arkadaşlar, evleriyle hattâ şehir 
hariciyle dahi konuşan birçok memurlarımızın 
mevcudiyetini söylemek benim için bir barçtur. 
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Sonra arkadaşlar, seferberlik müdürlükleri 

işinin (L) cetveline al inin v. olduğunu gördüm; 
arkadaşlar hepimi/ biliriz ki, zamanımızda es
ki zaman harbleri usulü yoktur. Eskiden iki 
ordu hudutlarda karşılaşır, zaman zaman iler-
liyen ordu geriliyen ordunun yerini alır ve bu 
suretle asıl memleket tedricen harb sahası ha
line gelirdi Fakat şimdi bunun aksidir. Bugün 
Amerika'dan kalkan bir ordu beş altı saat son
ra Ankra'ya gelir, iner ve burada faaliyete 
baslar. .Bu, seferberlik müdürleri yalnız ve yal
nız kendi dairelerinde mevcut olan memurla
rın tecilleri vazifesiyle tavzif edilmiş değildir. 
Arkadaşlar, bütün bir milletin, bütün bir mem
leketin harbi demek olan bir harbde hiç şüphe 
yoktur ki, memleketin bütün branşlarının aynı-
zanîanda seferber edilmesi, aynı zamanda işe 
başlatılması, lâzımdır. Düşman, filoları, ekmek, 
elektrik fabrikalarım, barajları yıkarsa burada 
faaliyeti- geçecek olan Ziraat ve diğer Vekâ

letlerin seferberlik müdürlükleri olmazsa bu vazi
feleri kim yapar? Bunlar (îenelkurmay Baş
kanlığının emriyle teşekkül, etmiş ve Genel 
Kurmayın bir milletin seferberliği için lâzımo-
lan elemanları olarak tâyin ve tesbit edilmiştir. 
( D cetveline alınmış olan seferberlik müdürleri
nin tekrar işlerine devamları halinde memleke
tin topyekıın harbe göre seferberlik hazırlıkla
rının hazar zamanında yapılmasını temin etmiş-
Binaenaleyh (1J) cetveline alınmak, lağvedilmek 
demek değildir, icabında tekrar ihdas edilmesi 
mümkündür. Binaenaleyh (L) cetveline alman 
bu teşkilâtın tekrar tavzif edilmesini teklif 
ediyorum. 

Arkadaşlar; hayatı, ucuzlatmak mevzuu he
pimizin hoşuna, giden bir iştir. Fakat, benim 
kendi kanaatıma göre bu işi evvelâ hükümet 
yapmalıdır. Yani devletçilik sistemine mutlak 
olarak yapışmış olan hükümettir. Meselâ bütün 
Bakanlıklar kendi ellerinde mevcut olan me-
vad ve malzemeyi memleketin bünyesine uy
gun bir şekilde ucuzlatarak ortaya atacak olur
larsa hiç şüphesiz ki, hayat kendi kendine ucuz
lar. Geçenlerde de söylediğim gibi on kuruşluk 
bir kiremit için Ulaştırma Bakanlığı Devlet 
Demiryolları 20 kuruş kira alırsa tabiî memle
kette ucuzluk olmaz. 

2 - 2,5 liraya olan çimento Adana'ya 5,5 lira
ya malolursa ve yine Bakanlıkların hatası ola
rak karaborsaya intikal ederse ve bu suretle on 
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liraya satılırsa bu memlekette hayat ucuzluğu
nu düşünmek hayali muhal ulur. Bu memleke
tin şiddetle ihtiyacı olan bir nokta daha vardır 
ki, oda bugün elinden bütün varını yoğunu al
dığımız köylülerin giyim işidir onların en elemli 
ve ıstıraplı hallerine çare bulmak büyük meclisin 
vazifesidir. Elindeki mevadı ucuzlatmakla bu
na ilk çareyi aramaya başlamalıdır. Hükümet 
bugün köylüye hiç. olmazsa senede bir çama
şırlık veremiyoruz. Hasan Saka Hükümetinden 
rica ediyorum, eskiden benim de muarız kaldı
ğım perakende satışa Hükümet yeniden başla
malıdır. Günkü başka türlü bu iş düzenlenmi
yor. Köylünün eline bir metre kumaş geçmiyor. 
Vagonlarla geliyor, arabalara yükletiliyor, on
dan sonra ortada yok, nereye gittiği belli değil. 
Perakende tevziatı hükümet kendi eliyle yapar
sa daha düzgün olacağına hemen hemen bütün 
arkadaşlar kanaat getirmiş bulunuyorlar zanne
derim. 

Sonra arkadaşlar; Türkiye'de üç kısım 
emekli vardır. Bir kısmı çok az maaşla tekaüde 
sevkedilmiş insanlardır. Bir kısmı bunlardan 
biraz daha fazla maaş alanlar, üçüncüsü de 1683 
sayılı Kanunla muamele görenlerdir. Buna göre 
bir yüzbaşının her üç vaziyette aldığı maaşlar 
5, 10, ve 100 liradır. 

Sayın Maliye Bakanı memurlara zam yapar
ken emeklilere de 14 milyonluk bir zam yapmış
lardı. Bu zam % 30 tuttuğu halde tekaütlere, 
3rine Maliye Bakımını ağziyle ifade edeceğim, 
ancak % 6,5 zam yapılmıştır. Bendeniz bu 
emekli işleriyle meşgul olduğum için bilirim ve 
arzetmek isterim ki, bu memlekete hayatlarını 
feda ederek bir sürü yavru bırakmış insanlar, 
yine bir kısım hayatlarını feda etmek isterken 
ölememiş, sakat kalmış insanlar bir de bunlar
dan başka hayatlarını feda etmek isterken nasıl
sa sağlam kalmış ve fakat yaşları dolayısiyle 
veyahut suveri saire ile işten çekilmiş bulunan 
emekliler vardır. Bu insanlar, bizden, biz Mil
letvekillerinden yardım ve merhamet istiyor
lar. Ben de Maliye Vekilinden ve Sayın Ha
san Saka Hükümetinden rica ediyorum ve di
yorum ki, geçen sene memurlara yapılan zam
dan tekaüt ve emeklilere zam yüzde altı buçuk 
olduğuna göre yekûnu 14 milyon lira değil, an
cak 2 milyon eder. Onun için Maliye Vekilin
den tekrar rica ediyorum geriye kalan 8 mil-
vondaıı 2 milvon lirasını da lütfetsin, şu bütee-
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ye koysun da enaz maaş alan, iki lira, üç lira ı 
maaş alan bu zavallı insanlara birer zam yapıl
sın. Yaptığım hesaba göre bu iki milyon lira 
da verildiği takdirde bir yüzbaşı eski, yeni ve 
son kanuna göre maaş aldığı takdirde hepsi ay
nı seviyeye gelmiş olacaktır. Onun için Maliye 
Vekili bu iki milyon lirayı da esirgemesin. Biz 
de bu şekilde tekaütlerin hepsinin maaşını bir
leştirmiş olacağız. Kendilerinin vait buyur
dukları yeni kanun geldiği zaman, o yeni k-
nıınla yapılacak zammı da hepsine seyyanen ek- j 
lenmiş olur ki, hepsini hem sevindirir ve hem I 
de memlekete hizmet edenlerin kıymetini takdir 
etmiş oluruz. Bu sayede biz de millet ve mem
lekete böyle hizmet edenlere yaptığımız bu yar
dımla yüzü ak olarak çıkmış oluruz. 

Sonra bir arkadaşımız Savarona yatından 
bahsetti. Savarona yatı arkadaşlar dünyada 
emsali olmıyan ve hiçbir devlette bulunmıyan j 
nadide bir metadır. Hiç şüphe yok ki, bizim I 
gibi fakir bir millet bunu idarede zorluk çeker. 
Bendeniz düşündüm, taşındım kendimce şöyle 
bir çare buldum. Devlet buna senede 600 bin 
lira vererek idare edemez. Bu masraftan tasar
ruf etmek imkânı mevcut olduğunu bendeniz şu 
şekilde, buldum. Bunu, Donanmaya verelim. 
içerisinde kaptan olarak, zabit ve mürettebat ola- | 
rak nefer bulunur ve bu ordunun elinde bulun
makla icabederse yine biz bundan icabettiği şe
kilde istifade ederiz. 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Yine I 
bu para gider. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — On
ların parasını zaten biz veriyoruz. 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Sunu 
posta vapuru yapsana. 

SİNAN TEKELÎOÖLU (Devamla) — Pos
ta vapuru yapmaktan korkarım. Yine bir nok- I 
taya temas etmeden geçemiyorum. 

Yüz küsur milyon lira bütçe açığı vardır. 
Demin bir arkadaşım söyledi, harice yarım milyar 
kilo zahire çıkarmışız. Bu yarım milyar kilo 
zahireyi Hükümet, vasıtalarla çıkarmış. Bu 
suretle arada kazanacak insanlar bırakıyoruz. 
Hesabediyorum, beher tonuna yarım lira kâr 
koydum, 250 milyon lira ediyor ki, şayet bu 
zahireyi, Hükümetimizin Avrupa'da Amerika'
da, sumda ve burada birçok ticaret müessese
leri vardır, sefaretleri vardır, o vasıtalarla 
yapsaydı, bu para Hükümde kalsaydı 50 mil-
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yonuntı bu işlere sarfetseydik, iki yüz milyon 
lirası kalırdı ki, bütçenin muvazenesini temin 
ederdi. (Yanlış hesap sesleri.) Netice itibariy
le herhalde sene besene, günbe gün ileriye doğ
ru gittiğimiz demokratik hayatımızın inkişafını 
görmekle bahtiyarız. Ben şuna kaniim ki, Sa
yın Hasan Saka bu sene yapmış olduğu bütçede 
hiçbir Vekâlete sene içinde yeniden bir munzam 
tahsisat istemiyecektir. Kendilerine muvaffa
kiyet temenni ederek sözlerime son veriyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Esen. 
ALİ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkada

şım; Demokrat Partinin Sözcüsü Adnan Mende
res'in hesabına burada söylediği sözler ciddî ve 
nezih ve aynı zamanda Demokrat Partiyi mem
lekette geliştirecek ve refaha eriştirecek bir 
zihniyet açıklığı bulunduğundan dolayı teşekkür 
ederim. (Bravo sesleri). Bu maruzata işaret et
tikten sonra asıl konuya geçiyorum. 

Arkadaşlar; şunu bütün kanaatimle arzet-
mek isterini ki, iki yıldır huzurunuza gelen büt
çe gayet güzel isabetli, ve tamamen teknik esas
lara dayanmış ve teknik elemanlar tarafından 
tanzim edilmiş ve geçen senelerin bütçelerini 
Adnan Bey arkadaşımız çok yakından bilirler. 
17 senedir bu Mecliste bulunmaktadır. Ona na
zaran bu üstünlüğü kendileri de kalben tasdik 
ettikleri halde politik olarak konuşmuşlardır. 

Şimdi arkadaşlar; vâki tenkitlere birer birer 
cevap vermek isterim. (Gürültüler). Tabiî bu da 
benim bir partici olmak sıfatiyle vazifemdir. 

Arkadaşlarım Savunma Bakanlığı için ge
çen sene bütçesine 350 milyon lira tahsisat, ko
nulmuştu. Bu sene ekleme tasarılariyle iki de
fada 1.69 milyon lira bu tahsisata ilâve edilmiş
tir, Bunu takdir edersiniz ki, fevkalâde savun
ma için lâzım gelen miktarı kestirmek mümkün 
değildir. Haricî siyasetin ne şekil alacağı tâyin 
edilmeden buna tahmini bir para koymak müm
kün değildir. Bunun mümkün olmadığını hepi
mizin takdir etmckliğimiz lâzımgelir. Bunu bu 
şekilde yapmaktan başka ne suretle hareket 
edilebilir. Bu, 169 milyon lira memleketi koru
mak için bu bütçeye konmuştur. Bakiye kalan 
70 milyon lira ise, aktarma ve sair sebeplerden 
ileri gelmiştir. Bu da bir ihtiyaçtır. Bunu ya
pan arkadaşlar Cumhuriyet idaresinde rubu 
asır tecrübe görmüş insanlardır. Bunlar tasar
rufun ne demek olduğunu pekâlâ bilirler. 
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Gelir Vergisi; bu vergi adaleti temin edecek I 

mükemmel bir vergidir. Gerçi ilk tatbik za
manlarda bazı aksaklıklar olacaktır. Fakat bu 
da zamanla düzelir bir keyfiyettir. Kimisinden 
beş, kimisinden 15 alınmıyacak, servetine göre 
alınacaktır. Binaenaleyh bu, vergilerimizde bir 
reformdur. Bu, bütün modern devletlerde tat
bik edilen bir vergi usulüdür. Memleketimiz 
için de ilerisi için çok hayırlı olacaktır. Arka
daşlar müsterih olsunlar, bu memleket çocuk
ları bunu takdir edeceklerdir, işliyeceklerdir, 
bunda hepimizin iştirakimiz vardır, müsterih 
olsunlar. 

Arkadaşlar; dediler ki, 1948 bütçe tasarısın
da Sıhhiye, Tarım, Bayındırlık Bakanlıklarına 
geniş tahsisat ayrılmamıştır. 

Arkadaşlar; Millî Savunma bütçesinin % 
44 ünü ayırırsak diğer bakanlıklara ne verebili
riz? Millî Savunmaya % 44 ayırmak zaruretinde-
yiz. Memleket birliğini korumak hariçten gele
cek tecavüzü menetmek, sulhu muhafaza etmek 
için konulmuş bir paradır. Bunu sulhu korumakla 
da müttefikimize emniyet bahşetmişizdir. Bu 
yüzden müttefikimiz 100 milyon dolar para 
ayırmıştır. Bu bizim kara gözümüz için değildir. 
Sulhu korumak için yaptığımız hizmet içindir. 

Yapılan tenkitler realiteye uygun olarak 
yapılmalıdır. 

Arkadaşlar; hayat pahalılığından bahsedildi. 
v e aynı zamanda Maliye Bakanı da endeksle
re dayanarak hayat pahalılığının neticelerini ı 
bildirdi, hakikaten geçen yıla nispetle bizde ha-
vat pahalılığı giyimde % 11, yiyimde %9,5 fark 
etmiştir. Bunun için Amerika'yı ve diğer 15 
memleketi misal gösterdiler. Oralarda dargelir-
li bizden fazladır. 

Arkadaşlar bizde geçim darlığı ancak bir sı
nıf halk ile 15 dereceye kadar olan memur sı
nıfı arasındadır. Şuraya çıkın bir bakın, bir 
kunduracı günde 5 - 7,5 lira kazanıp, hayata in
tibak etmiştir. İstanbul'da da öyledir. Mina
reye çıkıp heyeti umumiyenin manzarasına bir 
bakın, hepsinin giyimi düzgündür ve bunlar hn 
suretle bugünkü demokratik hayata intibah 
etmişlerdir. Bunun misaliı 1939 yılma naza
ran daha farklıdır ve böyle olduğunu kabul et
mek lâzımdır. 

Arkadaşlar, tasarrufa gitmek için memur kad
rosuna iliştiler. Memur kadrosuna Hükümet de 
el koymuştur, münhal yerlere hükümşt memur I 
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tâyin etmiyor. Fakat memurları alelıtlak çıka
ramıyor da. Çünkü bu idareyi, bu Devleti yü-
-ütecek, Demokrasiyi işletecek münever mem«r 
elemanıdır. Bunu da düşünmek lâzımdır. Me
murları da tasarruf için işten çıkarırsak kimin
le tutunacağız? Bunu bu şekilde düşünmek lâ
zımdır. j 

Evet, hükümet için de kolay, yarısını atarım, 
Bütçeyi kısarım... Fakat bu böyle değildir. Bi
zim bünyemiz buna müsait değildir. Biz Şark 
Milleti bunu yapamayız. Bunu söyliyen ark. 
daş, Hakkı Gedik de görse böyle düşünür ve 
kendisi iş başında olsa böyle yapar. (Sağdan 
alkışlar.) 

Arkadaşlar; otomobillerden bahsedildi ve 
Hükümetten birçok sualler soruldu, fakat bu iş 
okadar izam edilecek bir mesele değildir. Söy
ledikleri gibi 14 - 15 milyonluk para değildir. 
Nihayet olsa olsa üç dört milyonluk bir iştir. 
Anlaşıldı mı? Esasen bunun için yeni bir kanun 
geliyor. Bunu Hükümet düşünmüş ve teklif et
miştir. 

Bir de Adnan Menderes arkadaşımız sanat 
mekteplerinden bahsetti. Hakikati halde bu 
mektepler memleket çocuklarını sanata alıştır
mak için kurulmuştur. Buradan yetişenler 
Devlet kapısına muhtaç olmadan kendi dernek
leriyle geçim yolunu bulacaklardır. Binaen
aleyh bu okulların memlekete olan faydası çok 
büyüktür. 

Arkadaşlar; ikide bir orman işini ele alıyor
lar. Ormanın misafirhanesi varmış, bilmem ney
miş. Bu, üç sene evvel yapılmış bir iştir, bu se-
neki bütçe ile bunun ne alâkası vardır? Açık söy
lemek lâzımgelirse. Arzettiğim gibi bunlar üç se
ne evvel yapılmıştır. (Gülüşmeler). 

Sonra Meclis binası; bu mesele Mecliste mü-
kerreren konuşuldu. Hem bugün yapılmış, gi
rişilmiş bir iş de değildir. Atatürk zamanında 
hazırlanmıştır, hepimiz bunun hürmetkarıyız, 
Celâl-Bayar'in da ilişikli olduğu bir iştir. Oza-
man başlanmıştır, araya harb girmiştir, malzeme 
pahalılanmıştır, onun için şimdiye kadar kalmış
tır. Bunda Hükümetin ne kusuru vardır? Sonra 
bunu ikide bir buraya getirmekte ne lüzum ve 
mâna vardır? 

Arkadaşlar; Yedat Dicleli .arkadaşımızın bir 
sözüne de cevap \ ereceğim. Ankara Şehrine yapı
lan yardımdan bahsettiler. 
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Arkadaşlar; Ankara bir Başkent ve aynı za

manda bu memleket, Atatürk geldiği vakitte Türk 
Hükümetine makar olacak bu yeri şenlendirmek, 
modern bir memleket yapmak için buraya parlak 
bir şekilde çehre vermek mecburiyetini duydu. Bu 
şekilde karar verilmişti. Binaenaleyh bunun üze
rinde söz söylemek Atatürk'ün ruhunu rencide 
etmek demektir. Cumhuriyet idaresine intibak 
eden bir arkadaşın bugibi şeylerden u/ak kalma
sı lâzımdır. 

Bir de yol meselesinden bahsedildi. Yol Kanu
nu gelecektir. 

Şimdi arkadaşlar, çok hürmet ettiğim Gene
ral Naci Tınaz burada Hükümetin aksaklığından 
bahsettiler. Kendileri de evvelce idareye girmiş
ler, vazife almışlar ve bittabi bu aksaklığı gör
müşlerdir. Kendilerinin de bu aksaklığı tashih 
etmesi lâzımgclirdi. Niçin yapmadılar? Asker
liği temiz geçmiştir. Gerek General Naci Tınaz 
gerek Ali Rıza Artunkal ile görüştüm ve askerî 
dairelerin biraz üvey evlât vaziyetinde olduğun
da ve bunlar hakkında düşündüklerimi söyledim. 
Buna karşı Erkânı Harbiyei Umumiye müsaade 
etmiyor dediler, hâlâ bu aksaklık devam ediyor. 
Münir Beye, buradan söylemeye lüzum görmem, 
gidip rica edeceğim, yapılacak birçok işler vardır. 

Şark vilâyetinin bir Milletvekili olmak ha
sebiyle oraya ait bir iki şeye temas etmeden 
inmiyeceğim. On yıldır seçim yerime gidiyorum, 
Cumhuriyet Hükümetinin bu havalide göster
diği en büyük varlık asayişsizliği bertaraf et
mesidir. Bu suretle o civar halkını rahat ve 
huzura kavuşturmuştur. Hırsızlık kalmamış gi
bidir. Yalnız bu havaliden müfettişliklerin kal
dırılması hatadır. Sonra îskân Kanunu çıkar
makla bazı fesatçı adamlar buralara sızmışlar 
ve girmişlerdir. Şimalimizde bir Devletin bu 
hususta bazı şeni düşünce ve teşkilâtları vardır. 
Bunu önliyecek Hükümetin bir organının ora
da bulunması lâzımdır. Ve ihtiyaç vardır. Bil
hassa Şark vilâyetlerimiz için bunu Hükümet
ten istemekteyim. 

Arkadaşlar; bir de mesleğime ait kısımlar
dan behsettiler; (Hangisi sesleri) . 

Arkadaşlar; Atatürk ve onu takiben gelen 
İnönü asayişin temininden sonra iki meseleyi 
ele aldılar. Birisi, yeyim, birisi giyim mesele
sidir. 

Giyim meselesinde Merinos koyununu bu 
memlekette yetiştirmek gözönünde tutulmuştur. 

Bu koyunun menşei Milas olduğu söylenir. Fa
kat kati kanaatim yoktur. Tarık zamanında 
Araplar İspanya'ya gittiği zaman bu havaliden 
geçtiğine kati kanaatim vardır, bunun yurdu 
halen ispanya olarak tanınmaktadır. Merinos 
bir kültür hayvanı olarak tanınmıştır. İspanya'
dan, Almanya'ya, Avusturya ve Fransa'nın bir 
kısmına yayılmıştır. Fakat hayvan nebat gibi 
değildir. Nebatı aşılarsanız, ıslah edersiniz. Fa
kat hayvan yetiştirmek hayat yetiştirmek buna 
benzemez. Bazı nebatlar da her yerde yetiş
mez. 

Meselâ bizim Aydın'm incirini, üzümünü 
Amerika'da yetiştirmek kabil değildir. Bu top
rak meselesidir. Ben bunun müşkül olduğuna 
kaniim. O vakit müfettişin bunu yürütmek için 
bazı raporlarım da vardır. Lâkin bu memleketin 
kuvveti, enerjisi aynizamanda bu işte veteri
ner arkadaşların ve Hükümetin de yardımı ile 
başarılmıştır. Demek ki, giyim için ilk evvel 
bu hayvanların yünlerine ihtiyaç vardır. 

Şimdi 400 bin tane olmuştur dedi. Bunlar 
kültür hayvanı olması itibariyle intani hasta
lıklara vücutları müsaittir. 

1930 senesinde Ziraat Enstitüleri kurul 
muştur. Memleketin kalkınması için, bu ko 
yunların yetişmesinde, tohumların ıslahında bü
yük faydası olmuştur. Buralara çok para sar-
fedilmiştir. 1933 te meydana gelmiştir. Arka
daşlardan çok rica ederim, gidip bu muazzam 
müesseseyi görsünler, 15 sene zarfında yap
mış oldukları işleri tetkik etsinler. Tohumları 
ıslah etmiştir, toprakları tetkik etmiştir. Ve 
aynizamanda tabiî ilimler sahasında çok iler
lemişlerdir. Bunları yakinen görsünler ne ya
pıldığını ve daha neler yapılacağını anlarlar. 
Rica ederim bu kürsüden söz söylemek için 
herhalde hakikata dayanmak zarureti vardır. 
(Alkışlar). 

1934 senesinde, tenkit ettikleri iktisadi ku
rumları Saym Celâl Bayar İktisadî Devlet Te
şekkülleri haline getirmiştir. Tenkit ettikleri 
Karabük o zaman kurulmuştur. Ve bu fabrika 
bu memlekete hizmet etmiştir. 

Arkadaşlar bir tek öküz nalı bir saban ucu 
bulamıyacak vaziyette idik. O müessese bun
ları vücuda getirdi açlığımızı izale etti. Onun 
için burada böyle söz söylememeli ahvali fev
kalâdeyi nazarı dikkata almalıdır. (Bravo ses
leri alkışlar). 
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FETHİ MAĞARA (Kastamonu) — Sayın 

arkadaşlarım; her sene Büteç Kanunu ile veya
hut müstakil bir tasarı ile mütaaddit ilçeler teş
kil ediyoruz. Fakat bu ilçelerin teşkiline karar 
verdikten sonra bunların kadroları senelerce 
ikmal edilmeden kalmaktadır. Ve bu teşkilâttan 
da köyler ilce mi oldu, elyevm bucak mıyız di
ye tâyinde mütchayyir bulunuyorlar. Bu ara
da Adalet Bakanlığı ilce teşkilâtı kurduğu za
man bir sulh yargıcı tâyin ediyor. Bu sulh yar
gıcı bir kısım dâvaları. rüyet ediyor, bunun ha
ricinde kalan dâvaları da yine eski bağlı bulun
duğu ilce mahkemesi görmektedir. Şu suretle; 
ilce halkı iki mahkemeye gitmek mecburiyetin
de kalıyor. Bu da kâfi gelmiyor; bağlı bulun-
duğ-u ilçede bir cürmümeşhut hâdisesi vuku-
buldıığu zaman bu sulh yargıcı bu tahkikata 
memur ediliyor, memur edilince de mahkeme
nin kapısını kapatıyor, gidip tahkikata başlıyor. 
Bu tahkikat • günlerce devam ediyor ve devam 
ettiği müddetçe de mahkeme günleri muayyen 
olan halk gelip mahkemede hâkimi bulamıyor, 
30 - 40 köylü bu sefer köylerine dönüyor, er
tesi gün tekrar geliyorlar, hâkim yine yok. 
üç dört gün aynı nakarat. Binaenaleyh, bu su
retle köye gelip gitmekten bizar kalıyorlar. 
Adalet Bakanlığı bu teşkilâtı kabul ettiği tak
dirde hâkimi münferitle idare edilen bu teşki
lâtı kursun, hâkimini, savcısını tâyin etsin ve 
bu halkı gelip gitmekten kurtarsın. Bunlar 
olmadığı takdirde bu ilçeleri boşuna kabul et-
miyelim. 

Bundan başka ilce kabul edildiği vakit bu 
işle Dahiliye Bakanlığı alâkadar olur ve Hü
kümet konağını yapar, işin esası budur. Oraya 
gelecek hâkim-, malmüdürü ve askerlik şubesi 
için birer daire lâzımdır. Memur oraya geli
yor, fakat Hükümet konağı olmadığı için otu
racak yer bulamıyor. Evvelâ bugibi eksiklik
ler tamamlansın ve ondan sonra ilce ihdas edil
sin. 

3116 sayılı bir Orman Kanunu kabul ettik. 
Bu kanunu kabul etmekle beraber orman içeri
sinde bulunan köylülerimizi ihmal ettik. Bu
nu kabul etmekle beraber köylülerimizin geçi
mini ne yapacağımızı araştırmadık. 

Yani köylülerin geçimi ne şekilde olacağı
nı, ormandan ne şekilde intifa edeceğini hiç-
kimse hesap etmemiş, üzerine almamıştır. 
Yalnız Kanunu çıkarıp köylüyü intifadan me-
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nettik. Buna mukabil bazı orman mmtakala-
rı civarı meyvacılığa müsait olduğu halde Ta
rım Bakanlığı bunu da nazarı dikkate alıp köy
lülerin meyvacılık yapıp geçinmeleri yoluna 
gidilmemiştir. 

Sonra bu köylerin bazı yerlerinde bilhas
sa Küre'de bir bakır madeni vardır. Bu ma
den üzerinde İktisat Vekâleti mühendisleri üç 
dört sene müddetle tetkikat yapmış, fakat şim
diye kadar hiçbir netice çıkmamıştır. Müra
caatımız üzerine de hiçbir cevap verilmemiştir. 
Yine bu civarda bulunan orman içerisinde ve 
Cide'de Pelit Ovası alanı vardır ki, burada bu
lunan kömür madeni için mütaaddit defalar 
müracaat edilmiş fakat hiçbir netice hâsıl ol
mamıştır. Evvelce burası Çercis Bey verese
sine ait imtiyazı Hükümet feshettiği için böyle 
kalmıştır. Binaenaleyh, bunun işletilmesine 
yol vermek sur.etiyle bu civar halkın geçimini 
temin etmek lâzımdır. Yoksa köylüyü böyle 
ortada bırakmak doğru değildir. Ben Hükü
metten rica ediyorum. Bunların etüdlerini bir
an evevl yaptırsın ve halkın geçimini temin et
meyi düşünsün. 

Bayındırlık Bakanlığı, İnebolu ve Ankara 
şosesinin tamir ve inşasını üzerine almıştı. Biz 
de bunu bu suretle biliyoruz. Fakat son yaptı
ğımız tahkikatta, Bayındırlık Bakanlığı; ben 
diyor, yalnız onarmasını yapacağım, köprüsü
nü vesairesini yapamam, İller yapsın. Arka
daşlar, zaten il bütçeleri malûm, kendisini ge-
çindiremiyor, memurlarının maaşlarını vere
miyor. Bu vaziyette köprüsünü vesairesini na
sıl yapar, yalnız onarmasını yapacakmış, böy
le sakat bir iş olur mu? 

Bayındırlık Bakanından rica ederim, bu 
işi ıslah etsin Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Hilmi Atlıoğlu. (Yok sesleri). 
İbrahim Soyer. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ar

kadaşlarım, bendeniz içinde çalıştığı Bütçe En
cümeninde, bütçenin derinliğine ve genişliğine 
nüfuz ederek huzurunuzda beyanatta bulunan, 
faydalı beyanatta bulunan Vedad Dicleli arka-
daşnnıza bu kürsüden teşekkür etmeyi bir borç 
biliyorum. Bilhassa üzerinde durduğu bazı iş
ler, meselâ Devlet inşaatının bir elde birleşti
rilmesi, emirerleri, devair ödenekleri, Devlet 
dairelerinde kadroların tanzimi gibi meseleler 
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hakikaten üzerinde durulacak mevzulardır. Yal
nız iki noktada-kendilerine iştirak etmiyorum. 
Birisi dergi işlerinin bir dairede birleştirilmesi 
ikincisi de; (Savarona) yatı meselesidir. Sava-
rotıa yatı Ebedî Şef Atatürkün yadigârı ve onu 
istihlâf eden Millî Şefimiz Aziz Cumhurbaşkanı
mız İnönü'nün emrinde bir vasıtadır. Ben Yük
sek Meclisin ve Hükümetin bu yadigârı muha
faza edici bir karara varmaktan başka birşey 
düşünmesine taraftar değilim. 

2. — Bütçede her Bakanlıkta 20 - 30 bin 
lira kadar telefon tahsisatı vardır. Bence bu 
tahsisatlar fazladır. Bu telefon işinde biraz lâu
balilik vardır, ti erci telefon asrî bir vasıtadır, 
herkes için bir ihtiyaçtır ama şimdilik bu dar 
bütçe içinde bunun Devlet dairelerince bira/. 
insaflı kullanılması taraftarıyım. Hükümetten 
ve Sayın Bakanlardan bu iş üzerinde önemli 
inceleme ve tasarruf yapmalarını rica ederim. 

o. — Bazı vilâyetlerin yapmakta oldukları 
yollarda halkın yol kenarlarında kırdığı taşlar 
uzun yıllar ihmal edilerek kullanılmamış ve te-
siratı havaiye ile heder olmuş bir haldedir. Bu da 
bazı idarelerin programsız çalışmalarından ileri 
gelmektedir. Mükellef halkın emeklerinin he
der olup gitmemesi için, vilâyetlerin yaptıkla »'i 
yol işlerinin bir programa bağlanarak intizam 
içinde yapılmasının ilgili Bakanlar tarafından 
temin buyrulmasını rica ediyorum. 

4. — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 647 -
652 nci bölümlerinde yol, yapı ve sürekli onar
ma işleri vardır. Bu yollar arasında biz iki se-
nedenberi (Adana - Ulukışla - Kırşehir - An
kara) yolunun; (Ulukışla - Niğde - Kırşehir) 
kısmının Devlet yolları arasına alınmasını bir
kaç kere ilgili makamlardan rica ettik. Bu 
yol umumi yollardan olduğu için Devlet yolları 
arasına alınması lâzımgelir. Bunu kıymetli Ba
yındırlık Bakanımızdan tekrar istirham ediyo
rum. 

5. — Su işleri kısmında etüd tahsisatı var
dır. 

BAŞKAN — Bunu doğrudan doğruya Ba
yındırlık bahsinde konuşsanız. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Bütçenin umumu hakkında konuşuyorum. Bu 
otüdler ve hesaplar yapılırken (baraj) ve (ka
nal) inşaatının verimi, bir apartman gibi kısa 
yıllara taksim suretiyle ekonomik olup ol-
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ımyacağı neticesine varılıyor ve (burada ba-
raj yapılmasına imkân yoktur, ekonomik değil
dir) şeklinde cevap veriliyordu. Bundan son
raki yapılacak etüdlerde; bu verimin kısa yıl
lara değil, bu barajın asırlarca yahut yüz sene 
kadar dayanabileceğini hesaba katarak ve o 
mmtakada yaşıyan halkın zamanın icaplarına 
göre geçim şartları, yaşama hakları gözönüıw 
alınarak rapor ona göre tanzim edilmelidir. 

Bu memleketin kalkınmasında çok ehemini 
yetli olan su işine ait etüdlerin ilme ve bu esas
lara dayanmasının teminini kendi başarısın
dan, samimiyetinden emin olduğum Bayındırlık 
Bakanlığından istirham ediyorum, bizim Niğde'
de de daha evvel bir rapor yazılmış. Fakat bu ra
por ilmî ve fennî değildir. Buralarda su top
lanmasına imkân yoktur, diye bir rapor veril
miştir. Halbuki bu defa elimizde 20 - 30 sahife-
lik yeni bir rapor vardır. Bu raporda; memle
ketin 4 - 5 mıntakasında enerji istihsaline el
verişli ve muhtelif yerlerinde baraj yapmaya 
müsait suların mevcut olduğu ve yağmurlu gün
lerde, kış günlerinde çok su olduğu zamanlarda 
sular toplanarak memleketi İska edebilecek du
rumda olduğu belirtilmektedir. Sayın Bayındır
lık Bakanımıza arzetmiştim. Şimdi huzurunuzda 
tekrar istirham ediyorum, bu işi incelettirsinler. 

6. — Muhtelif vilâyetlerimizde kömür, kü
kürt ve saire gibi madenler vardır. Malûmdur-
ki ; memleketimiz fakirdir, halkımız bilhassa 
köylümüz 3 - 4 ay çalışır, sekiz ay yatarlar. Se
bebi işsizliktir, iş sahalarından uzaktadırlar. 
Binaenaleyh, bu madenlerin zengin olanlarını 
20 - 50 - 100 sene ne ise işletme imkânları olan
ların işletmeye açılması halk için çok faydalı 
olacaktır. Nitekim bizim Niğde'nin Kayseri 
yolu üzerinde bir (Dündarlı) Köyü vardır, ora
da işletmeye gayet elverişli bir (linyit) kömürü 
var. Ben Maden Arama İdaresine gittim, tetkik 
ettim. Bu kömür alınmış ve tahlil edilmiştir. 
Kalitesi gayet iyi imiş. Binaenaleyh ilgili baka
nımızdan ve Hükümetimizden rica ediyorum; 
btl kömürü işletmeye açarlarsa hem halk için 
bir çalışma sahası yaratılmış ve hem de o civa
rın kömür ihtiyacı temin edilmiş olur. 

7. — Her çeşit sınai tesisatın kurulmasında; 
yalnız iptidaî''maddelerin gÖzonüne alınması-de
ğil, fakir Anâd!6rıiya bu tesisatı, tevzi etmek su
retiyle az çok lier tarafın istifâde ettirifthesi lâ
zımgelir, bunu Hükümetimizden istirham edi-
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yorum. Yapılacak (Sınai tesisatı) bir yerde 
veya mahdut birkaç yerde teksif değil; muh
telif vilâyet veya mıntakalara tevzi suretiyle 
memleketin her tarafının istifadesine arzetmek 
daha muvafık olacağı kanaatindeyim. Hükü
metten ve ilgili bakandan bu önemli işte bu ha
yati noktanın gözönünde tutulmasını dilerim. 

8. — Geçen yıllarda bazı vilâyetlere verilen 
tezgâhlara iplik verilmemesi yüzünden bu tez
gâhların boş kaldığını ve istifade edemedikleri 
halk tarafından yapılan şikâyetlerden anlaşıldı. 
Bu sene iplik verilmesi neye mütevakkıfsa ilgili 
bakanımızın lütuflarmı ıica ediyorum, biraz 
çalışsınlar, halkın dar vaziyetini ıslah etsinler. 

9. — Sümerbank mallarının geçen seneki 
tevziatında, (başka yerlerden de dinledim) bil
hassa bizim Niğde'de çok yolsuzluk ve intizam
sızlık yapılmıştır. Bu hususun da tanzimini il
gili bakanımızdan istirham ediyorum. 

10. — Başka yerleri bilmiyorum, fakat bizim 
Niğde'de mektep inşaatı için toplanılan para
lar mukabilinde verilen kereste, toplanan para
ya mukabil midir, değil midir, yani az mı veril
miştir? Yoksa paralarını karşılıyacak miktar
da mı verilmiştir? Bunun hesabı köylüye, hal
ka, verilmemiştir, hesap istendiği zaman koğul-
muşlardır. Bunu ayrıca bazı bakanlarımıza şi
fahen de ar/ettim. Tekrar huzurunuzda istir
ham ediyorum. Bu işi incelettirsinler ve hal
kı ihkak etsinler 

11. — Bir de. Aksaray'da (Koçaş Çiftliği) 
vardır. Bunun yanında bir de mektep vardır. 
Bu tesis hakikaten güzel ve yerindedir. Yalnız 
bir nokta var. Burada 30 - 40 bin dönüm arazi' 
kısmen istimlâk edilerek alınmıştır. Fakat, İm 
istimlâk yapılırken etrafındaki köylülerin ve 
halkın durumu hiç gözönüne alınmamıştır. Bu
gün bu köyler topraksız kalmıştır. Orası bir 
mektep ve numune çiftliği halinde olduğuna gö
re ; bu arazinin okadar geniş tutulmasına esasen 
lüzum yoktur.. Bu arazinin fazlası halka dağı
tılmalı hattâ fazlasiyle verilmelidir. 

12. — Bazı vilâyetlerde hususi idareler âde
ta iflâs etmiş bir durumdadır. Bunlar bugün 
maaşları bile tediye edememektedirler. Kaldı 
ki, bunların bazılarının hastaneleri de vardır. 
Bu (hastaneler, gajfîh az y a t a n d ı r . Fazla olarak 
hususa idareler^,bu dar duj^u^au da bunları ça-
lışamfljp bir halş; getirmektedir,. Onun için Sa
yın Sjrtıhiye Bakanımızdan, bu hastanelerin bi-
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ran evvel idarei umumiyeye alınması neye müte
vakkıf ise, temin buyurmalarını rica ediyorum. 

13. — Arkadaşlar; tahsildarların çokluğu 
halkı işgal ve izaç etmektedir. Belediye tahsil
darı, Hususi idare tahsildarı, Maliye tahsil
darı. Bunların herbiri, tahsil miatları da ayrı 
ayrı olduğuna göre hesabedersek, her ay içe
risinde her şahs"a muhtelif tahsildarlar gider. 
Onları işlerinden alıkoyarlar veya para olmadığı 
zaman da isterler, gelip giderler. Hâsılı hal
kın bundan biraz yılıntıları vardır. 

Maliye Bakanımızdan rica ediyorum, hiç ol
mazsa Hususi idare ile Umumi Bütçeye taallûk 
eden varidatın tahsildarlarının tevhidi imkânı 
varsa yapsınlar. Bunu, halka kolaylık bakımın
dan lütfetmelerini rica ediyorum. 

Arkadaşlar son söz olarak: Bu bütçenin is
tikbalde daha iyi tanzimine esas, memleket ve 
millet için kutlu ve hükümet için başarılı olma
sını diler saygılarımla hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Silivrili? 
AHMET KEMAL SİLİVRÎLl (istanbul) — 

Yalnız yemek sofrasında çok bekliyen adamın 
iştihası kaçtığı gibi "ben de sabahtanberi bek-
leye bekleye söz söylemek iştiham kaçtı. Tatlı 
konuşmazsam affmızı rica ederim.. 

Bütçe müzakerelerinin umumu hakkında söz 
söylemek mi, yoksa çok söz söylemek müsaba
kasında mıyız? önüne gelen ben fazla konu
şacağım, ben daha fazla konuşacağım diye saat
lerce konuştular. (Alkışlar gülüşmeler) Şu hal
de ben de bu müsabakaya iştirak edip biraz faz
la konuşacağım. (Olmadı sesleri) 

Sayın arkadaşlar, Partim namına Adnan 
Menderes arkadaşım görüştüler. Ben şahsım na
mına görüşeceğim. Eğer bir tek söz dahi hilafı 
hakikat görüşürsem şahsıma mukabele ediniz. 
Yalnız gürültüsüz olmasını şimdiden rica ede
rim. 

Meclisimizin vazifelerinden en mühimi olan 
ve Türk Milletinin rahat ve huzura kavuşması 
ve iktisadi vaziyetlerini düzeltecek olan Büt
çe müzakereleridir, işte bugün buna başlamış 
bulunuyoruz. Hepinize hayırlı başarılar dilerim. 

Arkadaşlar, 1948 senesi bütçesinde âzami ta
sarruflara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Mil
letimiz bizden bunu bekliyor. Zira veremiyecek 
dereceye gelmiştir. Çünkü orman içerisinde otu
ranlar orman kesemez hayvan yetiştirenler hay-
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vanını, sürüsünü satamaz. Sütlerinden peynir, 
kaşar ve gravyera yapan müstahsil lar ve ima
lâtçılar mallarını serbest satamazlar hayvan 
sahipleri ve süt işleri müstahsilinin ve imalâtçı
ları müteaddit defalar heyetler halinde gelip 
dertlerini anlatacak makam bulamazlar. Niha
yet bulsalar dahi bu avutma siyaseti şöyle yap, 
böyle yap deyip baştan savulurlar. Güya ih
racat yaptırmamak ile ucuzluk temin edecekler. 
Ben işin esasını biliyorum. Üç. ay sonra yalnız 
kaşar olarak 6 milyon liralık mal denize atıl
mağa mahkûmdur. Fakat bu zarar yine müstah
silin zararmadır. Cünki, süt işleri imalâtçıları 
müstahsıla avans para verirler. Satışlara göre 
de müstahsıla para verirler. Bu sene sermaye
sinin % 60 lirasını kaybeden imalâtçı .1947 se
nesinde meselâ, 35 - 40 kuruş arasında süt bedeli 
verdi ise bu sene yani önümüzdeki sene ayni 
müstahsıla 15 - 20 kuruş verecektir. Neticede 
yine köylü müstahsil büyük zararlar görecek
tir. işte bu suretle ucuzluk yaratacağım diyen 
az görüşlüler bu millete gelecek sene- kaşarın 
kilosunu 10 liraya yedireceklerdir, sizi şimdi
den temin ederim. İşte bu yüzden milyonlarca 
zarar gören bu millet ya ağır vergileri vere
mezler. Hesap yok, kitap yok yalnız kötü bir 
zihniyet. Bir iki kişinin i'ikri, memleketi altüst 
eder felâkete götürür. Aklı erenler söyliye-
mez. Söyliyen olabilirse de dinlenmez. Halimiz 
ne olacak bilmem. Allah bu milletin yardımcısı 
olsun. 

Arkadaşlar; ben arkadaşınız bir buçuk senedir 
aranzda bulunuyorum. Son aylarda Meclis müza
kereleri milletin her iki taraftan tenkitli ve mü
nakaşalı olarak yapıldığını artık tek parti sis
teminin yavaş yavaş kalktığı yoluna gidildiğine 
kani bulunuyorum ve bu sistemin tamamen 
kaldırılacak bütçe müzakerelerinde her arka
daş hiçbir hisse kapılmıyarak elini vicdanına 
kor, âdil bir ruhla numsifane düşünerek bütçe 
müzakerelerini tetkik ederek kararlar vermeni
zi hepinizden temenni ediyorum. 

Şimdi esasa geçiyorum. Sayın arkadaşlar; 
milletimize yaptığımız ve yapacağımız menfa
atler ne olabilir? Arazi vergisinin bir misli zam 
tasarısının komisyona iadesi. Köylü küçük 
arazi sahiplerini dokuz milyon lira vermekten 
kurtarmıştır. Bu çok isabetli bir karar.olmuş
tur. Çünkü yedi senedenberi en ağır vergiyi 
veren köylü zürraıdır. Bu karardan dolayı gez-
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diğim köylerde halktan Millet Meclisine kar
şı teşekkürden başka hiçbir şey duymadım. 

Bugün yapacağımız menfaatlere gelince: 
1. — Kadrolarda mevcut ve fuzuli ve mem

lekete zarardan başka hiçbir şey temin etmiyen 
teşekküllerdir. Elhamdülillah bunların ikisin
den kurtulduk. Birisi umumi müfettişlikler teş
kilâtı. Diğeri de yedi sene devam eden sıkı
yönetim teşkilâtı. Bunların lâğvi dolayısiyle de 
vatandaş senevi 0 - 7 milyon lira vermekten 
kurtulmuştur. Fakat milletin başındaki bu dert
ler bir iki değil pek çoktur. Bir kaç tanesini 
arzedeyim. Millî Korunma Mahkemeleri. Bu 
muazzam teşkilâtın neye faydası olmuştur? Bir 
kaç defa yukardan aşağı suiistimal membaı ha
line gelen Toprak Mahsulleri Ofisinin faydası 
nedir? Çiftçinin malının fiyatını tahdit 
etmek şartiyle elinden ucuza alıp bir 
misli fazla fiyatla satmak suretiyle bel
ki 15 - 20 milyon lira ticaret temin edi
yorsa da zürraa lâakal senede 300 milyon 
zarar çektiriyor. Maatteessüf yanan muazzam 
o büyük depolar, yüz binlerce ton çürüyen hu
bubat, milyonlarla verilen maaş işte bunlar 
hep ziraat yapanların cebinden çıkıyor. Bunun 
teşkilindeki maksat nedir? Halihazır senelerde 
üç büyük şehir halkının bugün ekmek yemesi 
için değilmi? Köylü çiftçisinin bu şehirlerin 
halkını bugün ekmek yedirmeğe taahhüdü mü 
var? Hayır! Köylüyü düşünen varıru? Sümerbank 
bile hariçten mubayaa ettiği mallarda yüzde 
altmış ticaret koyup köylüye öyle satıyor. Hu
lâsa köylünün başında büyük bir dert olan bu 
Toprak Mahsulleri Ofisini ortadan kaldırıp 
köylüyü yüz milyonlarca lira zarardan kurtar
mamız lâzımdır. 

(lel el im fuzuli masraflara; bu da, bizim 
bütçemizde üç kısmıdır. Birincisi; bizde ma
atteessüf işe adam -aramak yerine, adama iş 

, aramak siyaseti vardır. Size bir misal söyli-
yeyim. Ankara Polis Enstitüsünde iki yüz 
kadar öğrenciye karşı 58 öğretmen varmış. 
Haydi bunların on tanesini kaimi edelim. Ka
lan 48 tanesi kimlerdir? Arkadaşlar, bil ir
mişiniz? Diğer dairelerde 80 - 100 lira maaşı 
aslisi olan zevatı mültemesedir. Bunlar ma
atteessüf birer tavsiye kartiyle buraya yerleş
mişler, vazifeleri aybaşında bordrolarını dol
durup paralarını almak. Başka zamanlarda 
mektebe uğramazlar. Birçok kadrolar da böyle-
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dir. Dairelerin tatil saatlerinde çıkanlara ba
kınca insan kendisini kız lisesinin önünde zan
nediyor. Çünkü bir memura mütaaddit daktilo, 
bunların da çoğunun vazifesi dantel yapmak, 
kazak örmektir. Bunları tasfiye etmek zama
nı çoktan gelmiş, geçmiştir. 

ikinci kısım; şahane yaşamak için kadro 
haricinde mubayaa edilen lüks otomobiller ve 
mefruşat fasılan ki, bunlar akıllara hayret vere
cek fuzuli masraflardır. Ve senede bu millete 6-7 
milyon liraya baliğ oluyor. Bütçeyi gözden ge
çirirken Maliye Bakanlığı bütçesinde Bakanlı
ğa 15 bin, iller için de 300 bin lira mefruşat 
faslı var. Bu hesaba göre bütün Bakanlıklar 
Başvekâlet ve ona bağlı olan beş altı büyük 
teşekkül dahi hesap edilirse, senevi 6 milyon li
ralık mefruşat faslı vardır. Bunlar bugüne 
kadar nerelerde oturuyorsa bir iki sene daha 
aynı suretle oturup iş görseler bu milleti her 
sene 6 - 7 milyon lira vermekten kurtarırlarsa 
acaba günaha mı girerler? Yoksa şereflerine 
halel mi gelir? 

3. — Lüzumu olmıyan veyahut ileride ya
pılması mümkün olan inşaat, hele bu kısım bu 
milletin mezarı olmuştur. Hâlâ da devam edi
yor. Hulâsa arkadaşlar, milletin dâvası bit
mez, tükenmez bir hale gelmiştir. Yukarda ar-
zettiğim veçhile Meclisimizin âdilâne vereceği 
kararlar ile 1 milyar 400 milyon lira olarak 
Maliye Bakanına geîib de Hükümetin gayretiy
le 3 ayda 1 milyar 240 milyon liraya indirilebi
lirdi ki, bu bütçeyi biz kolaylıkla ve âdil ka
rarlarla 1 milyara indirebiliriz. 

Ey herşeye hâkim olan Millet Meclisi arka
daşlarım! 

Hele evvelâ Riyaseticumhur Bütçesini di
ğer Bakanlıklar bütçesine serpilen mebaliği 
de bir araya topladıktan sonra birkaç milyonu 
tecavüz eden bütçesinden tasarruf ederek ve 
cesaret göstererek hiç olmazsa 1 milyonu 
tenzil etmek suretiyle^ Meclis efkârı umumiye-
sinde ekseriyetin tabiriyle Meclisin havası he
men ve bugün bu çığırı açabilirse bu 1 milyor 
240 milyon liralık bütçe sene başına kadar bel
ki de "900 milyona hemen düşer. İşte o vakit 
yevmiye bir milyon lira vergi vermekten kur
tulan bu Türk Milleti refaha kavuşur, bizi se
ver ve bize verdiklerini ve vereceklerini helâl 
eder. 

işte arkadaşlar, bu ricamın kabulünü sayın 
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Millet Meclisi arkadaşlarımdan temenni eder, 
güle, söyliye, kavgasız, gürültüsüz bu aziz sadık 

, ve necip milletimizi refaha kavuşturacak bir büt
çenin tanzimini evvelâ Allahtan sonra da siz 
arkadaşlardan temeni ederim. (Sağdan, alkış
lar). 

BAŞKAN — Hüsamettin Tugaç. 
HÜSAMETTİN " TUGAÇ (Kars) — Muhte

rem arkadaşlar, 1948 senesini 120 milyondan 
fazla açığı olan bir bütçe ile karşılıyoruz. Top
rak Ofisin karşılığı olmıyan 70 milyonu ve bun
dan başka Millî Savunma ihtiyaçları ve yeni ta
lepleri bu rakamdan hariçtir, bu mesele doğ
rudan doğruya esaslı bir tenkit konusudur. Ve 
kâfi derecede tenkit de edilmiştir. Fakat unut
mamak lâzımdır ki, arkadaşlar bu senenin büt
çesi bundan evvelki seneler durumunun ve tu
tumunun tabiî neticesidir. Yani bu bütçe âmme 
hizmetlerinin çeşitli işleri üzerinde az çok yol 
almak zarureti karşısında bütün bu işlere ser -
piştirme tarzında ve kısmen de eski borçları 
gözeterek cezrî bir düşüncenin mahsulü değil
dir. Acaba Hasan Saka Hükümeti şu az zaman 
içinde esaslı ve cezrî başvurarak denk bir bütçe 
ile gelebilir miydi? 

Arkadaşlar; ben öyle zannediyorum ki; me
sul bir hükümetin böyle az bir zaman içinde öte-
denberi yürüyüp gelen büyük işleri ve bazı za
ruri inşaatı ve bir kısım âonme hizmetlerini dur
durmak veyahut kadrolarda büyük kısıntılar 
yaparak birçok kimseleri açıkta bırakmak baha
sına denk bir bütçe ile gelmesi zor bir iştir. Sa
yın Muhalefet Sözcüsünün ve diğer bazı arka
daşların çok samimî olduğunu gördüğüm be
yanlarına rağmen şu fikirdeyim ki, böyle bü
yük cezrî tedbirlere birdenbire girişmek büyük 
bir cesaret sayılsa da birtakım sosyal ve hattâ 
ekonomik tepkilere yol açan, bu sözlerimle de
mek istemiyorum ki, iktidar Partisi hükümetle
ri hep böyle açıklı, kifayetsiz bütçelerle gelsin
ler. Hayır bilâkis. Bundan sonra hükümetin 
programındaki en önemli işleri en ziyade gozö-
nünde tutan ve memleketin ekonomik ihtiyacına 
daha uygun denk bütçeler görmek istiyoruz.' 
Bu seneki bütçe komisyonda yapılan çok irice 
tetkikler ve tasarruf meselesi üzerinde gösteri
len büyük hasasiyet, gelecek sene bütçesi için 
bana ümit vermiştir. Hükümetin bundan mül- ' 
hem olacağına şüphe etmiyorum. 

Bütçe Komisyonunda şimdilik sembolik nıa-
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hiyette de olsa, tasarruf maksadiyle bazı kad
roları kaldırmak ve bazılarını kısmak; ilerde bu 
kadrolar üzerinde cidden durmak lâzım geldi
ğine ve esaslı incelemeler yaparak hiç olmazsa 
sene besene, meselâ her sene %5 tenkis yaparak 

beş sen içerisinde bu dâvayı halletmenin lüzum
lu olduğuna dair kanaflerine esaslı bir işaret
tir. 

Arkadaşlar, şimdi önemli gördüğüm iktisadi 
bir meseleye kısaca temas edeceğim. Bütün dün
yanın istihsali artırma ve tasarrufa en yüksek 
deecede riayet mecburiyetini duyduğu İm za
manda bizim de Hükümet programında iktisadi 
faslın başında gelen istihsali artırmak, ras
yonel çalışmak, makineli çalışmak gibi ekono
mik kalkınmanın ana şartlarına uygun bir prog
ram üzerinde bütün enerjimizi teksif etmemizin 
zamanı çoktan gelmiştir. Bununla beraber bi
zim iktisadi bünyemiz daha ziyade bir ziraat ve 
hayvancılık memleketi hüviyet ve bünyesini ta
şır. Toprak ürünlerinde şimdiye kadar tütün 
başta gelen ihraç maddelerimizden birisi idi. 
Dünya pazarlarının değişmesi ve Avrupa'nın 
içinde bulunduğu iktisadi buhran ve açlık be
lâsı ve dolar müşkülâtı karşısında tütünlerimiz 
elimizde kaldı. İşittiğime göre milyonlarca tü
tün stokumuz elimizde kalmıştır. Ziraat Ban
kasının 70 milyon lira kadar parası tütüne ve 
diğer bazı toprak ürünlerine bağlanmış olarak 
beklemektedir. O suretle ki, banka kö,ylüye 
kredi bulmakta müşkülâta uğramıştır. Tütünün 
satılanııyacağını önceden tahmin etmek bile çok 
müşkül idi. Bu hususta bir şey söyliyemem, 
salahiyetli arkadaşlara bırakıyorum. Tütün, 
fındık gibi bir derece lüks sayılan maddelere 
mukabil, bilhassa hububat ve yağlı maddeler 
ekimine çok önem vermek ve daha çok uzun se
neler Avrupa'nın büyük ihtiyaç göstereceği et
lik hayvan meselesine en büyük dikkat ve iti
nayı teksif etmek işini biran evvel ele almalıyız. 

Arkadaşlarım, memleketin iktisadi kalkın
masında büyük ehemmiyeti olduğuna kani bu
lunduğum hayvan ve hayvan mahsulleri ihracı
na mütaallik işler iç pazarlarda et fiyatının yük
selmesi işine bağlanmıyarak mütalâa edilmek za
rureti vardır. Memleketimiz için çok muhtaç 
olduğumuz dövizi sağlıyacak maddelerimizin ba
şında hayvan ve haytan mahsulleri1 »ihracı ge
lir. .!. Avrupa 'ya yapılan Amerikan yardımının 
tahakkuku nispetinde hububat ve hayvan ihra-

. 1947 Ö : 2 
cı işi bu pazarlarda geniş mikyasta revaç bula
bilir kanatindeyinı. Memlekette et fiyatının 
yükselme âmillerini, münhasıran hayvan ihra
cında değil, senelerdenberi işliyen hususi bir 
mekanizmada aramak lâzımgelir. Hükümetin 
bu cihete büyük dikkat sarf etmesi ve et fiyatı
nı artıran fuzuli masrafları ve ihtikâr unsur
larını bertaraf etmesi icabeder. 

Sözüme nihayet verirken Hükümetin yeni 
sene içinde müspet mesaisini ve gelecek seneye 
daha iyi bir bütçe ile hazırlanmasını temenni 
eder, başarılar dilerim. 

YUSUF KEMAL TENGİKŞENK (Sinob) 
— Bence bütçe, doğrudan doğruya ev ekono
misinin yanında bir Devlet ekonomisidir. Ev 
ekonomisini idare eden prensip ne ise, Devlet 
ekonomisini idare eden prensip de odur, başka 
bir şey değildir. Yani sabahleyin tutumlu bir 
ev hanımı pazara çıkıp, evine lâzımolan eşyayı 
aldığı sırada ne gibi tertipler alır, ne gibi kom
binezonlar yaparsa, tabiî olarak Devlet bütçe
si de tanzim olunurken aynı şeyleri yapmak lâ
zımdır. 

Görüyorum ki, biz, belki memleketin bize 
olan ilhamından veyahut ozamanki zaruretlerden 
çıkan bütçe tanzimi .yolundan ayrılıyoruz ve 
kitaplardan kafalarımıza giren Avrupalıların 
bütçe tanzimi yoluna gidiyoruz. Biz bütçeyi ev
velâ varidatın hakiki olarak tahmini,ondan son
ra o varidatın muhtelif hizmetlere, muhtelif 

Devlet dairelerine tevzii şeklinde yapardık. Bunu 
bugünkü Başvekil Muhterem arkadaşım Hasan 
Saka da zannederim böyle yaptı. Bilir misiniz 
arkadaşlar, yeni Türkiye'nin Büyük başarıları 
böyle bütçelerle yapıldı. O zaman borç yoktu. 
Tekâlifi Maliyeden ve saireden yığılmış olan 
borçlar mahsubu umumi kanunları ile tamamiy-
le tasfiye edildi. İngilizlerin ( ) sağ
lam Maliye dedikleri şey tamamiyle Türk Mali
yesinde tatbik olunuyordu. Diyeceksiniz ki, ca
nını bu fakirlerin, iptidâilerin yaptığı usul
dür. zararı yok, bizim usulümüzdür. Ve onu ya
panlar aızettim, Avrupa'da tahsil etmişlerd' 
meselâ muhterem refikim ötedenberi maliye il
mi okutan Hasan Saka da onların içindeydi. 
Ben muifsif davranıyorum.. Hasan Saka bir
denbire ilk bütçe j |e bu yoldajn.jgidebilir miydi? 
Gidemez m ivdi? Bu doğru muydu? 

Fakat arkadaşlar behemehal bu yola^gitmo-
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liyiz. Öyle Devlet masraf lanın varidat kapa-
tamazsa bunu istikrazla kapatmak yolu bizim 
için yanlıştır. (Sağdan bravo sesleri). 

Bana bir itiraz olacaktır, denilecek ki, mil
letin artırdığı paralar vardır, o paraları ken
dilerine % 6, % 7 faiz vererek Devlet çeksin 
fena mı olur? Bir rant perpektüel yapsak fena 
mı olur? Evet biz bunların hepsini okuduk, fa
kat acaba buraya tatbiki iyi olur mu? Bence 
olmaz arkadaşlar. O halde birinci ricam; bu 
sene değil, gelecek sene, behemehal bu yoldan 
gidilmelidir. îşte önümüzde birçok arkadaş
larını var. Aramızda Vekiller sen çok alacak
sın, ben çok alacağını diye yarış ederken Baş
vekil derdi ki, senin dairene bu kadar, senin 
dairene bu kadar, senin dairene bu kadar, ma
aşlar muayyen. Ozaman giderdik, masraflara, 
iki bin lira mı kırtasiye bin lira; beş bin lira 
mı mefruşat, iki bin lira ve böylece yapardık. 
Şimdi görüyorsunuz ki, itirazları mucip olan, 
milletin gözüne batan işler, daha ziyade mas
raflardır arkadaşlar. Evet, teşkilât da çok ge
niş. Onu indirmek yavaş yavaş bunu haddi 
lâyıkma irca etmek zaruridir. Fakat birden
bire size izin verdik, Devlet bunu yapamaz. 
Pekâlâ takdir edersiniz. 

Bizim ozaman hariçle olan alışverişimiz do 
bu yolda idi. Tediye muvazenesi diye birşey 

vardı. Çoktandır onu gördüğüm yok. Bilmem 
bir yerde basılıyor mu? Ticaret muvazenesini 
istatistiklerde görüyoruz. Fakat tediye muva
zenesinden haberimiz yok. Ben mebusum. Üze
rinde mesuliyet olan bir adamım çok rica ede
rim Maliye Vekilinden veyahut Hükümet Reisi 
arkadaşımdan eğer tediye muvazenesi bir 
yerde neşrediliyorsa biz mebusları haberdar 
etsinler. Çünkü gizli ithalât, gizli ihracat nedir 
bilmiyoruz. 

Sonra karşı taraflara karşı, yani başka Dev
letlere karşı taahhütlerde de bulunuyoruz. Yeni 
bir muameleye de giriyoruz. Serbest ticaret, 
açık ticaret diyorlar. Bunlar bize gelir mi, 
gelmez mi? Çok ehemmiyetle düşünülecek bir 
meseledir bu da. 

Arkadaşlar; benim şahsi kanaatim, biz güm
rüklerle halkımızı pahalı mal almaktan menede-
ıiıeviz. Diyeceksiniz ki, bana; bu devrin şiarına 
karşı mi gidecek^iı, yine komeM|ântnrian usulünü 
mü getirtmek istiyorsun ? şiarına karşı mı gele-
ceksiırfz? Yine kontenjantıman usulünü mü 
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iade edeceysin? Açık söylüyorum: Evet, ona ya
kın bir usul yapmaktan başka çare yoktur. Ka
dınlar için Ankara pazarında metresi 90 liraya 
kumaş satılmaktadır. Bu milletin metresine 90 
lira vererek kumaş alacak kudreti yoktur, iste
diğiniz kadar gümrüğü artırmız, yine geliyor 
ve alıyorlar. 

Sizin, Meclisi Alinin bir terbiyetkâr vazifesi 
vardır. Bunu iktisadi sahada behemehal yap
malıdır. 

Ohalde biz iptidai bir halde mi kalacağız? 
Modern Devlet olmıyacak mıyız, ihtiyaçları

mız gittikçe artmıyacak mı ? Evet modern Dev
let olacağız. Peki onları ne ile yapacağız? Yani 
ben şimdi bütçenin tenkidinden ziyade bu mas-

' rafları acaba ne ile kapatabiliriz, o yolu düşü
nüyor ve onun hakkında mâruzâtta bulunuyo
rum. Bence arkadaşlar bu masrafları kapata
cak tek yol istihsalin en kuvvetli âmili ne ise 
onun takviyesidir. Yani emek, sermaye teknik, 
daha bilmem ne, bütün bunların içerisinde en 
kuvvetlisi emektir. Onun için milletin emeğin
den istifade edeceğiz. Başka çare yoktur. Eme
ği behemehal kıymetlendirecek, değerlendire
ceğiz. En çok emek kimindir? Köylünün. O teş
kil ediyor, çiftçi, köylü ikisi beraber. Açın yeni" 

• neşredilen Millî Gelir kitabını; bakıyorsunuz 
orada 1942 - 1943 - 1944 senelerine ait zirai gelir 
3 milyar, 4 milyar. Ben bunu vasati olarak üç 
buçuk milyar alıyorum. Sonra 18,5 milyon nü
fusumuzun yüzde sekseni çiftçi köylü, yüzde 
sekseni 15 milyon farzediyorum, üç milyar beş 
yüz milyonu 15 milyona taksim ediyorum, adam 
basma 233 lira isabet ediyor, zirai millî gelir 
olarak. Bu 233 lira içinde tütün, fındık, incir, 
üzüm- gibi pahalı sattığımız ve satanları, hattâ 
yetiştirenleri gelir itibariyle daha yüksek mev
kide bulunanlar dâhildir. Bunda büyük çiftçile
rin orta çiftçilerin gelirleri de dâhildir. Bizim asıl 
emeğini kıymetlendireceğimiz bunlar değildir. 
Ya? Asıl çiftçi ailesi dediğimiz müstakil müstahsil 
olan cüzütam yokmu işte matlup olan odur. 
Bana diyeceksiniz ki, dünya maşerî ziraat yapı
yor, biz yapmıyacak miyiz, biz bu yola gitmi-
yecekmiyiz? Gidemeyiz, bizim köylünün tarla
ya bağlı, oluşu onu katiyen bu yola gitmek
ten >uıeneder:< ı Onun için, yapacağımız ıslalıatta 

behemehal köylü ailesini düşüneceğiz. Başka ça
re yokttfr. • • • ; • • • ? . - ; •!. 
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Bu 233 den o yüksek kısımları çıkarırsak her 

ferde, zannediyorum 150 lira veya biraz fazla-
siyle 180 liralık bir hisse düşer. Bu da günde 
yarım liradır. Bunu bütün kuvvetimizi sarfedip 
bir, birbuçuk, iki liraya çıkaracağız, bunun 
düşünülecek yeri burası mıdır? Elbette burası
dır. Nihayet Devlet, bütçesi ile kime hizmet ede
cektir? Halka değil mi? 

Onun için bence bütün mesaimizi buraya 
doğru tevcih etmek elzemdir. Meselâ aklıma 
birşey geliyor; milletin o artırdığını ve Devlet 
tarafından istikrazlarla alınıp istihlâk yerleri
ne belki birazı da istihsal yerlerine gidiyor, he
piniz bilirsiniz; kalkınma istikrazı diye alman
lar da yine Hazineye gidiyor, yani muhassas de
ğildir, varidat tahsis edilmemiştir. Oraya gidi
yor, onun için Milletin artırmış olduğu bu pa
haları niçin bu yolu sevketmiyelim. Nasıl sevk 
edeceğimiz hususu şöyle aklıma geliyor. Demin 
bir arkadaş Ziraat Bankasının yetmiş milyon 
lirası falan yere bağlanmış dedi. Ziraat Ban
kası, merhum Midhat Paşanın o kadar müba
rek ve mukaddes fikirlerle ortaya koydu
ğu bu Banka asıl gayesi olan kredi fonsiye-
yi yani ziraate krediyi yapmamaktadır. Va
ka a 15 - 20 sene müddetle bir ikrazı var. Fa
kat bunu tamamiyle yapamamaktadır. Yaptı
ğı şey ziraî kredi dediğimiz çiftçiye kredidir, 
bir senelik, üç senelik bir şey; asıl kredi fonsiye 
değildir. Niçin o yola gitmiyelim? 

Diyeceklerdir ki; canını, Ziraat Bankasının 
sermayesi yoktur, kredi Kanununda verilmiş 
salâhiyeti kullanarak tahvilât da çıkaramıyor, 
çünkü bizim memlekete göre % 7 den aşağı fa
izle halk buraya vermiyor. Yüzde yedi ile 
halktan alırsak onu çiftçiye yüzde on.ile ver
mek lâzımdır. Pekiyi yapamaz mıyız? yüzde 
yedi ile halktan para alsın, yüzde üç ile çiftçiye 
para versin. Arada kalan yüzde dört de Dev
let versin. Malûnıâliniz İngilizler 19 ncu asır
da bir kaide tatbik ediyorlardı. Zannederim 
bu kaide şimdi de caridir. Varidattan fazla ka
lan behemahal düyunu umuıniyeye gider, başka 
yere sarf edilemez. Ötedenberi kaideleri budur. 
Bizde diyemezmiyiz ki, varidattan fazla ka
lan Ziraat Bankasına gider, bu kredi fonsiye 
olarak köylüye verilir. Çok temenni ederim 
Hasan Saka arkadaşım, ki onun tam ehlidir, 
bunları yapsın. Bu kanun da gelecek seneye ka
dar yapılabilir. Gelecek sene bütçesi hiç olmaz-
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sa bu esasla gelsin. Çünkü Devlet ikrazatla a-
çık kapıyanıaz. Kaidelerin biri budur. 

Memlekette artmış olan paralara yer bul
mak lazımsa işte Ziraat Bankası, tahvilât çı
karır, oraya gider. Böyle kati, ciddî kaidelerle 
ve bütçede bilhassa teşkilât itibariyle; çünkü 
masrafların tenzili kolay olur, teşkilâtın tenzi
li güçtür, bunu hepimiz biliriz, onları da sıraya 
koyarak yavaş yavaş kendi kudretimizle müte
nasip şekilde ve arzettiğim gibi tıpkı bir ev 
sahibinin cebindeki paraları sarf etmesi gibi bir 
bütçe ile bize gelsinler. Bunu temenni ediyo
rum arkadaşlar. (Sağdan ve soldan bravo ses
leri ve alkışlar). 

BAŞKAN — İsmail Rüştü Aksal. 
İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Kocaeli) — 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin tümü üzerinde
ki konuşmaların hududunu çizmek güçtür. Büt
çe mefhumu, her zaman ve her vesiyle ile tek
rarlandığı gibi, sadece Devlet varidat ve mas
raflarının tahminî miktarlarını ihtiva eden 
basit bir cetvel olmaktan çok daha şümullü, 
çok daha ehemmiyetli bir mâna taşır. Bütçe, 
bilindiği gibi. Hükümetin gelecek sene zarfın
da muhtelif sahalarda derpiş ettiği faaliyetlere 
hâkim olan ana prensiplerin ifadesidir. Veya 
ifadesi olmak lâzımdır. Bu itibarla bütçe, bu
günkü telâkilerimizle, sadece malî bir vesika 
değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve niha
yet politik bir karakter taşır. Heyeti umumi
ye üzerindeki mütalâalarımda, bütçeyi yukar
da saydığını çeşitli zaviyelerden kavramak ve 
tahlile tâbi tutmak iddiası yoktur. Ben ko
nuşmamı bütçenıiziıı daha ziyade malî bakım
dan tetkikimi hasredeceğim. Arkadaşlar, büt
çenin şekli, taksimatı, her memleketin bünye
sine, icrai ve teşriî kuvvetlerin karşılıklı mü
nasebetlerine ve nihayet her memleketin büt
çeyi alakalandıran ana• .kanunlarının koydukları 
kaidelere göre, bir sima taşır. Bu itibarla büt
çelerde teknik bakımdan her memlekete ka
bili tatbik ideal ve tek bir şekil bulmak kabil 
değilidr. Bununla, beraber- bütçe tekniği-ba
kımından hedef tutulan ideal ana kaide, mil
let mümessillerinin, yani teşriî kuvvetin, bir
çok bakımlardan ve bahusus malî bakımdan 
icra kuvvetinin faaliyetini tam ve salim bir şe
kilde murakabe edebilmek imkânlarının sağ
lanmış olması şeklinde ifade olunabilir. İki 
yıldanberi bütçeler üzerinde Komisyon âzası sı-
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fatiyle yaptığımız incelemeler bir kısım arka
daşlarımıza göstermiştir ki, bütçemiz, düne 
nazaran mütekâmil de olsa, bugünkü telâkki
lerimizle bir murakabeye tam mânasiyle imkân ; 
verecek mahiyette değildir. Bu mevzuda ben- j 
den evvel konuşan bazı arkadaşlarım, etraflı ve j 
teferruatlı izahat vermiş oldukları için, bunla-
rı tekrar ederek değerli zamanınızı israf et
mekte fayda göremiyorum. Ve bütçe üzerinde- i 
ki umumi mütalâalarına geçiyorum. j 

! 
Bu yıl bütçemizin masraf yekûnunu, Bütçe 

Komisyonumuz 1 243 565 697 lira olarak bağ
lamıştır. Bu rakam vehlei ulâda şimdiye ka-
darki, bütçelerimizin en yükseği olarak tclâk- I 
ki edilebilir. Halbuki içinde bulunduğumuz 
yılın bütçesi, Adnan Menderes arkadaşımı- I 
zm da tebarüz ettirdiği gibi bidayette 
1 136 215 530 lira olarak tesbit edildiği yıl içinde 
alınmış olan ek ve fevkalâde ödeneklerle ilk tah
min edilen bu miktar 1 313 625 609 liraya baliğ 
olmuş, diğer bir ifade ile, içinde bulunduğumu;'; 
yıl bütçesi 1948 bütçesi masraf yekûnunun 
70 059 912 lira aşmış bulunmaktadır. Şartlar 
aynı kaldığı takdirde bir kısım ödeneklerin 
kifayet etmiyeceği şimdiden malûm bulundu
ğuna göre, kuvvetli bir ihtimalle bu yılın 
bütçesi, bu rakamın da üstüne çıkacaktır. 

İçinde bulunduğumuz yılda varidat t ahn i t 
leri - türlü sebepler altında - ilk derpi? edilen 
rakamların çok fevkine çıkmış olduğu için istik
razla kapanması lâzımgelen açiK miktarında 
bir tezayüd olmamıştır. Bu yıl varidat tahmin
leri âzami şekilde zorlanmış olduğu için sene 
içinde bir varidat fazlası olması ihtimali pek 
zayıftır. Eğer varidatta tezayüt olmaz, masraf
lar bakımından da bugünkü şartlar devam 
ederse bidayette derpiş edilen açığın fevkinde-
ki miktarın bir kısmının muayyen hizmetler 
karşılığı olarak bütçeye konan ödeneklerin, bu 
hizmetlerin tehiri bahasına diğer bütçelere 
nakledilmek suretiyle kapatılması muhtemeldir. 
Münakale suretiyle karşılanacak masraflar 
bizzarur mahdut kalacağına göre, geri kalan 
kısım ya uzun vadeli istikraz veyahut vergi 
nispetlerinin artırılması veyahut da yeniden 
vergi konmak suretiyle karşılanacaktır. Maliye 
Bakanının Bütçe Komisyonunda verdiği izahat
tan anladığımıza göre, uzun vadeli iç istikraz 
imkânları da ancak bütçe açığı için konulan 
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miktarla, yani 127 küsur milyonla az çok mu
kayyet bulunmaktadır. O takdirde yegâne tu
tulacak yolun mevcut vergilerden bazılarının 
nispetlerini artırmak veya yeniden vergi ih
das etmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Vergi kaynaklarımız, bugünkü vergi siste
mimiz içinde lüzumundan fazla zorlanmış oldu
ğuna göre, nispetlerin tezyidi suretiyle elde 
edilmek istenilen varidatın halen mevcut teklif 
adaletsizliğini artırmakta ve umumi bir hoş
nutsuzluğa sebep olacağında şüphe yoktur. Ye
ni vergi ihdası mevzuunda ise verginin mahi
yeti, matrah ve nispeti malûm olmadığı için 
şimdiden bir mütalâa dermeyan edilemez, 

Bizim şahsi görüşümüze göre, bütçe masraf
larının mütemadiyen artması, normal varidat
la bu masrafların karşılanamamakta olması, 
mazide olduğu gibi açıkların kapatılması için 
emisyona gidilmesi dahi, memleketimizde, ik
tisadi bakımdan şu neticeleri doğurmuştur ve 
doğurmakta devam edecektir. 

Bilindiği üzere bütçe masrafları, memleket 
ekonomisinde doğrudan diğruya veya dolayı-
siyle en büyük fiilî talebi yaratır. Aşağıda taf
sil edeceğimiz üzere, bütçe masrafları istih
sali ve dolayısiyle millî geliri artırıcı sahalar
dan çok daha ziyade, prodotif olmıyan saha
lara müteveccih olduğundan, bütçe masrafları
nı artışına muvazi olarak istihsalin de o nis
pette artması beklenemez. Sayın Maliye Baka
nı bana, bütçe masraflarının ister pridiktif, is
ter prodiktif olmıyan sahalara müteveccih bu
lunsun, dolayısiyle fiilî bir talep yaratacağına 
göre binnetice istihsali kamçılayacağını söyli-
yebilir. Memleketimizin iktisadiyatı daha ziya
de zirai bir karekter taşıdığına, zirai istihsali
miz, tabiî şartları bir tarafa, kredi ve teknik 
vasıtalardan hemen hemen mahrum olmasına 
binaen talebe muvazi olarak istihsalin artacağı 
katî olarak iddia edilemez 

Bundan şu netice çıkar. Bütçe ihtiyaçları 
için emisyona gidilmezse ve tedavül hacmi aynı 
kalsa dahi, bir fiyat tereffüünün vuku bulması 
tabiî görülebilir. Söylemeğe lüzum yoktur ki, 
bu vaziyet Hükümetin programında yer almış 
bulunan geçim zorlugıyle, mücadele hedefiyle 
zıt bir yol teşkil eder. Şimdi açıkların istik
raz yolu ile kapatılması noktasına geliyorum: 

Sayın Maliye Bakanımız, müstakbel nesille-
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birleşmek çok 

ve dol ay isiyle 

rin de faydalanacağı imar işlerinin istikrazla 
kapanmasını her vesile ile müdafaa etmiş ve 
bütçelerimizin istikrazla kapanan kısımlarının 
bu mahiyetteki hizmetlerin karşılığını teşkil et
meleri bakımından, bu istikrazların hiç de za
rarlı olmadığını ileri sürmüştür. 

Arkadaşlar, mesele mücerret olarak müta
lâa edilirse Maliye Bakanımızla bu hususta ta
mamen lıemfikirim. Fakat memleketimizin nor
mal ve zaruri şartları nazarı itibare alındığı 
takdirde bu fikirde kendisiyle 
güçtür. Fikrimi izah edeyim : 

Memleketimizde tasarruf 
normal kredi imkânlarının mahdudiyeti malûm
dur. Bu kredinin Devlet bütçesinin finansma
nında kullanılan kısmı ve memleketimiz için hiç 
de azımsanmıyacak miktar istihsal sahasından 
ayrılıyor demektir. Bu sebepledir ki bilfarz 
zirai kredi mevzuunda darlık çekmekteyiz. 
Memleketimizde hemen hemen yegâne zirai kre
di müessesesi olan Ziraat Bankamızın kendi öz 
ve yabancı kaynaklardan müstahsil a yapabildi-

. ği ikraz, hissedilen ihtiyacın çok dununda kal
dığı da bilinmiyen bir hakikat değildir. Zirai 
kredinin mahdudiyeti, diğer faktörler hariç, 
zirai istihsalin arzu edildiği kadar artmasında 
mühim bir engel teşkil ettiği de malûmdur. Di
ğer taraftan yine bu normal kredi darlığı yü
zünden iktisadi Devlet Teşekkülleri kredi ihti-
yaçlarıda geniş mikyasta emisyon yoluyla temin 
edilmektedir. Bu şartlar altında bütçelerimizin, 
hattâ gelecek nesilleri alâkadar eden imar işleri
ne de taallûk etse, istikraz yoluyla kapanışını 
hiç olmazsa memleketimizin şartları bakımından 
müdafaası oldukça güçtür. Bu bakımdan ben, 
memlektimiz için istikraz politikasını, bütçe
lere tahmil edeceği yükten ziyade, iktisadi ba
kımdan mahzurlu telâkki etmekteyim. 

Yuarda kısaca verdiğim izahat, malî du
rumumuzun ve bu malî durumun iktisadiyatı
mız üzerinde yaptığı ve yapacağı tesirin hiçte 
inşirah verici olmadığını göstermeye kâfidir sa
nırım. 

O halde bu vaziyetin ıslahı için ne yapmalı
dır? Akla gelecek ilk ve şüphesiz en basit çare, 
masraflardan âzami tasarruf yapmak suretiyle 
bütçe muvazenesinin teminidir. 

Arkadaşlar, 1948 bütçesindeki Ödeneklerin 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sa
yıştay hariç olmak üzere bütçeye esas olarak 

alman gruplara göre dağılışı şöyledir: 

Birinci kısım: Maaş, ücret 425 702 522 %34,27 
İkinci kısım: İdare masrafları 32 763 975 % 2,64 
Üçüncü kısmı: Daire hizmetleri 351 824 963 %28,34 
Dördüncü kısım: Borçlar 212 702 604 % 17,12 
Beşinci kısım: Yardımlar 89 631 572 % 7,22 
Altıncı kısım: Sermaye, kredi 118 004 525 % 9,50 

Arkadaşlar, personel istihkaklarından biı 
kısmı, birinci kısmın haricinde ve bilhassa daire 
hizmetleri meyanma girmiş bulunduklarından 
personele taallûk eden ödenekler yekûnunu yu-
kardaki miktarın üstünde ve bilfarz 500 000 000 
civarında telâkki etmekte pek de hata yoktur. 
Personel masraflarından tasarruf, bugünden 
yarma tahakkuk ettirilecek bir dâva değildir. 
Bunun, azalması geniş çapta bir idari form me
selesidir. Şahsan ben bu idari ve formun bizim 
memleketimiz için bir zaruret olduğuna kani
im. Fakat bunun kısa bir zamanda tahakkuk 
ettirileceğine inanıyorum. Hiçbir Hükümet, sos
yal ve muazzam bir dâvayı göze almaksızın ge
niş mikyasta bir tensikat cihetine gidemez. Bu 
itibarla bu işin tedrici olması benim naçiz ka
naatime göre bir zarurettir. Kaldı ki, böyle bir 
reform miktar itibariyle azalmayı sağlamış ol
sa bile, Devlet hizmetinde bulunanları, bugün
kü şartlar devam ettiği takdirde maddî bakım
dan tatmin etmek icabettiğinden bu ödenekte 
miktar bakımından bir tenezzül beklenemez. 

Barç.lar için ayrılan ödeneklerde de bugün 
için bir tasarruf mevzuubahis olamıyacağını 
söylemeye lüzum yoktur. 

Sermaye ve kredi için ayrılan ödeneklerden 
bir kısmı başlanmış işlerin ikmaline (inşaat gibi) 
diğer kısmı ise memleketin iktisadi kalkınması
na tahsis edildiği için bunlardan tasarruf yap
mak imkânı hemen hemen yok gibidir, Binne-
tice arkadaşlar derhal bir tasarruf imkânı mev
cut olmıyan ödeneklerin yekûnu aşağı yukarı 
830 milyon liraya baliğ olur. Bu izahattan anla
şılacağı üzere tasarruf gayesiyle derhal üzeri
ne eğilebileceğimiz miktar bir milyar iki yüz 
kırk milyon küsur liralık bütçede 410 milyon 
liradan ibarettir. Bunun içinde iç ve dış emni
yetimiz için konulan (maaş ve ücrettler hariç) 
280 milyon liralık ödenekte çıkarıldığı takdir
de geriye kalan miktar sadece 130 milyon civa
rındadır. (.) halde arkadaşlar, âcil bir tasarruf 
için ancak bu miktar üzerine eğilebiliriz. Perso-
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nel iç. ve dış emniyet haricinde bütün Devlet 
işlerini yürütmek için elde kalan bu 130 milyon 
liradan bu sene büyük mikyasta bir tasarruf 
temin edilmesi hiçbir suretle mümkün değildir. 

Bu tahlilin bizi sürüklediği netice, bugünkü 
bütçede hiçbir tasarruf yapılamaz mânasına mı
dır? Hayır arkadaşlar bilâkis bugünkü bütçe
mizde dahi birçok tasarruflar temin edilebilece
ğine kaniim. Ancak bu tasarruf ameliyesine 
bütçenin fasıl ve maddelerine bağlanarak kalkı
şılacak olursa. Elde edilecek neticenin iddia 
edildiği gibi yüzlerle milyona baliğ olacağına 
kaani değilim, önümüzdeki dâva büyük çapta 
tedbirleri ieabettirmektedir. Küçük tedbirleri 
ihmal etmemekle beraber asıl tedbirler büyük 
çapta olmalıdır. Bütün Devlet hizmetlerimi 
lüzum ve ademi lüzumu bakımından yeni baş
tan gözden geçirmek idari reformu süratle ele-
almak mahallî ve hususi idareler üzerine eğil
mek, iç gücümüz ve dış yardımlar muvacehesin
de Millî savunma ihtiyaçlarını gözden geçirmek, 
Devlet daireleri arasında muvazi hizmet -göreli
leri tevhit etmek ve bilhassa ödenekleri sarfe-
denlerde geniş bir tasarruf zihniyetini kökleş
tirmek 1 Azimdir. Tedrici de olsa bütün bu ted
birler bize büyük tasarruf sağlıyabilir. Bununla-
beraber sağlanacak bu tasarruflar, bugünkü 
masraf kalemlerini azaltsabile umumi yekûnu 
azaltacağı muhakkak değildir. Çünkü başta 
memleketin zirai kalkınması olmak üzere sıhhat, 
nafıa ve kültür masraflarına ayırabildiğimiz 
miktarlar hakikî ihtiyacın çok dunundadır. O 
halde ne yapmak lâzımdır? Benim nâçiz kana-
atıma göre masraf cephesinden saydığım yukar-
daki tedbirlere muvazi olarak vergi sistemimizi 
ıslah etmek, millî gelirle vergi sistemi arasında 
dinamik bir münasebet kuracak tedbirlere bir-
aııevvel başvurmak lâzımdır. Arkadaşlar bu
nunla bugünkü şartlar altında vergi yükünün 
ağırlaştırılmasını kasdetmiyorum. Benim nâçiz 
kanaatıma göre bizde vergi yükü ağır olmak
tan ziyade büyük bir teklif adaletsizliği mev
cuttur. Memleketimizde ve meselâ elimizdeki 
bütçede vergi yükünün aşağı yukarı dörtte bi
rinin, yalnız doğrudan doğruya vergilerimiz 
bakımından millî irattaki hissesi sekizde biri 
geçmiyen, hizmet erbabına yüklendiğini söyle
mek bu adaletsizliği belirtmek bakımından kâ
fidir sanırım. 

Arkadaşlar; bugün karşılaştığımız ve rea-
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list bir görüşle halli oldukça müşkül olan bir 
durumun tahassüründe, harbin doğurduğu Mil
lî Müdafaa masraflarının geniş mikyasta artı
şında hiç şüphe yoktur ki, mühim rolü olmuş
tu r. Hemen hemen istisnasız bütün memleket
ler, kendi bünyelerine ve vaziyetlerine göre de
ğişik manzara arzetmekle beraber, aynı durum
lar karşı karşıyadır. Fakat bizim esaslı bir 
hatamız olmuştur ki, o da malî kaynaklarımı
zı esaslı şekilde hesaba katmaksızın, vergi sis
temimizle millî gelirimiz arasında dinamik bir 
münasebet tesis edecek esaslı bir reform yap
maksızın, geniş bir mübadeleciliğe, ihtiyaçları 
zaruret derecelerine göre' ayarlamaksızm geli
şigüzel teşebbüslere başvurmamız olmuştur. 

Bunları ifade etmekten maksadım şudur ki, 
bugünkü siraasiyle bizi tatmin etmekten uzak 
olan bütçemizin bütün kusurunu, bu bütçeyi 
bize takdim etmiş olan Hükümete atfetmek bü
yük bir insafsızlık olur. Bütçe maziden yu
varlanarak gelen kar toplarına benzer. Onun 
hacminin ve şeklinin hesabını topu en son eline 
alandan sormak adalet hislerine pek uymaz. 
Fakat topu en son eline alandan sormaya hak
kımız olan şeyler vardır. Yukarda arzetitğim 
malî durumun ıslahı bakımından varidat ve 
masraf cephesindeki tedbirlerden, zamanın 
müsaadesi nispetinde ne yapılmıştır? Varidat 
cephesinden Hükümet bu tedbirlerden birinci
sinin ve belki en mühimminin kendisine düşen 
hissesini hazırlamıştır. îş Büyük Meclisin elin
dedir. Masraf cihetinden ne yapmıştır? üzü
lerek ifade etmek isterim ki, bu mevzuda fazla 
birşey yaptığına kani değilim, idari reform 
mevzunun ele alındığını dahi zannetmiyorum. 
Devlet hizmetleri meyanmda tevhidi mümkün 
olan üniteleri birleştirme mevzuunda bir hare
ket olduğunu görmedim. Hattâ derhal kabili 
tasarruf olan hizmetler üzerine esaslı şe
kilde eğildiğine de kani değilim ve ni
hayet ödeneklerin sarfında esaslı bir 
tasarruf zihniyetinin hâkim olduğunu da mü
şahede etmek güçtür. Fazla olarak Yüksek 
Meclisin ekseriyeti tarafından fonksiyon olma
dığı kanatma varılan bazı teşkilâtın bile ısrar
la ipkası yolunda gayretler sarf edildiği görül
mektedir. Bence haklı tenkit bu hususlara 
tevcih edilmelidir. Hakikatte bu tenkitler de bu
günkü Hükümetin de mesuliyet payı olduğu 
mulıakaktır. Bütün bu saydığmı noktalarda 

— 341 — 



B : 23 28.12 .1947 O : 2 
Hükümeten daha dinamik bir faaliyet beklemek 
hakkımızdır. (Alkışlar). 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Sayın ar
kadaşlarım, 1948 nııılî yılı bütçesini görüşmek 
üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 
Benden evvel birçok hatipler bu kürsüden büt
çemiz hakkında acı ve tatlı tenkitlerde bulundu
lar. Netice itibariyle hemen hepsi bugünkü şart
ları pek gözönünde bulundurmadan Hükümetin 
bütçe işlerinde biraz hassas hareket etmediği 
kaydedilmektedir. Benim de tenkide değer mâ
ruzâtım bulunmakla beraber umumiyetle bu 
fikirlere iştirak edecek durumda değilim. 
Bütçe üzerinde tetkikler yaptık, bütçenin yüz 
küsur milyon lira açığı vardır, bu açık niçin 
kapatılmamıştı'', yine niçin bütçe tevazün et
tirilmemiştir. Düşündüm, kendisinden bir kır
pıntı yapmak lâzım. Sayın hatiplerinde söyle
diği ve yazılarında da uznnboylu okudukları 
gibi, ziraat alanında geriyiz, iktisatta geri
yiz, Millî Savunmanın tahsisatı azdır, Bayın
dırlığa verilen para a/dır. Tarımın ise çok 
azdır. Şuha ide 370 milyon lira bütçeden tah
sisat alan Millî Savunma bütçesini azaltmak im
kânını acaba bulabilecek miyiz? Hayır. Çünkü 
daha istiyoruz. Millî Eğitim bütçesi. Mektep
lerin adedini çoğaltmak amacındayız. 100 mil
yonluk Millî Eğitim ödeneğini <ie daraltabile
cek miyiz? Ona da imkân yok. Uzatmıyayım, 
Adalet, Sağlık ve Tarım, ki bunların hepsi de 
böyle. Bunların yekûnu 910 milyon tutuyor 
geride daha diğer bütçeler. Yani Emniyet teş
kilâtına ayrılan ödenekler var, Ticaret, Ulaş
tırma var; var, var. Sııhalde bence bu işlerde 
bir idare noksanlığı görülüyor. Türk Milletinin 
kalkınması için çok paraya ihtiyacı olduğu 
açıktır bütçelerimizin daha çok seneler milyar
ları aşmasını teinin etmek hepimizin arzu kı
nlıdandır. Şimdi, öte taraftan idare .işlerinin 
noksanlığı ve bazı işlerde fuzuli masrafların 
çokluğu, dairelere mefruşat için konulan tah
sisatın çokluğu, bunlar mevzubahis edilmekte
dir. Fakat bugün bir dairenin kendisine göre 
ihtiyacını temin etmesi de bir zaruret ve bir 
vazifedir. Şimdi, idari işlerde arkadaşlar ak
saklık olduğunu buyurdular. İdari işler iyi yü
rümüyor. Halkın işleri günügününe çıkarılmı
yor; Evet, ben de bu fikirlere iştirak ediyorum. 
Esasen halkımızın ençok dedikodu mevzuu yap
tığı şeylerden biri de budur. Fakat idari teş

kilâtımızda feragatle, fedakârlıkla vazifesini 
benimseyerek hizmet eden memur ve idare âmir
lerimiz de İnilen mevcuttur. Bunların çeşitli iş
leri başarmakta olduğunu gözümüzle tecrübeleri
mizle görmekteyiz. 

Bazan da ufak bir idare âmiri halkın ufak 
bir işini görmemesi dolayısiyle işi aksatmakta, 
kalb kırmakta ve işin günlerce sürüncemede 
kalmasına sebep olmaktadır. Bendenizce esas 
sıkıntı buradadır. Hükümetimiz ve arkadaşla
rımız bu mevzuları bu Mecliste 1,5 senedenberi 
geceli gündüzlü hemen her toplantısında mev-
zuubahis etmiştir. Hükümet Başkanımız ve Hü
kümet erkânımız bunları herhalde esaslı olarak 
gözönüııe alıp Türle Milletinin işlerinin daha 
dikkatli ve daha verimli gitmesine çalışmakta 
olduğuna eminiz. Bu da birgüude, beş günde, 
bir ayda, iki ayda olur işlerden değildir. 

Hayat pahalılığı. Evet hayal pahalılığı var
dır. Bugünkü hayatı 193i) senesine ve daha ev
velki senelerdeki bayat seviyesine indirmek 
kimsenin yapacağı bi rşey değildir, inikat bugün 
1939 dan evvel 3 kuruşa satılan bir kilo buğ
dayı bir çiftçi olmak sıfatiyle, bugünkü fiyat
tan daha fazla satılmasını ben de istiyorum, 
Hükümet imk:".ıı dâhilinde bunu da değerlendi
recektir. 

Şimdi Adalet işlerine geçiyorum: 
Adalet işlerinde, Hükümet diyorki Adalet 

köylünün ayağına gidecektir. Halk ve köylü ada
letin ayağına, da gitmektedir. Yalnız adaleti idare 
eden âdil ellerin tam randımanla çalışıp bu adaleti 
i emin etmesi ve işlerin sürüncemede bırakma
ması esasını gözönünde tutması gerekir. 

Bir tebliğ memurunun ufak bir hatası yü
zünden vatandaşın köylü veya esnafın kapısına 
haksız olarak haciz memuru gelebilir, bu da 
vatandaşları çok üzen bir şeydir. Onun için 
biz adalet işlerimizin idare işlerimizin herhan

gi birisi olursa olsun herkes için daha düzgün 
daha verimli bir hale sokulmasını temenni edi
yoruz, böyle olması da memleket hayrmadn\ 
Evet Türk Milleti bugünkünden daha müreffeh, 
yüz misli daha müreffeh bir hayat geçirsin, isti
yoruz. Fakat Bütçemiz meydandadır. Bir in
san çarşıya giderken evinin ihtiyacını tama-
miyie temin etmek arzusunu besler. Fakat cebin
deki para nihayet yüz lira ise yüz liralık iş gö
rür. Neticede işte param bu idi, şunları ala
bildim der. İki odalı, mütevazı bir evde otu-
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ran bir vatandaş her halde konforlu bir apart
manda oturmak arzusundadır. Fakat arzusu ; 
bütçesini yoluna koyuncaya kadar arzu olarak i 
kalmakta devam edecektir. j 

Benim temenni ettiğim idare işlerimizin da- j 
ha verimli bir halde yürümesidir. Demin ar- j 
kadaşlarımız bu işler üzerinde konuştular. 
Geçen sene İçişleri Bakanlığı beş ilce teklif etti. i 

Bunu İçişleri Komisyonu 10, Bütçe Komisyonu ! 
15 yaptı. Şimdi o ilçelerin birçoğunda oturacak i 
memur evleri yoktur, Hükümet konağı yoktur. 
Memurlar şunun, bunun evine sığınmıştır. Sefa j 
let içindedirler. Biz bunları yaparken hiç ol- j 
mazsa istekli olan bucakların vaziyetlerini tef- J 
kik ederek bunların üzerinde daha esaslı ince ] 
leme yapmamız ieabeder. Buna bir misal vere- i 
yirrı: Kütathya'nın Ulubey ve Karahanlı bu- j 
cakları... Buıılarm merkezlerinde 3000 - 4000 nü i 
fus vardır. Bir bucağımızda ise 1000 tane do- | 
kuma tezgâhı vardır, her ikisinde de han var- j 
dır, hamam vardır, beton dükkânlar vardır, i 
Bu bucaklar simya alınmıştı. Mezbaha, inekten 
fakat sıranın altından üstünden almıyor, öte
kiler de boyuna sıra bekliyor. Bence* halkın j 
hükümetten birinci derecede rica ettiği bu ko- I 
nulardır. Hükümet halkın bu isteklerine <•<>!•'. j 
ehemmiyet vermelidir. Çünkü köylü, nüfus işi | 
için, tapu işi için il merkezine veya ilce merke
zine pekliği zaman bu işler için günlerce bekler. 
Onların müteessir olduğu bu noktalardır. Yok I 
sa arkadaşlarımızın söylediği gibi arzularını?;.! j 
tahakkuk, ettirmek için bugünkü bütçemizin .10 j 
misli daha fazla bütçeye malik olsak j 
temenni ederim ki, olsun bu isteklere imkân 
bulmak pek zordur. 

Şimdi tarım işlerimizden ve kredinin az
lığından bahsedildi. Kredi azdır şudur, budur, 
ben bunun da taraftarı değilim. Evet, kredi az- I 
dır, fakat kredi imkân ve bankanın malî vüsati 
nispetinde olacaktır. Asıl mesele, kredinin | 
tevziinde olup bunda da intizam yoktur. Hükü
met karar verir, çiftçinin istihsalini çoğaltmak 
için kredi açalım, der, banka memurları harekete i 
geçer. Buna alışmışlar vardır, istihsal ile eıı I 
ufak bir alâkası olmıyanlar da senin, benim ta
vassutumla o cetvelin içine girer, parayı çeker. I 
Hakikatte esas müstahsilin ihtiyacı, 3 - 5 milyon 
lira ile dönmez. 

Geçen Bütçe Komisyonu müzakerelerinde, 
dinlediğim. Tahtakılıç arkadaşımın da dediği j 
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gibi bir çiftliğin donanması için 7 bin lira lâ
zımdır. 2 milyon 600 bin çiftçi olan Türk Mille
ti, 600 binini çıkaralım, 2 milyonunu yedişer 
bin veya beşer bin lira ile donatmak ieabeder-
se bu nereye varır? Bence hakikî müstahsıla 
fazla yardım etmelidir. Bir vakit Ziraat Ban
kası, iyi bilirim, afyon müstahsıllarını teşvik 
için para vermişti. Bunu duyan köylüler koş
muştur, dört tarafı cebel, cebel ile çevrili tar
lalardan yirmi dönüm, otuz dönüm ektim diye 
parayı çekmiştir. Fakat beş on sene ödemek 
sıkıntısından kurtulamamış ve banka da tah
silat yapamamıştır. Şimdi, hakikî müstahsil
leri tetkik ederek paraları bunlara vermek lâ
zımdır. 

Devlet Ziraat Donatım Kurumları diyoruz. 
Bütçede gördük. Bunlara bir hayli para da 
ayrılmış. Zirai Donatım Kurumunun zanne
dersem Adapazarm'da fabrikası var. Adapa-
zarmdaki Fabrika'dan arabalar gelmiş, bu ara
balar bankanın bahçesinde, havlusunda oldu
ğu yerde dağılmıştır. Neden? Çünkü yaş ke
resteden yapılmıştır. Sonra köylünün bugün
kü ihtiyacını karşılıyacak vaziyette değildir. 
Her vilâyetin, hattâ her kazanın kendi topra
ğına uygun ziraat aleti vardır. Millî Savun
maya verdiği arabaların tipinde köylüye araba 
vermek, istemiş, fakat köylü buna rağbet et
memiştir. O da kurumuştur, ölmüştür. Çün
kü yaş keresteden yapılmıştır, bu suretle he
der olup gitmiştir. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, tahdit ediniz, çün
kü Meclisi, yemek için, tatil edeceğim, isterse
niz sonra konuşunuz. 

AHMET BOZBAY (Devamla) — Az birşey 
kaldı. Şimdi bitiririm. 

Arkadaşlar, Hükümet idare işlerini, bilhas
sa piyasa işlerini sıkı bir. murakabe altında bu
lundurursa ,şuradaki fiyat nedir, buradaki fi
yat nedir, bunları kontrol ederse çok yerinde 
olur, yoksa bir dairenin masası ile veya kasası 
ile uzun yollu meşgul olmanın bir faydası yok
tur. 

Biz, umumi murakabe işlerini düzeltelim 
Türk milleti de bu suretle refaha kavuşsun. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 21 de toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19 



İ Î Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Dr. Âzis Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı görüşmele
rine devam ediyoruz. Söz Muzaffer Akalın'-
mdır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda Sefer
berlik Müdürlükleri ile Genel Müfettişlk teşk-
lâtı hakkında alman kararlar münasebetiyle, bu 
komisyonun bir üyesi olarak Yüksek Meclise 
bazı mâruzâtta bulunmam a müsaadenizi rica 
edeceğim. Bir General Milletvekili arkadaşımız 

Bakanlıklardaki seferberlik teşkilâtının (L) 
cetveline alınmasını isabetli bulmadılar. Yine 
bir General arkadaşımız da bu kararı çok ye
rinde bulduklarını ifade ettikten başka sayıları 
9000 ni aşan (L) cetvelindeki mevkuf kadro
lar arasında Millî Savunma Bakanlığından bir 
kimseye tesadüf edilemediğini söyliyerek bun
larda da tasarruf yapılması mümkün olduğunu 
söylediler. 

Sayın arkadaşlar, bildiğiniz gibi Bütçe Ko
misyonu İçişleri ile Millî Eğitim Bakanlığının 
seferberlik teşkilâtı dışında kalan diğer Bakan
lık Seferberlik Müdürlüklerini (L) cetveline al
mıştır. Bu kararı verirken Millî Savunma Ba
kanlığının yetkili mutahassısmı da dinledi. Fiilî 
kadroda bıraktığımız İçişleri seferberlik teşki
lâtının gördüğü işlere bir gözatmak diğerleri
nin (L) cetveline alınmasını izah bakımından 
faydalı olacaktır. İçişleri Bakanlığının seferber
lik teşkilâtı tarafından görülen hizmetler şun
lardır : Seferberliğin ilânı, asker alma işlerine 
ait puslalarm tebliği, sabotaja karşı tedbirler 
almak, köprü ve geçitlerin korunması, nakil va
sıtalarının tesbit ve tahriri ile nekadarımn hal
kın ihtiyacına ve ne miktarının ordu ihtiyacı
na tahsis edileceğinin tefrik ve tâyini ve köyle
rimizin istiap durumu yiyecek ve bu durumu 
Millî Mükellefiyet kanunlarının tatbiki ile yan

gınları söndürmek, ankaz kaldırma ekiplerini 
yetiştirmek, havadan indirmelere karşı tedbir
ler ve hava haber verme tesisleri. Diğer Bakan
lıkların seferberlik teşkilâtına talimatnameler
le bir takım önemli vazifeler verilmiş olmakla 
beraber bugün fiilen meşgul olduğu işler; me
murların tecil işlerine bakmaktan ibaret oldu
ğu anlaşılmıştır. İkinci Dünya harbinden alı
nan derslere göre bugünkü harb icapla
rını karşılıyacak seferberlik işlerinin ehem
miyet ve lüzumu inkâr edilemez. An
cak şimdiki teşkilâtı bugünün icaplarına 
göre verimli ve kıymetli bir hale koyma
dan, bugünkü haliyle bir fayda görülmemiştir. 
Tecil işlerinin ise Bakanlıklardaki zatişlerince 
görülecek işler nevinden olduğu meydandadır. 
(L) cetveline almmıyan seferberlik kadroları 
arasında bir de Millî Eğitim Bakanlığı seferber
lik teşkilâtı vardır. Bu da ayrıca askerlik ders
leriyle ve okulların kamplariyle meşgul olmasın
dandır. 

İki arkadaşımız da umumi müfettişlikler teş
kilâtı hakkında alman karara itiraz ettiler. Ve 
Bütçe Komisyonunun tahsisat vesilesiyle bu teş
kilâtın mevcudiyetlerine dokunmasına da tariz
de bulundular. 

Saym arkadaşlar, genel müfettişlikler teşkili 
hakkındaki kanun, umumi müfettişlik kadroları
nın bütçelerle Meclisin tasvibine tâbi olacağı hük
münü taşımaktadır. Ve 1948 senesi bütçesi yeni 
bir umumi müfettişlik teşkilâtına, yani Beşinci 
Umumi Müfettişlik teşkilâtını da ihtiva ederek 
Yüksek Huzurunuza sunulmuş bulunuyordu. 
Bütçe Komisyonu kanunun, «bunların kadrola
rı bütçe ile Meclise arzedilir» hükmünü ihtiva 
etmesinden dolayı, bunların kadroları ve teş
kil sebepleri hakkında tetkikte bulunmayı ve 
mütalâasını Yüksek Heyetinize arzetmeyi bir 
vazife bilmiştir. Bütçe Komisyonunun Yüksek 
Heyetinizin tasvibine tâbi olan bu konu hakkında 
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tevakkuf etmemesi vazifesini lâyıkiyle yapma
ması demek olurdu. 

Şimdi müsaadenizle Umumi Müfettişlik hak
kındaki kanunun ne gibi sebepler dolayısiyle 
vazedilmiş olduğunu kısaca arzedeceğim: Ar
kadaşlar; bu kanun diyor ki ; mütaaddit vilâ
yetleri alâkadar eden ve bu vilâyetlerin müş
terek faaliyetiyle izalesi kabil olan ihtiyacat 
hususunda o vilâyetler üzerinde tâyin edilen 
salâhiyetleri haiz Umumi Müfettişlikler teşki
line ve bu ihtiyaçların zail olmasiyle müfettiş
liklerin ilgasına hükümet mezundur. Demek ki, 
Umumi Müfettişlik teşkili için mütaaddit vi
lâyetleri alâkalandıran ve bunların müşterek 
faaliyeti ile izalesi kabil olan bazı ihtiyaçlar 
ortaya çıkmalıdır. Bu ihtiyaçlar teşkilât kanun
larının derpiş etmediği mübrem ihtiyaçlar ola
caktır. Takdir ve tahmin buyurursunuz ki, bu 
ihtiyaçlar olağanüstü emniyet meseleleri ile il
gilidir. Yoksa küçük bir memur ve kâtip kad
rosunun bile Yüksek Meclisten salâhiyet al
madan kullanmasına imkân olmadığı halde 
Meclisten karar almadan, kanunu almadan 
umumi müfettişlik teşkiline cevaz verilemezdi. 
Ancak böyle olağanüstü emniyet mülâhazala
rı ile Hükümete bu yetki tanınmış bulunu
yor. Bu suretle Komisyon Beşinci Umumi Mü
fettişliğin kurulması sebeplerini bu kanunun 
mucip sebepleri karşısında mütalâa etti. Fa
kat bu teşkili yerinde bulmadı. Yani Beşinci 
Umumi Müfettişliğin teşkilinde dayanılan ge-
gerekçe, kanunun derpiş ettiği sebepler dışın
da kaldığını Yüksek huzurunuza arzetmeyi va
zife bilmiştir. 

Bundan başka daha evvel kurulmuş olan di
ğer Genel Müfettişliklerin yine olağanüstü müb
rem ihtiyaçları dolayısiyle kurulmuş olduklarına 
göre bunların kuruluş sebebini teşkil eden ihti
yaçların devam edip etmediğine de Komisyon 
temas etti ve neticede bu ihtiyaçların devam et
mediği kanaati hâsıl olduğundan dolayı bunla
rın kadrolarının (L) cetveline alınmasının uy
gun olacağı mütalâasında bulunarak bunu Yük
sek Heyetinize arzetmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, okuduğum kanunun gerekçe
sinden de açıkça anlaşıldığı gibi kanun Genel 
Müfettişlikler teşkilâtını geçici zaruretler dola
yısiyle- derpiş etmiş bulunuyor. Bunun devam 
lı bir teşkilât olarak mütalâasına esasen Anaya
samız ve Vilâyetler İdaresi Kanunu imkân ver-
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mez. Çünkü, Anayasa malûmuâliniz idare taksi
matımızı ocak, bucak, ilce ve il olarak kabul et
miştir. Bunlar arasında Genel' Müfettişlik teş
kilâtı diye bir şey yoktur. Diğer taraftan yine 
Anayasa illerin yetki genişliği esasına göre ida
re edileceği hükmünü koymuştur. Genel Müfet
tişlik teşkilâtının olağanüstü sebepler dışında 
devamlı teşkilât olarak mütalâası bu esasa ay
kırı olurdu. 

Diğer taraftan Vilâyet İdaresi Kanunu; 
valilerin, Devletin ve her Bakanlığın mümessili 
ve icra vasıtası olarak tanınmıştır. Kanun Em
niyet ve asayişten mesul olmak üzere il makam
larını kabul ettiği gibi bütün dairelerin onun, 
teftiş ve nezaretinde bulunması esasını kabul et
miş bulunuyor. 

Bu itibarla zannediyorum ki, Yüksek Heye
tinize Bütçe Komisyonunuzun bu konuda tasvi
binize arzettiği karar yerindedir. Sayın arka
daşlar, sözlerime son vermeden evvel Komisyo
numuz üyelerinden sayın arkadaşımız Vedat 
Dicleli'nin* çok dikkat ve çalışma mahsulü olan 
beyanları arasında bir, iki noktayı da şahsi gö
rüşüme göre cevaplandırmadan geçemiyeceğim. 
Arkadaşım Bütçede tasarruftan bahsederken 
Bütçe Komisyonunun ufak bazı düzeltme ve rö-
tuşlerden başka bir şey yapamadığını söyledi. 
Bana öyle geliyor ki, arkadaşımın bu ifadesi 
Bütçe Komisyonumuzun çalışmalarının muhassa-
lasmı fazla küçültmektedir. Genel Müfettişlik 
Teşkilâtı hakkındaki kararın idari bünyemiz ba
kımından taşıdığı mâna üzerinde durmasak bile 
yalnız bunun sağladığı 1 milyon 200 bin liralık 
tasarrufu bu mevzuda hatırlamak yerinde olur. 
Bütçe Komisyonunun sağladığı bu tasarruflar 
dışında acaba arkadaşımız ne imkânlar düşünü
yordu? Bunu beyanlarında birkaç teklif halin
de toplamışlardır: 

Bunlardan biri; Devlet inşaatının Bayın
dırlık Bakanlığında toplanmasıdır. Birdenbire 
öyle geliyor ki, sanki bu görüşüyle arkadaşımız 
Bütçe Komisyonunun görüşünden ayrı bir mü
talâa sahibidir. Halbuki aynı esası Bütçe Ko
misyonu da görmüş ve mazbatasına sarahaten 
kaydetmiş bulunuyor. Bu görüşte, bu teklifte 
Bütçe Komisyonu ile sayın arkadaşımız arasın
da bir görüş farkı mevcut değildir. 

İkinci teklifleri arkadaşımın; yayım gider
leri, muhtelif Bakanlıklarda yer almış olan 
mecmua neşretme ve kitap satmalına gibi öde-

— 345 — 



B : 23 26.: 
neklerin birleştirilmesi ve bir elden idare edil
mesidir. Bunun bazı tasarruflar sağlaması 
mümkün olsa bile Komisyonun yaptığı tasarruf
lardan daha ehemmiyetli bir teklif olarak müta
lâası ne dereceye kadar doğru olur? Bilmem. 
Kaldı ki, mevzu Hükümetin tetkikimi arzedil-
miş bir mevzu bulunmaktadır. 

Arkadaşımız bir de çeşitli dairelerin elinde 
bulunan basımevlerinin birleştirilmesi konusuna 
temas etmiş bulunuyorlar. Halbuki bu iş hiçte 
yeni bir iş değildir. Daha evvel Büyük Meclisin 
üzerinde durduğu ve hattâ bir de kanun kabul 
etmiş olduğu bir mevzudur. Bu kanun Devlete 
ait matbaaların birleştirilmesi hakkındaki kanun
dur ve bazı istisnalarla bütün matbaaların bir
leştirilmesi esasını kabul etmiştir. Bu istisna
lar, askerî matbaalardan Genel Kurmay Mat
baası, Harita Genel Müdürlüğü Matbaası ve 
bir de Deniz Matbaasıdır. 

Sivil matbaalardan ise; Büyük Millet Mec
lisi Matbaası, Darphane ve Damga Matbaa
ları da bu birleştirilmeden hariç tutulmuştur. 
Yalnız kanun bu matbaalardan Ankara'da olmı-
yanların Ankara'ya taşınması ve fiilen birleş
melerinin tahakkuku için bir intikal devresi ka
bul etmiş bulunuyordu. Bu da bir sene sonra 
bitmiş olacaktır. Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre, esasen Hükümet bu matbaalar konusun
da Maliye Bakanlığına bağlı bir Devlet Matbaası 
teşkil etmek suretiyle işi daha esaslı olarak hal
letmek için yeni bir kanun tasarısı hazırlamakta
dır. 

SENlHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Muhte
rem Milletvekilleri; 1948 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısında taşıt ve taşıma vasıtaları için Hükü
metçe istenen tahsisat 1.7 milyon 167 bin 97 lira 
gibi muazzam bir yekûn tutmaktadır. Bütçe Ka
nununun (D) cetvelinde gösterilen şoförler mas
rafı da 649 930 liraya baliğ olmatadır. 

Büyük Millet Meclisi 37 000; 
Cumhurbaşkanlığı taşıtları 80 000; 
Sayıştay Başkanlığı 5 000; 
Danıştay Başkanlığı 4 500; 
Basın ve Yayın taşıtları 25 000; 
Devlet Meteoroloji taşıtları 7 500; 
Tapu ve Kadastro taşıtları 9 000; 
Başbakanlık 33 000; 
Adalet Bakanlığı 30 720; 
Millî Savunma Bakanlığı 12 625 599 lira. 
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(Gürültüler, o Millî Savunma Bakanlığına ait 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Yanlışsa 
tashih eder. 

SENlI.lt YÜRÜTEN (Devamla) — Hava: 
70 000, Deniz 200 000, Askerî fabrika ve Harita 
41 00ü, taşıt satmalına karşılığı 35 000 lira (Sağ
dan, askerî işleri karıştırmıyalmı sesleri). Peki 
karıştırmıyalım. Ama, bir Milletvekili askerî iş
lere karışamaz mı? Bunu anlıyaymı, acemiyim. 
Ne ise siz hesabınızı ona göre yapın. 

içişleri Bakanlığı 546 M2, Dışişleri 213 800, 
Maliye Bakanlığı 1 150 416, Millî Eğitim Ba
kanlığı 10 000, Bayındırlık Bakanlığı 166 900, 
Ekonomi Bakanlığı 7 000, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 252 000, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı 1 586 148 lira. Bu da mı yanlış? 

Tarım aBkanlığı 316 492, Ulaştırma Bakan
lığı 11 100, Ticaret Bakanlığı 7 750, Çalışma Ba
kanlığı 41 000 lira. Enazı bu Çalışma Bakan
lığı çüııki çok iş yapıyor. Böylece hepsi 17 milyon 
167 bin 97 lira gibi muazzam bir yekûn tutmak
tadır. 

Bütçe Kanununun (D) cedvelinde gördüğümüz 
şoför masrafı 649 930 liraya baliğ olmaktadır. 
Vo bunun haricinde de her bakanlık ve daire
nin (D) cetveline giren bahçıvan, kapıcı gibi gös
terilen kadrolarla alınmış kimseler vardır ki, 
bunlar arzettiğim şoförlerin dışında onların mua
vinleri gibi kullanılmaktadır. Bunların yekûnu 
bu hesaba dâhil değildir. Çünkü kadrolarda 
şoför muavini yoktur. Bunları bu namla alırlar 
ve bunlara ayda aşağı yukarı 100 lira ki, sene
de 1 200 lira verilmektedir. Yani Makam oto
mobili 5 000 lira. şoförün 3 000, buna 1 200 lira 
bahçıvan ve hademe 9 200 liradır. Otomobili 
olanlar bu masrafları bilirler. (Bizim otomobi
limiz yok sesleri) Olanlar bilir. Benim var 700 
den aşağı kurtaramıyorum. Tabiî olmıyan bil
mez. 

Bunlardan başka Belediye, Hususi idare ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerini katmıyorum; on
larınki de bunların 1/4 ünü teşkil ederki, sırası 
geldiği zaman arzedeceğim. 

Heyeti umumiyesinin 23 579 997 lira gibi 
korkunç bir rakam olduğunu esefle bildiririm. 
(Sağdan martaval sesleri) Martaval değil, Büt
çe tasarısında var. 

BAŞKAN — Sözünüze devam edin, muta-

— 346 — 

http://SENlI.lt


B : 23 26. 
lâanızı bildirin. «Martaval» sözünü kullanma
nıza-müsaade etmem. 

SENtHt YÜRÜTEN (İstanbul) — Tatlı tat
lı konuşuyoruz, Meclisi güldürüyoruz. 

BAŞKAN — Siz noktai nazarınızı söyleyi
niz. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Hakkı 
kelâmını varsa söyliyeyim. Yoksa ineyim. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Karıştırıyorlar, silsilei kelâmı kaybettiriyor
lar. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Kanun
da «martaval» kelimesi fenadır diye bir şey var
sa söylemiyeyim. 

BAŞKAN —• Mütalâanıza devam edin. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Bu taşıt

ların yıpranma kıymetleri de hesaba dâhil de
ğildir. Yani sekiz bin, on bin liralık bir taşıtın 
üç senelik amortismanını hesabedersek ozanıan 
bir otomobilin senelik masrafı. Miadı üç sene 
hesabedersek on iki bin lirayı bulur. Bütçenin 
görüşüldüğü şu sırada Heyeti Aliyenizi tenvir 
ve ikaz maksadiyle bu yekûnları vermekteyim. 

Maddelere gelince, sizi ayrıca ikaz edeceğim. 
Taşıt giderlerine ayrılan paralarda hassas ve 
kıskanç olmanızı ve bu hususta beni destekle
menizi riea edeceğim. 

Gl. SEYFt DÜZGÖREN (Mardin) — Sayın 
arkadaşlar, seferberlik müdürlükleri hakkında 
biraz mâruzâtta bulunacğım: 1931 yılında 10916 
sayılı Kararname ile çıkarılan Millî Seferberlik 
tüzüğünün altıncı maddesine uyarak bütün Ba
kanlıklar kendi teşkilât kanunlarına seferber
lik müdürlüklerini koymuş ve yine bu tüzüğe 
uyularak her Bakanlıkça kendi bünyesine uy
gun bir şekilde hazırlanan talimatnameler Ge
nel Kurmayca anlaşma yapılarak uygulanmaya 
başlanmıştı. Bütçe Komisyonu tasarruf düşün
cesiyle iki Bakanlıktan başka bütün Bakanlık
ların seferberlik müdürlerini (L) cetveline almak 
suretiyle ortadan kaldırmış olmasını aşağıda 
arzedeceğim, ve Yüksek Heyetinizce de bilinen 
sebeplerle bu müdürlüklerin yok edilmesini Mil
lî Savunmamız bakımından mahzurlu görmek
teyim. . 

Topyekûn bir karakter alan harb, topyekûn 
bir savunma için bütün hazar süresince koordi-
ne edilmiş teşekküllerin çalışmasını gerektir
mekledir. Bir harbde bütün devlet teşkilâtı ha
zarda düzenlenmiş vazifelerini vakit geçirmek-
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sizin yapmak zorundadır. Artık askerlerin hem 
silâhlı işler ve muharebe harekâtı yapmaları ve 
henıde ic savunma, sınai, zirai ve iaşe sefer
berliği, insan seferberliği ve moral seferberlik 
gibi bugün harbin çeşitli faaliyet sahalarındaki 
çalışmalarına imkân yoktur, 

Hazarda bu işlere memur olan Devlet teşek
külleri bu savunma vazifelerini hazar zamanında 
hazırlıyacak ve harbde bu hazırlıklar bu teşek
küller vasıtasiyle uygulanacak ve sağlanacak
tır. Millî seferberliği hazarda düzenlenmemiş 
bir memleket orduları ne kadar mükemmel olur
sa olsun başarılı bir savunma yapamaz, harbin ilk 
gününde fabrikaların, münakalâtın, iaşenin ve 
sağlık işlerinin aksaklıklara uğraması cephe
de çalışacak orduların arkasında muazzam bir 
çöküntü yapar ki, bu yüzden orduların bütün 
kahramanlıkları, fedakârlıkları boşa gitmeye 
mahkûm kalır. Memlekette hiçbir Devlet meka
nizması, hiçbir hususi teşebbüs ve faaliyet 
yoktur, ki yurt savunmasında üzerine bir vazi
fe düşmüş olmasın. İşte seferberlik şubelerinin 
vazifeleri, bütün vatandaşların Devlet müesse
selerinin hususi teşebbüs ve faaliyetlerin sa
vunma vazifelerini hazırlamak, onları yetiştir
mek ve savunmaya katıştırmaktır. 

Millî seferberlik şubelerinin verimli olmadık
ları ileri sürülebilir. Fakat bu demek değildir 
ki, o bakanlıkta böyle bir teşekküle lüzum yok -
tur. Bunun asıl mânası; millî seferberlik şube
sinin iyi organize edilmemiş ve kifayetli eleman
larla takviye edilememiş olması yanında asıl mü
him bir sebep de bütün bu şubelerin çalışmala
rını koordiııe edecek merkezî bir teşkilâtın yok
luğunda aramalıdır. Bu sebeple, Hükümetin 
elinde proje halinde bulunduğunu işittiğim Mil
lî Savunma kanunu tasarısının vakit geçirmek
sizin Büyük Meclise sunulmasını ve bu tasarıda 
kurulması elzem görülen merkezî millî sefer
berlik teşkilâtı ancak bu selerberlik şubelerinin 
çalışmasiyle düzene konul rrvuş olacağı cihetle 
seferberlik şubelerinin asla kaldırılmaması dü
şüncesindeyim. Bu Millî seferberlik teşkilâtı dü
zene konulursa Devlet teşekküllerinde bir çok 
tasarruflara yol açacaktır. Olağanüstü bir çok 
ofisler kurmak, iaşe müsteşarlıkları ve saire bir 
çok teşekküller yapmaya lüzum kalmaz. Ve 
Millî Korunma Kanunu ile irticalen kurulan bir 
sürü teşekküllerin başarısız ve israfa yol açan 
çalışmalarına meydan verilmiş olmazdı. Geçen 
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harbin başında iktisadi, malî, zirai bir baskına 
uğramış olduk. Dış siyasetimizle alınan isabetli 
tedbirler olmasaydı ve bu harbin kıvılcımları 
saçağımıza sarsaydı, uğradığımız bu baskının 
tesiri bizi pek elîm safhalar içerisinde kıvraıı-
dırmış olurdu. IVu sebeble Başbakanlıkta, eğer 
işittiğim doğru ise tetkik edilmekte bulunan 
Millî Savunma Seferberlik tasarısı biran evvel 
yüksek heyetinize gelsin. O vakit seferberlik 
şubeleri daha ziyade kuvvetlenecek ve koordine 
bir halde çalışmış olacaktır. Şimdiki, bu pek 
az ve belki de kifayetsiz diye söylenen bu şu
belerin daha kuvvetli ve millî savunmamız için çok 
faydalı bir şekle konulacağım ümit etmekteyiz. 
. Başbakanımı/can bunu istirham ediyorum. 

Böyle birşey va^ta tetkiki biran evvel bitsin 
ve Meclise sunulsun. Bunun üzerinde görüşü
lür ve bir neticeye bağlanmış olur. 

«1. ALÎ RTZA ARTlîNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaşlar-; millî seferberlik müdürlük
lerinin lağvı sırasında zannederim ki Bütçe Ko
misyonuna kâfi iz**hat verilmemiş olacaktır ki; Bu
nu kaldırmışlardır. Biz askerler, olayları sizlere 
açıklığı gibi anlatmak ve işi açıklamak borcun -
dayız. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Her Bakanlığın, bir harlı vukuunda yapaca
ğı işleri evvelden düşünerek, plâulaştırılarak ve 
seferberlik notları haline sokmak suretiyle, her
hangi bir Sni taarruzda her Bakanlığın yapacağı 
işleri maddesi maddesine tatbik etmek vazife-
sindedir. (i ecen ikinci harbe ait ufak bir misal 
vermek suretiyle sizleri tenvir edebilirim. Al
manlar Trakya'ya gelmiş oldukları halde biz 
mektepleri nasıl geriye nakledebileceğiz, hangi 
fabrikaları hangi mmtakaya getirerek nasıl kura
cağız. köprülerin atıldıkları hâllerde muhtelif eş
yayı, malzemeyi nereden ve nasıl getireceğiz ve 
aktarma edeceğiz? Ne suretle geçit temin ede
bileceğiz ve indirme, bindirmeyi nasıl ve ne şe
kilde yapacağız. Bunların hepsi Bakanlıklara 
ait olduğu halde. Bakanlıklar nezdinde Millî 
Savunma Bakanlığından ve Genel Kurmay Baş
kanlığından askerî bir heyet teşkil edilmiş ve Ba
kanlıkların ödevli memurları bu arka
daşlarla beraberce çalışarak iyi neticelere 
varmışlardır. Hazardan tertiplenmesi ge
rekli bu gibi işleri, mutlaka her Bakanlı
ğın ayrı ayrı, seferberlik muhtıraları ha
linde fesbit etmeleri lâzımdır. Daha uzun izaha
ta. lüzum görmüvorum. Bunlar ne kadar "evvel

den ve ne kadar iyi ve tertipli hazırlanmış olur
sa yurt için o kadar faydalıdır. Aksi halde ne 
kadar karışıklığı mucip olacağını, hudut tahli
yelerinde ve diğer lüzumlu şehirlerin boşaltıl
malarında, hareket tarzları tafsilâtiyle evvelce 
tesbit edilmiş olduğu halde ne kadar karışıklık
lar olacağını yüksek takdirinize arzeder, bu ka
darla maksadımı aydınlatmış olacağımı zannede
rim. 

MALİYB BAKANİ HALİ D NAZMİ KES
MİK (Tokad) — Sayın arkadaşlar; Bütçenin 
genel görüşmeleri dolayısiyle. bütçenin daha 
ziyade tekemmül ettirilmesi hususunda müta
lâa beyan eden ve bütçenin noksanları hakkın
da samimî ve ciddî mütalâalar beyan eden ar
kadaşların mütalâalarını direktif mahiyetinde 
telâkki ederek yüksek huzurunuzda teşekkür
lerimi sunmak isterim. 

Bütçeye ait tenkitleri iki kısımda toplaya
biliriz. Bir kısmı şekle ait tenkitlerdir. İkinci
si esasa ait tenkitlerdir. Şekle ait olan tenkil-
lerarasıuda gerek Bütçe Komisyonunda gerek 
bugün yüksek huzurunuzda ve bizi bütçenin 
daha mütekâmil bir şekle ifrağı için ikaz edici 
birçok kıymetli mütalâalar beyan edildi. Biz 
bunları not ettik. Esasen daha evvelki şekline 
nazaran birkaç; sendenberi tasnif bakımından 
daha mütekâmil bir hal almış olan bütçemizin 
bugün tezahür eden bu noksanlarını da önü
müzdeki sene telâfi etmeye çalışacağız. Bu un
vanda bilhassa bütçenin vuzuhsuzluğu etrafın
da söylenen mütalâalar üzerinde durmak iste
rim. Bütçemizi vazıh bir hale getirmek için bir
çok gayı etler sarfedilmiştir. Buna rağmen ar
kadaşlarım haklı olarak aynı cins masrafların 
muhtelif bölümlerde bulunduğuna işaret ettiler, 
mütenevvi masrafların bir bölümde toplandığı
nı ifade buyurdular. Bunların hepsi haklı mü
talâalardır, bunları düzelteceğiz. Bunun ya
nında (K) cetveline nıütaallik mütalâaları da 
vardır, bunların da düzltilmesi lâzımdır. 

Bütçenin daha iyi bir şekilde prezante edil
mesi için birtakım faydalı ihsai malûmatın bül -
çeye ilâve edilmesi hususunu işaret eden arka
daşlarımız oldu. Hakikaten bizim bütçelerimiz 
bu gibi malûmatı etraflı olarak ihtiva etmekte
dir. Bunları da mümkün olduğu kadar gelecek 
bütçelerde maliyeniz ikmal etmeye çalışacak
tır. Fakat şunu burada belirtmek isterim ki, 
bütçe gibi gavet hassas ve ciddî bir vesika va. 
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bağlanacak olan ihsai malûmatın su götürmiye-
cek kadar esaslı bir şekilde hazırlanması lâzım
dır. Şimdiye kadar bu gibi malûmat cetvelleri
nin bütçeye ilâve edilmemesi bu vesika ve bu 
ihsai malûmatın münaşaka götürmiyecek şekil
de hazırlanmasına belki memleketimiz şartları 
bakımından henüz muvaffakiyet hâsıl olmamasın
dan ileri gelmiştir. 

Şekle ait tenkitler dolayısiyle bu mütalâa
larımı söyledikten sonra esasa ait tenkitlere 
geçeceğim. Sizleri yormamak için esasa ait 
tenkitleri de birkaç noktada toplıyarak ve o 
noktalar etrafında izahat vererek mümkün mer
tebe kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. 

Esasa ait tenkitler, başta bütçenin sami
miyetsizliğine ait tenkitler olmak üzere, bütçe
de tasarruf zihniyetinin hâkim olmadığına dair 
olan tenkitler, borçlanmıya ait tenkitler, istik
raz siyasetine mütaallik tenkitler ve nihayet 
bütçe açığına ait olan tenkitlerdir. Bu nokta
lar etrafında izahatımı kısaca arzetmeye çalı
şacağım. 

Bütçede, en esaslı vasıflardan birisi olan sa
mimiyet kaidesinin hâkim olması lâzımgeldiği 
halde bütçelerimiz samimiytsizdir dnilmektedir. 
ve bu iddiayı ispat sadedinde de bilhassa şu mi
sal verilmektedir. 1947 bütçesi yapıldı, 1947 
senesi içinde 55 milyon lira aktarma, 169 mil
yon lira ek olmak üzere sene içinde bütçenin 
çehresini esaslı bir şekilde değiştirecek tasarılar 
Meclise geldi. Halbuki daha 1947 bütçesi yapı
lırken bu gibi ihtiyaçlar hatıra gelmişti. Eğer 
o vakit bunlar bütçede yer almış olsaydı, o vakit 
samimi bir bütçe yapılmış olurdu. Kısaca iddia 
budur. 1947 senesi içinde yapılan değişikliklere 
ait hakiki rakamları arzedeyim: 141 milyon li
ra olağanüstü ve 34 milyon lira ek ödenek olmak 
üzere 175 milyon liralık bütçe yekûnunu kabar
tan bir ödenek Yüksek Meclisinizce kabul edil
miş bulunmaktadır. Bunun dışında da 56 mil
yon liralık aktarma vardır. Bütçemizin yekû
nuna nispet edilirse bu ek ödenekler ve aktar
malar zannedildiği kadar mübalâğalı değildir. 
Aktarmayı dahilî hesap etmezsek - çünkü bütçe
nin yekûnunu değiştiren bir şey değildir - yapı
lan ekleme, aşağı yukarı ilk kabul edilen bütçe
nin % 14 dür. Eğer ödenekler kabul edildik
ten .: sonra hâsıl olan yekûn nazarı itibara alınır
sa, ki, bu bir milyar 300 milyon liradır, nis-
bet de % 13 eder. içinde yaşadığımız fevkalâde 
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şartların ve ahvalin içinde, kargılığı hakikaten 
varidat olmak üzere yapılmış olan bu değişikli
ğin bir fevkalâdelik manzarası arzetmemesi ica-
beder. Ve bunu bir samimiyetsizlik ifadesi ola
rak kabul etmemek lâzımgelir. Ek ödeneklere 
daha evvel bir münasebetle temas etmiştim, söz
lerim tekrardan ibaret olacaktır, affınızı dile
rim. Filhakika yapılan tenkitler de bir tekrar 
olduğu için benim de yapacak başka bir şeyim 
yoktur, nihayet söylediğim şeyleri tekrardan 
ibaret kalacaktır. Bu ek ve olağanüstü Ödenek
lerin kısmı azamı, Millî Savunma ihtiyaçlarına 
taallûk eden ödeneklerdir. Denilecek ki, Millî 
Savunma ihtiyaçları, 1947 bütçesi yapılırken 
aşağı yukarı belli idi. 

Arkadaşlar, bunu iddia etmek mümkün ol
duğu gibi, aksini iddia etmek te haklı olarak 
mümkündür. Çünkü içinde yaşadığımız dünya 
şartlarının, istikrar ifade eden şartlar olduğu
nu iddia edecek kimse var mıdır, bilmiyorum? 
Nihayet herkesin ümidi, mümkün mertebe sü
ratle normal vaziyete ve normal şarta kavuş
maktır. Belki de bugün kalkıp aksini iddia eden 
bulunur. Dünyanın bu marazî hali senelerce 
devam edecektir denilebilir. Ama bu iddiayı 
mahza hakikat diye kabul etmek mümkün mü
dür? Daima bir ümit kapısı vardır, daima bir 
ümit kapısı açıktır. Binaenaleyh, biz, 1947 
bütçesini yaparken, şartların son derecede nik
binlik verecek mahiyette olmasına rağmen, 1947 
senesi içinde Millî Savunma giderlerinde bir ta
sarruf sağlryabileceğimizi samimi olarak zan ve 
ümidediyorduk. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bu yıl? 
MALİYE BAKANI HALÎD NAZMI KEŞ

MİR (Devamla) — Bu yıla da ayrıca geleceğim, 
ihmal etmiyeceğim, müsaade buyurun, biraz sa
bırlı olmanızı bilhassa rica ederim. 

1947 senesi için de maalesef ümtlerimiz ta
hakkuk etmedi ve Millî Savunmanın olağanüstü 
ihtiyaçlarını karşılamak zorunda ve durumun
da kaldık. Yaptığımız işi bir mucize, bir kera
met nevinden bir iş telâkki edenlerden değilim. 
beşeri bir iş, şartlar müsait gitti, varidatımızın 
inkişafı yardım etti, hamdolsun bu yüzlerce 
milyonu, başka bir fevkalâde tedbire müracaat 
etmeden, karşılamak imkânını bulduk. Bu bir 
mucize değil, keramet de değil. Bu böyte olma
saydı ne yapacaktık? Millî Savunmanın ihti
yaçlarını ihmal mi edecektik? Hayır arkadaşlar, 
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bunu karşılamak için icabederse vergi alacak
tık, vergilere zam yapacaktık. Çünki bugün 
bizim için bir mevcudiyet meselesi olan Millî 
Savunma ihtiyaçlarını mutlak surette karşıla
mamız lâzımdır. (Bravo sesleri alkışlar). 

(Sağdan: Bütçeden konuşun sesleri). 
Lütfen müsaade edin. ondan da konuşaca

ğım. Vekil olarak bu hakkı haiz değilsem bile 
Milletvekili olarak haizim. 

Bu seneye gelince, bu sene bütçesini yapar
ken geçen seneye nazaran biraz farklı olmak
la beraber yine olağanüstü Millî Savunma ihti-
yaçlariyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bugünkü 
varidat durumuna, ve yaptığımız Bütçe tah
minlerine nazaran diğer Bakanlıklar ihtiyacı me-
yanmda Millî Savunma ihtiyacını da azamî şe
kilde karşılamaya gayret ettik. Fakat yine açık
ça ifade edeyim; Bütçe Komisyonu huzurunda 
da gayet acık olarak ifade etmiştim. Geçen sene
ye nazaran daha ümit ve tasarrufa imkân verici 
vaziyetler olmasına rağmen, bu sene içinde Mil
lî Savunma için yeniden ödenek almak zaruret
leri belirecektir. Diyeceksiniz ki; mademki, 
böyledir niçin şimdiden bütçeye bunları koymu
yorsunuz. niçin şimdiden bütçede bunların 
karşılığını derpiş etmiyorsunuz. Bütçe Komis
yonu huzurunda da arzettiğim gibi bu bir ih
mal. zihniyetinin eseri olmaktan ziyade bir ihti
yat zihniyetidir. Çünki samimî olarak, açık 
olarak şunu ifade edeyim ki; sene içinde Millî 
Savunmanın olağanüstü ihtiyaçlarının ne olaca
ğını şimdiden katî olarak kestirmek imkânı 
yoktur. Bu sene içindeki, umumi vaziyete ve bu
nun yanında belki de bazı yardımların porte
sine bağlı biriştir. Bu bakımdan şimdiden Millî 
Savunmanın katî olarak ihtiyacı şudur. Binae
naleyh bunu bilhesap bütçeye koyalım ve kar
şılığını. gösterelim, karşılığı yoksa açık bir bütçe 
ile millet huzuruna çıkalım, demek bir ihtiyat 
eseri olamaz. 

Daha açık arzedeceğim ; Eğer Millî Savun
manın, sene içinde tahakkuk eedcek katî ihti
yaçlarını şu veya bu şekilde karşılamak imkânı 
hâsıl olmazsa. Millî Savunma gibi hayati bir işi
mizin karşılanması için, icabederse milletten ye
niden fedakârlığı istenecektir. Bunun dışında 
Adnen Menderes'in temas ettiği bir iki nokta 
vardır, ki. açıklanmazsa hakikaten samimiyetsiz
liğin bir ifadesi olarak görünebilir. 
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Bunlardan biri Özel idare mevzuudur. 
İkincisi; köy okullarının inşaat masrafı kar

şılığı. meselesidir. Sayın arkadaşım ifade buyur
dular ki; bunların portesi aşağı yukarı bellidir. 
Ve aşağı yukarı şimdiden tayyün etmiş kesbi 
katiyyet etmiş bir iş gibidir. Binaenaleyh bu 
masraflar niçin bütçede yeralmamıştır"? Bütçe
ye alınmıyorsa, bütçeyi mütevazin göstermek 
gayesiyle alınmıyor, binaenaleyh bu da samimi
yetsizliğin bir ifadesidir. 

Hayır arkadaşlar. Burada samimiyetsizlik 
yok, bilâkis samimiyet vardır. Niçin? 

Evvelâ Köy okulları meselesine temas ede
yim. Köy okulları inşaatı masraflarının. Hükü
met, genel bütçeden karşılanması kararını ver
ini;; bulunuyor. Bütçe Komisyonunda bu mese
le üzerinde ehemmiyetle durdu ve bu işin bir 
karar altına alınmasını ısrarla istedi. Buna mu
kabil bütçeye konulan 4 milyon liradan ibaret
tir. Tabiatiyle bu 4 milyon liranın bütün inşa 
masraflarını karşılamıyacağı meydandadır. îzah 
sadedinde Bütçe Komisyonu huzurundaki maru
zatımı burada, tekrardan başka, yapacak bir şey 
yoktur, bu işin şimdiden tamamiyJe Genel Büt
çeye alınması,, için Genel Bütçeye ne kadar bü
yük tahmil edeceğini hesabetnıek lâzımdır. Bu
nun üzerinde arkadaşım Millî Eğitim Bakanı 
ile çalışmaktayız. Bütçe imkânlarını da gözö-
nüne alarak kati bir rakam vermek için bazı he
saplar yapmak icabetmektedir. Belki daha ta
sarruflu bir inşa sistemine ve bir tipe gidece
ğiz. Bunun yanında eğer bütçe imkânlarımız 
değişmezse belki programda yeni bir düzeltme 
zaruri olacaktır. Bütün bunları yaptıktan son
ra bu işin bütçemize yükleteceği kati rakamı 
elde etmiş olacağız ve ondan sonra Yüksek Hu
zurunuza geleceğiz, lüzumlu olan ek ödeneği, 
karşılığını göstermek veyahut mukabilini temin 
etmek suretiyle tahsisat istiyeceğiz. Zanneder
sem mesele bu kadar açık, vazıh bir şekilde 
Yüksek Huzurunuzda açıklandıktan sonra yine 
samimiyetsizlik damgasını vurmak biraz insaf
sızlık olur. Özel îdarelerden maaş alan öğret
menlerin Genel Bütçeye alınması meselesine ge
lince ; buna da karar vermiş vaziyetteyiz, bu 
hususta bir tasarı hazırlamaktayız. Tabiatiyle 
bütçeye yardım için konulan 34 milyon lira, ki, 
maaş farkları dolayısiyle konulmuştın, bu şe
kilde tasarruf edilecektir. Buna zamimeten da
ha bazı tasarruflar Genel Bütçeden bu öğret-
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menlere maaş vermek imkânını bize sağlıyacak-
tır. Ve tasarı Yüksek Huzurunuza geldiği va
kit açık var mı, yok mu; karşılığı var mı, yok 
mu? Uzun uzadıya münakaşa etmek ve yoksa 
bizi tenkit etmek hakkınız olacaktır. 

Bütçelerde tasarruf bahsine geçiyorum. Bu, 
hakikaten mühim bir dâvadn daima tekrar edi
len ve ekseriya neticesiz kalan bir dâvadır. Ta
sarruf hakkındaki düşüncelerimi arzetmeden 
evvel Sayın Adnan Menderes'in özlük haklar 
kısmında geçen sene bütçesine nazaran bu sene 
maaşlarda 47 ücret kısmında da 16 milyon li
ralık bir fazlalık bulunduğunu binaenaleyh 1948 
bütçesinden kadro bakımından bir tasarruf de
ğil hattâ bir yükleme olduğunu ifade buyuıdu-
lar. Rakamlarda yanlışlık vardır. Kendileri 
bu yanlış neticeye varmakta kusurlu değiller
dir. Bu biraz da bütçedeki vuzuhsuzluğun ese
ridir. Ama bu vuzuhsuzluğun nereden geldiğini 
arzedersem bana hak vereceğinizi zannediyo
rum. 

f>u şuradan geliyor; geçen sene Millî Savun
manın bir âdi bir de fevkalâde kısmı vardı. Bu 
sene OMU kaldırdık ve daha vazıh olsun diye 
fevkalâde kısmı diğer fasıl ve maddelere dağıt
tık. Geçen sene Millî Müdafadan bazı maaşlar 
İm fevkalâde kısımda yer aldığı için hakika
ten böyle bir fark varmış gibi ilk nazarda in
sanı tereddüde ve yanlışlığa sevkediyor. 

Bu sene özlük haklar kısmında 11 milyon 
liralık bir fazlalık vardır. Bunlar yeni bir kad
ronun neticesi değildir. Çünkü hiçbir yeni 
kadro getirmedik ve müstakbel kadrolar için
de bütçeye hiçbir ödenek koymadık. Bu sene 
Hükümetçe kabul ettiğimiz prensip, Yüksek 
Meclisçe kanunları kabul edilmeden bütçeye 
ödenek koymamaktır. Bu, daha ziyade Barem 
Kanununun malûm olan hükümleri dairesinde 
yerinde terfilerden ve yine kanunlara nıüsteni* 
diğer terfilerden ileri geliyor. 

Ücret bahsinde de yine bir yanlışlık olacak
tır. Ücret zamları î:» 400 000 liradan ibarettir. 
Bunlar da yeniden ihdas edilmiş bazı hizmetler 
dolayısiyle yapılan zamlardır. Hastane müs
tahdemini ve mektepler müstahdemleri gibi... 
Kısmı âzami bunlardır. Bunun yanında zam ba
kımından çok geri kalmış olan bazı hizmetli-
lene yapılmış cüzi zamlar vardır. 

Şimdi tasarruf mevzuuna geçiyorum. Bütçe
lerde tasarruf yapmak ve tasarruf için icabeden 
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tedbirleri almak hiç şüphesiz ki, Hükümetin en 
esaslı ödevlerinden birisidir. 

Geçen sene bütçesini yaparken birtaki", ta
sarruf temin edecek tedbirleri almış bulunu
yorduk. Bazı lüzumsuz kadroların (L) cetveliıvj 
alınması (E) tertibinden maaş alanların üçte 
bir nispetine indirilmesi, idare masraflarından 
ve yardımlardan muayyen nispetlerde tasarruf 
yapmak gibi. Bunların yekûnu aşağı yukarı 
25 - 30 milyon civarında idi. Bu sene bütçesini. 
yaparken aynı mevzu üzerinde Hükümetiniz 
ehemmiyetle durmuştur. Fakat gerek kadrolar
da ve gerek' (L) cetvelinde ve diğer idari mas
raflarda geçen sene yapılan kısıntılara ilâve
ten bu sene kısıntı yapmak imkânlarını bula
madık. Ancak prensip olarak bu kabilden mas
rafları artırmamayı kabul ettik. Yüksek huzu
runuza getirilen bütçede bu prensipe mümkün 
mertebe riayet edilmiştir. Bütçe Kimisyonu-
nuzda da esaslı, vukuflu, dikkatli ve devamlı 
tetkika tâbi tutulmuş ve her bakanlığın her 
ödeneği üzerinde durulmuştur, ve mümkün 
olan tasarruflar da yapıldı. Bunun dışında yapı
labilecek tasarrufları Yüksek Heyetiniz ayrıca 
takdir buyuracaktır. Yalnız şunu arzedeyim ki; 
büyük tasarruf iddiaları kabili tahakkuk gö
rülmedi. Kadro tasarrufu daima tekrar edilen 
ve kolayca üstünde mütalâa yürütülebilen bir 
mevzudur. 

Arkadaşlar; kadrolarda tasarruf hakikaten 
mühim bir konudur ve mümkün ise yapılma
lıdır. Hükümetiniz bu işi esaslı olarak ele almış
tır. Her dairenin hizmetlerini yakından tetkik 
ederek bu vadide varılabilecek neticeleri elde 
etmek için ciddî olarak çalışılmaktadır. 

Fakat şunu da arzedeyim: Bu iş birkaç gün 
içinde, birkaç hafta içinde veya birkaç ay için
de netice verebilecek bir iş değildir. 

Şimdi bunun dışında şahsi kanaatlerimi ar
zedeyim. Hakikaten kadroların üzerinde duru
lursa birçok dairelerde lüzumsuz bazı işlerin ve 
kadroların mevcut olduğu neticesine varılabi
lir. Belki de esaslı böyle bir tetkik yapılmadan 
dahi merkezde birçok dairelerin kadrolarında 
şişkinlikler olduğuna kani olunabilir. Fakat şu
ur. amdeyi ı r ki, memleket ölçüsünde bu kadro 
işlerini tetkik edilecek olursak bu, bizi tasar
rufa mı sevkeder yoksa yeniden bazı kadroların 
ihdasına mı sevkeder. Bu, üstünde durulacak bir 

i mevzudur. İddia edebilir miyiz ki, bilhassa taş-
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rada bazı işlerimiz için kâfi derecede memuru- 1 
muz vardır? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Hiç 
bakmadınız mı şimdiye kadar? 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) — Derhal şöyle bir iki misal 
arzedeyim, meselâ nüfus işleri, meselâ tapu iş
leri. Binaenaleyh tasarruf bahsinde kadro tet
kiklerinin Devleti büyük şarjlardan kurtara
cağı ümidine fazla kapılmamak lâzım gelir ka- I 
naatı şahsiyesindeyim. Ama bu tetkikler yapıl
masın iddiasında değilim. Bilâkis bu tetkikler 
yapılmalıdır. Çünkü bu tetkiklerin neticesi bizi 
daha faydalı şekillerde çalışmaya götürebilir, | 
memleket ihtiyacına göre amenajman yan
mak neticesine götürebilir. Binaenaleyh, bu 
1 el kiklerin çok faydalı ve yerinde olduğuna 
şahsan kaniim. 

Bunun dışında bilhassa Bütçe Komisyonun
da cereyan eden müzakerelerden ilhamalarak 
arzediyorum, büyük mikyasta tasarruf sağlıya-
bileceğimiz iş olarak hatıra gelmiş olan şey 
bilhassa inşaat işleridir, Hatıra, evvelâ inşaat 
işlerinde toptan bir tasarruf geldi. Hattâ 
böyle bir tasarruf yapıldığı takdirde bütçemi
zin açıksız ve istikrazsız kapatılacağı ümitleri 
de belirdi. Tabiî ben Maliye Bakanı olarak 
Bütçenin kapatılması bahsinde arkadaşlarımla 
gönülden ve candan birim. Ama bu ümitlerin 
tahakkuku bakımından o kadar, nikbin değilim. 
İnşaat işlerinin teferruatına girildiği vakit gö
rüldü ki hemen yapılmasından sarfınazar edil"-
l»ilecek bir tek iş yoktur. Yalnız bunu şükranla 
arzedeyim ki, Bütçe Encümeninde hâkim olan zih
niyet belki bize bu vadide tatbikat bakımın
la n âti için tasarrufa sevkedecek şekilleri, 
formülleri, tipleri bulduracaktır ve hakikaten 
bu mevzu üzerinde durmak ta lâzımdır. Yalnız 
gerek hükümet konakları inşaatı bakımından, 
gerek diğer resmî dairelerin inşaatı bakımın
dan esaslı bir revizyona ihtiyaç vardır. Ve bu J 
konu üzerinde Bütçe Komisyonunuz çok ciddî 
olarak durmuş ve bize çok yerinde direktifler 
verilmiştir. Bu bakımdan Bütçe Komisyonun 
mesaisi feyizli olmuştur. Bunun dışında birçok 
ödeneklerde birtakım küçük tasarruflar temini 
mevzuu üzerinde de ciddî olarak durulmuş
tur. Ye hakikaten tasarruf temin edilebilecek 
yerlerde bu da sağlanmıştır. Şunu bilvesile 
arzetmek isterim ki; tasarruf; bir ödenek meşe-, I 
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lesi de değildir, yani ödenekten kısmak, ot oma-
lik ve mekanik tasarruf, belki bir tasarruftur 
ama hakikî tasarruf dğildir. Tasarruf bence 
bir zihniyet meselesidir. (Sağdan tamam güzel 
sesleri, biz de bunu söyletmek istiyorduk ses
leri). En küçük memurundan Bakana kadar ta
sarruf zihniyetiyle mütaharrik olmadan hakikî 
tasarrufu temin etmeye imkân yoktur. (Bravo 
sesleri; sağdan). Bunu da arzedeyim; bu bir 
alışma, bu bir terbiye, bu bir itiyat me
selesidir. Bu da belki zamanla tahakkkuk ede
cektir. (İnşaallah sesleri). Bu hususta biraz sa
bırlı olmak zaruridir. 

i l ASAN BOLATKAN (Eskişehir) — Ço
cuklarımız mı görecek? 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — (iörsün de ne vakit görürse 
görsün. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — İstikraz üc 
milyon bulunca... 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) —- Borçlar ve istikrazlar hakkın
da. da açık olarak arzedeyim ki; bugün bütçe 
tartışmalarının merkezi sikletini teşkil eden 
konu bu konudur. Bu hususta vazıh olmak 
faydalıd,r. İddia şudur; bütçe açıktır, çünkü 
istikrazla kapanan bu bütçeyi açık telâkki etme
meye imkân yoktur. Bu benim kanaatim değil. 
((Gülüşmeler). Bu mevzuda söyliyeceklerim de 
bir yenilik değildir. Olsa olsa bir tekrardan 
ibaretth'. Ne yapalım yenisini bulmak bu mev
zularda zordur. 

Şimdi arkadaşlar, bir takım kolay usullere 
müracaat ederek bunu müdafaa temek müm
kün. Dünyadan misal getirerek, şunu, bunu ya
parak bunun müdafaası kabil. Hakikaten bugün
kü dünyadan değil, dünkü dünyadan dahi mi
sal alınabilir; istikrarsız bir bütçe hemen hemen 
hatırlamıyorum. 

TEMİL SAİD BARLAS (Gaziantep) — Mo
nako'da varmış. (Soldan gülüşmeler). 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla) —• Belki Panama'da da vardır, 
bilmiyorum. 

Borçlanıyoruz. Niçin? Çünkü birçok âmme 
hizmetleri bizi bekliyor ve normal gelir kayna
ğı telâkki edilen vergiler bunu karşılıyamıyor. 
Âmme hizmetlerinden fedakârlıkta mı buluna
lım? Buna kimsenin razı olacağını sanmıyo-
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nıın. Normal karşı l ıklar ı zorlamak şartiyle. ; 
i s t ik razdan feragat edilebilir. Buna mı gidelim? j 
Buna da kolay kolay rıza gösterileceğini zannet- j 
iniyorum. j 

Var ida t sisi emimiz hakkında da ayrıca ma- | 
ruza t t a bulanacağım, is t ikraz bir zarure t ola-
rak kendisini göstermektedir . Şimdi buna şü- j 
kür etmek lâzımdır ki, bundan 10 - 15 sene ev
vel istikraz t ranşlar ın ı çıkardığımız zaman halk 
bunun bir buçuk milyon lirasına iş t i rak ederdi, 
diğer kıs ımlarım banka la r kapa t ı rd ı . İk ic im 
vaziyet, çok değişmiştir . Halkımız da tasarru
fun. ar tmasını Devlet is t ikrazlar ının servisinin 
muntazaman görülmesi gibi tesirler a l t ında bu ! 
is t ikrazlara büyük rağbet ler göstermektedir . 
Bugün, başka memleketler ölçüsünde olmasa bile, 
bizim, memleket ölçüsünde hayli yükselmiş had
lerine varılmış olmasına rağmen bu is t ikrazlar 
kolaylıkla kapanmak tad ı r . İ s t ikrazlar ı mâkul 
ve meşru gösterecek bütçemizde b i r t ak ım hiz
metler de yok değildir. Bü tün Bayındır l ık hiz
metleri bunun bir misalidir. Şimdi a rkadaş lar , 
her şey kabili tenki t t i r . '.Bayındırlık işlerini is-
t ikrazsız yapsak dahi o vaki t bunu başka yönden 
tenki t etmek mümkündür ve mazide bu tenki t ler 
yapılmışt ır . Deumiş t i rk i : Nihayet bu memleketin 
kalkınması işi olan ve semerelerini 3 - 5 - 15 se
ne sonra verecek olan bir işin yükünü bugünün 
vergi mükelleflerine neden yükle t iyoruz? Bu, 
haklı olarak sorulabilir . Nihayet bu işte millî ge
lirin ar tması ve millî gelirin ar tması neticesinde 
vergi ile gayet kolay ödenmesi imkânını vermek 
bakımından bunlar ın itfasını ât iye b ı r akmak ve 
bugün bu işleri vergi ile yapmamak son derece 
makûl ve kabili müdafaa bir iştir. 

Kaldı k i ; böyle olmasa, dahi fevkalâde şart
lar içinde, fevkalâde iht iyaçlar karşıs ında, bil
hassa M ;llî Savunma, iht iyaçlar ı karşısında enf
lasyona banka avanslar ına gi tmektense bunla
rı istikrazlarla, karş ı lamak, mâkuldür , makbul
dür ve her yerde bu iş böyle te lâkki edilmektedir . 

Sayın Menderes arkadaşını bütçe inkişafları | 
üzerinde durdu la r ve bütün imkânlar kullanıl
mış dediler. Kalkınma işlerimiz vard\r , bun
ları nasıl yapacağız sualini irat buyurdular . Ve 
normal •kaynaklarımızın alelade işlerimizi karşı
lamak hususunda da zaaf gördüklerini söyledi- ! 
ler. İlk nazarda bu iddiaları haklı gibi görü- j 
nebilir ve belki haklı tarafları da varılır. Fa- j 
kat ben okadar kötümser değilim ve sebepleri- t 

ni de izah etmeye çalışacağım. 
Bütçemizde 1946 ve 1.947 senelerinde görü

len inkişafın, o derecede olmasa bile, 1948 se
nesinde görülmiyeccğine dair bir delil mevcut 
değildir. Kaldı ki, Bütçe Komisyonu huzu
runda da defatla arzettiğim gibi, mümkün 
mertebe samimi bir varidat tahmini yapmış ol
mamıza rağmen ihtiyat payını da esirgemediği
mizi ilâve edebilirim. Buna rağmen daha ziya
de bizim bazı kısımlarda mübalâğalı görüşleri
miz olduğu iddia edildi. Ben şunu arzetmeye 
mecburum ki, bu tahminler ne mübalâğalıdır, 
ne de lüzumundan fazla ihtiyatl ıdır . Normal
dir, içinde biraz ihtiyat payı da mevcuttur. 
Önümüzdeki sene içinde gelirlerin bir miktar in
kişaf göstereceği kısımlar mevcuttur . Yalnız 
haklı olarak Menderes arkadaşımın temas ettiği 
mesele bir 1948 yılı meselesi değildir. Sureti 
umumiyede bu memleketin önümüzdeki seneler
de varidat ının du rumu ve buna mukabil bir 
takını kalkınma işlerimizin karşılanması mesele
sidir. 

Arkadaşlar , biz daima iddia ettik ki, vergi 
sistemimiz ıslaha muhtaç bir sistemdir. Bütçe 
hakkında izahlar verirken vergi sistemimizin du
rumunu belirtmek için millî gelirimizle olan'nis
petlerini arzcttim. Biz bu sistemi ister istemez 
ıslah etmek durumundayız . Vasıtasız vergilerle 
vasıtalı vergiler arasındaki nispetsizlik bundan 
ileri gelmektedir, t fade edilen rakam doğrudur. 
Vasıtasız vergiler, vasıtalı vergilerle kıyas edil
diği takdirde vasıtasızların aleyhine ve vasıta
lıların lehine bir vaziyet mevcut tur ki, bu pren
sip bakımından ve nazariye bakımından doğru 
olmamak lâzımdır. Şunu derhal ilâve edeyim 
ki, vasıtalı vergilerimiz şimdi % 58 nispetini 
irae ediyor. Hakikaten bu mübalâğalı bir ra
kamdır. Faka t bunun mübalâğalı olması daha 
ziyade vasıtasız vergilerimizin hakikî geliri kav
ramamasından ve bir takım karinelere istina-
deden elastikiyetten mahrum adaletsiz olmasın
dan ileri gelmektedir. Binaenaleyh vasıtasız 
vergi sistemimiz ıslah edildiği vakit bu nispet 
kendiliğinden düzelecektir. Bunun yanında va
sıtalı vergilerimizi ayrıca hafifletmek lâzım ge
lip gel m iveceği noktası üzerinde durmak icabe-
der. Size bu bapta diğer memleketlerden, hattâ 
en ileri demokrasilerden misal getirmek müm
kündür . Vasıtalı Vergiler bilhassa antidemok
ratik vergilerdir, F ransa 'da , tngl i tere ve Ame-
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rika'da. Bunu rakamlarla zikretmek derhal 
mümkündür. Aşağı, yukarı % 50 nispetinde- . 
dir. Bilvesile şunu da arzetmek isterim; dün
yada umumiyetle, ileri tekniği olan bir vergi 
sistemine mâlik olan memleketlerde millî geli
rin asgari % 20 - 25 i vergi olarak alınmakta
dır. Fakat bizdeki sistem, muhtacı ıslah olan 
sistem - daha ziyade bozukluğuna atfetmek lâ-
zımgelir - bu neticeyi • almamıza imkân verme
mektedir. Zira sabah arzettiğim rakamlar ha
tırlanacak olursa vasıtalı, vasıtasız Genel Büt
çeye ait, özel İdare bütçelerine ait, belediye
lere ait hattâ köylere ait bütün mükellefiyetler 
bir araya toplandığı zaman aşağı yukarı toplanan 
yekûn millî gelire nazaran % 12 - 13 ü bulur. 
Binaenaleyh ortada büyük bir dâva, bir dert 
vardır. Âmme hizmetlerini geniş ölçüde gör
mek mecburiyetinde olduğumuza göre, ileri bir 
memleket olmak iddiasında bulunduğumuza gö
re ve bütün bunları normal gelir kaynakları
mızla karşılamak zaruretini hissettiğimize naza
ran biz vergi sistemimizi muhakkak ıslah etme
ye mecburuz. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bu % 13 
nispetini nereden aldınız? 

BAŞKAN —- Müsaade ediniz, karşı bir mü
talâanız varsa söz alır, söylersiniz. 

MALÎYE BAKANI HALİ D NAZMİ KEŞ
MİR (Devamla). — Bu 13 rakamını arzedeyim. 
1944 millî geliri elimizde olduğuna nazaran 
1944 de vasıtasız vergilerimiz 331 179 000 liıa, 
vesıtalı vergilerimiz ise 496 924 000 liradır. Bi
rincisinin nispeti %4,2, ikincisinin nispeti: 6,4 
tutmaktadır. Şimdi buna o seneki Özel îdare ge
lirleri ki, 60 679 688 liradır, nispti ise %0, 78 
dir, bunu, köylerin şarjları ki buda 36 116 045 
liradır,, bunun da nispeti %0, 46 dır ki, ilâve edi
lecek oluısa ve buna da belediyelerin gelirleri 
olan 70 959 121 lira ki, bunun da nispeti 0,9 dur. 
İlâve edilecek olursa 12,84 rakamına Ararınak-
t yi m. Belki hata vardır. Hesabı bir kere de si
zin yapmanızı rica ederim. (Gülüşmeler). 

Evet hakikaten biz vergi sistemimizi ıslah 
etmiyecek olursak bizi tazyik eden birçok âm
me hizmetleri ihtiyaçları karşısında ve ayrıca 
kalkınma işlerimizi başarma hususunda müş
külât çekeceğimiz muhakkaktır. Bize bu işleri 
görmek için ümit veren bir sahada dış kredi 
bulmak imkânlarıdır, Hakikaten gerek Marşal 
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plânı dâhilinde - çünkü ona iştirak eden 16 
memleket içinde biz de bulunmaktayız. - Gerek 
bunun dışında imar Bankasından ziraat saha
sında, bayındırlık sahasında, maden ve endüstri 
sahasında muhtaç olduğumuz malzemeyi, maki
neleri, tesis vasıtaların kredi ile sağlamak im-
kânlan da verilmiş bulunmaktadır. Bu tahak
kuk ederse hiç şüphesiz kalkınma işlerimize ge
niş ölçüde yardım edecektir. Fakat bir arkada
şını, tahakkuk etmezse ne olacaktır dediler. 
Tahakkuk etmezse tabii şayanı teessür ve tees
süftür, fakat tahakkuk etmediği takdirde dahi 
bunu ben şahsan bir bedbahtlık telâkki etmem; 
mazide bu işlerimizi nasıl yaptık, kendi yağımız
la kavrularak, binbir çareye baş vurarak, binbir 
imkândan faydalanaıakyaptıksa yine o şekilde 
yapacağız. Yoksa yardım tahakkuk etmedi di
ye bundan vazgeçecek değiliz ama kalkınma 
işlerimizin seyri bu vaziyet dâhilinde biraz da
ha ağır, biraz daha yavaş olacaktır. 

Sayın Menderes'in etraflı, esaslı ve hiç şüp
hesiz tetkik ve çalışma mahsulü olan beyanatı 
arasında beni bilhassa, müteessir eden deme
yeyim de, biraz üstünde durmaya mecbur eden 
bir mütalâasına geliyorum. 

Buyurdular k i ; daima böyle vaziyetlerde es
kiden harb icapları, harb zaruretleri ve harbin 
doğurduğu olağanüstü ihtiyaçlar mazeret olarak 
ileri sürülürdü. Şimdide dünyanın düzelmemiş 
olduğu ileri sürülerek bu işleri Justifiye edil
meye, çalışılıyor. öyle zannediyorum ki sayın 
arkadaşım burada insafsızlık ediyor. Hakikaten 
herşeyi. unutarak bütün mazi şartlarından ve hal 
şartlarından uzak ve dünya icaplarından tecer-
rüt. ederek toptan bazı tenkitler yapmak müm
kündür. Böyle bir noktainazar kabili müdafaa
dır. Fakat müsaade buyursunlar, biz de haklı 
olarak bazı mazeretler ileri sürmek serbestisine 
malik olalım. 

Şimdi arkadaşlar, harb şartları deyip gidiyo
ruz. Bunlar hakikaten küçük görünecek şeyler 
değildir. Biz harb seneleri içinde Millî Savun
maya. olağanüstü ihtiyaçlarının karşılığı olarak, 
2 milyar 671 milyon lira vermişizdir. Bu mem
leket. hiç bir yardım görmeden, kendi imkânla
rı dâhilinde ve imkânlarını âzamiye kadar zor-
hyaıak bunu yapmıştır. Bu küçük görünecek 
bir varlık mıdır? 

Şimdi teferruat kabilinden olan fakat mu
hakkak açıklanması lâzmıgelen diğer bir mevzua 

354 — 
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geleceğim. O da Millî Savunma 'mu Ofis ve di
ğer bazı müesseselere borçları meselesidir, ki 
üstünde hayli lâf olmuş ve muhakkak açıklan
ması icabetmiş olan bir mevzudur. 

Gayet iyi hatırlarsınız ki bu bahis geçen sene 
Bütçe Komisyonunda ve yüksek huzurunuzda mü
nakaşa mevzuu olmuştur ve bu borç senelerden-
beri bu şekilde devretmiş, gelmiştir. Bütçede bu
nun klâsik olan şekli de şudur. Toprak Ofisi 
Millî Savunmanın âdeta geri işlerini gören bir 
müessese olmuştur. Bilhassa bu bakımdan da 
ayrıca takviye edilmiştir. Kış aylarında müna
kalenin zorluk arzettiği ahvalde, uzak yerlerde 
bulunan birliklerimizin ihtiyacını o birliğin de
posundan idare etmek mecburiyeti vardı. Bu, 
Ofise düşen bir vazife idi. Ofis, bu gibi yerler- . 
de, onların depoları olmadığı için nevama bun
ların nam ve hesabına birliklerin depolarına mal 
teslim etmek vaziyetinde idi. Binaenaleyh bu ha
kikî bir borç değildir. Bu işin klâsik mucip se
bebi budur. Millî Savunmanın 1947 senesi için
de yine fevkalâde şartlardan doğmuş bazı borç
ları tahakkuk etmiştir. O da hakikaten anî va
ziyetler karşısında ordunun dispozisyonunun de-
ğişitrilmesi gibi sebeplerden doğan ve derhal 
düşünülüp ödeneği vaktinde derpiş dilememiş 
olan işlerdir. Millî Savunmanın Orman İdaresi
ne ve Ulaştırmaya bu şekilde bazı borçları ta-
haddüs etmiştir. 

Arkadaşlarımın hakları vardır, tam kanunî za
viyeden mütalâa edildiği vakit, bu durum belki de, 
yüzde yüz kabili müdafaa değildir. Ama müda
faasını mümkün kılacak şartlar da yok değil. 
Ben onları huzurunuzda arzetmeye çalışıyorum. 

Biliyorsunuz, 1944 senesi sonuna kadar Millî 
Savunmaya verilen olağanüstü ödeneklerin is
timal edihniyen kısımları- ferdası seneye devre
diliyordu. Olağanüstü ödenek sistemi bu şekil-

.de itmam edildikten sonra böyle bir vaziyete 
meydan vermemek daima mümkündür. Çünkü 
da arzetmek isterim ki Muhasebei Umumiye 
Kanunun 58 nci maddesi seferberlik halinde bü
tün Millî Müdafaa bütçesini bir bölüm kabul 
ederek her türlü masrafların yapılmasına imkân 
vermektedir. Biz resmen seferber olduğumuz 
halde fiilen seferber olmadığımızdan bu madde
yi harekete getiremedik. J^akat hakikî ihtiyaç 
o maddenin istihdaf ettiği gayeye uygundur işte 
oloğ^ıüstü ödenek sistemi aşağı yukarı mak
sadı temin eden bir şeydir ve bu, 1943 senesin-

. 1947 0 : 3 
den itibaren tatbik edilen bir sistemdi. Bu ba
kımdan fasıldan fasla nakil hususu kaldırıldı. 
Bu bakimdan da millî savunmanın, olağanüstü 
ihtiyaçlarının giderilmesinde fevkalâde vazi
yetler dölayısiyle bir intibaksızlık hâsıl oldu. 
Bunu tatbikatın icabı olarak kabul etmek lâ-
zımgelir. Bu sene daha normal bir şekle git
tik. Ve olağanüstü ödenek sistemini kaldırdık. 
Millî Müdafaa'ya verdiğimiz bütün ödenekleri 
fasıllara, maddelere serpiştirdik. Tam mâna-
siyle normal bir Millî Müdafaa bütçesi hazırla
mış vaziyete geldik. Fakat ben huzurunuzda 
şunu belirtmek isterim ki, bu gayrikanuni diye 
vasıflandırılacak vaziyetleri gidermek için bel
ki de huzurunuzda bazı salâhiyetler,'bazı yetki
ler verilmesini istilzam edecek bir kanun tasa
rısı ile de geleceğiz. Çünkü kanunsuz durumda 
kalmanın hiç mânası yoktur. Bu işler bir ihti
yacın icabından başka bir şey değildir. Kaldı 
ki, son verdiğiniz'ek ödenekle Millî Savunma 
bu ve bu kabilden bütün borçlarını ve bu arada 
Ofise olan borçlarının kısmı âzamini tasfiye et
miştir. 

Arkadaşlar; şunu huzurunuzda bilhassa be
lirtmek isterim; Ofise borç, borç diye îzam edil
memelidir, Ofis bu işlere sermaye tahsis, etmiş 
değildir. Ofis sermayesini bir takım daimî tesis 
lere bağlamıştır. Ofis mubayaatı; Hazinenin ke
faleti ile Merkez Bankasından temin olunan 
paralarla temin edilmektedir. Ve Millî Savun
maya verdiği bu şeyleri de mahsulâtından o pa
ralarla karşılamaktadır. Netice itibariyle ben 
Maliye Bakanı olarak, Ofis 1948 senesinde bir 
borç bakiyesi kalıyorsa, Millî Savunma Bütçe
sini ilgilendirmeden kendi tertiplerimden 1949 
senesinden itibaren karşılamaya ve tasfiye et
meye amadeyim. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Tahsi
sat yok. 

MALİYE BAKANİ ÎT. NAZMİ KEŞMİR 
(Devamla) — Arzedeeeğim. 

Çünkü mahiyetini arzettiğim bu borç Ofisin 
bir borcu olmaktan ziyade Hazinenin ve Dev
letin dalgalı bir borcudur. Hazinenin mevcut 
dalgalı borçları ne şekilde itfa edilecekse bu da 
ona inzimam eder, o tertip dâhilinde bu da 
itfa edilir. 

Bütçe genel konuşmaları dölayısiyle arkadaş
ların ileri sürdüğü kıymetli mütalâalar etrafında 
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daha fazla açıklamalara gitmeyi ve sabrınızı 
suiistimal etmeyi lüzumsuz addediyorum. Söz
lerimin bidayetinde arzettiğim gibi arkadaş
larımın çok değerli ve çok yerinde ikazların
dan faydalanacağımızdan şüphe buyurmayın. 
Bütçe tekniği bakımından yapılacak ıslahatı 
önümüzdeki yıl herhalde ihmal etmeden yapa
cağız ve mümkün mertebe bütçemizi tekemmül 
ettirmeye çalışacağız. Yalnız şimdi hatırıma 
gelen bir noktayı da arzedeyim: 

Sayın Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşımız 
tediye muvazeneleri bahsine temas buyurdular 
ve bunların neşredilmediğini, malûm olmadı
ğını söylediler. Müsaade buyurursanız bu bah
se iki kelime ile temas edeyim: Arkadaşlar, 
bilirsiniz ki ; dış ticaret ve münasebetleri ve hiz
met mübadelesi bakımından ticaret bilançosu, 
hesap bilançosu ve tediye muvazenesi diye bir-
şey vardır. Kasten tediye muvazenesi diyorum 
çünkü tediye muvazenesi daima mütevazin-
dir. Bizim hesap bilançomuzla ticaret bilanço
muz aşağı yukarı birbirine intibak etmektedir. 
Ve hesap bilançoları bakımından gelirlerimiz 
son derece cüzi birşey olduğu içindir ki, kam
biyo murakabesi yapmaktayız. Bu ticaret bilan
çosunu bulmak gayet kolaydır, istatistiklerden 
çıkaV. Fakat hesap bilançosunu yapmak hayli 
müşkül bir ameliyedir ve çok esaslı hesaplar?), 
dayanmak icabder. Size şunu arzedeyim ki, biz 
değil birçok memleketler bunu yapabilmiş de
ğildir. Bizde de 1938 senesine, 1945 senesine, 
1946 senesine ve 1.947 senesine ait bazı hesap
lar yapılmıştır. Fakat biz bunlar üzerinde ha
kikaten esaslı, ciddî tetkikler yaparak müna
kaşaya mahal vermiycek bir şekilde Heyeti U-
mumiyeye prazante etmeye mecburuz. Kaldı ki, 
Birleşmiş Milletler teşkilâtı bu hususta birtakım 
formüller vermiş, tavsiyelerde bulunmuştur. 
Onları da nazarı itibara alarak elimizdeki mu
vakkat rakamları daha mütekâmil şekle getir
meye mecburuz. Üstünde uzun uzadıya müna
kaşa açılabilecek olan birtakım iptidai mahi
yetteki hazırlıkları resmî rakamlar olarak ifade 
etmeyi ben şahsan ciddî telâkki etmem. Onun 
için bu hesapları yakın âtide tekemmül ettir
diğimiz zaman Yüksek Huzurunuza ve millet 
huzurunda neşretmeye hazırız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bir sual 
sorabilir miyim? 

Efendim, Monako hariç, dünyanın her ye-
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finde devletler istikraz yapar buyurdunuz.. 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMI KEŞ
MİR (Tokad) — Monako'yu ben söylemedim. 
yanınızda oturan arkadaşınız söyledi. Belki ben 
Panama demişimdir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Olabilir. 
Rica ettiğim şey, bizdeki istikrazın kısmı kül
lisini bankalar emdiğine göre, bilâhara banka
lar bunları, kendilerine evrakı nakdiye lâzım 
olduğu vakit Merkez Bankasına götürüp bir ti
cari senet gibi reiskont ettiriyorlar mı, ettirmi
yorlar mı'? Ye bu bir emisyon telâkki buyur11-
luyor mu? 

İkinci ricam da şudur; bizde hayat pahalı
lığını Amerika ve İngiltere ile kıyasladınız ve 
Amerika'da ve İngiltere'de nispetler fazla. 
yani oralarda hayat pahalılaşmış, bizde ise 
düşmüş. 

Bendeniz bunun aksini iddia ediyorum. Yal
nız 1945 e kadnr elimde istatistikler var. Zatıâli-
niz nereden anladınız1? Lütfederseniz bunu tet
kik etmiş olurum ve bizdeki hayat pahalılığı ha
kikaten bu mudur? 

MALİYE BAKANI HALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Ben hayat pahalılığı mevzuuna 
temas etmek istemiyordum . Fakat mademki bu 
mevzua temas ettiniz, kısaca bu hususta da ma
ruzatta bulunacağım. 

Evvelâ bir kere son senelerde bizim yaptı
ğımız istikrazlar hemen tamamen eşhas ve ku
rumlar tarafından kapanmaktadır. Bankalara 
intikali yok gibidir. Bugün tedavülde bulunan 
302 milyondur. Bunun 200 milyonu aşağı yuka
rı, eşhas ve bir takım kurumlar ve şirketler nez-
dindedir. Bunların Merkez Bankasına götürülüp 
reeskont mevzuu olmasına imkân yoktur. Geri

ye kalan bir miktarı Merkez Bankasmdadır. Mer
kez Bankasındaki hazine portföyündedir. Bir 
kısmı da dağınıktır. Bankalarda olanların Mer
kez Bankasına götürülüp reeskonta arzedilmesi 
nadir bir şeydir. Merkez Bankasının muayyen 
limitleri vardır. Binaenaleyh hudutsuz götürü-
lenıez. Her Bankanın kredi limitleri vardır, bu 
limitlerle mukayyettir, böyle bir tehlike mevzuu-
bahs değildir. Kaldı ki bugünkü emisyon duru
mumuz gayet inşirah vericidir. Bir aralık 7 Eylül 
kararlarından sonra 900 milyonun üstüne çıkan 
bir milyara yaklaşan emisyon hakikaten o vakit 
efkârı umumiyeyi endişeye sevketmişti ve bil-
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hassa matbuat, bu mesele üzerinde ehemmiyetle 
durmuştu. Fakat bazı tedbirler ve fiyat hareket 
lerinin önlenmesi gayretleri buna daima mâkul 
haller dâhilinde tutmuş ve en son vaziyete göre 
emisyon miktarı 900 milyonun altına düşmüştür. 
Yani yedi Eylülden evvelki vaziyete düşmüştür. 
Bu sefer bazı tekliflerle karşı karşıyayız. Arzedi-

len iktisadi hayatın darlaşmasından; emisyonun o 
kadar zararlı bir şey olmadığından bahsedilmek
tedir. Biz daima bu mevzuda ölçülü olmak ka
rarındayız. 

Şimdi arkadaşını benim verdiğim rakamlar
dan bahis buyurdular. Buna da bir nebze temas 
edeyim; 

Efendim, ben 1938 senesini ele alarak bugün
kü durumu kastetmedim, ve onda da haklı idim 
Çünkü nihayet bir istikrar devrine girmemiz lâ-
zımgelirdi. Bu istikrar devri içinde bulunduğu
muzu ispat edebileck rakamları huzurunuzda 
ifade ettim. Benim şahsi kanaatime göre hayat 
zorluğunun hakiki çaresi istikrar devrini esaslı 
ve devamlı olarak sağlamaktır. 

Eğer bu izahatım kâfi ise müsaadenizi rica 
ederek sözlerime son veriyorum. (Soldan Alkış
lar) 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Çok teşekkür 
ederim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlar; gelecek yıllar bütçeleri için ümitle do
lu olan Büyük Millet Meclisi müzakereleri kar
şısında sevinmemek mümkün değildir. 

Bendeniz 1948 yılı bütçesine geçmeden evvel, 
bir nokta üzerine bilhassa dikkat nazarınızı çek
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, memleketin zirai 
istihsali bugün, bundan 15 yıl evveline nazaran 
en ufak bir ilerleme kaydetmemiştir. Ziraat 
mahsulleri namı altında toplanan hububat, bak
lagiller ve sınai nebatların gerek ekim ve ge
rekse elde olunan istihsâl neticesi bakımından 
kendimizi daha geri bir durumda görüyoruz. 
Bunun zirai, iktisadi ve sınai hayattaki sevk ve 
idarenin bir neticesi, bu işlerde zaman zaman 
kifyetsiz tedbirlerin alınması, memleket sınai 
mamullerinin bazan vergi bazan da yüksek kâr 
hadleri ve bunların haricinde de karaborsaya 
imkân vermeleri neticesi, yüzde 80 ni çiftçi olan 
vatandaşların bu bakımdan da milllî kudret ve 
kuvvetlerinin kemirildiği muhakkaktır. 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra 1936 yılma ııa-
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zaran 1944 yılındaki millî gelirin 0,65 santim 
bir ilerleme kaydettiği, (bittabi fiyat farklarını 
nazara itibara alırsak), 1942 yılma nazaran bir 
gerileme arzettiği görülür, tş başına geçen hü
kümetlerin, hiç şüphe yok ki, gerek program
larını tertipte, gerekse bütçelerini- tertip ve 
tanzimde bunlardan habersiz olmaları veyahut 
bu icapları gözönünde tutmamalarını gayrimüm-
kün addetmek lâzımgelir. Hal böyle olunca ben
deniz Sayın Saka Hükümetinin çıkardığı prog
ramı gözönüne alarak diyorum ki, ozaman da 
işaret ettiğim gibi; nevama mütearife ve kazi
yeler gibi malûm olan şeyleri birer vait şeklin
de sıralamıştı. î lk mâruzâtımla bu programın 
metni arasındaki münasebeti bilhassa belirtmek 
maksadiyle Yüksek Huzurunuza seriyorum. Hiç 
şüphe yok ki, bir program mâkesini bütçede 
bulur. 

Hakikaten Bütçe Komisyonunda yapılan ça
lışmalarda, getirilen bütçe üzerinde pekçok, 
hemde hakikaten aylarca. durulmağa değer bir 
mahiyet arzettiğini gördük. Bunun şeklî oldu
ğu kadar esasa taallûku itibariyle de baştan 
aşağı revizyona tâbi tutulması zorunda olduğuna 
kanaat getirdik. Bunun üzerine sayın komisyon 
âzalarının arzusu ile hükümet ve bu arada Baş
bakan davet edildi. Denildi ki; bütçeyi tetkik 
ediyoi'uz görüyoruz ki, borçlar her yıl biraz da
ha artmakta bu gidişle de daha da artacağı an
laşılmaktadır. Açık devam ediyor ve günden gü
ne yükselmektedir. Hükümetin gösterdiği açık- -
la bizim görmekte olduğumuz açık arasında 
%100 fark vardır. Siz hükümet olarak, Heyeti 
Vekile olarak bu durumu gözönünde bulundur
dunuz, bir araya geldiniz, artık bu işler böyle 
gider mi gitmez mi diye düşünmediniz mi? Bu 
işlere artık bir son vermek, yeni bir veçhe ver
mek zaruretini duymadınız mı? Bu konuşmalar 
karsısında aldığımız cevap şu oldu. «Hükümet 
12 Eylülde iktidara geldi 18 gün içinde prog
ramını bildirmek mecburiyetinde idi. Acele ol
du. Hakikaten derinliğine ve bu yönden bir tet
kik yapmaya imkân bulamadık, dediler. 

Bendeniz buna rağmen her zaman değişebi
lecek hükümetler için, öne sürülen sebebi şah
san bir mazeret saymıyorum. Kaldı ki, bu hü
kümette Maliye Bakanı başta olmak üzere da
ha evvelki hükümetten birçok vekiller beraber 
olagelmişti. Yine muhakkak ki, bütçe denilen 
nesne 3 - 4 haftanın içinde hazırlanan bir vesi-
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ka değildir. Bunun üzerinde aylarca, yıllarca 
uğraşılır. Eğer bu hükümet geç gelmişse ona 
tekaddüm eden hükümet hiç şüphe yok, bida
yette arzettiğim bu gidişi görmüş olmalıydı ve 
nihayet ona göre bir tertip ve memleketin ma
lî ve iktisadi kudretini düşünerek kendine bir 
malî yön vermesi icabederdi. 

Bilâhare temas edeceğim, Sayın Maliye Ba
kanı Bütçedeki tetkiklerin, tasarrufların yapıl
maması bahis mevzuu olmadığına işaret ettiler 
ve fakat ne yazık ki, biraz evvelki maruzatım
la da arzettiğim gibi bütçe adı geçen yönlerden 
tetkik edilmiş ve Yüksek Huzurunuza sunulmuş 
değildir. 

Bunun diğer bir yönden de misalini gördüm. 
Muhtelif vekâletlerin bütçelerini tetkik 
ederken baktık ki, her vekil adeta bir 
birinden beton duvarlarla ayrılmış, kendi işine 
koyulmuş kendi âleminde geziniyordu ve bu 
hakikaten, borçları artan, geçim zorluğu ile kar
şılaşan ve bütçe açıkları gittikçe fazlaşan bir 
memlekette elealmması icabedeıı bir çalışma 
tarzı değildir. Bu itibarla arzedebilirim ki : 
bütçenin ihzarında Hükümet olarak toptan şu 
acıları hissetmiş ve bu iktisadi güçlükleri duy
muş bir gözle bütçeyi tanzim ve tertip ederek 
huzurunuza getirmiş değildir. Burada haklı ola
rak .şöyle bir sual varit olur. Bütçe bu yıl her 
yıldan daha fazla, diğer arkadaşların ifadeleri
ne dayanarak arzediyorum, çalışmayı ieabettir-
c]i. Bunda hiç şüphesiz karşılıklı iki parti çalış
masının büyük bir tesiri vardır. Bunu inkâr 
etmek mümkün değildir. Bunun üzerinde izan 
ve insafları, memleket sevgileri herşeyin üstün
de olan arkadaşların bu vaziyeti gördükten 
sonra işe sarılmamalarma da imkân yoktur. Ko
misyon çalışmalariyle Hükümet ve onun teklif
leri arasındaki münasebetler muhtelif memle
ketlerde muhtelif katagorik vasıflar arzetmek-
tedir. Öyle memleketler vardır ki,mevkiine ge
tirdiği arkadaşlarının muayyen vasıflarına ve 
şevki idarelerine inanır, belki de bütçenin encü
men konuşmasını mevzuubahis etmiyebilir. Ve 
kendisini daha fazla bu suretle bağlar ve bağ
laması da yerinde olabilir. Günün biri gelir, 
Bütçe Encümeni Hükümetin teklif ve çalışma
larını, tatmin edici bulmaz ve Hükümetin getir
diği işleri uzun boylu tetkik eder 15 - 20 gün
de çıkarabilir. 

Keza yüksek heyetiniz de komisvon 

çalışmalarım kifayetsiz bulur ve mevzular üze
rine daha derin ve etraflı tetkikata lüzum gös
terebilir. Arkadaşlar, bu halin bir adım daha 
ilerisi vardır ve bu mümkün olabilir. Meclis 
olarak 70 gün 70 gece de çalışsak, bir sene de ça
lışsak, millet bize inancını kaybettiği zaman 
alınacak neticeler semeresiz olur. Ve biz milletin 
iradesini tekrar kullanmasında en büyük isa
beti görebiliriz (Anlamadık, nasıl sesleri). 

Dr. FAHRİ ECKVtT (Kastamonu) — Ne 
demek istediğini anlıyamadım. 

AITMED OĞUZ (Devamla) — Ortada an
laşıl mıyacak birşey yoktur. 

Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamanu) — Ne 
dediğiniz anlaşılmıyor, açıklar mısınız"? 

ATTMED OĞUZ (Devamla) — Bu yıl bütçe 
çalışmalarına, bütçe işlerine daha fazla ehem
miyet vermenin sebeplerini arzederken bu işin 
bireok yıllarda ve şartlar altında ne şekilde 
bir gelişme istidadı gösterebileceğini arkadaş
larıma istıtraden arzetmek istedim. 

Sayın arkadaşlar, 1948 yılı bütçesinin şekle 
ve esasa ait olan kısımları üzerinde Sayın Ba
kan bazı mâruzâtta bulundular, geçen yıllar pek 
de kabul edilmıyen ve ilk safta reddedilen şekli 
aksaklıklar bu yıl bakanlıkça dikkat nazarına 
r.lınacağmı ve hiç olmazsa gelecek yılların büt
çeleri şekli murakabeye ait olan ufak tefek 
aksaklıklarla yüksek huzurunuza getirilmiyece-
gî anlaşılıyor. Bu arada bütçenin samimiyetsiz
liğine dair bazı esasların mevcut olmadığını 
belirttiler. Bu görüş hakikaten ayni mefhum
lardan muhtelif mânalar anlıyan arkadaşların 
çıkardığı bîr netice olsa gerektir. 

Savın arkadaşlar, biz bütçenin bu yıl dahi 
bîr buçuk milyar île kapanacağını, yalınız 1047 
yılının neticelerine bakarak değil, 1948 yılın
daki çalışmalardan, elde ettiğimiz müspet bilgi
lere dayanarak ifade ettik. Nitekim sayın Ba
kan bunlar üzerinde teker, teker durdular ve 
kendilerine göre de bazı mânalar verdiler. Bu 
arada 1947 yılı aktarma ve ek ödeneklerin 224 
milyon lirayı bulduğunu belirttiler ve dediler 
ki postalar arasında nakli nukul birşey ifade 
etmez, bir yerden alır bir yere veririz, binaen
aleyh ek ödenekleri esas alıyorum ve bütçenin 
nominal, olan miktarı 1 136 000 000 lira ile de-
ğil, ödenekleri alındıktan sonra, tahassul eden bir 
milyar üç yüz küsur milyon liraya nispetle ha-
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reketin % 13 olduğuna işaret ettiler. Bendeniz 
Sayın Bakanın tecrübeli bir maliyeci olduğunu 
bilirdim. Fakat rakamları bu kadar mahirane 
konuşturacağını hiç ummuyordum. Bir milyar 
136 milyon liralık bütçe 224 milyon liralık bîr 
hareket görmüştür. Bu, r/( 20 demektir, % 13 
değildir. Kaldı ki ek Ödenekler münasebetiyle 
o zaman da arzettiğim gibi, bütçenin bir.de sa
bit karakterli, oynamıyan masrafları vardır. 
Bunları bir tarafa bırakırsak aktarma ödenek
ler bütçenin hizmet fasıllarına nazaran % 40 bir 
fark yapar. Binaenaleyh Sayın Bakanın çıkar
dıkları c/c 13 neticesi değil, benim arzettiğim 
c/t 40 üzerinde durmak daha isabetli olur. Bu 
arada yine Sayın Bakan fiat artışlarının harb 
sonu mukayeselerini yaptılar ve ben de hakika
ten arkadaşım gibi hayret içerisinde kaldım. Ne 
cennet içinde yaşıyoruz, Amerika'da c/c 21, şura
da % 16 fiyat tereffüü var Tüarkiye'de 6 - 7 
Bendenizce hükümeti temsil eden bir arkadaşın 
suitefehhümlere mahal verecek böyle rakamlar 
üzerinde durması biraz tehlikeli olur, isabetsiz 
olur, anlayışlara imkân vermez. 

Bütçenin samimiyetsizliği bahsine avdet edi
yorum ; orada buyurdular ki özel idareler için 
55 milyon lira açıkları varmış, biz 34 milyon li
ra vereceğiz ve fakat ben de ilâve edeyim, belki 
belediyelerin bir kanunu gelecek onunla da 8 -
10 milyon liralık açığı kapatacağız. Fakat mu
hakkak olan birşey varsa bu 8 - 10 milyon lira
yı bütçeden ödemek zorundayız. Bunu şimdi
den Allahın birliği gibi biliyoruz. Bildiğimiz 
için. de bu borcun buı-aya yazıl mamasında, bir 
gayri samimilik görmek kadar tabii birşey olamaz, 

Ofisin borcu, bu sene 70 milyon liraya yük
selmiştir. Bunun elli milyon liraya yakını Top
rak Mahsulleri Ofisine olan borçtur. Bunun 
tefsir şekli şu oluyor. Efendim, biz kıtalar 
nezdinde istoklar yapıyoruz. Binaenaleyh, bu 
borç kısmen devredilen bir metanı karşılığı
dır. 

Arkadaşlar; 50 milyon lira 200 bin ton hu
bubat eder, bilmiyorum? Bugün Ofisin elinde 
200 bin ton hububat var mıdır? Binaenaleyh, 
bu borç, borçtur. Bunun bir sonunu almak lâ
zımdır. Hakikaten Sayın Bakanın da dediği gi
bi ödenmesi meşrut olan bu borcu gözönünde 
tutmak icabeder. -"Bütçedeki 130 milyon liralık 
bir açığa bunu da ilâve etmek lâzımdır. Bunu 
sarih olarak bildikten sonra bütçeye kaydet-
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memek, bizim anladığımız mânada bütçe mef' 
humu ile telif edilecek birşey değildir. 

Sayın Bakanın bahsetmediği noktalardan 
biri de : Bayındırlık Bakanlığı önümüzdeki yıl 
için yol ihzaratma başlamıştır, Amerikalılar
dan alman malzemeler geldi, gelmek üzere. Bu 
5 milyonluk yol malzemesi memlekette hareke
te gelecek. Halbuki, biz bu bütçe içinde bu
nun için bir tahsisatın ayrıldığını görmedik. 
Bunlar da gelecek. Bir hakikat daha, fakat 
bütçede tahsisatı mevcut, değildir. 

Bu arada Basın, Yayının yapılmakta olaıi 
bir inşaatı bahis mevzuu oldu. Bütün sipariş
ler Önümüzdeki yıl gelecek. Denildi ki, ahval 
gayritabiîdir, ya vapur gelmezse, veya mallar 
gelmezse. Gelmesi muhakkak addedilen mal
zemeye ait 3,5 milyon liralık tahsisat bütçeyi 
kabartmamak için konulmamış rakamlardır. 

Mukavelesi yapılmış, parası kısmen öden
miş, mal yoldadır, üç beş ay sonra gelecektir. 
Bu malı alamayız diyerek bir iddiada buluna
nlayız. Bu üç buçuk milyon liranın tahsisatı 
konması lâzımgelirdi. Bütün bu mâruzâtımda 
arzetmek istediğim, bütçenin samimiyetsizli
ğinden şüphe etmek ve bunun gelecek yıllarda 
da devam etmemesini temenni etmektir, 

Sayın arkadaşlar; dört beş yıldanberi bütçe 
masraflarında bendeniz Bütçe Komisyonu ra
porlarında memleketin bir kül halinde Devlet 
mekanizmasının tekrar gözden geçirilmesi te
mellisini okudum. Gecen yıl da bu mevzu üze
rinde durulmuştu. Bu şekilde gidersek sekiz 
on yıl bunun teranesiyle geçineceğiz. Geçen 
yıl Sayın Maliye Bakanı Devlet mekanizması
nın baştan aşağı bir revizyona tâbi tutulması 
için tetkiklere girişileceğini beyan etmişlerdi. 
Bunun için ecnebi mütahassıslar getirileceğini 
söylediler. 

Görüyoruz ki, böyle bir teşebbüs yok. Böy
le bir teşebbüs mevcut olmayınca hem memur 
kadrolarını tetkik etmemiş bulunuyorlar ye 
hem de fazla tasarruf yapılamıyacağma kani 
bulunuyorlar. Bu iki tezat fikri bir araya getir
meğe bendeniz imkân göremiyorum. 

Bütçe açıkları ahvali tabiiyedendir, İsveç'
te, Norveç'te dünyada bu açıklar sununla şu 
arasında devam eder, dediler. 

Evet arkadaşlar, açıklar vardır, fakat mev
zua girişte arzettim, 15 yıl evveline nazaran 

359 — 

http://bir.de


B : 23 26 .12 .1947 O : 3 
zirai istihsallerin durumu meydandadır. Millî 
gelir 1942 ye nazaran tepen aşağı yürüyor. 
Memleketin %80 ini teşkil eden müstahsıldan 
sınai mamuller yolu ile, dolaylı kanallarla ve 
bu arada da önüne geçemediğimiz karaborsa 
kanaliyle nesi varsa, üstündeki gömleğinden, 
ayağındaki ayakkabısına kadar, Devlet hazine
sine alıyoruz. Bu vaziyet karşısında da bütçe 
açığının bir lirası başka bin lirası başkadır. 
Hayat standartları malî ve iktisadi kudretleri 
bizimle hiç mukayese edilemiyecek kadar yük
sek olan devletlerin % onu ilâ on beş açığı 
başka, bizim açığımız ise bambaşkadır. Yüksek 
malî kudreti olan bir adamın 50 lirası ile elin
de 20 lirası olan bir adamın on lirasının* ifade 
ettiği mânalar başkadır. Bunları misal göstere
rek kıyaslar yapmak bizim isabetli tedbirler al
mamıza imkân vermez. 

İnşaat işlerine para ayırmayı müdafaa etti
ler. Biraz evvel tebarüz ettirdiğim gibi zayıf bir 
iktisadi bünye karşısında siz, çiftçinin istihsa
lini teşvik etmek, istihsal vasıtalarına önem ver
mek lâzım gelirken; onların daha çok mahsul 
yetiştirmelerine, daha çak memleketin varlı
ğına yardım edeeek kaynaklara sarılmalarına 
sarf edecek yerde nasıl olur da onların yanışı ra 
bu vatandaşların malî kaynaklariyle kıyas ka
bul etmiyen ve bizim havsalamızın almadığı 
muazzam inşaatlara, para serfedersiniz? 

Bunun münakaşası da vardır. Arkadaşlar, 
bendeniz o kadar ileri gidecek değilim. Ta, 
Adam Smith'ten başlar. Derler ki, bir muallim 
yetiştirmek, bir hocayı yetiştirmek müstahsil 
bir eleman yetiştirmek midir, değil midir... Za
manı bir asır içinde telâkki ettiğimiz zaman 
müstahsil olmaması için bir sebep yoktur. Fa
kat zamanı on yılı için aldığımız zaman hiç de 
müstahsil değildir. Evet, muazzam binalar, kâ
şaneler su kısa zamanlarda, şu dar zamanlarda 
hesabettiğimiz zaman hiç te müstahsil değildir, 
biç te müsmir bulunmamaktadır. 

ADNAN" MENDERES (Kütahya) — Bravo, 
bravo. 

ATTMET OĞUZ (Devamla) — Çünkü bun
ların daha çabuk bir mevsim içinde müsmir ola
cağı zamanlar ve saatler onlara açıktır Onları 
bugün gavrimiismir şekilde mcvdana getirmek 
ordarı. kavbetmek demektir. Binaenaleyh işi bu
na fföre mütalâa etmek ve isleri buna göre dü-
menlemek icabeder. (Sağdan alkışlar).. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bravo. 

AHMET TAILTAKIL1Ç (Kütahya) —Muh
terem arkadaşlar; vaktin bu geç saatinde 1943 
yılı Bütçesi hakkında sabahtanberi devam 
eden konuşmalar neticesinde edindiğim kana
atleri size ifade etmek için kürsüye çıkmış bu
lunuyorum. Fakat ilk olarak elealmacak nok
ta bu kürsüden 1948 yılı Bütçesine ait düşün
celer ortaya konurken söylenmemiş birtakım 
fikirleri getirmek değil bilâkis fikir olarak, 
prensip olarak, kitap kaidesi olarak hepsi belli 
olan fakat memleketin umumi hayatının dün
den bugüne nasıl girdiği ve Hükümet politika
sının bugünden yarma nasıl değişiklikler gös
terdiğinin sarih ifadesini rakamlarla belirten 
1948 yılı Bütçesi hakkında ileri sürülen fikirler 
yalnız fikir olarak bu tavanlarda asılı ka
lırsa bunların hiçbir kıymeti yoktur. 

Maliye Bakam evvelâ Bütçeyi takdim eder
ken, sonra da tenkitlere cevap verirken uzun 
izahlarda bulundu. Bu arada Bütçe Komisyo
nunun İm yılki çalışmaların kendisine mahsus 
karakter taşıdığını muhtelif arkadaşlara ifade 
ettiler. Fakat arkadaşlar; Bütçe Komisyonu
nun bir âzası sıfatiyle Komisyondaki çalışma
ların gayret ifade ettiği, ciddiyet taşıdığı, ora
da birçok meselelerin müzakere edilmek imkâ
nını kazandığını görmekle beraber nihayet bu 
düşüncelerin bütçenin rakamlarında tecelli 
ettiğini görmemekle ben şahsan en büyük ıstı
rabı taşıyorum. Çünkü dâva karşılıklı düşün
celer ve şahsi endişelerin ortaya konulması 
değil bunun işe müessir olmasını temin etmek
tir. 

Muhterem arkadaşlar; bu noktada ilk kar
şımıza çıkan zaman ve usul meseleleri oldu. 
Zaman meselesi; nihayet bütçenin 1948 yılın
dan evvel yetiştirilmesi Komisyonda da takibe-
dilen başlıca endişe oldu. 

Usul meselesi diyorum; çünkü fikirler ne 
kadar kabul edilirse dilsin, meseleler derinli
ğine ve genişliğine ne kadar münakaşa edilirse 
edilsin bütçenin ilerideııberi yürütülen politika
ların devam ettirilmesi veya devamına imkân 
bulunması zihniyeti içinde toplanmış ve bu 
kanallar içerisinde yine müzakerelerin netice
siz kaldığı ve rakamları olduğu gibi kabul et
mek gibi ,bir netice hâsıl oldu,, 

Muhteı'em arka dağlarım, Büyük Meclisiniz-
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de bu müzakerelere bir istikamet vermek zaru
reti vardır. 

Müsaade ederseniz ben bir tek taraftan dâ
vayı alacağım. 

Sayın Maliye Bakanı harb halinin ve harb-
deıı sonraki vaziyetin siyasi ifadesini, iktisadi 
karakterini izah ederken bizim memleketimizde 
Devlet işlerinin dünden bugüne aldığı istika
metleri, hakikaten ıslah yoluna varmamız için 
âdeta önümüze perde çekti. Biz dünya vaziye
tini görüşte, dünyadaki iktisadi hareketlerin 
cereyanını sezişte elbette ve elbette memleketi
mize ait, memleketimizin bütünlüğüne ait, Mil
lî Savunmamızın hakikaten kuvvetli bulunması
na ait düşüncelerde hiçbir zaman Maliye Ba-
anmdan daha az dikkatli ve daha az endişeli 
değiliz. Bunun yanında bir taraftan memleke
tin gelir kaynaklarının kısırlaşması, diğer ta
raftan bütçenin yıldan yıla açıkla kapanması 
karşısında eğer irkilnıiş bulunuyorsak bu, za
ruretleri takdir etmeyişimizden değil, nereden 
gelip nereye gidiyoruz, diye kendi vicdanımı
za sorduğumuz sualin cevabına göre kanaatleri
mizi Yüksek Meclisinize aksettirmekten ibarettir. 
Biz eğer uzun zaman devam edegelen bir politi
kamın bütçedeki akislerini tenkit ederek artık 
bu memlekette denk bütçe mefhumuna realite 
olarak, vakıa olarak ulaşma gününün çoktan 
gelip geçtiğini ifade etmişsek bu, tesadüfi bir tak
dirin değil, bir zaruretin ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Maliye Baka
nı kendisine mahsus izahlarını verirken tasar
ruf bir zihniyet meselesidir, dediler. Hakika
ten tasarruf bir zihniyet meselesidir. Fakat ta
sarruf bir zihniyet meselesidir, diye ifade etmek 
kâfi değildir. Bu zihniyetin rakamlarda tesi
rini göstermek, Bütçenin istikâmetini tâyin et
mek lâzımdır. Memleketin inkişafına mâni ola
cak yollardan vaz geçerken o inkişafı temin ede
cek yolların mutlaka bulunmasını aramak ge
rekmektedir. Bir taraftan bu işe bütün ciddi
yetle sarılırken diğer taraftan da fakir millet 
olmanın birçok ihtiyaçları, aynı zamanda kar
şılama zaruretinin içinde bulunduğunu gözönün-
de bulundurmak bütçemizi millî takatimize, mil
letin verim kabiliyetine uydurmak bir zarurettir. 

Sözü buraya getirince memleket tablomuza 
toptan bakmak çok faydalı olur; köy idaremiz 
gerek iktisadi, gerek içtimai bakımdan kaderine 
terkettiğimiz halde köyde Cumhuriyet müesse-
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sesi olarak muhtar' odası, Cumhuriyet, meydanı 
gibi işlerle uğraştık. Bu arada Köy Kanununu 
yalnız bütçe mefhumu olarak köye götürdük. 
Köyde, kendi kaderini yaşıyan köyde, nihayet 
harman zamanında aynı tediyelerle ödenen 
muhtar hakkı, sğırtmaç hakkı, imam hakkı, v. s. 
gibi hakların bir bütçe mefhumu içersinde pa
raya kalbedilmesi bir ıslahat ve bir ilerleme de
ğildir arkadaşlar. 

Köyde böyle tecelli eden zihniyet belediye 
idaresinin büyük imar plânları peşinde, büyük 
bulvarlar açmak peşinde, cumhuriyet meydan
ları yapmak, parklar yapmak dâvasiyle haki
katen daha ziyade müspet istikametten inhiraf 
etmiştir. Sözümde realist olmak için Malatya'yı 
misal vereceğim. Arkadaşlar Malatya istasyonuna 
varış şehre doğru yolunuza devam ediniz, bir 
fabrika işletmesi vardır. Bu işletme iktisadi 
işletme olmak karekterini taşımamaktadır. Fa
kat şehre girerseniz nihayet büyük Cumhuriyet 
meydanı plânını tahakkuk ettirmek için gay
retlerle karşılaşırsınız. Biraz sonra asıl memle
ketin varlığını teşkil eden çarşı basit kepenkli 

• dükkânlardan, parmaklıklarla kapanmış köhne 
hanlardan ibarettir. Fakat arkadaşlar, adına 
Şimdiki Cuınhurresimizin adını verdiğimiz bir 
park vardır. Bu park muazzam bir araziden iba
rettir. İçerisinde parka benziyen hiçbir hayati
yet yoktur. Çünkü Malatya için park fikri bi
rinci derecede mevzuubahis olacak bir ihtiyaç 
değildir. Malatya, bahçeler ve bağlar memle
ketidir. Fakat merkezdeki imar zihniyeti park 
vücude getirmek, bina yapmak, heykel vücude 
getirmekten ileri gitmediği için Malatya"nın 
manzarası bundan ibaret kalmıştır. Fakat aynı 
Malatya'da sıtma mücadelesi sıfırdan ibaret
tir. Yeniden yapılmış büyük bir memleket has
tanesi binası vardır. Bir sefer izah etmiştim. 
Komisyonda da izah ettim. İçinde bir tane dok
tor. Röntgen malzemesi gelmiş, fakat bu rönt
gen malzemesini kullanacak doktor yoktur. Bir 
tarafta trahom mücadelesi sertababeti, diğer 
tarafta doğum hastanesi sertabibliği. İşte Dev
let işleri ve imar mekanizması bu manzarayı 
arzetmektedir. 

Arkadaşlar bu manzara Devletin umumi iş
lerine yani umumi muvazeneden idare edilen iş
lere de şöyle bir bakarsak aym karekteri gö
rürüz. 

İkinci Cihan harbinin zaruretlerinden bah-
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sedeıı Maliye Bakanı % 7 faizli istikraz tahvil
leriyle is tanbul ' 'da yapılan Maliye binaları
nın zaruretini izah edemez. 

Yine İstanbul'dan misal vereyim, yanan 
Üniversiteyi ülâ yanan yerinde yapacağız diye 
giriştiğimiz istimlâklerin tutarı milyarlara va
rır arkadaşlar. (Soldan, milyonlar sesleri) mil
yonları bulur. 

Muhterem arkadaşlar, Aksaray yangın yeri
ni imar etmek imkânını bulamadı isek bu, ik
tisadi takatsızlıktan ileri gelmiştir. İktisadi ta
katsizliği bu derecede olan bir beldede bu nevi 
büyük binalar yapılmasına ve zaruretleri izah 
edilemiyen mahallî imar hareketlerinin seyri in
sanı korkutacak bir mertebeye varmıştır. 

Arkadaşlar Devlet yapılarının gösterdiği 
manzara sade bu değildir. Urf a 'da bir kazada 
bir çiftlik binası yapılmaktadır. Zannedersem 
400 bin liraya mal olacak bir mektep binası. Bi
liyorsunuz İkinci Dünya Harbinin zaruretleri içe
risinde birtakım zirai teşebbüsler yapmak mev
kiinde bulunduk. Bu ziraat kendisine mahsus bir 
karakter taşıyor. Urf a 'daki numune çiftliği yapa
lım diye yeniden büyük bir para sarfı ile bina 
yapmak ve bunu diğer Devlet çiftliklerinde tat
bik etmek bu günün işi değildir. Tasarruf bir 
zihniyettir diyen Maliye Bakam, bilhassa bütün 
bu politikanın mesuliyetini şahsında taşıyan 
Başbakan, Bütçe Komisyonunuzda bu yapı faa
liyetinin gösterdiği manzarayı bize kanaat veri
ci şekilde izah edememişlerdir. Yalnız şunu 
ifade ettiler: Bakanlar Kurulunun ruznamesin-
de toplnâtıdan toplantıya devredilen bir inşaat 
ve imar mevzuu olduğunu söylediler. Fakat bu 
işin gündeme alınmasının Meclisi tatmin edecek 
bir iş olmadığını da biz beyan etmek mecburiye
tindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Eğer inşaat mevzuuı 
imar faaliyetlerinin bu türlü tecellileri üzerin
de ısrarla duruyorsak bunun mânasını başka 
türlü izah etmek doğru değildir. Biz diyoruz 
ki, gelir kaynaklarımızın artırılması üzerinde en 
asgari bir netice alamadık. Pulluk işini ne de
receye kadar hallettiğimiz meçhuldür. 

Zirai kredi mevzuunda demin Yusuf Kemal ar
kadaşımız yeni birtakım temennilerde bulundu. 
Zirai kredinin o türlü halledilmesini bir tarafa 
bırakınız. Halen zirai kredi mevzuunun ne ka
dar hasta bir mevzu olduğunu görmek hepi-
mizo acı verecek bir hakikattir. Millî gelirimi-
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zi artırmak için teşebbüslerimiz, gayretleri
miz bu ölçüde kaldıkça Milletten aldığımız ver
gilerle büyük binalar yapmayı izaha kalkışmak 
muhakkak ki bâtılı müdafaadır. Biz bu devri 
kapayıp onun yerine yeni bir devir açmak.za
ruretini duymaktayız. 

Geçen gün müşterek mahrumiyetlere kat
lanmak zorunda olduğumuzu ve böyle bir dev
ri açmak için evvelâ Milletvekili ödeneklerine 
ait zammı kabul etmemek suretiyle bir temel 
atılması lâzımgeldiğiııi ileri sürmüştüm. 

Hakikaten Bütçe Komisyonu gayet güzel 
temennilerde bulundu. Mecliste hararetli müza
kereler oldu. Bu temenniler netice verecek di
ye meselelerimizi bir yıldan öbür yıla halledil
memiş olarak devredersek yarınki manzara bu 
günkünden daha feci olacaktır. 

Dâvayı böyle alınca (Gülüşmeler) Sabrı tü
kenen arkadaşlarımız olduğunu gayet iyi bili
yorum, fakat bütçe tenkitleri şahsi kanaatim
ce bu mevzulara temas etme zarureti aşikârdır. 
Onun için müsamaha ediniz de fikirlerimizi söy
lemekte devam edelim. (Devam ediniz, istifade 
ediyoruz sesleri). 

Bu zihniyetin tecellileri yalnız büyük bina
larda değil, işletmelerimizde de görülür. Malat
ya'da iki tane hara vardır, birisi Sultansuyun-
da diğeri Akçadağdadır. Bu haralardaki mef
ruşatı masrafları, kabul salonlarını görürseniz, 
hayvan ıslah zihniyetiyle, vücude getirdiği teş
kilâtın maksadından ne kadar ayrıldığım gö
rürsünüz. 

Arkadaşlar, ziraat memleketi diye karakte
rini hep beraber söylediğimiz bir memlekette 
25 senenin muhasalası bu olamazdı. 

Arkadaşlar, meselâ Türkiye'de hayvan yetiş
tirmek mevzuu, yüksek kalitede hayvan yetişti
rerek koşular kazanmak değil, kalkınma temin 
etmek için elealmak mevkiindeyiz. 

Arkadaşlar, işletmelerimizden herhangi biri
sini alırsanız, bu işletmelerde tasarruf fikrini 
ifade edecek hiçbir faaliyetin mevcut olmadığını 
görürsünüz. Şeker sanayiimizi alınız. Pancar 
fiyatlarında vâki olan düşüklüğün maliyete ini
kas etmediğini tesbit etmek masraflarımızın ne 
derecede ölçüsüz olduğunu ispat etmeye kâfidir 
zannederim. 

O halde 400 milyon liralık bir hazine kefa
leti içerisinde geniş bir sermaye kifayeti içeri-
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sinde çalışan bu İktisadi Devlet Teşekküllerimizi 
hakikaten verimli bir faaliyet devresine sokmak 
için evvelâ onların maliyetlerini her zaman ifa
de ettiğimiz rasyonel bir zihniyet içerisinde tet
kik etmek, murakabe etmek şarttır. Aksi halde 
arkadaşlar, 1943 senesinde bir arşın mal gönder
mediğimiz, pamuklu göndermediğimiz köyleri 
mize şimdiden sonra değerinden daha pahalı pa
muklu göndermek ve satmak suretiyle onların 
satmalma kabiliyetlerini baltalamış oluruz. Köy
lü mevzuunun muhtelif vesilelerle elealınması 
kâfi değildir. Fakat eğer millî gelirimizi haki
katen artırmak istiyorsak yarın inkişafını dü
şündüğümüz ihtiyaçlarımızı, eezahanesiz kaza
lara eczahane açmak, doktorsuz kazalara doktor 
göndermek, ilk tahsil -mevzuunu memleket ölçü
sünde halletmek, bunlar hakikaten birer zaru
rettir. Fakat arkadaşlar, eğer hakikaten esas 
gelir kaynaklarımızı artırmak imkânlarını bul
mazsak, milletin ödeme takati artmazsa o büyük 
plânlar, programlar nihayet hayallerin ve temen
nilerin bir ifadesi olarak kalacaktır. Aksi halde 
yarın, evet şu işimiz vardır, bu işimizi yapmak 
bir zarurettir, fakat yapacağımız işler için mad
di imkânlarımız tükenmiş olarak kalacaktır. 

Su işlerimize temas ederken biz meseleyi bü
tün genşliğiyle ortaya koyduk. Büyük su işlerine 
büyük paralarla girişmek ve Meclise emri vâki-
ler getirmek şeklinde tecelli eden su politikası 
müsmir olmamıştır. Bunun devam ettirilmesi 
bir zaruret olmakla beraber 165 milyon lira ile 
bitecek olan işin 165 milyon lira sarfettikten 
sonra semeresini beklemektense küçük su işleri
mize önem vererek memlekette yer yer gelişmelere 
imkân vermekle bu inkişafı beklemek te elbette 
bir düşüncedir. 

Vedat Dicleli arkadaşımın masraflarımızda 
tasarrufu temin için karekteristik bir teklif 
olarak Savorana yatının satılmasından bahset
tiler. Arkadaşlar; meseleyi çıplak olarak ele 
alırsınız bir Savarona yatının millet üzerindeki 
sıkletini hiçe saymak mümkündür. Fakat arka
daşlar tasarruf zihniyeti bir baştan başlayıp 
nihayete kadar götürülmezse hiçbir zaman şim
diki gibi, göz doyuracak, neticeye müessir ola
cak bir halde olamaz. O halde biz nerede tasar
rufa gidecek bir kuruş bulursak onu, yann bu 
masrafları daha büyük ölçüde yapmak imkâ-
nuıa kavuşabilmek için muhakkak tasarruf et
meliyiz. Bu teklifi encümende sarih olarak or-
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taya koyduğumuz zaman memnun olunacak bir 
neticedir k i ; Ulaştırma Bakanı arkadaşımız 
da «binen muztarip, veren muztarip» dediler. 
Meclisin buna kesin olarak bir karar vermesi ve 
bu işi halletmek ve bu suretle tasarruf zarure
tini kabul etmekle beraber bu prensipi Devlet 
reisinin bir taşıtına kadar götürmek de bir kıy
met taşır. Bu hususta bir karar vermek bu 
Meclis için bir dönem noktası olacaktır. Ben 
temenni ediyorum ki Devlet Reisi için, böyle 
bir kararın alınması herhalde memnuniyeti mu
cip olacaktır. 

Arkadaşlar bu ve bunun gibi masraflara 
biranda nihayet verebilmek hakikaten bir zih
niyet meselesidir. 

Arkadaşlar, bir istidrat yapmama müsaade 
ediniz. Hakikaten saat 11.30 da, sıraları seyrek-
1 eşmiş bir Mecliste söz söylemenin ne kadar 
güç olduğunu ve bilhassa sayın Maliye Baka
nının da tenkitlerin ekseriyetine, iştirak etmiş 
gibi bir hal aldıktan sonra % dahi bütçede bu
nun tesirlerini görememekten dolayı kürsüye 
gelip söz söylemek (üzülme sesleri) hakikaten 
güçtür. (Cemil Sait Barlas'm gülmesi üzerine) 
Eğer Cemil Sait Bey. ben de sizin kadar işi 
ciddî telâkki etmemek imkânına malik bulun-
saydım. ben de sizin kadar rahat karşılardım. 

CEMİL SAtD BARLTS (Gazianteb) — 
Ben de sizin ne kadar ciddî olduğunuzu bilirim. 

AHMET TAHTAKTLTÇ (Devamla) — Ben 
de sizinkini bilirim. 

BAŞKAN — Rica ederim konuşma yapma
yın, devam edin. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Reis 
Bey evvelâ beni dinlemelerini temin edin, rica 
ederini. 

Arkadaşlar, zararı yok. Bu memleket demok
rasi tarihini, Meclisin 1946 da 1947 yılına nasıl 
geldiğini tesbit edecektir. 

Vedat Dicleli arkadaşımın bugün burada 
bütçe tenkidi olarak ortaya koyduğu misal bu
nun en büyük bir misalidir. Biz, memlekette 
bu gelişmenin bu derecede olmasından memnun 
olmıyorsak, Devlet, millet işlerini olduğu gibi 
görüşülmesine tahammül gösterdiğimiz gün 
memleketin kaderi muhakkak bugünden yarına 
daha aydınlık olacağına inandığımızdandır. 
Onun için kanaatlarımızı kürsüden ifade etmek
te devam edeceğiz. 
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mevzuu uzermae aurmuşıaraır ve »ayın A H 
Rıza Artunkal da meselenin Bütçe Komisyonuna 
kâfi derecede açıklanmadığını beyan buyurmuş
lardır. 

Arkadaşlar, mesele Komisyonda dikkatle 
incelenmiştir. Millî Savunma Bakanlığının mü
messilinin, zannediyorsam bir kurmay albay ar
kadaşın mütalâasını aldık. Bilhassa İçişleri Ba
kanlığındaki teşkilâtın kalması üzerinde ısrarla 
durdular. Bütçfe Komisyonunuz Millî Eğitim 
Bakanlığında tegkiİâtın askerlik derslerini de 
tanzim ve idarejpttiğini nazara alarak İçişleri ve 
Millî Eğitim Bakanlığındaki bu teşkilâtı bıraka
rak diğerlerini (L) cetveline almaya karar ver^ 

olduğu ifade edildi. Halbuki böyle değildir. 
Teklif ettiğim şey yalnız tasarruf etmek değildi 
(Bravo sesleri) Aynı zamanda âmme hizmetleri
ni aksatmadan bazı giderlerin indirilmesi tek
lifi idi. Bunu açıklarken Komisyondaki görüş
me ve münakaşaları Yüksek Huzurunuza akset
tirmek istemediğimi de arzederim. 

Arkadaşlar Komisyonda mümkün olan dika-
kat ve itina ile incelendikten sonra huzuru
nuza sunulmuş olan 1948 senesi Bütçesinin maz-
harı kabulünüz olacağını ümit ederek mâruzâtı
ma nihayet veriyorum. (Soldan alkışlar). ' 

BAŞKTAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 

365 — 
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Balkan Harbine ait hâtıralarını babam bana 

anlatırken bir müfreze kumandanının kendisine 
hatırlattığı bir öğüdü söylemişti. 

Harb devam ediyor, memleket mahrumiyet 
içerisinde, kovanların toplanması lâzım. Sa
bahleyin gönüllü bir müfreze kumandanı asker
lerine öğüt veriyor diyor ki : «Milletin beş parası 
yerde ola, insanın gözü yerde ola»! 

Eğer biz, memleketin, milletin beş parasını 
sarfederken Balkan Harbi zaruretleri içerisin
de milletin beş parasını yerden alır ve bu duy
gumuzu hayata hâkim olacak bir mertebeye 
ıılaştırırsak memleketin kaderinin iyiye doğru 
çevirmiş oluruz. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar «Doğru» sesleri Başbakandan 

. 1947 O : 3 
hiç olmazsa bundan sonra yapılacağına Mec
lisçe kanaat getirilmesi lâzımdır. 

Görüyorsunuz ki ; müzakereler bu kıvamda 
iken beş gün içerisinde bütçeyi çıkarmak imkâ
nı yoktur. Teklifim; bunu evvelden görerek mu
vakkat bir bütçe yapmaya Meclisin karar ver
mesini istemekten ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM-
MEK ERİŞ (Ankara) — Vaktin çok gecikmiş 
olduğunu nazara alarak mâruzâtım gayet kısa 
olacaktır. Evvelâ Meclis Başkanımızın sabah
leyin, Bütçe Komisyonu çalışmalarını takdir 
maksadiyle lütfettikleri sözlerden dolayı Ko
misyon adına tahassüs ve teşekkürlerimi arzettik-

. . . n U ^ m 1 . l r n J » « l 
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edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. (Sağdan, biz söz istiyoruz ses
leri). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Tüzükün bir 
maddesi var. Başkanlık makamı her iki tarafa 
da göz vermek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Her iki tarafa da baktım. Söz 
istiyen olmadı. 

Yarın sabah saat dokuzda toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. (Sağdan gürültü
ler). 

Kapanma saati : 0,05 

»* < • > 

DÜZELTÎŞLER 

Bu tutanak dergisinin sonuna bağlı 30 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltisler yapılacaktır : 

Sahife B. M. 

Y a n l ı ş 

Lira 

32 8f> 1 Memurlar aylığı 
34 Birinci kısım toplamı 
34 den el toplam 

749 626 
883 951 
924 933 

D o ğ r u 

Lira 

805 206 
945 219 
986 201 

105 316 1 Meni urlar avhğı 
105 
105 
UO 
110 

Bölüm toplamı 
Birinci kısım toplamı 
Birinci kısım toplamı 
(.'enel toplam 

t çişleri Hakanlığı 

13 864 650 
13 874 450 
17 396 174 
17 396 174 
20 409 755 

13 450 650 
13 457 450 
16 895 420 
16 895 420 
19 909 001 

Kkon om i Hakanlığı 

231 667 2 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 27 500 
Bölüm toplamı 59 500 

29 250 
61 250 

294 S40 2 Geçici giderler 

Sütun Satır 

Tarım Bakanlığı 

Geçici görev yolluğu 

D/16 

D/32 
D/40 

» 
D/41 

» 
» 

D/46 

2 9-10 Genel müfettişlikler müşa
virleri Sayı Ücret 

Odacı 
6 Ebe öğrenci Yurdu 

'22 Teçhizat ambarları 
18 Başodacı 

1 Kurs müdürü 
4 Heleyofuks teknisiyen 
9 Kurs kitap ve daktilosu 

24 » » » 

Sayı Ücret 

1 

•> 
l 
l 
1 
5 

50 

• 85 
350 
170 
145 •«..-
100 

İzmir Sağlık müzesi 
Teçhizat ambarı 
Başbakıcı 
Nirengi poligon uzmanı 
Hfeleyofoks uzmanı 
Kâırs kâtip ve daktilosu 
Hademe 

2 
î 
1 
1 
5 

85 
350 
170 
145 
100 
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» 
» 

» 
3/47 

î/2 

1 
1 
1 

2 
1 

3 

25 
26 
27 

21 
3 

20 

Y a n i 

Hademe 
» 
» 

Daktilo 

B 

Temizleme ve 

:23 26.12. 

15 
15 
15 

1947 

90 
90 
90 

Ticaret Bakanlığı 
1 
7 
7 
8 

12 
3 

ihzar ameliyeleri 

180 
175 
150 
130 
125 
115 

0 : 3 

î /3 

W 

L/2 

L/2 

L/6 

D o ğ r u 

15 90 

Daktilo 

3 23 Kasıkbağlan imal olunacak 
3 10/9 Zeytinyağı veya rafine zeytinyağı 

1 200 
8 175 

11 150 
12 130 

Temizleme ve ihzar ameliyeleri 
yapılacak 
Kasıkbağlan ve korsa imal olunacak 
Zeytinyağı, rafine zeytinyağı istih
sal veya sabun imal edilecek 

-

2 
2 

13 
14 

K • Cetveli 
* Mülî Eğitim Bakanlığı 

Sayı Aylık 

Köy öğretmeni 10278 20 
Bölge okulu başöğret
menliği 6000 15 

M . Cetveli 
Manisa » 
Maraş » 

S*yı 

« e r öğretmeni 10278 
Bölge okulu başöğret
menliği 600 

Manisa Lisesi 
Maraş Ortaokulu 

Aylık 

140-A10 

15 

D. 

6 Raportör 

, v 

L - Cetveli 
Başbakanlık 

1 70 

D. 

*,'.-{ 

6 Raportör 
1 Genel teftiş haşnröşa-

vki -
3 Genel teftiş müşaviri 
6 Müşavirlik biûro müdürü 1 

13 

2 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
6 Birinci hukuk mü- 6 İkinci hukuk müşa-

şavirliği 1 70 viri 

Dışişleri Bakanlığa 
3 4 100 3 

aynı autunda 9 ve 10 mcu 
derecelerin arasına : 9 Seferberlik müdürü 

70 

150 
100 
70 

70 

100 

1 40 
ilâve edilecek 

— m — 
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Sayfa 
L / 7 îkinci sütunda « Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü » ne ait kadrodan sonra aşağı

daki ilâveler yapılacaktır : 

Hazine Genel Müdürlüğü 
D. Sayı Aylık 

5 Elçilikler maliye müşaviri 3 80 
9 » » memuru 3 40 

L/8 «Tahsisat » a ait kadrodan sonra aşağıda ki kısım eklenecek: 

Genel Müfettişlik Müşavirlikleri 
D. Sayı Aylık 

5 Maliye müşaviri 4 80 
10 » müşavirlik kâtibi 1 35 
11 » » » 4 30 

L/17 « Standadizasyon Müdürlüğü » kadrosundan sonra aşağıdaki kısım eklenecek : 

Genel Müfettişlik Müşavirleri 
D. Sayı Aylık 

• 5 Müşavir 8 80 
11 Kâtip 8 30 

« İller memurları » kadrosunun birinci sü tununun sonuna : 
9 ncu dereceden 40 lira aylıklı bir raportör eklenecek. 
Satır 

6 « Cumhurbaşkanlığı » başlığından evvel aşağıdaki ek girecektir : 
B. •. 27 — Meclis soruşturraasiyle yargılama her çeşit giderleri 

Meclis soruşturması için getirilecek tanık ve bilirkişilerin ücret, yolluk ve gündelikle-
riyle soruşturma için gerekecek diğer her çeşit giderler ve Yüce Divan kurulduğu tak
dirde Yüce Divanın yargılama sırasında getirteceği tanık, bilirkişilerin ücret, yolluk ve 
gündelikleriyle Yüce Divanın her türlü giderleri. 
Sayfanın sonuna aşağıdaki ek girecektir: 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
B. : 184 - M. : 1 — Satmalma ve abone giderleri 

Meslekî eser ve belgelerin satmalına, bedelleri, telif hakları, dergi, gazete ve lüzumlu ki
tapların satmalma ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak eserlerle derginin kâğıt ve araçlariyle bastırma, bağlama, yollama, hama
liye ve cilt bedelleri, çoğaltma, inceleme, yazdırma ücretleri ve yayınla ilgili her çeşit 
giderler bu tertipten verilir. 

R/ 7 B. : 232 nin birinci satırında « demirbaş» kelimesinden sonra « kira •», üçüncü satırında 
« çeşit maddeleri » nin sonuna « ile », 
B. : 234 ün 14 ncü satırında « hizmetli lerin giyeceği » kelimelerinden sonra « ve yi
yeceği » kelimeleri eklenecektir. 

R/14 4 ncü satırın devamı şöyle olacaktır : 
« Kızılay Hastabakıcı Okulunda _okuttu rulan askeri hastabakıcı ve hemşirelerin okul 
ve bütün giderleri Kızılaya bu tertipten verilir ». 

» B. : 325 - M. : 3 B. : 324 - M. : 3 olacaktır. 

— 368 — 

L/18 

R/ 2 

R/ 5 
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Sayfa 
R/20 

R/21 

Maliye Bakanlığı kısmının sonuna : 
1 aded kamyon Bakanlık için; 
Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki : 
« Eğitim Enstitüsü için » ibaresi « İstanbul Eğitim Enstitüsü için » olacak. 

Sağlık Bakanlığı kısmının sonuna aşağ ıdaki ek yapılmıştır : 
Aded Cinsi Kulanılacağı yer 

44 Komyonet 

Motosiklet 

Ödeneğin 250 000 1 
ya, Aaydm, Balıkesir 
bakır, Eskişehir, H 
Manisa, Maraş, Ma 
guldak, Çorum, El 
ird, Sivas, Rize, T 
Ankara, İstanbul, 

İrasının kifayeti nispetinde Afyon, Ankara, Antal-
, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli Diyar-
atay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
rdin, Muğla, Samsun, Seyhan, Trakya, Urfa, Zon-
âzığ, Erzincan, Giresun, Malatya, Kars, Sinöb, Si-
okad, Trabzon, Ordu sıtma savaş bölgeleri için. 

İzmir, Seyhan sıtma savaş bölgeleri için. 

Tarım Bakanlığı 

Sütun Satır Aded Aded 

» 
» 
» 

1 9 
1 12 
1 13 

Sayfa 

5 Kamyonet 8 Kamyonet, 
2 Kamyon Yeniden kurulacak toprak tevzi komisyonunda 
1 1 Kamyon 

R/23 8, 9 M. : 4 — Yayın giderleri 
« . . . . » ve eğitim araçları ile her türlü 
yönetim kâğıtlarının bütün giderleri, 

» Yayın giderleri M. : 4 ün sonuna aşağıda 
B. : 576 - M. : 5 — 2133 sayılı Kanun 
2133 sayılı Kanunla kurulmuş olan Dev 
şılamak için verilecek ödeneklerle bu ser 
olma bedelleri arasında sermaye aleyhine 

R/26 B. : 583 ün birinci satırındaki « ışık » «iş 
B. : 584 ün son satırındaki « öğretmenle 
B. : 648 in sonuna aşağıdaki satır ..eklen 
« Kanun gereğine*1 projeleri müsabakaya 

R/33 B. 708 in altına: 
« B. 709 — Okullar, kurumlar, yurtlar 

R/35 B. : 747 nin ikinci satırındaki « iç gömle 

« ve eğitim araçları, » olacaktır. 
ki ek yapılmıştır: 

gereğince Devlet kitapları döner sermayesi 
let kitapları döner sermayesinin zararlarını kar-
maye ile yapılan yayınların satış fiyatlariyle mal-

doğan farkların karşılanması giderleri 
lik » ve 
rin » kelimeleri « öğrencilerin » olacaktır. 
mistir: 

çıkarılacak işlerin jüri ve sair giderleri ». 

» satırı eklenecektir. 
ği », « iş gömleği > olacaktır. 

25 . XII . 1947 tarihli 22 nci Birleşim tutanağında aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır : 
242 nci sayfanın 1 nci sütununkaki 5 inci satır, o sütundaki 7 nci maddenin 2 nci satırı 
olacaktır. 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

242 1 36 bir İki 
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S. Sayısı: 30 
1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/247) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 .IX . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71926 - 6/2696 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1948 yılı için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 

kararlaştırılan Genel Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Hükümetin Genel Bütçe Kanun gerekçesi 
1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ekleri Anayasanın 95 nci maddesi gereğince 30 . IX . 1947 

gününde Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. 

Harbin fiilen hitama ermiş bulunmasına rağmen cihanda sulha ve istikrarlı bir devreye henüz eri
şilememiş ve harb yüzünden dünya ölçüsünde meydana gelen iktisadi düzensizliklerin bertaraf edi
lememiş olması itibariyle Millî Savunma için gerekli tedbirlerin idamesi zarureti karşısında 1948 
yılı bütçesine de normal bir sulh yılının bütçesi karakteri verilememiştir. Bu ıstırar nazarı dikkate 
alınırsa ekonomi, bayındırlık, sağlık ve eğitim sahalarında süratle kalkınmamız için gerekli 
ödenkelerin arzu edilen kâfi miktarda ayrılmamış olmasının sebepleri anlaşılır. Bununla beraber 
bütçenin hazırlanmasında muvazene temini esas olarak alınmış, Millî Savunmanın artan ihtiyaçları da 
dâhil olmak üzere bütün giderlerin vergi kaynaklarından karşılanması sağlanarak, ancak ekonomik 
kalkınmamıza yarıyacak işler için istikrazlara başvurulması cihetine gidilmiştir. Diğer taraftarı 
bütçe ile teklif edilen bütün ödenekler mahalline masruf olmak, tasarrufa riayet edilmek bakımla
rından sıkı bir tetkikten geçirilerek Devlet hizmetlerinin yürürtülmesme ve kültür ve kalkınma 
işlerinin mümkün olduğu kadar artırılmasına imkân verecek şekilde tertiplenmiş, bu arada kadro
ların aded ve aylık bakımından artırılmasına, yeni teşkilât yapılmamasına ve müsmir olmıyan 
masrafların çoğaltılmamasma bilhassa itina edilmiştir. 

Teklif edilen bütçede giderler toplamı 1 242 172 488 lira olup 1947 yılı bütçesinin 1136 215 530 
lira olan giderleri toplamına nazaran 105 956 958 lira fazlalık göstermektedir. 

Bu fazlalık, (A) cetvelinin tetkikmdan anlaşılacağı üzere, mühim kısmı Millî Savunma ihti
yaçlarına tahsis edildikten sonra geri kalan kısmı bilhassa millî eğitim, bayındırlık, sağlık va 
tarım işlerine olmak üzere Devlet ihtiyaçlarının zaruri ve müstacel olanlarına tevzi edilmiştir, 
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özel idare ve belediye bütçelerine yardım olarak ilâveten ayrılan 16 milyon, hava meydanları 

inşaatı için ayrılan 7 milyon, cezaevleri inşaatj için ayrılan 1,5 milyon, Üniversite ve istanbul 
Adalet Sarayı için ayrılan 2,5 milyon, yeni teşkil edilen kazaalr ile Devlet bütçesine alınan özel 
idare hastaneleri için ayrılan 2 milyon, yol ve su işleri için ayrılan 5 milyon, Devlet Borçları 
bütçesine ayrılan 8 milyon lira yapılan artırmaların başlıcalarmdandır. 

1948 yılı içinde elde edilecek gelirler 1947 yılı için tahmin olunan miktardan 92 948 000 lira 
fazlasiyle 1 114 180 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Yerli ürünleri tâsir ve tasfiye eden müesseselerden alman Muamele Vergisi kaldırılmış, maden 
amelesine ait gündelikler tamamen, diğer bütün işçi gündeliklerinin 2 lirası vergiden muaf tutul
muştur. Toprak Mahsulleri Vergisi bakayası ve ithalât primlerinin mühim bir kısmı gelir tahminleri 
arasında yer almamaktadır. 

İndirme ve bu azalmalara rağmen tahminde görülen fazlalık ticari ve ekonomik faaliyetteki 
artışa muvazi olarak vergilerin hasılatında da husule gelen inkişaftan doğmuş bulunmaktadır. 

Miktarları ve nevileri (B) cetveline ait gerekçede etraflı olarak izah edilen fazlalıklar m 
başlıcaları, ithalât Muamelesi Vergisi, Gümrük Resmi, Damga Resmi, Hizmet Erbabı Vergisi ve is
tihlâk vergileri gibi gelirlere taallûk etmektedir. 

Giderler toplamı ile gelir tahminleri arasında görülen ve gider toplamına nispeti % 10.30 olan ^ 
127 992 4Ş8 liralık açık, kanunları gereğince yapılacak borçlanmalarla kapatılacaktır. 

Kapatılma şeklinde geçen yıllara nazaran görülen fark bunun, bu yıl ilk defa olarak tamamı
nın uzun vadeli iç istikrazlarla kapatılacak olmasıdır, iç istikrazlar bütçede münhasıran iktisadi 
kalkınmamıza yarıyacak müsmir işlerin karşılıklarını teşkil etmiştir. 

1947 yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesi, lüzum kalmadığı için bu yıl teklif edilmemiş, 
lise ve orta okullara parasız yatılı olarak imtihanla alınack öğrencilerin miktarı ile ne şekilde 
tefrik edileceklerini gösteren 8 nci madde, bilhassa orta okulu ve lisesi bulunmıyan yerlerde 
vazife ile bulunan memur ve halk çocuklarının belli nispetlerde alınabilmelerini sağlamak maksadiy-
le değişik olarak teklif edilmiş ve 19 . I I . 1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce Milletlerarası Para Fonuna katılma payı olarak ödenen altınlarımızdan 30 087 960 liralık kısmı
nın bütçe hesaplarına geçirilebilmesi için 20 nci madde teklif edilmiştir. 

(A) cetvelinde ödeneklerin mahiyet ve nevilerine göre, bölüm ve maddelerinin bulunması gere
ken kısımlar bakımından bazı değişiklikler yapılmıştır. 
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BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ ' 

1948 yılı Büyük Millet Meclisi bütçe tasarısı ile hizmetliler, nakil vasıtalarına ait kadroyu kap-
sıyan (D) cetveli Yüksek katmıza sunulmuştur. 

1948 bütçesinin bölüm ve maddelerinden ya pılması düşünülen değişiklikler ve mucip sebeple
ri her bölüm ve maddede sırasiyle gösterilmiştir. 

B. M. - . 

1 1 Başkan ödeneği aynendir. 
2 Üye ödeneği: 

125 lira esası üzerinden baremin ikinci derecesine bağlı bulunarak 875 lira tutan bir 
Milletvekili ödeneği vergiler çıktıktan sonra 560 lira olarak ödenmektedir. 
Bütçeye bağlı bazı 'memurlara zam yapıldığı halde .1947 bütçesinde üye ödeneklerinde 
bir değişiklik yapılmamış ve devam edegelen geçim zorluğu önlenememiştir: Tazminat 
mahiyetinde bulunan üye ödeneklerinin memurlar bareminden ayrılması da düşünülerek 
Ankara'da ödenmekte olan geçici tazminat da kaldırılarak 4602 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmıştır. 
Bu tasarıya göre bu maddeye 4 872 000 lira yerine 2 088 000 lira ilâvesiyle 6 960 000 lira 
ödenek konmuştur. 

2 1 Geçici tazminat : 
4602 numaralı Kanun değiştirilerek Milletvekilliği ödeneği için kabul edilen kese
neklere tâbi bulunan 1 250 lira üzerinden ödenecek tahsisata ilâve edilmiş bulunduğu 
için bu maddedeki 556 800 lira tamamen çıkarılmıştır. 

2 Denetçi ücretleri aynendir. 

3 1 Üyelerin yollukları: 
Geçen sene bütçesindeki yollukların kifayetsizliği gözönünde tutulmuş ve 31$5, 4440 
sayılı kanunlarla ödenmekte olan yollukların bir misline çıkarılması düşünülerek bu 
maddeye 697 500 lira yerine 1 395 500 lira konulmuştur. 

2 Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılacakların yollukları 
Bu sene içinde fazla sayıda âza ile katılmayı derpiş eden Parlâmentolar Birliği Türk 
Grupu Başkanlığının gösterdiği lüzum üzerine bu maddeye 2 00Û lira ilâve olunmuş ve 
tahsisatı 10 000 olarak bütçeye konulmşutur. 

3 Yabancı memleketlere gönderilecekle rin yollukları: 
Bu malî yıl içinde yabancı memleketlere ziyaret olmadığı için tahsisat konulmamış, 
ancak madde muhafaza edilmek üzere 1 lira bırakılmıştır. 

4 1 Memurlar aylığı: 
Terfi sırası gelen memurlar için 300 lira tahsisata zam yapılmıştır. 

2 Açık aylığı: 
Sene içinde görülecek lüzuma binaen sarfedilmek üzere bu madde 450 lira fazlasiyle 
1 500 lira olarak teklif edilmiştir. 
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3 Temsil ödeneği: 
5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre aynen teklif olunmuştur. 

5 1 Hizmetliler ücreti: 
Bu maddeye 7, 120 lira fazla teklif olunmuştur. Buna ait müfredatlı beyan cetveli aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Z a m 
Lira Aded Ücret 

1 320 22 170 175 olmuştur. 
780 13 195 200 » 

2 340 3 05 liralık hademe ilâve 
2 760 2 115 :> firece bekçisi ilâve 
3 120 1 260 » diş doktoru ilâve 

120 1 170 » laborant 180 lira olmuştuı\ 
420 1 225 260 olmuştur. (Elektrikçi) 
420 1 225 260 » (Marangoz) 

12 480 4 260 liralık operatör ilâve (Basıınevinde 
4 800 2 200 » makinist ilâve 

28 560 

T e n z i 1 
Yıllık 
Yekûn Aded Ücret 

2 340 1 195 Şoför 
2 040 1 170 Sığmak makinisti 
1 800 1 150 Makinist yardımcısı (Basıınevinde) 
1 380 1 115 Kayıkhane bekçisi (Millî Saray) 
1 560 1 130 Sofracı » » 
2 340 1 195 Nakkaş » » 
1 560 1 130 Kumaş dokumacısı » » 
2 760 2 115 » » » » 
1 260 1 105 » » ınasracısı (Millî Saray) 

17 040 

5 2 Posta telgraf ve telefon memurlarına verilecek fazla çalışma hakları: 
Geçen senenin aynı olmak üzere 1 300 lira teklif olunmuştur. 

6 1 Meclis geçici hizmetlileri: 
Bu maddeye konulan tahsisat geçen seneye nazaran 136 990 lira noksandır. Sebebi ise; 
114 314 lirası Meclis inşaatının Bayındırlık Bakanlığına devri sebebiyle 5011 sayılı Ka-



nunla Bayındırlık Bütçesine naklolunmuştur. Cumhurbaşkanlığı köşkleri bahçele
rinde çalışan ameleye verilmekte olan yevmiyeler bu sene Cumhurbaşkanlığı bütçesi
ne aktarma «dildiğinden 22 676 lira da bütçeden çıkarılmıştır. Madde 50 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

2 Millî Saraylar geçici hizmetlileri: 
Bu madde tahsisatından 2 000 lira tasarruf edilerek 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Geçici tazminat: 
Bu bölüm 888 lira fazlasiyle 3 358 lira olarak teklif edilmiştir. Kadroda mevcut me
murların terfi ve vaziyetlerine göre hesaplanarak konulmuştur. 

4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 

1 Çocuk zammı: 960 lira fazlasiyle 24 240 lira teklif edilmiştir. 192 çocuk adedine ve 
10 çocuk da sene içinde doğması ihtimaline binaen konulmuştur. 

2 Doğum yardımı: Aynen 4 000 liradır. 

3 ölüm yardımı: Aynen 4 000 liradır. 

1 Kırtasiye: Aynen 4 200 liradır. 

2 Döşeme ve demirbaş: Aynen 14 000 liradır. 
Bu sene içinde bu maddeye 4 000 lira zam olunmuştur. 

3 Aydınlat ua: 
5 000 lira fazlasiyle 17 000 liradır. Tam tarife tatbiki sebebiyle artmıştır. 

4 Isıtma : Aynen 20 000 liradır. 

5 öteberi giderleri ve düşünülmiyen giderler" : 
4 850 lira fazlasiyle 80 000 lira teklif olunmuştur. 

6 Sigorta : Aynen 1 700 liradır. 

Basılı kâğıt ve defterler : Aynen 2 500 liradır. 

1 Posta ve telgraf ücreti : Aynen 9 943 liradır. 

2 Telefon ve başka haberleşme giderleri : Aynen 10 000 liradır. 

Kira karşılığı : Bu bölüme 1 200 lira fazla konulmuştur. Son kanun mucibince mes
ken kira bedellerine % 20 zam sebebiyledir. 7 200 lira tahsisat konulmuştur. 

Başkan ve Başkanvekilleri otomobil giderleri: 
1947 bütçesinde bu bölüme masraf olarak 11 500 lira tahsisat konulmuştur. Bütçe Ko
misyonunca otomobil giderleri için kabul edilen prensip kararına uyularak ve. Başkan
vekilleri için teklif edilen 2 otomobil gideri de ilâve olunarak 6 500 lira fazlasiyle 
17 000 lira ödenek konulmuştur, 
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Lira Aded 

1 4 GOO Başkan otomobilleri işletmesi 
2 6 000 Başkanvekilleri otomobilleri işletmesi 
3 4 000 Başkan otomobilleri tamiri 
4 3 000 Başkanvekilleri otomobilleri tamiri 

17 000 Toplam 

5 Başkanvekilleri için yeniden satmalmacak iki otomobil karşılığı 
Başkanvekilleri için yeniden alınacak iki otomobilin karşılığı olarak bu maddeye 20 000 
lira fazla konmuştur. 

13 1 Genel giderler : 
Bu maddeye 54 460 lira noksaniyle 150 000 lira ödenek konmuştur. 29 460 lira, eski 
yıllarda bu tertipten verilen Cumhurbaşkanlığı su ve sigorta bedeli Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinden verilmesi kararlaştırıldığından ve gecen sene Divriki'deki saraylar eşyaları 
için alman munzam 25 000 lira ile eşyalar nakil edilmiş bulunduğundan bu sene için 
böyle bir masrafı ihtiyar olunamıyacağmdan ileri gelmiştir. 

2 Aydınlatma, tören ve olağanüstü giderleri: 
Bu maddeye 28 800 lira noksaniyle 20 000 lira teklif olunmuştur. Cumhurbaşkan
lığı aydınlatma masrafı da bu maddeden verilmekte iken bu sene kendi bütçelerin
den verilmesi kararlaştırıldığından noksan konulmuştur. 

3 Onarma giderleri: 
Aynen 200 000 konulmuştur. 

14 1 Sürekli görev yolluğu: 
Geçen sene tahsisatının aynı olmak üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
•3 500 lira noksaniyle 5 000 lira teklif olunmuştur. 

15 Giyecekler: 
Bu bölüme 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

16 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
500 lira noksaniyle 2 500 lira teklif edilmiştir. 

17 1 Basımevi işletme giderleri: 
32 580 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Amerika'dan gelen 4 makine sebebiyledir. 

2 Satmalmacak dizme makinası karşılığı: 
140 000 lira noksaniyledir. Amerika'dan makine gelmiş olduğundan çıkarılmıştır. 

18 Kitaplık giderleri: 
Aynen 6 000 lira teklif olunmuştur. 

19 1 Uluslararası Parlâmentolar Türk Grupu giderleri: 
Aynen 1 700 lira teklif edilmiştir. 

2 Uluslararası Parlâmentolar Birliğine katılma payı: 
Grup Başkanlığından gösterilen lüzum üzerine 2 500 lira fazlasiyle 4 500 lira teklif 
olunmuştur. 

2 eski 
3 yeni 
2 eski 
3 yeni 



Bahçe giderleri: 
500 lira ilâvesiyle 12 500 lira teklif olunmuştur. 

Başkanlık tören ve ağırlama ve inceleme gezisi yolluğu giderleri: 
7 500 lira ödenek konulmuştur. 

Koruyucu asker müfrezesi aylıkları: 
Bir hesap memuruna olan ihtiyaç ve doktoru yüzbaşılığa ve bir teğmenin de üst teğ
menliğe terfiinden dolayı 3 968 lira fazlasiyle ve kadroya göre hesaplanarak teklif 
edilmiştir. 

Geçici taaminat: 
Aynen 1 704 lira teklif edilmiştir. 

Genel giderler': 
1948 yılı için tesbit olunan ihtiyaca göre 
7 838 lira noksaniyle 113-286 lira teklif olunmuştur. 

4367 sayılı Kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek er tayını karşılığı: 
Aynen 8 400 lira teklif olunmuştur. 

Yapı ve onarma giderleri: 
Aynen 50 000 lira teklif olunmuştur. 

Yeni Meclis binasına ait tahsisat 5011 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 
aktarma edilmiş olduğundan fasıldan çıkarılmıştır. 

Tesisler ve demirbaş: 
Aynen 8 000 lira teklif olunmuştur. 4 000 lira münakale yapılmıştır. 

Emekli keseneği: 
Şimdiye kadar bütün üye ödeneklerinden kesilmekte olan emekli keseneği, 1948 
bütçesinde emekliler hariç tutulmuş ve 875 lira üzerinden hesaplanarak 151 906 lira 
eksiğiyle 144 257 lira teklif olunmuş. 

Yabancı bahçe uzmanı: 
1948 yılı için 1 000 lira faalaaiyle 5 000 lira olacak teklif olunmuş. 

Geçen yıl borçları: 
Aynen 500 lira teklif olunmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
Aynen teklif olunmuştur. 

Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit giderleri: 
Bu bölüme konulan tahsisat 1 000 lira noksaniyle 50 000 liradır. 
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Öüyük Milelt Meclisinin 1948 bütçesi iki şekilde hulâsa edilebilir. 

1. — Geçici tazminatın üye ödeneğiyle birleştirilerek üye ödeneği miktariyle yolluğuna 
bir misli zam yapıldığına göre: 

Lira 

13 851 926 Munzam olarak alınan ödeneklerle beraber 1947 bütçe yekûnu 
10 744 964 1948 yılı istenilen tahsisat 

3 106 962 Noksandır. 

B. M. 

114 314 6 1 Hizmetliler ücretinden 
4 844 944 25 Meclis inşaatından 

4 959 258 Toplam 
2. — Âza ödeneğiyle yolluğuna zam yapılmadığına göre ise; 

Lira 

13 851 926 1947 yılı munzam tahsisatiyle beraber bütçe yekûnu 
8 495 364 1948 bütçe yekûnu 

u_ 
5 356 662 Noksandır 
4 959 258 Bayındırlık bütçesine inşa attan ve inşaatta müstahdem hizmetliler ücretinden 

397 404 
Bütçemizde hakiki tenzilât bu rakamdan ibarettir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 

1947 yılı bütçesine nazaran, 16 362 lira noksaniyle 1 113 496 lira olarak düzenlenmiş ve takdim 
edilmiştir : 

1. — Bütçenin 32 nci faslının 3 ncü maddesindeki temsil ödeneği olarak 1947 yılı bütçesine ko
nulmuş olan 1 800 lira tarih ve sayılı Kanun gereğince; temsil ödeneğinin aylık tu
tarı 250 liraya çıkarılmış olmasından ötürü 1948 yılı için buna göre hesaplanarak 3 000 lira kon
muştur. 

2. — 1947 yılı bütçesinin 34 ncü hizmetliler ücreti faslına konmuş olan 184 815 lira, hizmetlileri
mize evvelce verilmekte olan aynı yardım, çocuk ve fevkalâde zamların 1947 yılında kaldırılması 
dolayısiyle bu yüzden maişet durumları güçleşen hizmetlilerimize yapılmasına zaruret hâsıl olan 
bir miktar zammın nazarı dikkate alınarak genel giderler tertibinden, elli bin lira tenzil edilerek, 
mukabili 1948 yılı bütçesindeki, hizmetliler ücreti faslına yüzde onbeş kadar bir zam tutarı olan 
29 685 lira ilâvesiyle, 214 500 liraya çıkarılmıştır. 



3. — 1947 yılı bütçesinin, 35 nci geçici tazminat faslına konmuş olan/ 5*190 'lira* son çıkan, 
memur konutları önergesi gereğince; Cumhurbaşkanlığı arazisi, içindeki evlerde oturmakta,olan me
murlara evvelce mesken tazminatı tahakkuk ettirilmemekte olmasına mukabil soru.g^şen»önerge.mu
cibince, Millî Emlâk Müdürlüğü namına tapuca tescil edilmiş olan bu evlerde oturan memurlara da 
mesken tazminatı tahakkuk ettirmek gerektiğinden, 1948 yılı bütçesinde bu fasik'2*784 iirâ ilâve edil-
mek.jmratiyle £ 980 lira konmuştur. 

4. — 1947 yılı bütçesinin, 36 noı faslının, birinci çocuk zammı maddesine konmuş olan, 5 130 lira 
tahsisattan,' hizmetlilere çocuk zsmım verilmediği için, 2 136 lira tenzil edilerek, 3£ OOfflira kon
muştur. 

A) t tarih ve " sayılı Kanun ge reğince; memur aylık tutarlarının yükseltilmesi 
hasebiyle ayni faslın12 nci doğum yardımı için, 1947 yılı bütçesine nazaran, 1 500 lira ilâve edil
mek suretiyle ,3 000 lira konmuştur. 

B) Aynı faslın 3 neti maddesindeki ölüm yardımı da 4 ncü maddenin (A) fıkrasındaki mucip 
sebepden dolayı, 1947 yılında, 1 000 lira iken 1948 yılı için, 2 600'Mra olarak konmuştur. 

Netice ; 1947 yılı bütçemiz yekunu, 1 129 862 lira iken, 1948 yılma zam yapılmamış ve mucip se
bepleri yukarda arzedildiği veçhile fasıllar arasında bazı değişiklikler yapılarak, 1948 yılı büt§«aiz. 
yekûnu, §eçen yıla nazaran,. 16 &Ş2 Ura noksaniylc, 1 113 496 lira. olarak.düzenlenmiştir, 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

"1947 yılı Bütçe yekûnu; 5027 sayılı Kanuna göre Temsil ödeneğine ilâve edilen (700) lira ile 
5090 sayılı Kanun gereğince 45 nci btîlümün 1 nci Posta ve Telgraf ücreti maddesine eklenen 
(5" 250) liranın İlâvesiyle (1 968'612) liraya baliğ olmuştur. 

1948 yılı bütçe giderleri yekûnu ise geçen yıl bütçesine nazaran aşağıda arzolunan sebepler
den dolayı (32 1$8) Ura fazlasiyle (2 000 800) lira olarak hesap ve tahmin edilmiştir. 

Fazlalık sebepleri: 

1 — 39 nçu bölüm: 

A) ;Bu bölümün birinci memurlar aylığı maddesinde -1947 yılı bütçesine nazaran ; görülen 
(&.800-) liraük; 194JB- yılı içirnîe terfi ^sürelerini dolduracak tm&axtı$ma&5&fr\m&ûv Kamın gere
ğince kendilerine birer üst derece aylık veriltebiim«sinİ! temin maksadiyl* ilâve'.Milmişolma-
smdan üeri gelmiştir. T < * . ' • > - . - . • . , ~ ;•-. ~ - - * . - ; * " r . , * . . - . » . , f , , 

B) Aynî bSlftmün ikinci açık ayhğı maddesine her sene olduğu gibi ileride ihtiyarî >ıkâsıl 
olursa aktarma yoluyla ödenek sağlanabilmesi için (1) lira konulmuştur. 

O) 39 neu bölümün 3 ncü temsil ödeneği maddesinde geçen seneye nazaran gör&len (fi©Ö) 
lira fazlalık bu ödeneğin 1947 yılında 10 aylık ya 1948 yılında ise de ayda 250 lira... üzerinden 

" 12 aylık tflarak hesap edilmiş ** bulunmasından mütevellit bulunmaktadır. 

2. ~40 aşıffîtifB.: 
'; Pağîı'^1)) cetveli mucibince hizmetlilerin 12 aylık ücretleri karşılığı olarak konulmuş olan 

59 5$Hîr$"odenek geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır, 
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3. — 41 nci bölüm : 

41 ııci geçici tazminat bölümündeki ödenek 
geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

4. — 42 nci bölüm : 

A) Bu bölümün 1 nci çocuk zammı maddesinde geçen yıla nazaran görülen 2 800 lira fazlalık: 
Çocuk adedinin günden güne artış halinde bulunması ve kanunen ödenmesi gereken bu zammın ile
ride karşılıksız kalarak vaktinde ödenmemesi endişesi ile her ihtimale karşı ilâve edilmiştir. 

B) Aynı bölümün 2 nci doğum yardımı maddesine geçen yıl bütçesine göre fazla konulan 5 000 
lira; aylık tutarlarının 1946 yılındaki maaş tutarlarına göre hayli artmış ve bu yardımlar da maaş 
tutarları esasına göre tahakkuk ve tediye edilmekte bulunmuş olmasından dolayı geciktirilmesine im
kân olmıyan bu yardımların derhal ödenmesini bağlıyabilmek mülâhazasiyle ilâve edilmiştir. 

C) Yine bu bölümün 3 neü ölüm yardımı maddesinde geçen yıl bütçesine nazaran fazla görünen 
2 000 lira da yukarda doğum yardımı bahsindeki sebeplere dayanılarak bu yıl bütçesine ilâve edil
miştir. 

5. — 43 ncü bölüm : 

A) Bu bölümün 1 nci kırtasiye maddesine geçen yıl bütçesine nazaran fazla konulan 2 000 
lira; daire ihtiyacını karşılıyacak malzeme bedellerinin (Maliye kırtasiye satış listelerinin de tetki-
kmdan anlaşılacağı üzere) bir hayli yükselmiş olmasından dolayı işlerin malzeme noksanlığı yüzün-
dan aksamamasmı temin maksadıyla asgari olarak hesap ve ilâve edilmiştir. 

Yükselişe misal 

Nevi Miktarı 

Çizgili kâğıt 
Palür kâğıdı 
Mukavva 
Renkli kalem 

Topu 

Düzinesi 

1947 ilk 6 
ayındaki fi. 

30.36 
1.94 

28.00 
2.40 

ncü aydınlatma 

1947 2 nci 6 
ayındaki fi. 

56.70 
5.74 

30.00 
3.00 

maddelerindeki 

Aradaki 
fark 

26.34 
,3.80 
2.00 
0.60 

i ödenek B) Aynı bölümün 2 nci döşeme ve demirbaş ve 
1947 yılı bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

C) 43 neü bölümün 4 ncü ısıtma ve 5 nci öteberi ve düşünülmiyen giderler maddelerindeki 
ödenekler geçen yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

6. — 44 ncü : Basılı kâğıt ve defterler bölümünde ;1947 yılı bütçesine göre fazla görünen 
2 000 lira; kâğıt bedellerinin ve baskı ücretlerinin artmış ve geçen yıllara nazaran dairenin ev
rakı matbua ve defter ihtiyaçları da gittikçe artan iş hacmi nispetinde fazlalaşmakta bulunmuş 
almasından dolayı asgari olarak hesap ve ilâve edilmiştir. 

7. — 45 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerindeki ödenekler 1947 yılı bütçesindeki ödeneklerin 
aynidir. 

8. — 46 nci Başkanlık otomobili giderleri bölümündeki ödenek geçen yıl bütçesindeki ödene
ğin aynıdır. 

9. — 47 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerindeki ödenek geçen, yıl bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

10. — 48 nci giyecekler bölümünde geçen yıl bütçesine göre fazla görülen 2 525 lira miadlarınm 
dolmuş ve eskimiş bulunması hasebiyle hizmetlilere yaptırılacak paltolarla evrak mahzeninde çalıştı
rılan memurlara birer iş gömleği yaptıniabıka^siiâ teminen b u y ı l bütçesine ilâve edilmiştir. 



11. — 49 rteu bölümdeki ödenek 1947 yılı bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

12. — 50 nci bölümün 1 nci ve 2 nci maddelerindeki ödenek yekûnu geçen yıl bütçesindeki ödenek 
tutarının aynıdır. 

13. — 51 nei bölümdeki ödenek 1947 yılı bütçesindeki ödeneğin aynıdır. 

14. — 52 nei kurs giderleri bölümünde geçen yıl büçesine nazaran fazla görünen 300 lira; ders 
ücretlerine ilâveten verilmekte olan % 15 olağanüstü zammın 4178 sayılı Kanun gereğince % 25 
üzerinden verilmesi gerekmekte bulunmuş olmasından dolayı ilâve edilmiştir. 

15. — 53 ncü bölümdeki 763 lira fazlalık memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinin tediyesi sıra
sında Devletçe verilmesi gereken % 5 emekli kesenekleri karşılığı olarak hesap ve ilâve edilmiş 
olmasından mütevellit bulunmaktadır. 

16. — 54 ncü bölüm: 

A) Bu bölümün 1 nci maddesine ileride ihtiyaç hâsıl olursa aktarma yolu ile ödenek temini 
gayesiyle (1) lira konulmuştur. 

B) Aynı bölümün 2 nei maddesi olarak bu yıl bütçesine ilâve edilen (Eski yıllar borçları) mad
desine konulmuş olan 7 500 lira ödenek Sayıştay Genel Kurulunca müttehaz karar gereğince eski 
yıllarda hesap tetkikına gönderilmiş olan denetçilerin 3 aydan fazla süren görev müddetlerine ait 
olup kendilerine ödenmemiş plan mesken bedellerinin ödenmesi gerekmekte bulunması hasebiyle esa
sen taallûk ettikleri seneler bütçelerinde karşılıkları bulunan bu paraların zamanaşımına uğrama
mış bulunanlarının ödenebilmesini sağlamak maksadiyle bütçeye ilâve edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 1948 yılı Bütçesine ait 
(D) cetveli 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Şoför 
Kalorifer ve onarıcı 
Telefon ve elektrik memuru 
Odacıbaşı 
Odacı 

V 
» 
» 

Kapıcı 

Gece bekçisi 
Hamal (Mahzen için) 

» » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
16 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

255 
150 
115 
100 
200 
130 
150 
130 
100 
75 
90 
80 
115 
100 
100 
100 
90 
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57*58 • ®eçen yılın aynıdır. 

59 1 Kadro tutarı ile kadro üstünde aylık alan memurların ödenekleri tutarı 426*900 lira 
olduğundan geçen yıla nazaran 3 890 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

2 f Gfcçeri yılut aynidir. 
8 ' Temsil Ödeneği maddesi başka tertipte gösterildiğinden 1948; yılı ödeneği burada gös

terilmemiştir. -foV^ v 
60 1947 yılı ödeneği 107 580 lira olup aradaki fazlalığı teşkil eden 38 400 lira, Başbakan

lık Mzmtetlilerinin ücretlerine yapılan zamlarla Başbakanlık Köşkü ihtiy&ci için (D) cet
veline yemden 7 hizmetli kadrosu ilâvesinden mütevellittir. 

61 Alınacak kadroya *göre 1 000 lira 'ilâvesi ieabetmiştir. 
Kanuna göre temsil ödeneğinin; yıllığı 3 000 lira tutmakta olduğundan geçenfyıla naza
ran 1 200-lira fazlası ilekonulmuştur. 

62 Kadro dâhilinde ve kadro üstünde aylık alanların yıllık tutarları hesap edilerek geçen 
yıla nazaran 240 lira fazlası ile 19 764 lira teklif olunmuştur. 

63 1,2,3 Geçen yılın aynıdır. 
Aylıklı memurlarla (D) cetveline dâhil hizmetlilerin emekli keseneği karşılığı olarak 
1947 yılma nazaran fazla görülen miktar hizmetliler ücretine yapılmış olan zamlarla 
Başbakanlık köşkü«i^in<i(©) «ctr^öne 7^hİ2to©tönin üâvesfctden mütevellittir. 
76 ncı bölümdeki Ödenek bu b&lüatAün 4mcü maddesini teşkil etmek üzere bu tertibe 
naklolunmuştur. y< v 

04,73 Geçen yılın aynıdır. 
Başbakanın yerli ve yabancı davetlilere vereceği ziyafetlerle bu uğurda yapacağı mas
rafları karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 79 22& lira konulmuştur. 

74 Geçen yılın ayftidır. 

75 İhtiyaç görülmiyerek bütçeden çıkarılmıştır. • 'i ^ 

76 63 ncü bölümde talsilât arzolöfflfiBBşttır. ' "' • 

76/A Geçen yılın aynıdır. 



— 9 — 
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

B. M. r'' - " ' * - . -
__ ^ ^ " e ~ ~ • • 

79 2 Geçen yılm aynıdır. 

3 Başka haklar kısmında izahat arzedilmiştir. 
80 1947 yılında kadroya nazaran 300 lira fazla konulduğu anlaşıldığından tenzil edilmiştir. 

1947 bütçesinin 79 ncu bölümünün 3 ncü maddesine konulmuş olan 1 800 Jira kanununa 
göre hesap edilerek 3 000 liraya çıkarılın iş ve ayrı bir bölüm teşkil etmek üzere bura
ya naklolunmuştur. 

81 Kadro üstünde aylık alanların müstahak oldukları tazminat miktarı hesap edilerek 
2(i4 lira l'azlasiyle teklif olunmuştur. 

82 1 Geçen yılın aynıdır. 
2 Hakikî ihtiyaca göre 2 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
3 » » » 3 000 » » » 

Aylık ve üeret alanların ödenekleri tu -ı üzerinden hesap edilerek 499 lira noksaniyle 
teklif edilmiş ve 91 nei bölüme dâhil • ';.'.: !u ödenek bu bölümün 4 ncü maddesini 
teşkil etmek üzere bu tertibe naklolunmustur. 

83,84 Geçen yılın aynıdır. 

85 1 1947 bütçesine konulmuş olan ödenek kâfi gelmemiş ve yıl içinde 110 liralık bir aktar
ma ile ihtiyaç karşılanmış olduğundan 1948 yılı için aynı miktar l'azlasiyle teklif olun
muştur. 

2 Geçen yılın aynıdır. 

86,88 » » » 

89 Geçmiş yıllar sarfiyatı gözönünde tutularak 4(35 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

90 Geçen yılın aynıdır. 

91 82 inci bölümde izahat arzolunmuştur. 

92,93 Geçen yılın aynıdır. 

BASIN VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

94. 1 Memurlar aylığı : 
1947 fiilî kadrosuna uygun olan ödeneğin miktarı 1 0(51 925 liradır. Ancak bu yıl 
50 lira maaşlı bir ataşe muavini kadrosu ve iki aded 50 lira maaşlı memur kadrosu 
(L) cetveline alınmış ve buna mukabil üç kadro (L) cetvelinden çıkarılarak fiilî kad
roya getirilmiştir. Kadroda yapılan bu değişildik neticesinde 81 000 liralık bir ta
sarruf temini mümkün görüldüğünden ödeneği 1 043 925 lira oluıak teshil edilmiştir. 
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Açık aylığı : 
ödeneği bir liradan ibarettir. 

Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl tahsisatı 781 74.0 lira ise de, bütçenin Büyük Millet Meclisine sunulmasından 
sonra (D) cetveli kadrosunda yapılan bazı değişiklikler dolayısiyle bu ödenek, 1947 fiilî 
kadro tutarına nazaran 4 680 lira miktarında bir noksanlık arzetmekte idi. 1948 yılı 
(D) cetvelinden 315 liralık bir aded hizmetli kadrosu çıkarılmış ve buna mukabil bazı 
ücretlere cüzi miktarda zam yapılmıştır, ödeneği yine 786 420 lira olarak hesap edil
miştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Birleşik Amerika ile aramızda mevcut dostluk münasebetlerini geliştirmek ve yurdumuzu 
Amerikan halk efkârına iyice tanıtmak maksadiyle 1947 yılı içinde New - York'ta mu
vakkaten açılmasına karar verilen (Haberler Bürosu) nda çalıştırılacaklar için 5090 sayılı 
Kanunla bütçede bu nam altında bir bölüm açılmış ve bu hizmetlilerin ücretlerine 
karşılık olarak da 11 250 lira ödenek konulmuştu. Teşkilât Kanununda yapılacak değişik
likler hakkındaki kanun tasarısına göre teklif edilen kadroların kabulü ile mezkûr büro
nun kuruluşu katî mahiyet alıncaya kadar bu kadrolarla idare ve idamesi zaruri bulun
duğundan büroda çalışan üç hizmetlinin ücretleri tutarına karşılık bu bölüme 18 900 lira 
ödenek konulmuştur. 

96 - 99 Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

100 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
Ücret tarifesine 1947 yılı içinde yapılmış olan zart dolayısiyle bütçeye mevzu ödeneğin 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu sene için 1 433 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Geçen yıl bütçesine konulan ödeneğin aynıdır. 

101 Kira karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatı 33 000 lira ise de kira bedellerine kanunla yapılan % 50 zam ve 
yeni kanunla kısa dalga radyo istasyonu için İngiltere 'den gelen malzemenin muhafazası 
için tutulan depo ile nakil vasıtaları için kiralanacak garajın icar bedelleriyle birlikte 
bu miktar 50 750 liraya yükselmekte olduğundan 17 750 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

102 Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. ' 

103 1 Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
2 Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
3 Yabancı memleketler yolluğu: 

Geçen yıl ödeneği 77 000 lira ise de New - York'ta muvakkat mahiyette kurulmuş 
bulunan (Haberler Bürosu) nun idare ve işletilmesi için merkezden gönderilmelerine 
zaruret görülen müşavir ve memurların yolluk ve yevmiyelerine karşılık olarak 
60 000 lira, bu bölüme eklenmek suretiyle ödeneği 126 000 liraya çıkarılmıştır. 

104,105 Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. ' ** 

106 Yayın, turizm ve propaganda: 
Geçen yıla nazaran 67 382 lira, noksandır. 

107 Ajans, ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve giderleri: 
Ajans mensuplarının, devlet memurlarına yapılmış zamlardan istifadesi kabul olun-
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duğundan gerek ajans memurlarının aylık farklarına gerekse yabancı ajansların ar
tırılmış olan abone ücretlerine karşılık olmak üzere 150 000 lira fazla konulmuştur. 

Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. * 

Basın ataşelikleri ve Haberler Bürosu genel giderleri: 
Geçen yıl ödeneği 77 116 lira ise de bu sene için 74 116 lira teklif olunmuştur. 
Sürekli ve geçici görev yollukları t g -̂" 
Geçen senekinin aynıdır. 11 % v 

ödeneği bir liradan ibarettir. ' ,M - • * 'J 

ödeneği bir liradan ibarettir. % • • » >» • . . , , - , - . , , 

Milletlerarası kurumlara! katılma payı: 
Geçen yıl tahsisatı 2 700 lira idi. Bu ödenek Milletlerarası radyodifüzyon ve turizm 
birlikleriyle sair derneklere verilecek aidata kâfi gelmiyeceği düşüncesiyle, 1 300 lira 
eklenmek suretiyle 4 000 liraya çıkarılmıştır. 

Kongre ve konferanslar: '* *' ' ' '* 
Çıkarılmıştır. ". l * * 

Bölüm : 114 - 116. 116/A 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiştir
me ve düzenleme her türlü giderleri: 
İstanbul ve Ankara'da kurulacak radyo istasyonlarının inşaat ve tesisatının ikmali 
için 1948 yılında sarfedilmek üzere 1 794 327 lira fazlasiyle 3 510 592 lira teklif olun
muştur. 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Aylıktor 
Memurlar aylığı 
Kadroların yıllık tutarı karşılığı olup* geçen yıla nazaran 2 266 lira eksiktir. 
Açık aylığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

Hizmetliler ücreti : 
Bazı kadro ücretlerine yapılan cüz'i zamlar dolayısiyle 2 100 lira ilâvesi icabetmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
1947 bütçesine genel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılan memurlar için 91 000 lira kon
muştu. Kifayetsizliği sebebiyle 131 nei bölümden 40 000 ve 132 nci bolümün 2 nci mad
desinden 5 000 lira aktarma yapılmak suretiyle bir sene idare edilmiş bu kadronun 1948 
de de aynen çalıştırılması zaruri görüldüğünden bütçe direktifine uymak suretiyle 131 
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nci bölümden 43 140 ve 132 nei bölümün 2 nci maddesinden 5 000 ki ceman 48 140 lira in
dirilerek bu bölüme eklemek sııretiylelOÎ kişilik mevcut kadronun bir senelik tutarı 
olan 139 140 lira olarak teklif edilmiştir. 

121 Geçici tazminat : 
Geçen yılın aynıdır. , 

122 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar : 
1 Çocuk zammı : 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Yakacak zammı : 

Geçen yılın aynıdır. 
3 Doğum yardımı : 

Geçen yılın aynıdır. 
4 Ölüm yardımı : 

Geçen yılın aynıdır. 
4644 ve 4805 sayılı Kanunlar g-ereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı : 
1947 bütçesinde 137 nci bölümde iken buraya alınmıştır. 

123 Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Döşeme ve demirbaş : 

Geçen yılın aynıdır. 
3 Aydınlatma : 

Geçen yılın aynıdır. 
4 Isıtma : 

Geçen yılın aynıdır. 
5 Öteberi giderleri 

Geçen yılın aynıdır. 

124 iller büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yüm aynıdır. 
2 Döşeme ve demirbaş.: 

Geçen yüm aynıdır. 
3 Aydınlatma : 

Geçen yılın aynıdır. 
4 Isıtma : 

Geçen yılın aynıdır. 
5 Öteberi giderleri : 

Geçen yılın aynıdır. 

125 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

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

Geçen yılın aynıdır. -: 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. — ' •/ -
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Kira karşılığı: , i , 
Geçen yılın aynıdır. •> . , * * , ' , 

Yolluklar: 
Sürekli görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. 
Geçici görev yolluğu: 
Geçen yılın aynıdır. • , . 

Giyecekler: ,. _..,. 
Geçen yılm aynıdır. 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Geçen yılın aynıdır. 

Nüfus sayımı giderleri: 
Bu fasla konan ödenek nüfus sayımı tasnifinin icabeti irdiği masraf karşılığıdır. Nüfu<-: 
sayımı tasnif işlerinde çalıştırılacakların ücretleri için 43 140 lira 120 nci bölüme 
aktarılmıştır. 

Yayın işleri: 
Satmalına ve abone karşılığı: 
1947 bütçesinden 134 ncü bölüme konmuş olan kitap ve dergi satmalına karşılığı mali
yenin direktifi üzerine bu madde ile birleştirilmiştir. 
Başka her çeşit giderler: 
131 nci bölümde izah olunduğu üzere buradan da 7 100 lira eksiltilerek 2 100 lirası 
119 ncu ve 5 000 lirası da 120 nci bölüme eklenmiştir. 
Makineleri işletme giderleri: 
Bu gider buradan kaldırılarak 133 ncü makine ve aksamı ve makine fişi satınalma 
ve işletme giderleri bölümüne eklenmiştir. 

Kitap ve dergi satınalma ve abone karşılığı: 
Maliyenin direktifi üzerine bu bölümdeki ödenek 132 nci bölümün 1 nci maddesine 
eklenmiştir. 

Milletlerarası istatistik enstitüsüne katılma payı: 
Geçen yılın aynıdır. 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı: 
Maliyenin direktifi üzerine bu bölümdeki para 122 nci bölümden sonra açılan ayrı bir 
bölüme konmuştur. 

Makine ve aksamı ve makine fişi satınalma ve işletme giderleri: 
Gerekli makine ve fişleri alındığından 114 900 lira indirilmiştir. 

Geçen yıl borçları: • ?, ^ 
G e ç e n y ı l ı n a y n ı d ı r . • • « ' . - . t ? s - ; ~ • - i • < - < , : 

Eski yıllar borçlan: • * ^V' : ' •; ' '' 
1943 - 1946 yılları borçları: . » ,; » •• ?•• ,'*->• 
G e ç e n y ı l ı n a y n ı d ı r . -
1928 - 1942 yıllan borçları: ••:•-,-.. '- . . , 
Geçen yılın aynıdır. £ 
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136 Milletlerarası kongrelere katılma giderleri: 
Başbakanlık bütçesine eklenecek olan bu bölüm geçen yılın aynıdır. 

DEVLET METEOROLOJİ IgLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Geçen yılın aynıdır. 

1947 kadrosunun istilzam ettiği Ödenek 304 560 lira ise de bütçeye 17 640 lira fazla 
konulmuştu; 1948 yılı için 313 980 lira teklif edilmekte olmasına göre aradaki farkı teşkil 
eden 9 420 lira aşağıda arz olunduğu veçhile 1947 yılında geçici hizmetliler kadrosundan 
7 müstehdemin (D) cetveline nakledil meşinden mütevellittir. Kadro dahilindeki hizmet
lilerden yedisinin ücretinden ceman 2 320 lira tenzil edilmiş buna mukabil 7 hizmetlinin 
ücretine ceman 2 220 lira miktarında bir zam yapılmıştır. 

Hakanlar Kurulu karariyle alınmış olan geçici hizmetliler kadrosundan 7 hizmetlinin 
hizmetleri daimî mahiyette görüldüğünden bunlar (D) cetveline nakledilmiş ve bu se
beple bu tertipten 7 kadronun bir yıllık ücret karşılığını teşkil eden 5 341 lira tenzil 
olunmuştur. 

143 Geçen yılın aynıdır. 

144 1,4 Geçen yılın aynıdır. 
1947 Bütçesinde 160 ncı bölüm olan tertip buraya naklounmuş ve geçen seneye nazaran 
492 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Fazla teklif olunan miktar geçici hizmetliler kadro
sundan 7 hizmetlinin (D) cetveline naklinden ve bunların da emekli keseneğine tâbi 
tutulmasından mütevellittir. 

Geçen yılın aynıdır. 

1947 yılı içinde P. T. T. ücreti tarifelerine yapılıaış olan zam dolayısiyle 1947 yılı 
ödeneğinin kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 1948 yılı için 140 bin lira ve ikinci mad
deye de 10 lira fazla konulmuştur. 

Geçen yılın aynıdır. 

Bütçede tasarrufu temin için 5 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bütçede tasarrufu temin için 257 572 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Meslek okuluna yeniden alınacak 15 talebenin masrafları karşılığı olarak 15 000 lira 
fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Geçen yıl m aynıdır. 

(İ ecen yılın aynıdır. 

1948 yılında toplantı bahis mevzuu olmadığından tertibi muhafaza için 1 lira konul
muştur. 
Geçen yılın aynıdır. 

140 1,2 

141 

142 

145,147 

148 1 

149,153 

154 

155 

156 1 

2 

157 

158 1 

2 
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159 Geçen yılın aynıdır. 

160 144 ncû bölümde izahat arzedihniştir. 

161,162 Geçen yılın aynıdır. 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

13. M. Fazlası Eksiği 

163 1 96 000 Memurlar aylığı: 
27 000 5051 sayılı Kanunla kabul edilen 15 müftülük kadrosunun 

yıllık tutan 
• 43 200 Yurdun muhtelif bölgelerinde örnek vaızlar vererek bu 

yolda duyulan umumi ihtiyacı karşılamak ve mevcut vaizle
rin mesleklerinde tekemmül ve terakkilerini sağlamak ve ay
dın vaizler yetiştirmek maksadiyle açılacak kurslarda öğ
retmenlik yapmak üzere bütçenin «D» cetveline eklenen 12 
gezici uzman vaiz kadrosu tutarı 

25 800 4598 saylı Kanun " gereğince terfi edei memurların aylık 
farkı 

96 000 

163 2 Açık aylığı : 
Geçen yıldaki ödnek aynen konulmuştur. 

163 3 816 Müstahakkıni ilmiye aylık ve olağanüstü ödeneği 
Kadrosuna göre 810 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

164 840 Hizmetliler ücreti: 
Altı hizmetlinin ücretlerine birer miktar zam yapılması suretiyle 840 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

165 2 616 Geçici tazminat : 
4598 sayılı Kanun gereğince terfi eden iki memurun tazminatı değiş
mesinden ve eklenen gezici vaiz kadrosundan dolayı bu tertibe 
2 616 lira eklenmikştir. 

166 1 17 300 Çocuk zammı : 
5064 sayılı Kanun gereğince vaizlere de çocuk zammı verilmesi ge
rektiğinden ilâve edilmiştir. 
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166 2 2 700 Yakacak zammı: 
5070 sayılı Kanun gereğince vaizlere de yakacak zammı verilmesi 

k üzerine eklenmişttir. 

166 3 Doğum yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

166 4 ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynıdır. 

166 5 Emekli keseneği: 
Geçen yılın aynıdır. 

167 1-5 Merkez büro giderleri: 
Bu tertiplerdeki ödenekler geçen yılın aynıdır. 

168 1 1 600 İller kırtasiyesi : 
1 600 lira noksaniylo teklif olunumuştur. 

168 2 5 000 Döşeme ve demirbaş: 
5 000 lira noksaniylo teklif edilmiştir. 

168 3 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

168 4 2 960 Isıtana : 
2 960 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

168 5 öteberi giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

169 1 000 Basılı kâğıt ve defterler : 
1 000 lira noksaniyle tekli-: edilmiştir. 

170 1 2 606 Posta ve telgraf ücretleri: 
P. T. Ücretlerinin artırılması üzerine eklenmiştir. 

170 2 394 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
İhtiyacı karşılamadığından eklenmiştir. 

171 Kira karşılığı : 
Geçen yılın ay m ir. 

172 1 Sürekli görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

127 2 10 000 Geçici görev yolluğu : 
Gezici vaizlerin yolluklarını karşılamak üzere eklenmiştir. 

17S 1 000 Giyecekler : 
Bin lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

174 Tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yılın aynıdır. 
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175 1-2 36 800 Yayın giderleri: 
Başkanlıkça çıkarılacak dergi ve giderleri karşılığı olarak eklen
miştir. 

176 Geçen yıl borçlar; 
Geçen yılın aynıdır. 

177 1-2 Eski yıllar borları : 
Geçen yılın aynıdır. 

172 216 9 416 

Diyanet işleri Başkanlığının 1948 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 162 800 lira fazlasiyle 2 878 906 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

ADALET BAKANLIĞI 

1948 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi geçen yıla nazaran 3 662 588 lira fazlasiyle 41 596 428 li
ra olarak tanzim edilmiştir. 

Bazı hizmetlere ait ödenekler geçen senenin aynı olmak üzere konmuş olduğundan yalnız ka
nuni ve zaruri ihtiyaçları karşılayabilmek üzere bazı tertiplere yapılan zamlarla değişikliklerin 
sebepleri aşağıda arzedilmiştir. 

B. M. 

180 1 Memurlar aylığı: 
Geçen yıla nazaran 1 329 900 lira fazlasiyle 24 016 057 lira konmuştur. Bu fazlalı
ğın 571 800 lirası 5071 ve 5079 sayılı Kanunlarla kabul edilen 15 ilce teşkilâtı ve -150 
yargıç adayı karşılığı için, 749 100 lirası Millî Korunma mahkemelerinin umumi 
kadroya alınmasını temin için, teklif edilmiştir. 

2 Yargıç ödeneği: 
Geçen yıl 4 121 640. lira olan bu tertipten 1947 kadrosuna nazaran fazla bulunan 
698 640 lira tenzil edilmiş ve geri kalan 3 423 000 liraya 15 ilce ve Millî Korunma 
mahkemeleri yargıçları için 198 100 lira ilâve edilmek suretiyle bu tertibin ödeneği 
3 621 100 lira teklif edilmiştir. 

181 Hizmetliler ücreti: 
Geçen yıla nazaran 538 144 lira fazlasiyle 2 682 720 lira teklif edilmiştir. 
Bu artışın 139 084 lirası 1947 yılı ödenek noksanını ikmâl için, 52 620 lirası Millî Ko
runma mahkemeleriyle on beş ilçede kurulacak teşkilât için, 346 420 lirası da ücretleri 
geçen yıl pek cüzi bir miktarda ar t ın labilmiş olan ceza ve tevkif evleri gardiyanlariy-
le diğer müstahdemlerin almakta oldukları ücretler geçen yıl aynı yardım ve olağan
üstü zamlarla birlikte ellerine geçen parları bile karşılıyamadığı cihetle bunların im-
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kân nispetinde birer miktar artırılması uygun görülerek yapılan cüzi zamların karşılı
ğı olarak teklif edilmiştir. 

184 Geçici tazminat: 
Geçen yıla nazaran 10 411 lira fazla siyle 228 761 lira teklif edilmiştir. Fazlalık Genel 
Bütçeye almmsaı kararlaştırılan Millî Korunma mahkemeleri Ankara teşkilâtı içindir. 

185 1 Çocuk zammı: 
Geçen yıla nazaran çocuk zammı 36 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. İhtiyacı kar-
şılıyacaktır. 

186 Emekli keseneği: 
Maaş ve ücret tertiplerindeki ödeneklerin %5 ini karşılamak üzere bu tertibe geçen 
yıla nazaran 53 573 lira fazlasiyle 1 334 212 lira konmuştur. 

188 1 İller kırtasiyesi: 
Geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 280 000 lira konmuştur. Geçen yılların tatbi
katına nazaran mevcut ödenek mahkemelerin kâğıt ihtiyaçlarını karşılamadığı anlaşıl
dığından ve Genel Bütçeye alınması kararlaştırılan Millî Korunma mahkemeleri ihtiyaç
larını da karşılamak üzere bu tertibin ödeneği artırılmıştır. İŞ 

189 Basılı kâğıt ve defterler: 
1947 yılma nazaran 150 000 lira faz1 asiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yıl öde
neği mahkemelerin matbu evrak ihtiyacını karşılamadığı anlaşıldığından ve yeni dosya 
usulünün gerektirdiği masraflarla Millî Korunma mahkemeleri ihtiyaçlarının da karşıla
nabilmesi için 150 000 lira artırılmıştır. 

190 1 Posta ve telgraf ücreti: 
1947 yılı ödeneği ihtiyaçları karşılıyamadığından bu tertibe ek ödenek alınmak zarureti hâ
sıl olmuştur. Bu itibarla 1948 yılı ödemeği 500 000 lira fazlasiyle 1 298 875 lira teklif 
edilmiştir. 

191 Kira karşılığı: 
5020 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılan zamlarla beraber yeniden kurulması ve teş
kilâta ilâvesi düşünülen Millî Korunma mahkemelerinin kiralarını da karşılamak üzere 
26 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

198 2 Adlî Tıp işleri Kurulu demirbaş aletler ve gereçleri otopsi sandıkları ve kimyevi ecza 
ve gereçleri satmalına ve onarma ve başka giderleri: 
Geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 19 500 lira teklif edilmiştir. Hüviyeti meçhul 
bazı cesetlerin bir müddet saklanması için morg şubesinde sabit soğuk hava dolabı yapıl
masına lüzum görülmüş ve bunun için de. 10 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

200 Hükümlü çocuk ıslah evleri: 
Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

201 Yayın işleri: 
Her ay yayınlanmakta olan Adalet Dergisi giderleriyle 1930 - 1947 yıllarına ait Yargıtay 
Genel Kurulu Tevhidi içtihat ve dairelere ait ceza ve hukuk kararlarının da bastırılması 
lüzumlu görülmüş olduğundan bunlara ait kâğıt, yazı ve tercüme giderleriyle diğer hu
kuki eserlerin satınalma bedellerini karşılamak üzere iki madde olarak tertiplenen bu bö
lüme 75 000 lira konulmuştur. 
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Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlama ve düzenleme giderleri: 
Adlî kanun tüzük ve yönetmeliklerin ihzarı hususunda yapılacak giderleri karşılamak 
üzere yeni açılan bu bölüme 25 000 lira konulmuştur. 

207 Ceza ve tevkif evleri hükümlü çocuklar ıslah evleri döner sermayesi: 
Geçen yıla nazaran 13 800 lira noksaniyle 1 100 lira konmuştur. 

208 Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri: 
Bu tertibe 1948 yılında yapılacak ceza evleri yapımı ile yıllık tamirat karşılığı 1 500 000 
lira konmuştur. 

TAPU VE KADEBTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

207 1 Memurlar aylığı: 
Bu maddede görülen 232 500 lira fazlalıkk 4598 sayılı Kanun gereğince 980 memurun 
birinci ve ikinci üst derece maaş farkları ile yeni teşkil edilen 15 ilçenin 25 şer lira 
maaşlı 15 memur ve 20 şer lira maaşlı 15 kâtibinin maaşlarını karşılamak üzere kon
muştur. 

210 Yargıç ödeneği: 
Bu maddeye 5017 sayılı kanun gereğince yargıçlara verilmek üzere 27 000 lira ödenek 
konmuştur. 

213 Emekli keseneği: 
4G44 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği olup yeni teşkil kılı
nan 15 ilçenin memur ve kâtiplerinin emekli keseneklerini karşılamak üzere bu mad
deye 2 706 lira zam mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

214 1 Merkez kırtasiyesi: 
Esasen ödenek kâfi olmadığı halde bu kere kırtasiye bedellerinin bir misle yakın bir 
nispette artırılmakta olduğu gözönünde bulundurularak bu maddeye 4 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

215 1 İller kırtasiyesi: 
Esasen ödenek kâfi gelmediği halde bu kere kırtasiye bedellerinin bir misle yakın bir 
nispette artırılmakta olduğu göz önünde bulundurularak bu maddeye 10 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

216 Basılı kâğıt ve defterler: 
Yeni teşkil edilen 15 ilçenin basılı kâğıt ve defterleriyle eski harflerden Türk harfleri
ne çevrilmekte olan kayıtların yazılması için gereken defterleri ve bu defterlerin tec-
lidini temin ve evrakı matbuaya muktazı kâğıt ve mukavva bedellerinin bir misle ya
kın artırılmakta olmasından dolayı ihtiyacı karşılayabilmek için bu bölüme 22 000 lira
nın ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. 
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217 1 Posta ve telgraf ücretleri: 
Posta ve telgraf ücretlerinin tam tarifeye tâbi tutulması ve geçen seneki tahsisatın kâfi 
gelmemesi sebebiyle bu maddeye 10 000 liranın ilâvesi lâzımgelmiştir. Esasen içinde 
bulunduğumuz sene zarfında başka daireden karşılık gösterilerek 10 000 lira alınmıştır. 

218 Kira karşılığı: 
Kanunen yapılan yüzde elli zamların verilebilmesi ve yeni teşkil olunan ilçelere bina 
icar edilebilmesi için bölüme 11 000 lira zam edilmiştir. 

219 2 Geçici görev yolluğu: 
5055 sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ödenecek gündelikleri 
karşılamak üzere bu maddeye 50 000 lira zam mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

222 1 Teçhizat ve fennî gereçler ve aletler satmalma ve onarma giderleri: 
İkinci Cihan harbinin devamı müddetince kadastro sahalarında kullanılan aletler ta-
mamiyle yıpranmış ve yenilerinin tedariki imkânı bulunamamıştır. Kadastro işlerinin 
süratle ilerliyebilmesi heyetlerin yeni aletlerle teçhiz edilmelerini ve eskimiş ve harb 
dolayısiyle yenilenmemiş olanların yenilenmesini ve çalışma sahalarının genişlemesi se
bebiyle yeni hâsıl olan ihtiyaçların karşılanmasını temin için bu maddeye 50 000 lira 
zam edilmiştir. 

222 2 Yönetim giderleri: 
5055 sayılı Kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrası kadastro müdürlükleri kadro-
larmdaki bütün memurlara ve müstahdemlere görevleri sırasında kullanılmak üzere her 
yıl bütçe kanunlarının gider formüllerinde belirtilecek eşyanın demirbaş olarak veril
mesini emreylemekte olduğundan, bahis konusu eşyanın bedelini karşılamak üzere bu 
maddeye 70 000 liranın ilâvesi zaruri bulunmuştur. 

222 3 Bilirkişi ve geçici amele ve jaloncu gündeliği: 
Program gereğince yeni açılan sahalarda çalışacak komisyon ve postalar yanında bulun
durulması 2613 sayılı Kanun icabından olan bilirkişilerle geçici amele ve jâloncuların 
gündeliklerini karşılamak üzere bu maddeye 23 729 lira zam edilmiştir^ 

224 Kurs ve mektep giderleri : 
Tapu ve Kadastro idarelerinde çalışacak bilgili memur yetiştirilmesi için yegâne kay
nak Tapu ve Kadastro Okuludur. Bu sebeble geçen sene okul bünyesinde esaslı deği
şiklik yapılmış ve lise dereceli bir meslek okulu haline getirilmiştir. Bu yeni bünyeye inti
bakın daha doğrusu tesisin ikinci senesinin zaruri masraflarını karşılamak ve yeni
den alman öğrencilerin giyecek, yiyecek, yatacak ihtiyaçlarını temin için bu bölüme 
bilhesap 78 565 lira ilâve edilmiştir. 

225 Hukuk ve meslek eserleri satmalına baskı ve başka giderleri: 
Bütçe formülüne göre tamimler ve talimatnameler baskı ve kâğıdı bu tertipten sarfe-
dilmektedir. Kadastro fen heyetlerinin çalışmalarını bir esasa bağlamak üzere hazırla
nan fennî talimatın ve tapu işlerinde memurlarımızın tereddütsüz iş yapmalarını sağla
mak gayesiyle hazırlanan muamelât rehberinin basılmalarını temin için kâğıt bedelle
rine yapılan bir misle yakın zam da naza alınarak bu bölüme 10 000 lira ilâve edilmiştir. 

227 1 1943 - 1946 yılları borçları: 
Düyun def teriyle tesbit olunan alacaklıların istihkaklarının ödenmesi için bu maddeye 
154 lira zam edilmiştir. 
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İçişleri Bakanlığının 1948 yılı bütçesi 1947 bütçesine göre 1 632 439 lira fazlasiyle teklif 
olunmuştur. 

Bütçeye dâhil bölüm ve maddelerden lıangilerine ilâve yapıldığı, hangilerinin eksiltildiği aşağıda 
arzolunmuştur: 

ilâveler : 
Lira 

t, 
Memurlar aylığı maddesine 
Hizmetliler ücreti bölümüne 
Temsil ödeneği bölümüne 
Merkez kırtasiyesi maddesine 
Kira karşılığı bölümüne 
Genel müfettişlikler yönetim giderleri bölümüne 
Genel müfettişlik taşıtları maddesine 
Genel müfettişlikler yolluğu maddesine 
Giyecekler bölümüne 
Nüfus defterleri ve evrakı maddesine 
Yabancı memleketler yolluğu maddesine 
Nüfus yazımı maddesine 
Bucak müdürleri devir ve teftiş giderleri maddesine 
Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlar yollu
ğu ve giderlerine 
Geçen yıl borçları bölümüne 

i '- ı : • • ' • • ' • • - . . - , « • - ; • . - . - « • - ; ' ; * Ceman 
Dumlupınar zafer bayramı töreni giderleri olarak 
Üçüncü Genel Müfettişlik için satınalmaeak taşıt karşılığı 
olarak 

İlâveler toplamı 

Eksiltmeler : 

Seçim giderleri ödeneği ile yabancı uzmanlar ödeneğinden de 200 001 liradan ibarettir. 
Lira 

887 445 
118 894 
338 100 

7 000 
25 000 
22 000 
8 000 
4 000 
20 000 
40 000 

1 
20 000 
282 000 

30 000 
10 000 

1 812 440 
10 000 

10 000 

1 832 440 

olmak üzere 

liradır. 

Yeni 

1 832 440 Artış toplamı 
200 001 Eksiliş toplamı 

1 632 439 1947 yılma göre 1948 yılı bütçesinin artış miktarı 

Memurlar aylığı maddesi: 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince derecesi yükseltilenler için konulan fark ile 1 
Ocak 1948 de teşkili kabul buyrulmuş olan 15 ilce kadrolarının ve Beşinci Genel Müfettişlik kadro
sunun istilzam ettiği miktarın hesaba katılmasından dolayı artmıştır. 
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Emniyet Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçesi geçen yıla göre 1 307 781 fazlasiyle 32 084 730 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu fazlalığın 1 095 781 lirası 4598 sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğince yapılmakta olan 
terfiier karşılığı olarak memur aylıkları maddesine, 50 000 lirası 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenmesi lâzım gelen emekli keseneği bölümüne konulmuş olup mütebaki 162 000 lirası da 
aşağıda gösterilen tertiplere ilâve olunmuştur. 

10 000 lirası taşıt giderleri bölümünün başka giderler maddesine 
100 000 » polis telli ve telsiz telefonları ve tertipleri maddesine 

7 360 » fotoğraf ve daktiloskopi giderleri maddesine 
4 640 » Milletlerarası kurumlara katılma payı maddesine 

40 000 » polis okulları giderleri bölümünün birinci yiyecek ve giyecek, harçlık ve yolluk 
maddesine eklenmiştir. 

Taşıt giderlerine 10 000 liranın eklenmesi 1947 yılında 20 motosiklet, dört otomobil, iki kamyo
net alınmış ve hizmete girmiş olmasındandır. 

Polis telefonlarına ve fotoğraf ve daktiloskopi işlerine ait ödeneklerin artırılması günden güne 
genişliyen ve tekemmüle götürülmesi istenilen vasıtaları kısmen olsun temine matuftur. 

Polis okulu giderlerinin artırılması 1947 için konulmuş olan tahsisatın idareye yetmemiş olma
sındandır. 

Diğer bölüm ve maddelerde ödenekler 1947 yılı bütçesindeki miktarların aynı olarak konul
muştur. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma Genel Komutanlığının 1948 yılı bütçesi 36 779 569 liradır. Bu miktar 1947 yılı büt
çesinden 454 571 lira eksiktir. Ayrıntıların bakımından geçen yıla göre bir kısım ödenekler eksil
miş bir kısmı ödenekler artmıştır. 

Eksilen ödenekler: 
Lira 

Aylıklar bölümünden 
Emekli keseneği bölümünden 
Başka taşıtlar maddesinden 
Tayınat maddesinden 
Yem maddesinden 
Teçhizat maddesinden 
1928 - 1942 borçları maddesinden 

Ceman 

255 148 
13 531 
1 000 

192 420 
72 782 
83 000 

70 

617 951 

olmak üzere 

liradır 
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Artmış olan ödenekler: 

Hizmetliler ücreti bölümünde 
Temsil ödeneği bölümünde 
1861 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye maddesinde 
Merkez kırtasiye maddesinde 
İller » » 
Basılı kâğıt ve defterler bölümünde 
Ecza ve sağlık gereçleri maddesinde 
Tedavi maddesinde 
Hayvan satmalma bölümünde 
Kurumlar ve komisyonlar gideri bölümünde 
1943 - 1946 yılları borcunda 

Eksilen ödenekler toplamı 617 951 lira 
Artan » » 163 380 » olduğuna göre 

7 140 
600 

5 000 
2 000 
50 000 
50 300 
15 000 
15 000 
13 340 
3 300 
1 700 

163 380 

olmak üzere 

liradır 

Eksiklik 
454 571 liradır. 

Eksiklikler gelişi güzel olmayıp hesaba ve tahakkuka dayanmaktadır. 

Artışlar tesbit edilen ve bırakılması kabil olmıyan zaruri ihtiyaçlar içindir. 

Aylık, hizmetliler ücreti, tayinat, yem, teçhizat bölüm ve maddelerine 1948 senesi için konulmuş 
olan rakamlar kadrolara göre hesaplanmış bulunmaktadır. 

Yukarda, eksilmiş veya artmış olduğu belirtilen ödenekler dışında bulunan tertipler 1947 yılının 
aynıdır. 

1947 Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinde onarma bölümüne ait açıklamada 10 000 lira ka
dar karakol ve buna benzer küçük yapılar giderinin bu bölümden yapılacağı kabul buyrulmuştur. 
Bugün 10 000 lira ile bir karakol inşası mümkün değildir En aşağı .18 000 lira yapı masrafına 
ihtiyaç vardır. Çok önemli olan karakol inşa işlerini başarmak için 1948 yılında bu haddin 20 000 
liraya çıkarılması zaruridir. 1948 bütçesinin (R) cetvelinde yalnız bu maksatla bir değişiklik tek
lifi yapılmıştır. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

B. M. 

387 Bakan ödeneği: 
Geçen senenin aynıdır. 

388 1 Memurlar aylığı: 
4665 ve 5023 sayılı Kanunlarla tesbit edilmiş kadroya müsteniden ve 4991 sayılı Kanu
na göre hesaplanan senelik 6 896 840 lira aylık tutarına bu yıl, Birleşmiş Milletler 
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ne /d indek i daimî delegelik ile yeniden kuru lacak Hindis tan Pakis tan , Bükreş büyük 
elçilikleriyle Meksiko elçiliği ve merkezi Amer ika 'da açılması düşünülen diğer iki el
çilik memurlar ın ın ayl ıklar ını karş ı lamak üzere f)f)0 000 lira eklenerek 7 446 840 lira. 
ödenek konul muştur. 

2 Açık aylığı: 
1947 yı l ında eskisine i lâveten aynı dereceden bir memur daha Bakanl ık emrine alın
mış o lduğundan ödeneği »ecen senekiniu iki misli o larak konulmuştur . 

1 Merkez hizmetlileri: 
ö d e n e ğ i »ecen yılın aynıdır . Üç hizmetliden tasar ruf suret iyle diğer bazı hizmetli lere 
gayet cüzi zamlar yapı lmakla ikt ifa edilmiştir. 

2 Elçilik, daimî delegelik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti : 
Beheri 175 lira ücret l i G00 aded hizmetli kadrosu vergiye esas tu tu lmak suret iyle bu bö
lüme 1 2(>0 000 lira ödenek konulmuş tur . I>u bölümden geçen seneye nazaran görülen 
fazlalık yeniden ihdas edilmiş olan daimî delegelik ile Hindistan, Pakis tan büyük el
çilikleri ile 1947 yılında büyük elçiliğe çevrilmiş ve kadro la r ı genişletilmiş olan Rio 
de Janei.ro, Ottava, Bükreş elçilikleri ve yeniden açılan Meksiko elçiliği ile merkezi 
Amer ika 'da açılacak diğer iki elçilik ve 1947 yıl ında ihdas edilmiş olan F r a k f u r t kon
solosluğu hizmetlileri iht iyacını karşı l ıyabi lmek ve dünya ikt isadi d u r u m u dolayısiyle 
dış teşkilâtımızın bulunduğu yer lerde hizmet ödeneklerinin biteviye artmış bulunma
sı. ve bu yolda hariç teşkilâtımızın mütemadi talepleri karşısında ücret miktar ın ın ar
tırılması zarure t inden ileri gelmiştir. 

A Geçici hizmetliler ücreti: 
Yaşıyan diller kursunun 500 er liralık iki profesörü için senelik 12 000 lira ödenek ko
nulmuş. kurs müdür lüğü kaldı r ı lmak suret iyle 2 520 liralık bir t asar ruf edilmiştir. 

Geçici tazminat: 
(ieçen yılın aynıdır . 

1 Çocuk zammı : 
(ieçen yılın aynıdır . 

2 Doğum yardımı: 
Vâki sarf iyata göre bu bölüme de 2 000 lira eklenerek 4. 000 lira konulmuştur . 

3 Ölüm yardımı : 
({örülen zarure te binaen bu bölüme de geçen seneye nazaran 1 000 lira bir zam yapıl
mıştır. 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği: 
({ecen yılın aynıdır . 

1 Merkez kırtasiyesi : 
(ieçen. yılın aynıdır . 

2 Döşeme ve demirbaş: 
(İeçen yılın aynıdır . 

3 Aydınlatma : 
(ieçen yılın aynıdır . 

4 Isıtma : 
(ieçen yılın aynıdır . 

5 Öteberi giderleri: 
(.{ecen yılın avındır . 

http://Janei.ro
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392 1 Elçilik ve konsolosluklar ve Daimî Delegelik giderleri: 
Arsa, bina satmalına, yaptırma ve kira karşılıkları ve küçük onarma; geçen sene bu 
bölümden alınmış olan 440 000 lira daha senenin ilk aylarında tükenmiştir. Bundan 
başka Daimî Delegelikte başdelege ile diğer iki delegenin ev kiralarım ve yeni açılacak 
Hindistan, Pakistan büyük elçilikleri ve yeni açılmış, olan Meksiko Elçiliği ile merkezi 
Amerika'da açılacak diğer iki elçilik ve Frankfurt Konsolosluğu kiralarını karşılamak 
üzere bu bölüme 260 000 lira eklenerek 700 000 lira ödenek konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Ziyafet : 
Yukanki maddelerde arzedilen delegelik ve yeni elçiliklerin ve konsoloslukların ihdası 
sebebiyle gecen seneye nazaran 50 000 lira ilâvesiyle bu bölüme 125 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

4 Taşıtlar satınalma ve işletme giderleri: 
Yukardaki maddelerde arzedilen yeni elçiliklere satmalınacak yeni'otomobillerle bazı 
elçiliklerimizin kanuni miadını doldurmuş bulunan otomobilleri yerine yenilerinin alınması 
ve bunların işletme masrafları karşılığı olarak geçen seneye nazaran 90 000 lira fazla-
siyle bu bölüme 170 000 lira konulmuştur. 

5 Başka giderler: 
Bu bölüme yeni ihdas edilmiş bulunan yukarda mâruz elçilik, delegelik ve konsolosluk 
ihtiyaçları zaruretiyle 70 000 lira eklenerek 295 000 lira konulmuştur. 

6 Yardım ve geri verme: 
Harbin sona ermesi ve meşgul arazide müttefik kontrol ve komisyonlarının peyderpey 
nııntakalarmdaki yabancıları yurtlarına göndermek hususundaki kararları dolayısiyle 
yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlarımızın memlekete geri getirilmesi zarureti 
hâsıl olmuş olmakla ihtiyacı karşılam ık üzere bu bölüme geçen seneye nazaran 17 000 
lira fazlasiyle 29 000 lira konulmuştur. 

394 Basılı kâğıt v edefterler: 
Geçen yılın aynıdır. 

395 Para taşıma giderleri: 
Geçen yılm aymdır. 

396 Merkez kira karşılığı: 
Geçen seneki ihtiyacımıza ilâve olarak Kâtibi Umumilik Makam otomobilinin muhafa
zası için tutulmasına lüzum hâsıl olan garajın kira bedeli olarak 1 200 lira eklenerek 
bu bölüme 2 400 lira ödenek konulmuştur. 

397 1 Posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Vâki sarfiyata ve bütçe zaruretlerine göre bu bölümden geçen seneye nispetle 150 000 
lira indirilerek 450 000 lira ödenek konulmuştur. 

398 1 Bakanlık otomobilleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Başka taşıtlar: 
Gecen yılm aynıdır. 
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399 1 Sürekli görev yolluğu: 
ün bölümden bütçe zaruretiyle 50 000 lira indii'ilerek 200 000 lira konulmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu: 
(Jeçen yılın aynıdır. 

400 Giyecekler: 
(iecen yılın aynıdır. 

401 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Taşra teşkilâtımızla merkez memurlarımız tedavi giderleri ile yollukları için harcanan 
paranın mevzu ödenekle karşılanamadığı geçen yıl tatbikatı ile sabit olmuş bulundu
ğundan geçen seneye nazaran (i 000 lira fazlasiyle bu bölüme 15 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

402 Kongre ve konferanslar: 
Uluslararası münasebetlerin yeniden tanzimi gibi önemli bir işin yerine getirilmesi 
amaciyle iktisadî, siyasi, ticari ve kültürel sahalarda sık sık kongreler yapılmakta ve 
Birleşmiş Milletler Derneğinin türlü kurum ve kurullarına ayrıca heyetler gönderilmesi 
zarureti hâsıl olmakta bulunması yüzünden bu bölümdeki ödenek 1947 yılında yetişmi-
yerek ek ödenek alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. Ancak 1948 yılında bu maksatla 
diğer hakanlıklardan harice gidecekler için ayrıca Başbakanlık bütçesine ödenek konul
duğuna göre yalnız Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren Kongrevve Konferanslar için 1948 
yılında 100 000 liranın kâfi geleceği görülerek bu miktar ödenek konulmuş ve bu suretle 
İT) 000 lira tasarruf edilmiştir. 

403 Hâkem, mahkeme ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri : 
Daimî Hakem Mahkemesinin 1947 yılı iştirak hissemiz olarak Lâhey Elçiliğimizden 
ahiren bildirilmiş olan 87 050 Filonu mukabili 9:> 000 lira olmakla 1948 yılı içinde bu 
miktar oy nen konulmuştur. 

404 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma a giderleri: 
Bu bölümden geçen yıl bütçesinin verdiği imkân nispetinde 100 000 lira eklenerek 
190 000 liraya çıkarılmıştır. 

405 Fahrî konsolosluklar keseneği : 
(iecen yılın aynıdır. 

407 Telif, tercüme, yazı, yayım ve abone ücret ve giderleri: 
Yerli ve yabancı basınlarında günden güne artan yayınların takibedilebilmesi için büt
çenin verdiği imkân nispetinde bu bölüme 1 000 lira eklenerek 10 000 liraya çıka
rılmıştır. 

408 Basımevi giderleri: 
Kâğıt, bez ve sair matbaa malzemesinin artmış olması dolayısiyle bu bölüme 1 000 lira 
ilâvesiyle 3 500 lira konulmuştur. 

409 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Birleşmiş Milletlere katılma payımızda 250 000 dolar kadar bir indirme yapılmış oldu
ğundan buna tekabül eden 700 000 lira bu bölümden indirilmiştir. Diğer kurum ve mü
esseseler hissesi geçen yılın aynıdır. 

410 Himaye giderleri: 
Muhtelif yerlerdeki tabaamızın himayesini demlide etmiş bulunan isviçre Hükümetinin 
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ahiren Bern Elçiliğimiz vasıtasiyle gönderdiği himaye hesaplarında ödenmesi istenen 
miktar olan 30 000 lirayı ödiyebilmek üzere bu bölüme 29 500 lira ödenek ilâve olun 
muştur. 

411 Yaşıyan Diller Kursu her türlü giderleri: 
Cleçen yılın aynıdır. 

412 Geçen yıl borçları: 
Dış memleketlerdeki teşkilâtımızın bazılarından mahsup süresi içinde almamıyan 
sarf evrakı zamanında mahsup edilemeyince bunların mahsupları için yeniden ödenek 
teminine lüzum hâsıl olmakta ve bu itibarla bu bölümlere konulan tahsisat yetişmi-
yerek her sene aktarma veya ek öde.ıek alınmasına zaruret hâsıl olmakta bulunduğu 
gözönüne alınarak bu zaruri vaziyetleri karşılamak üzere imkân nispetinde bu bölüme 
16 000 lira eklenerek 36 000 lira konulmuştur. 

413 Eski yıllar borçları: 
412 nei bölümde arzedilen esbap dolayısiyle bu bölümün de ödeneklerinin artırılması
na zaruret hâsıl olmuş ve 1946 ve daha evvelki senelerden düyuna kaldığı anlaşılan bir 
çok istihkakları karşılayabilmek üzere bu bölüme 93 500 lira ödenek ilâvesiyle 100 000 
lira. konulmuştur. 

439 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar karşılığı: 
Ankara Belediyesi otobüsleri garajında muhafaza edilmekte iken 12 . X . 1946 tarihin
de vukua gelen yangında yanmış ve terkini kaydı 28 . VH . 1947 tarih ve 94662/620 
sayılı yazı ile Maliye Bakanlığından istenilmiş olan otomobilin yerine satmahnan oto
mobilin bedeli ile nakliye masrafı ve gümrük resmi ile hurda hale geldiği bilirkişi ra
poru ile sabit bulunan bakanlık evrak tevzii işinde kullanılan motosikletin yerine alı
nan yeni motosikletin bedelini karşılayabilmek üzere 26 000 liraya ihtiyaç hasıl olmak
la Maliye Bakanlığı bütçesine konulmak üzere bu miktar bütçemizin altına ilâve edil
miştir. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Birinci kışını - Özlük haklar 

Fiilî kadroların yıllık ödeneklerini ihtiva eden aylıklar maddesine (L) cetvelinde teklif edi
len değişikliklerden dolayı bir ilâve yapılmaması temin edilmiş olup münhasıran yerinde terfi eden 
memurlara ait olarak 1 912 676 lira zam icrası gerekmiştir. 

Hizmetliler ücreti tertibine yeniden 15 ilce teşkili ve bazı yerlerde Hükümet konakları inşaatı 
gibi zaruri sebeplerle kadrolarda yapılan değişiklikler neticesi olarak 194 226 lira zam teklif edil
miştir. 

Çocuk ve yakacak zammı ve doğum yardımı maddelerine mevzu olup sarfı kanun ile muayyen 
olan ödenekler kâfi gelmediği için geçen yıla nazaran 760 000 lira fazlasiyle tesbit olunmuştur. 
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Emekli keseneği maddesine konan ödenek aylık ve ücret ödeneklerinin c/ç 5 sine muadil olarak 

bilhesap 190 338 lira artırılmak lâzımgelmiştir. 

ikinci 1:ısıtn - Yönetim giderleri 

Merkez ve taşraya ait büro giderlerinde yalnız kâğıt fiyatlarındaki artış dolayısiyle (kırtasiye) 
ve (basılı kâğıt ve defterler) tertiplerine bu artış nispetinde bir ilâve gerekmiş ve taşra demirbaş 
maddesine yeniden kurulan 15 ilce Mal daireleri için bir miktar ödenek eklenmiş olup diğer ter
tipler geçen sen eki miktarları üzerinden teklif edilmiştir. 

Fosta telgraf ücretleri ve kiralar artmış olduğundan bunlara ait tertiplerin ödenekleri de tez
yit edilmek lâzımgelmiştir. 

'Memur konutlarının kömürünü taşımak üzere nir kamyon satmalmması gerektğinden taşıtlar 
giderleri 6 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştu''. 

Yollukların geçen seneki miktarlariyle idare edilmesi esas tutulduğundan bu husustaki tertip
lerin ödenekleri aynen ipka olunarak yalnız adedleri artırılan hesap uzmanları için 73 000 lira 
miktarında bir zam gerekmiştir. 

İJcüncü kısım - Daire hizmetleri 

Bu kısımda en büyük değişikliğin faiz maddesine geçen yıla nazaran 6 236 250 lira mikta
rında bir ilâve teklif edilmesidir. Bu seneye kadar Hazine muameleleri için ödenen faizlerin bir 
kısmı Devlet Borçları bütçesinde bir kısmı da AI al iye bütçesinde yer almakta idi. Nakit muamele
lerine mütaallik faizlerin kamilen Maliye bütçesinde birleştirilmesi daha doğru olacağı düşünülerek 
geçen yıl Devlet Borçları bütçesinde bulunan bu nevi faizleri yeni senede Maliye bütçesine nakil 
edilmiştir. Binaenaleyh faiz tertibindeki ilâve Hazinece ödenen faizlerin çoğaldığını tazammun et
meyip Devlet Borçları bütçesinden Maliye bütçesine yapılan nakilden ileri gelmiştir. 

Hükümet konakları inşaatına hızverilmesi takarrür ederek Bayındırlık bütçesine bu maksatla 
munzam ödenek konmuş olduğundan muayyen yerlerde yeniden yapılacak binaların arsalarını sa
tın alabilmek üzere kamulaştırma tertibine 400 000 lira ilâve edilmiştir. 

(ienel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren ödenekler sene içinde kendili
ğinden tezayüt edebildiğinden bütçedeki miktarlarının fesbitinde âzami itina gösterilmekte ve bu 
maksatla geçen üç yılın kati hesap kanunlarında yeralan miktarların vasatisi esas tutularak tah
min yapılmaktadır. Bu veçhile yapılan'mukayese ve tahmin neticesinde geri verilecek paralar ve 
ikramiyeler tertiplerine 800 000 lira zam yapılması ve diğer iki maddeden de 70 000 lira indiril
mesi gerekli görülmüştür. 

Maliye memurlarından staja gönderilecekler için 75 000 lira ve evvelce Şarktan Garba nak
ledilmiş iken 5098 sayılı Kanun gereğince yerlerine dönecek olanların yedlerindeki mazbataların 
ödenmesini teminen 200 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Bu bölümün diğer tertiplerine ait ödenekler âzami tasarruf zihniyetiyle hesaplanarak bazı 
zaruri sebeplerle teklif edilen cüzi zamlardan gayrisi geçen yıl tahsisatına muadil kalmış ve top
rak mahsulleriyle nebatî yağlar vergisinin cibayet masrafları ve ilce teşkili giderleri için geçen sene 
bütçesine konmuş olan ödenekler tayyedilmiştir. 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Bu kısımda 1947 yılma nazaran bir değişiklik yoktur. 
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Beşinci kısım - Yardımlar 

Bu kısımda katma bütçeli dairelerin bütçe vaziyetlerine göre taallûk ettiği maddelerde 
bazı zam ve tenziller yapıldığı gibi özel idareler ve belediyelerin yardım ödeneği durumları nazara 
alınarak 16 000 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş ve diğer ödenekler Musevi ve Ermeni hastane
lerine zaruret duyulan 15 şer bin lira yardım ilâvesinden başka bir değişiklik göstermemiştir. 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi ve tesisler 

Altıneı kısımda Devlet Tarım İşletmeleri Kurumunun sermaye tahsisi evvelce bir defaya mah
sus olarak yapılmış olan bir milyon liralık tediye dolayısiyle bu miktar noksaniyle teklif edilmiş 
ve geçen yıl bütçesinde genel bütçeye alınacak özel idare hastaneleri için yeralan 500 000 lira teker
rür etmiyeceğinden kaldırılmış ve buna mukabil 3867 ve 1437 sayılı kanunların istilzam ettiği 
ödenekler geçen yıla nispetle bilhesap 447 000 lira fazlasiyle tesbit ve teklif edilmiştir. 

DEVLET BORÇLARI 

Borçlar 

/ — İç borçlar 

A - İstikrazlar 

B. M. 

600 2094 sayılı Kanun gergince yapılan istikraz : 
îkramiyeli % 5 faizli 1933 Ergani istikrazı 12 milyon liralıktır, itfa plânı greğirıce 
bu istikrazın 1948 yılında ödenecek olan resul mal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle ke
şide ve diğer masrafları için evvelki senede olduğu gibi 1 135 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

501 2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz : 
% 7 faizli 1934 (Sivas - Erzurum) Demiryolu istikrazı 30 milyon liralık olup yedi ter
tipte tedavüle çıkarılmıştır, itfa plânı gereğince bu istikrazın 1948 yılında ödenecek 
resülmal ve faiz karşılıklariyle yapılacak itfa keşidesi ve diğer masraflar için bu bölü
me evvelki senede olduğu gibi 2 850 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

502 S322 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller : 
1918 dahilî istikraz tahvilleriyle değiştirilen ikramiyeli % 5 faizli 1938 ikramiyeli tahvil 
lerinin itibari kıymeti 8 27.9 740 liradır, itfa plânı gereğince bu istikrazın 194S yılında 
ödenecek resülmal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle keşide ve diğer masrafları için evvelki 
sene olduğu gibi1 785 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

503 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 • istinaden birinci tertip olarak 5 milyon, 
ikinci tertip olarak 10 milyon, 3 ncü tertip olarak 15 milyon ki, ceman 30 milyon lira
lık % 7 faizli dördüncü tertip olarak 10 milyon, beşinci tertip olarak yine 10 milyon 
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liralık % 5 faizli, % 2 ikramiyeli ve 1947 yılında ise % 6 faizli 10 milyon liralık tahvil 
çıkarılmıştır. Böylece ihraç miktarı 50 milyon liraya baliğ olmuştur, itfa gereğince bu 
bu istikrazın 1948 yılında ödenecek resülıııal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle keşide ve 
diğer masrafları için 5 633 300 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

504 4275 sayılı Kanun gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle komüsyon, 
sigorta ve başka her türlü giderleri : 
Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil çıkarılmasına 4275 sayılı 
Kanunla salâhiyet verilmiştir. Bu miktara karşı şimdiye kadar dört tertipte, 12 milyon 
liralık ikramiyeli ve r/< 5 faizli, 123 milyon liralık da yalnız c/r 7 faizli olmak üzere 
135 milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. İtfa plânı gereğince 1948 yılında ödenecek resül
ıııal, faiz ve ikramiye karşılıklariyle keşide ve diğer masrafları için 12 800 000 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 

504 4938 sayılı Kanun gereğince yapılacak istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle komüsyon, 
A sigorta ve başka her türlü giderleri : 

Hasılatı ekonomi kalkınması giderlerine karşılık tutulmak üzere 4938 sayılı Kanunla 150 mil
yon liraya kadar uzun vadeli iç istikraz akdine yetki verilmiş 1946 ve 1947 yılı Bütçe Ka
nunlarında bütçe açığından 130 milyon lirasının bu istikraz hâsılı ile kapatılacağı kayde
dilmiştir. Bu hükümlere müsteniden 1946 yılında birinci tertip olarak 20 senede kırk 
taksitte itfa edilmek üzere 50 milyon ve 1947 yılında ise ikinci tertip olarak % 6 faizli 
40 milyon liralık tahvil çıkarılmıştır. Aynı sene zarfında üçüncü tertip olarak da yine % 
6 faizli olmak üzere 40 milyon liralık tahvil çıkarılacaktır. Bu suretle istikraz miktarı 
130 milyon liraya baliğ olacaktır. Bütçe açığı karşılığı olmak üzere 1948 yılında ihracı 
derpiş edilen ve ilk taksili aynı sene zarfında ödenecek olan miktar da nazara alınmak 
suretiyle bu istikrazın 1948 yılında ödenecek taksit ve masrafları için 12 635 000 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 
4060 ve 5072 sayılı Kanunlar gereğince yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle 
komüsyon, sigorta ve başka her türlü giderleri : 
Hasılatı 4060 sayılı Kanuna istinaden bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının ayır
maya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine bono
larının tebdili için 5072 sayılı Kanunla 250 milyon liraya kadar uzun vadeli iç istikraz 
akdine yetki verilmiştir. (Bonolar hâsılı fevkalâde ödenek karşılığı gelir kaydedilmiştir). 
Bu hükümlere müsteniden 1947 yılında 20 senede kırk taksitte itfa edilmek üzere 240 mil
yon liralık tahvil tedavüle çıkarılmıştır Bu istikrazın 1948 yılında ödenecek resülmal, 
faiz karşılıklariyle diğer bilûmum masrafları için 20 822 000 liralık ödenek teklif 
olunmuştur. 

P> - D al gah borçlar 

505 459 sayılı Genel Mahsup Kanunu gereğince çıkarılan tahviller : 
Halen tedavülde bulunan 1 004 030 liralık % 2 .faizli Hazine tahvillerinin 31 . V . 1948 
tarihinde ödenecek olan 16 numaralı kupon bedelleriyle nakden verilecek kesirler ve 
yeniden tedavüle çıkarılması melhuz tahvillerin müterakim kuponlarının karşılığı olarak 
diğer senelerde olduğu gibi 80 bin lira ödenek teklif edilmiştir. 

506 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar : 
Bütçe Kanununun 13 ncü maddesinde borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk et
tikçe nakit olarak ödenmektedir. 
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1948 yılı için bu bölüme 25 OOO lira ödeneğin kifayet edeceği tahmin edilerek bu 
miktar teklif edilmiştir. 

Olağanüstü ödenek karşılıklarından doğun borçların bedelleri : 
Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 1715 sayılı Kanunla eklerinin ve diğer kanunların 
belirttiği hudutlar içinde çıkarılan Hazine bonolarından ve alınan avanstan doğan dal
galı borçların itfa karşılıkları olarak 1948 yılı bütçesine 20 milyon lira ödenek konul
ması teklif edilmektedir. 

4649 sayılı Kanun gereğince çıkarılacak su işleri bonoları için yapılacak ödemeler : 
4649 sayılı Kanun, büyük su işleri için sarfına mezuniyet verilmiş olan 81 milyon liranın 
ve faizlerinin Devlet Borçları bütçesine konulacak tahsisatla ödenmesini emretmiştir. 
Bu hükme istinaden büyük su işleri bonolarının 1 750 000 lira kadarı itfa ve 8 050 000 
lira müterakim faiz olmak üzere ceman 9 800 000 lira için 1948 yılı bütçesine ödenek teklif 
edilmiştir. 

4604 sayılı Kanunun birinci geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
4604 sayılı Kanunun m.uvakkat birinci maddesi, Millî Korunma sermayesinden tenzil edi
lerek Türkiye Zirai Donatım Kurumuna verilenl4 600 000 lira sermayenin her sene Maliye 
Bakanlığı Bütçesine konulacak tahsisatla kapatılmasını emretmiştir. Bu hükme tevfikan 
itfa ve faiz karşılığı olarak ödenek konulması teklif olunmaktadır. 

4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince yapılacak ödemeler karşılığı : 
4911 sayılı Kanun, Millî Korunma sermayesinden tenzil edilerek Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğüne sermaye olarak verilen 10 milyon liranın her sene bir milyondan aşağı 
olmamak üzere Devlet Borçları Bütçesine konulacak ödenekle kapatılmasını emretmiştir. 
Bu hükme göre itfa ve faiz karşılığı olarak 1948 yılı Devlet Borçları Bütçesine 1 530 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Kâğıt para amortismanı : 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para ödeme karşılığı olarak Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek para, genel masraf bütçesinin % 1 dir. 
1948 yılı genel masraf bütçesi toplamına nazaran bu maddeye 12 238 152 lira ödenek ko
nulmuştur. 
Kâğıt para karşılığı verilmiş olan bonoların faizi : 
1715 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Türkfye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve
rilmiş olan bonolardan henüz ödenmeyenlerin % 1 faizini teşkil etmektedir. Kifayet 
edeceği tahmin olunan 1 150 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

3202 sayılı Kanun gereğince verilecek sermaye : 
3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (Ç) fıkrası gereğince Ziraat Bankasına sermayesi
nin itmamı için verilecek para genel masraf bütçesinin % V2 sinden ibarettir. 
1948 yılı masraf bütçesi toplamına nazaran bu maddeye 6 119 076 lira ödenek konulmuştur. 
3491 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler : 
3491 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince buğday ve silo kredisi karşılığı ola
rak Ziraat Bankasına ödenecek paranın 1948 yılı zarfında tamamen itfası derpiş edilerek 
ona göre ödenek konulması teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar : 
Bu bölümden yapılacak ödemelerin katî miktarını tesbit imkânı görülmemiştir. Evvelki 
seneler giderlerine göre 1948 yılı için de aynı miktar ödençk teklif edilmiştir, 
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514 Cezaevleri inşaat kredisi faizleri : 
Cezaevleri inşaatı için açılmış olan kredinin faizlerini karşılamak üzere 1948 yılı bütçe
sine 90 bin lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

II - Dış Borçlar 

515 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 nci maddesi gereğince çıkarılan bonolar : 
Erken ödemeye tâbi tutulan 1933 Türk Borcu tahvillerinden Merkez Bankasının banknot 
karşılığı portföyünde bulunan kısmı için verilen % 5 faizli bonoların 25 . V . 1948 tarihinde 
ödenecek resul mal ve faiz karşılığı olarak 1 162 004 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

516 3022 sayılı Kanun gereğince verilecek taksit : 
3022 sayılı Kanun gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 1948 yılında 
1832,68 dolar ödenecektir. Son taksiti teşkil eden bu borcun ödenebilmesi için 1948 yılı 
bütçesine 5 178 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

517 2434 sayılı Kanun gereğince temin olunan kredi taksiti: 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Hükümetinden teinin olunan kredinin 1948 yılı 
taksiti olarak 1 653 105 liralık ödenek konulması teklif edilmiştir. 

10 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa karşılıklariyle başka giderleri: 
10 milyon sterlinlik garanti bonolarının. 1948 yılı taksiti olarak 1 620 652 liralık ödenek 
konulması teklif edilmiştir. 
25 milyon sterlinlik kredi: 
25 milyon sterlinlik kredinin 1948 yılı taksiti olarak 25 050 000 lira ödenek konulması 
teklif edilmiştir. Geçen sene taksitlerinden bir kısmı muhammen olarak teklif edilmiş 
bulunduğundan 1948 senesi zarfında bu miktarın kifayet edeceği anlaşılmış ve teklif 
o yolda yapılmıştır. 
15 milyon sterlinlik istikraz: 
itfa plânı gereğince 15 milyon sterlinlik istikrazın 1948 yılı taksiti olarak 1 135 742 lira 
ödenek konulması' teklif edilmiştir. 
2 milyon sterlinlik istikraz: 
itfa plânı gereğince 2 milyon sterlinlik istikrazın 1948 yılı taksiti alarak 1 508 772 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 
264 750 000 franklık istikraz: 
itfa plânı gereğince 264 750 000 Fransız franklık istikrazın 1948 yılı taksiti olarak 
415 942 lira ödenek teklif edilmiştir. 
944 ve 2980 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar: 
944 ve 2980 sayılı kanunlar Bayındırlık ve Millî Savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 
gelecek senelere geçici taahhütlere girişmeye ve Maliye Bakanlığı da bu miktarda bono 
çıkarmaya salâhiyet vermiştir. Bu kanunlara istinaden yapılmış olan işlerden kalan 
borçlar dolayısiyle 1948 yılı bütçesine 113 487 lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

III — Kişi aylık ve ödenekleri 

519 Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler: 
Bu tertipden aylık alanların adları, aylık miktarları bütçeye bağlı (ç) cetvelinde gösteril
miştir. Bu aylıkların ödenebilmesi için 1948 yılı bütçesine 83 000 lira konulması teklif 
edilmiştir. 

518 1 
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520 Emekli dul ve yetim aylık ve ödenekleri: 
Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri için 4992 ve 5107 sayılı kanunlarla yapılan 
zamlarla birlikte 1948 yılında 53 301 222 lira ödeneceği tahmin edildiğinden bu miktar öde
nek teklif edilmiştir. 

521 Özel kanunlar gereğince yapılacak zamlar: 
1947 yılında bu bölüme konulan 10 000 000 lira 4992 sayılı Kanunla emekli, 
dul ve yetim aylıklarına yapılan zammı karşılamak üzere 520 nci bölüme aktarıldığından 
1948 yılı için ödenek teklif edilmemiştir. 

522 4178 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 
1 Çocuk zammı: 

4992 sayılı Kanunla emeklilere verilen çocuk zammı birinci çocuktan itibaren her çocuk 
için 5 lira olarak kabul edildiğinden 1948 yılı için 2 250 Û00 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

2 Aynı yardım: 
4992 sayılı Kanunla ajan yardım kaldırıldığından 1948 yılı için ödenek teklif edilmemiştir. 

523 551 sayılı Kanun gereğince malûl erlere verilecek arazi karşılığı : 
1947 yılında olduğu gibi 1948 yılı bütçesi için de 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

524 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi: 
1947 yılında olduğu gibi 1948 yılı bütçesi için de 1 600 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM fcAkAKLI&î 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı 1948 yılı bütçesi 107 356 248 lira olup geçen yıİmkinden 6 639 927 
lira fazladır. 

2. — 1948 yılı için görünen 6 639 927 liralık fazlaya, 1947 yılı ödeneklerinin bazı bölümlerin-
den yapılan indirmelerden hâsıl olan miktarlar da eklenmek suretiyle ilâve edilen miktar 
12 000 000 lirayı bulmaktadır. Bunun 1 500 000 lirası aylıklara 7 000 000 lirası köy öğretmenleri 
ücretlerine, 1 200 000 lirası İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi hastalıanesinin giderleriyle An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi tesisatına ve 1948 yılı Olimpiyatlarına katılmak için Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü bütçelerine yardım olarak ayrılmış ve geri kalan kısmı da bütçemizin 
en mübrem ihtiyacı olan bölümlere serpiştirilmiştir. 

Bölümlere yapılan eklemeler aşağıda gösterilmiştir. 

Bölüm : 526 - Madde : 1 — Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

••"'••"••'•"..." 1947 1948 Farkı 

35 236 336 36 736 336 1 500 000 
1948 yılı bütçesiyle bu maddeye eklenen 1 500 000 lira, 4598 sayılı Kanuna göre yerinde 

terfi ve 2919 sayılı Kanuna göre tâyin edilenlerin aylıklarını karşılamak içindir. 



Bölüm : 527 - Madde : 1 
1947 1948 

5 286 673 6 156 
Lira 

Meslekî: Bazı okullarda doktor kadrosu yoktur. Bundan başka yeniden açı
lacak sınıf ve şubelerin hizmetli kadrolarını karşılamak için. 
Orta öğret im: Okulların mevcut hizmetli kadrolarını yeter derecede tak
viye etmek ve yeni açılan ve açılacak olan okulların hizmetli kadrolarım 
sağlamak için. 
Yüksek öğret im: Eğitim enstitülerinin (D) cetveline eklenmesi gereken 
hizmetliler kadrosu karşılığı için. 
Levazım Müdürlüğü: Mevcut hizmetlilerden bazılarının ücretlerine birer 
miktar zam yapılmasından. 
1947 bütçesinin Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında doktor ücretle
rinin yükseltilmiş olmasından 1948 yılı için açık. 

869 617 

Bölüm : 527 - Madde : 2 — Köy öğretmenleri ücreti 
1947 1948 Farkı 

1 442 275 8 442 275 7 000 000 
5129 sayılı Kanun gereğince K cetveline bağlı köy öğretmenlerinin 20 lira olan ücretleri 100 

liraya çıkarılmış olmasından bu maddeye 7 000 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 529 - Madde : 1 — 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek görev tazminatı 
1947 1948 Farkı 

2 483 182 2 841 451 358 269 
Açık : K cetvelindeki 2300 aded ek görevlinin 1947 yılı bütçesine 2 aylık olarak konulan ücret

lerinin yıla çıkarılmasından. 

Bölüm : 529 - Madde : 3 — Meslekî ve teknik öğretim ders ücretleri 
1947 1948 Farkı 

903 000 1 079 000 176 000 
1948 yılında yeniden açılacak sınıflarda öğretmenlerin okutacakları ilâve ders ücretlerini 

karşıhynbilmek üzere bu .maddeye 176 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 530/A - Temsil ödeneği 
1947 1948 Farkı 

3 000 4 20Q 1 20Q; 

İki müsteşarın 175 er liradan bir aylığı 350 lira ve yıllığı 4 200 lira tuttuğuna göre 1 200 lira 
İlâve istenilmiştir. 

— Hizmetliler ücreti 
Farkı 

290 869 617 

(1) 270 060 

(2) 474 250 

(3) 58 610 

(4) 8 650 

(5) 57 947 
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Bölüm : 531 - Geçici tazminat 

1947 1948 Farkı 

185 272 285 272 100 000 
Ankara'da yeniden acılan ve açılacak olan şube ve okullara yeniden getirilen ve getirilecek 

olan öğretmen ve memurların geçici tazminatlarını karşılayabilmek üzere 100 000 lira eklemniştir. 

Bölüm : 532 - Madde : 1 — Çocuk zammı 
1947 1948 Farkı 

170 000 800 000 90 000 
5129 sayılı Kanunla köy öğretmenlerinin beher çocuğu için 5 er lira verilmesi kabul edildiği 

gözönünde tutularak 1 500 çocuk için 5 liradan yıllık 90 000 lira olarak hesaplanmıştır. 

Bölüm : 532 - Madde : 3 - 4 — Doğum ve ölüm, yardımı 
1947 1948 Farkı 

69 000 102 000 33 000 
30 000 34 000 4 000 

'Köy öğretmenlerine 5129 sayılı Kanunla doğum ve ölüm yardımı yapılması kabul edilmiş 
olduğundan tahminen 3 neü maddeye 33 000, 4 neü maddeye de 4 000 lira konulması teklif edilmiştir. 

Bölüm : 537 - Madde : 1 — Posta ve telgraf ücretleri 
1947 1948 Farkı 

259 345 409 345 150 000 
5008 Ve 5009 sayılı kanunların icabı olarak 1947 yılı için konulan ödeneğin kâfi gelmiyeeeği 

gözönünde tutularak bu maddeye 150 000 lira zamteklif edilmiştir. 

Bölüm : 538 - Kira karşılığı 
1947 1948 Farkı 

125 000 325 000 200 000 
özel idareye ait bulunan Bakanlık ve Birinci Orta Okul binaları için özel idareden istenilen 

kira bedeli ile 5020 sayılı Kanunla kiralara yapılan % 50 zamları karsılıyabilmek üzere bu bölüme 
200 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 539 • Bakanlık otomobili gideri 
1947 1948 Farkı 

7 000 10 000 3 000 
1947 yılı bütçesiyle bu bölüme konulan ödeneğin kâfi gelmemesinden ötürü 3 000 lira fazla 

ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 540 - Madde : 4 - Yabancı memleketler yolluğu 
* " 1947 1948 Farkı 

— 25 000 25 000 
Bu madde yeniden açılmıştır. Ödeneği 558 bölümden indirilmek suretiyle; bu maddeye konul

muştur. 



Bölüm : 542 - 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 
1947 1948 Farkı 

23 500 33 500 10 000 
1947 yılı için alınan tedavi tahsisatı senenin ilk 6 ayı içerisinde sarfedilmiş olduğundan sene 

sonuna kadar da 10 000 liranın münakale suretiyle alınması zarureti duyulmuştur. Seneden se
neye okul adedinin artması dolayısiyle memur sayısının çoğalması, hastahane ücretlerinin artı
rılmış olması ve Yalova Kaplıcasının sıhhi müesseseden sayılarak bir günlük tedavi ücretinin 
24 lira üzerinden hesap edilmesi zaruretleri karşısında bütçeye konulan ödeneğin yetişmiye-
ceği aşikârdır. Memur ve öğretmenlerin sıhhatiyle ilgili bulunan bu ödenek yeni yıl için 10 000 
lira fazlasiyle 33 500 liraya çıkarılmıştır. 

Bölüm : 544 - Madde : 1 - Yüksek Öğretmen Okulu 
Öğrenci sayısının artmasından bu maddeye konulan ödeneğin kâfi gelmeyeceği anlaşıldı

ğından 15 770 liranın eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm : 544 - Madde : 2 - Eğitim enstitüleri ve öğretmen okulları 
1947 1948 Farkı 

326 800 1 360 000 1 033 200 
Mevcut öğretmen okullarının eğitim enstitüleri halinde teşkilâtlandırılması ve öğrenci sa

yısının artırılması dolayısiyle bu maddeye 1 033 200 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Bölüm : 546 - Madde : 1 - Lise ve orta okullar tesisat giderleri 
1947 1948 Farkı 

226 945 286 945 60 000 
Okulların ders aletleri, yangın söndürme malzemesi ve demirbaş eşyaları çok noksandır. Sı

ralar yıllardanberi tamir göre göre kullanılmaz bir hale gelmiştir. Bu sebeple birinci maddeye 
60 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 547 - Madde : 2 - Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulları ile diğer meslek okulları ve 
enstitüleri 

1947 1948 Farkı 

4 571 058 5 124 998 553 940 
1946 - 1947 öğretim yılında 28 okul ile 75 şube teşekkül etmiş ve 13 köyde de gezici kursu 

açılmıştır. 1947 - 1948 yılında ise 76 pratik sanat okulu ile bir sanat enstitüsü açılacak ve 26 
okulda 1 ve 2 nci sınıflar, 25 okulda 3 ncü sınıflar, 12 okulda 4 ncü sınıflar, 8 okulda 5 nci sı
nıflar ve 16 okulda özel 4 ncü sınıflar ile 1 okulda özel beşinci sınıf açılacak ve ayrıca da mev
cut köy gezici kurslarına 10 kurs daha ilâve edilecektir. Bu itibarla yiyecek, giyecek, temizlik, 
ilâç, yakacak^ aydınlatma ve öteberi gibi giderlerim karşılamak maksadiyle bu maddeye 
553 940 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 552 - Kitaplıklar genel giderleri 
1947 1948 Farkı 

65 120 80 120 15 000 
1947 yılı bütçesindeki 65 120 liralık ödenek Bakanlıkça idare edilen 50 kitaplığın ancak ya

kacak ihtiyaçlarına ve pek zaruri giderlerine kifayet edebilmektedir. 
a) Kitaplıkların ilerleyen ve ilerlemekte bulunan tasnif faaliyetleri muhtelif matbu evra

kın, fişlerin, kitaplıkların kayıt defterlerinin ve diğer basılı kâğıtların mevcudiyetini gerektir
mektedir. 
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b) Birçok kitaplıklarınızı dolap, raf, masa, sandalye ve yazı makinesi gibi zaruri tesislerden 

adeta mahrum bir durumdadır. Bazı kitaplıklanmızdakî mevcut tesisat da pek harap ve perişan 
bir durumdadır. 

c) Bursa kitaplıklarının b*u günün ihtiyaçlarına göre ıslâh edilmesi ve muhitine faydalı bir 
hale getirilmesi için il ile birlikte alman tedbirlerin müştereken tahakkuku gerekmektedir. Bıı-

• nım için 15 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm: 554 - Madde: 5 ve 13 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 
1947 1948 Farkı 

293 000 326 760 33 760 
Bu bölümün 5 ve 13 neü maddelerine eklenmesi istenilen 33 760 lira mevcut öğrenciye gö

re yetişmediğinden ve resim iş ve beden eğitimi uzman, öğretmen ve pedegoji uzmanı yetiştir
mek üzere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere konulmuştur. 

Bölüm : 555 - Madde : 1 — Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişleri giderleri 
1947 1948 Parkı 

74 925 89 925 15 000 
Paris Bölgesi Müfettişliğinin ihdası dolayısiyle bu bölüme 15 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 556 - Prevantoryum, sanatoryum genel giderleri 
1947 1948 Farkı 

200 000 220 000 20 000 
1948 yılı başında sanatoryumun 3 neü kısım inşaatı ile prevantoryuma eklenmekte olan yeni 

pavyon bitmiş olacağından tedavi altına alınacak hasta sayısı iki misli olacaktır. Bu sebeple şimdi
lik 20 000 lira eklenmiştir. 

Bölüm : 556- - Madde : 2 — Kamulaştırma ve satınalma karşılık ve onarma giderleri 
1947 1948 Farkı 

308 235 494 043 185 808 
1947 yılı bütçesi ile alman ödenekle okul binalarının en tehlikeli kısımlarının onarımı bile ya-

yapılamamakta olduğundan sayısı yıldan yıla artan okul binalarından gereği gibi faydalanılması ve 
onarmaya ihtiyacı olanların esaslı bir şekilde onarılması için bu maddeye 185 808 liranın eklen
mesi zaruri görülmüştür. * 

Bölüm : 576 - Prevantoryum ve sanatoryum pansiyonuna yardım 
1947 1948 Farkı 

30 000 60 000 30 000 
Prevantoryum pansiyonunda günde ortalama 200 hasta tedavi görmektedir. Yeni pansiyon

ların ikmaliyle 1948 yılında bu miktar fazlalaşmaktır. Hastalardan alman 150 kuruştan % 12 si 
çıktıktan sonra iaşe için 132 kuruş kalmaktadır. Tedavisinin temelini teşkil eden bol gıdanın verile
bilmesi için günde hasta başına 68 kuruş eklemek zaruridir. Buna göre bu bölüme 30 000 liralık 
fazla ödenek konulması lâzımgelmektedir. Bu kadarcık bir yardımla ancak haftalara gerekli kalori 
sağlanabilecektir, 
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1948 yılı Bayındırlık Bütçesi 94 481 247 lira olarak tanzim edilmiştir. 

1947 yılı Bütçemiz 84 501 247 lira olduğuna göre bu seneki fazlamız 9 980 000 liradır. 

1947 yılı Bütçesinin kabulü sırasında henüz bakanlığımız hizmetleri arasına girmemiş olan 
ve Büyük Millet Meclisi binası inşaatının 5 000 000 liralık ödeneği ile 5032 sayılı Kanun
la ödeneği sağlanan İstanbul Adalet Sarayı inşaatı için 1947 yılma nazaran bir buçuk milyon li
ra fazlasiyle konan ödenek gözönünde bulundurulursa hakikatte 1948 yılı Bütçesi 1947 yılma 
nazaran 3 480 000 lira bir fazlalık arzetmektedir. Çeşitli yönetim giderlerinden yapılan 76 000 li
ralık tasarruf ile hizmetler ifa edilmiş olduğu için muhtelif inşa ve tesis tertiplerinden yapılan 
1 444 000 liralık indirme de nazarı dikkate alınırsa bakanlığın esas nafi çalışma sahası için geçen 
yıla nazaran 5 000 000 liralık fazla bir imkân sağlamış oluyor. 

1948 yılında bayındırlık manzumesine dâhil olan demiryol ve limanlar, şose ve köprüler, yapı 
ve imar ve su işlerine tahsis olunan ödeneklerle idare giderlerine konan paralar ve işlerin icapla
rına ve geçen yıl bütçesinin uygulama vaziyetine göre bazı tertiplerde yapılan değişiklikler bö
lüm ve madde sırasiyle aşağıda arzedilmiştir. 

B. M. 

Bakan ödeneği: 
Geçen yılın aynıdır. 

Memurlar aylığı: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Açık aylığı: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Hizmetliler ücreti: 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
1947 yılında 1 397 136 lira iken bu yıl 312 000 lira fazlasiyle 1 709 136 lira teklif edil
miştir. Bu fazlalığın 150 000 lirası 5011 sayılı Kanunla bakanlığımıza devredilen Bü
yük Millet Meclisi inşaatı, 50 000 lirası 5032 sayılı Kanunla ödeneği kabul edilen İstan
bul Adalet Sarayı kışaatı, 100 000 lirası 5128 sayılı Kanundan faydalanarak önümüz
deki yıl iş hacmi hayli genişliyecek olan yol inşaatının yürütülmesi ve 12 000 lirası 
da 4585 sayılı Kanun gereğince bu yıl açılacak olan yapı kalfası yetiştirme kursları 
öğretim kadrosunun giderlerini karşılıyacaktır. 

Temsil ödeneği: 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda verilmesi lâzımgelen 175 lira temsil ödeneğinin se
nelik tutarı olan 2 100 lira teklif edilmiştir,. 

Geçici tazminat: 
Geçen yılın aynıdır. 

4178 ve 4508 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar. 
Çocuk zammı: 
Geçen yılın aynıdır. 
Takacak zammı: 
Geçen yıla nazaran 400 lira noksaniyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 
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S Doğum yardımı: 
Geçen yıla nazaran 4 000 lira noksan iyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

4 Ölüm yardımı: 
Geçen yılın aynıdır. 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği : 
10 473 lira noksaniyle 299 069 lira teklif edilmiştir. 

Özel idare bütçelerini inceliyeceklere verilecek ücretler : 
Geçen yılın aynıdır. 

Merkez büro giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

1 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynıdır. 

2 Döşeme ve demirbaş : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Öteberi giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

îller büro giderleri : 
1 Kırtasiye: 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Döşeme ve demirbaş : 

Geçen yılın aynıdır. 
3 Aydınlatma : 

Geçen yılın aynıdır. 
4 Isıtma : 

Geçen yılın aynıdır. 
5 Öteberi giderleri : 

Geçen yılın aynıdır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

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

Geçen yıl bütçesi 41 055 lira iken 5050 sayılı Kanunla 60 000 lira ilâvesiyle 101 055 li
rayı-bulmuştur. Bugüne kadar yapılan sarfiyat gözönüııe alınarak 80 000 lira ile idare 
edileceği anlaşılmıştır. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

Kira karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 
Bakanlık otomobili giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 



— 42 — 
H. M. 

Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu: 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Geçici görev yolluğu : 

Geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 
3 Müfettişler yolluğu : 

Geçen yılm aynıdır. 
4 Yabancı memleketler yolluğu : 

Geçen yılın aynıdır. 

Giyecekler : 
Geçen yılm aynıdır. 

Tedavi ve yolluklar : 
Geçen yıla nazaran 1 600 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Ankara Gençlik parkı: 
1 Sürekli onarma ve bakım : 

Geçen yılm aynıdır. 
2 Tesisat : 

Geçen yılın aynıdır. Bu para ile 1948 yılına intikal eden taahhüt bakiyeleri karşılana
caktır. 

Kurs giderleri : 
1 Mühendislik kursuna gönderilenlerin yolluk ve başka giderleri : 

3888 sayılı kanuna göre Mühendislik kursuna bu yıl gönderilmesine Millî Eğitim Bakan
lığınca müştereken karar verilen fen memurlarının yolluk ve gündeliklerini karşılamak 
içindir. 

2 4585 sayılı Kanun gereğince bu yıl açılacak olan yapı kalfası yetiştirme kurslarının 
her türlü giderlerini karşılamak içindir. 

Fen aletleri ve giderleri : 
Geçen yılm aynıdır. 

1-2 Yayın işleri : 
Geçen yılm aynıdır. 

Milletlerarası kurumlara katılma payı: 
Geçen yılm aynıdır. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanları : 
1 Ücretler : 

Geçen yılm aynıdır. 

2 Yolluk ve başka giderler : 
Geçen yılm aynıdır. 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri : 
Geçen yılm aynıdır . 
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Geçen yıl borçlan : 
Geçen yılın aynıdır . 

Eski yıllar borçları : 
1 1943 - 1946 yılları borçları : 

Geçen yılın aynıdır . 
2 1928 - 1942 yılları borçları : 

Geçen yılın aynıdır . 

Mühendisler ve mimarlar birlikleriyle teknik okullarını bitirenler birliğine : 
Geçen yılın aynıdır . 

Halkın yapacağı su işlerine : 
Bu bölüme geçen yıl 35 000 lira konmuştu, Bu konuda ihtiyaç çok fazla artmış bulun
duğundan yurt için büyük faydalar sağlıyacak olan bu bölüme geçen yıla nazaran 65 000 
lira fazlasiyle 100 000 lira konmuştur. 

Zelzele ve sair âfet gören bölgelere : 
1 Zelzele bölgelerine : 

Geçen yılın aynıdır . 

2 Diğer âfetlerden zarar gören bölgelere: 
Geçen yılın aynıdır . 

Demiryollar ve limanlar : 
1 istikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma giderleri : 

Geçen yılın aynıdır . 
2 Keşif, denet, yönetim ve kabul işleriyle bu işler için gönderileceklerin yollukları : 

1947 bütçesiyle alman 60 000 liranın yıl içinde kifayet edeceği anlaşıldığından aynen 
teklif edilmiştir. 

3 Kaza teminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleriyle kilometre ikramiyesi : 
1948 yılında 60 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından bu miktar ödenek teklif edil
miştir. 

4 Yapı ve işletme gereçleri karşılıkları bu işlere ilişkin hertürlü giderler : 
Geçen yılın aynıdır . 

5 3262, 3813, 4643 sayılı kanunlara göre yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hat-
lariyle Bitlis Şube hattı yapma karşılık ve giderleri. 
Kararlaştırılan programa göre bu hattın Tatvan'a kadar olan kısmının 1951 yı
lında bitirilebilmesi için Grenç ile Muş arasında takriben 85 kilometrelik bir 
kısım inşaatın 1948 yılında yeniden eksiltmeye çıkarılması zaruri bulunmaktadır. 
Gerek halen devam etmekte olan inşaat ve gerek yeniden eksilmeye çıkarılacak kısımlar 
ile 1948 vadeli bonoların itfası için 14 750 000 liraya ihtiyaç vardır. Bunun 4 750 000 lira
sının 1949 vadeli bono ile karşılanması derpiş olunduğundan bu tertibe 10 000 000 lira 
konmuştur. 

6 Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri: 
Bu hat üzerinde Horasan'a kadar bağlamış olan inşaatın bitirilerek ray ferşiyatmııı 
yapılabilmesi ve 1948 vadeli bonoların itfası için 500 000 lira fazlasiyle 3 000 000 lira 
konmuştur. 

7 Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderleri: 
Taahhüde bağlanmış bulunan her iki hat inşaatının programı gereğince müddetlerinde biti-
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rilebilmeleri için geçen yıla nazaran 500 000 iira İ'azlasiyle 2 500 000 lira ödenek kon
muştur. 

8 2214 sayılı Kanuna göre yapılacak Ereğli limanı giderleri: 
1947 yılı bütçesiyle alman 2 000 000 lira yerine bu yıl 3 067 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu tertip ödeneğin liman inşaatı için bütün makine, alât ve edevat gelmiş ve inşaata hız 
vermek imkânı hâsıl olmuş bulunduğundan gerek inşaat masraflarını karşılamak ve gerek 
1947 yılında verilip 1948 yılında vâdesi gelecek bonoları ödemek üzere geçen yıla naza
ran 1 067 000 lira fazlasiyle 3 067 000 lira ödenek konmuştur. 

9 Trabzon limanı yapma karşılık ve giderleri: 
1947 yılında alman 1 300 000 liralık ödenek yerine 2 000 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
yıl verilmiş olan bonoları ödemek, liman inşaatı için gelmiş ve gelmekte bulunan makine, 
Alât ve edevat bedellerinin ve aynı zamanda alınan tarak makinesinin çalışmasını sağla
mak ve ısmarlanacak çamur dubaları masraflarını karşılamak üzere 3 050 000 liraya ih
tiyaç vardır. Bunun 1 050 000 lirasmınbono ile karşılanması derpiş olunduğundan bu ter
tibe geçen yıla nazaran 700 000 lira t'azlasiyle 2 000 000 lira ödenek konmuştur. 

10 4870 sayılı Kanun gereğince Amasra - İnebolu mendireğinin onarma ve ıslahı her türlü 
giderleri : 
1947 bütçesinin 611 nei bölümünün S ve 12 nci maddeleriyle alman 900 000 lira yeni yıl 
bütçesiyle 1 500 000 liraya çıkarılmıştır. İnebolu ve Amasra limanlarının inşası 4870 sayılı 
Kanun mevzuuna dâhil bulunduğundan bu iki liman inşaatına ait ödenek bir maddede 
toplanmış ve bunların inşalarına hız verilmek üzere bu tertibe gecen yıla nazaran 600 000 
lira i'azlasiyle 1 500 000 lira ödenek konmuştur. 

11 Antalya limanı mendireğinin onarma ve uzatma ve rıhtım yapma giderleri: 
1947 bütçesiyle alman 100 000 lira bu yıl bütçesine 10 000 lira olarak konmuştur. Bu 
limanda başlanmış olan küçük taşıt mendireğinin inşaatı bitmiş olduğundan yeni yılda 
ufak tefek noksanların tamamlanması için 10 1000 lira kafi görülmüştü]'. 

12 Küçük iskele ve mendireklerin yapma, onrma ve ıslah, ikmal ve kamulaştırma her 
türlü giderleri: 
Bu hizmet için bu yıl gecen yıla nazaran 49 000 lira İ'azlasiyle 300 000 lira konmuştur. 
Bununla başlanmış bulurum Alanya ve S-îinob iskelelerinin sâri taahhütleri karşılanacaktır. 

Yapı ve îmar İşleri: 
1 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü: 

(»ecen yılın aynıdır. 
2 Adalet Bakanlığı: % 

Geçen yılın aynıdır. 
3 İçişleri Bakanlığı: 

Gecen yılın aynıdır. 
4 Emniyet Genel Müdürlüğü: 

Geçen yılın aynıdır. 
5 Jandarma Genel Komutanlığı: 

Geçen yılın aynıdır. 
6 Maliye Bakanlığı: 

(îeçen yılın aynıdır. 
7 Millî Eğitim Bakanlığı: 

Gecen yılm aynıdır. 
8 Bayındırlık Bakanlığı: 

(.'ecen yılın aynıdır. 
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9 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı: 
< rOşjen yılın aynıdır . 

10 Gümrük ve Tekel Bakanlığı: 
Geçen yılm aynıdır. 

11 Tarım Bakanlığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

12 Ulaştırma Bakanlığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

13 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 
Geçen yılın aynıdır. 

14 istanbul Adalet Sarayı yapımı ve her türlü giderleri: 
Geçen yıl bütçesine 500 000 liralık ödenek konmuş ve 2519, 5032 sayılı kanunlarla sağla
nan 530 027 liralık ki ceman 1 030 027 liralık Ödenekle Adalet Sarayı binasının yapılacağı 
sahanın mühim bir kısmının kamuları ırılması temin edilmiştir. Bu yıl bütçesiyle geçen yıl. 
bütçesine göre fazla konan 1 450 000 lira ödenekle geri kalan kamulaştırma işleriyle, 
proje vesair giderler ve yapını masraflarının bir kısmı karşılanacaktır. 

Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapı, tesis ve kamulaştırma her türlü giderleri: 
5011 sayılı kanımla Büyük Millet Meclisi bütçesinden 4 803 588 liralık ödenek devredilmiş 
ve bu ödenekle taahhüde bağlanan işlerin yaptırılmasına devam edilmiştir. Bu yıl bütçe
siyle 4 850 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. Bununla taahhüde bağlanmış olan inşaat 
ve tesisat işlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. 

4626 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak memur evleri: 
G.'çen yılm aynıdır. 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı her türlü giderleri: 
Geçen yıl bütçesine 2 800 000 liralık ödemek konulmuş 5090 sayılı Kanunla 2 000 000 lirası 
düşülmüş ve geri kalan ödeneklerle mevcut inşaatın yürütülmesi sağlanmıştır. Mevcut 
taahhüdü karşılamak üzere 800 000 lira noksaniyle 2 000 000 lira konmuştur. 

Atatürk Anıtı yapma ve her türlü giderleri: 
Gecen yıl bütçesine 2 472 138 liralık ödenek konulmuş ve 5090 sayılı Kanunla 2 000 000 
lirası düşülmüş ve geri kalan ödenek devam etmekte olan işe karşılık tutulmuştur. Bu 
yıl bütçesinde de geçen yıl olduğu gibi 2 472 138 liralık ödenek teklif olunmuştur. Bu
nunla mevcut taahhüt sağlanacaktır. 

Zelzele bölgelerinde resmî binalar yapma ve her türlü giderleri: 
Geçen yılm aynıdır. Bununla 1948 yılına intikal eden taahhüt bakiyeleri karşılanacaktır. 

Yollar ve köprüler: 
1 istikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma: 

(îecen yılın aynıdır. 
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü makine alât ve gereçler 

karşılık ve giderleri: 
1947 yılında 7 000 000 lira olarak kabul edilen bu madde yekûnu 1948 yılı için 2 300 000 
lira fazlasiyle 9 300 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
A) 194(5 ve 1947 yıllarında ihale edilmiş olup sözleşmeleri gereğince 1948 yılına sira
yet edecek olan işler ve bunların yüzde yirmisi dâhilinde muhtemel tezayütleri kar
şılığı olarak 6 000 000 lira. 
I>) Bakanlıkça inşa edilmeleri ie.abeden ve bir programa bağlanmış olan büyük köprü-
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lerden henüz inşa sıraları gelmemiş olan ve hâlâ ahşap olarak geçit veren köprülerin 
idameleri için 400 000 lira. 
C) 5128 sayılı Kanuna göre girişilecek yeni yol taahhütleri için 2 000 000 lira öde
nek kabul edilmiştir. Bununla yukarda adı geçen kanunla sağlanan yetkiye dayana
rak icabında bono da verilmek suretiyle gelecek senelere sâri olmak üzere 1948 yılında 
takriben 15 000 000 luk yol işi ele alınacaktır. 
D) önemli köprülerin inşası için 1 000 000 lira ödenek konulmuştur. O fıkrasında 
yazılı yetkiye dayanarak 1948 yılında gelecek senelere sâri olmak üzere takriben 
5 000 000 liralık taahhüde girişilecektir. 
F) Devlet yolları programına dâhil olup henüz bakıma alınmamış olan yollarda mü
teferrik mahallerde geçidi güçleştiren kısımların yapımı ile bütçeleri zayıf olan illerde 
önemli görülen yolların yapımına yardım olmak üzere 1 400 000 lira ayrılmıştır. 
A, B, C, 1), ve F fıkralarında yazılı iş'erin tutarı 10 800 000 lira tutmaktadır. Bunun 
1 500 000 lirası 1525 sayılı Kanunla sağlanacak olan % 15 lerden karşılanacaktır. Bu 
sebeple bu madde için 9 300 000 lira teklif edilmiştir. 

3 Sürekli onarmalar: 
Geçen yıla nazaran 950 000 lira fazlasiyle 5 450 000 lira teklif edilmiştir. Bu yıl prog
ram gereğince 12 bin kilometre Devlet yolu bakım altına alınacaktır. Beher kilometre 
için ortalama 700 lira harcanması lâzımgeldiğine göre bakım işleri için 8 400 000 liraya 
ihtiyaç vardır. Bunun 2 950 000 lirası 1525 sayılı Kanunla sağlanacak olan % 15 lerden 
karşılanacaktır. 

4 Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderileceklerin yollukları: 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Taşıt giderleri: 
Nakil vasıta ve makineleri geçen yıla nazaran artmış bulunması dolayısiyle geçen yıl 
bütçesinde 121 694 lira olarak kabul edilen bu madde 28 306 lira ilâvesiyle 150 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 
Genel Müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

Su işleri: 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma: 

Bu bölümde 1947 bütçesiyle 14 000 lira ödenek alınmıştır. 1948 bütçesiyle 10 000 lira 
teklif edilmektedir, istikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma işlerine ait basın ve 
ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve giderleriyle bu 
işlerde kullanılacak işçi gündelikleirne ait olup büyük su işleri dışında yapılan işlerdeki 
kamulaştırma plânlarının ve muamelelerinin tekemmülü içindir. Geçen yıl bu bölüme ko
nan 14 000 lira tamamen sarf edilmediğinden bu yıl 4 000 lira nojtsaniyle 10 000 lira 
konmuştur. 

2 îşletme giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Keşif, denet, yönetim ve kabul işlemleri için gönderileceklerin yollukları: 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Meriç su işleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı 4373 sayılı Kanun gereğince yapılacak korunma 
giderleri: 
Bu bölümden 1947 bütçesiyle 26 000 lira ödenek alınmış ve yılı içinde harcanmadığın-
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dan aynen aktarma yapılmıştır. Yeni yıl için 26 000 lira teklif edilmektedir. Taşkın 
sulara ve su baskınlarına karşı korunmaya ait 4373 sayılı Kanun gereğince ve sınırları 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilen yüksek seviye gösteren umumi ve hususi akan suların 
akmasına engel olan mânilerin kamulaştırılarak kaldırılması, taşkınlar esnasında tesisle
rin ve halkın su âfetlerinden korunması için lüzumlu vesait ve malzemenin temini gibi 
işlere sarf edilmek üzere geçen yıl bütçesine konan 26 000 lira bu yıl da aynen ipka 
edilmiştir. 

6 Taşıt giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

7 Şamram kanalı yapma, onarma giderleriyle Van hududu dâhilinde bulunan bataklık ve 
suların ıslahı giderleri: 
Bu bölümden 1947 bütçesiyle 200 000 lira alınmıştır. Yeni yıl için 150 000 lira teklif 
edilmektedir. Van'ın 50 kilometre kadar cenubunda ve Hakkâri yolu üzerinde Mıcmgır 
membasından başlıyan Şamram kanalına kadar 15 kilometrelik kanal 1937 yılında 35 000 
lira harcıyarak esaslı tamire tâbi tutulmuş ve köprüleri yapılmıştır. 1938 yılında 50 000 
lira daha sarf edilerek bu ıslah ve tevsi işi 35 nci kilometreye kadar uzatılmıştır. 1945 
yılında 120 000 liralık bir ihale ile kanal Van içine kadar getirilmiştir. 1946 yılında 
100 000 lira daha harcanarak regülâtör ve akodük ve sel geçitleri gibi sınai imalâtı ya
pılmıştır. Bu suretle bu yıla kadar 305 000 lira harcanan bu kanala bu yıl da 150 000 
lira sarf edilerek bütün noksanları, pirizleri ve işletme binalariyle tam işletmeye açılır 
bir hale konulacak ve bakım işleri ele alınarak Van civarının 40 bin dekarlık bahçele
rinin esaslı bir surette sulanması sağlanmış olacaktır. Bu maksatla maddeye 150 000 
lira konmuştur. 

8 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri giderleri: 
3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılan su işleri giderleri için bu bölüme 
geçen yıla nazaran 30 722 lira fazlasiyle 11 700 000 lira konmuştur. Bununla taahhü
de bağlanmış olan işlerin yürütülmesi sağlanacaktır. 

9 Küçük su işleri ve her türlü giderleri: 
Bu bölümden 1947 bütçesiyle 1 000 000 lira alınmıştır. 1948 yılı için 1,5 milyon lira tek
lif edilmektedir. Yurdun her tarafında gün geçtikçe bu konu üzerinde büyük ihtiyaç
lar ve talepler kendini göstermektedir. Geçen yıl Burdur, Bursa, Konya, Kırşehir, Bit
lis, İsparta, Antalya, Ankara ve Balıkesir illeri dâhilinde mübrem ve âcil su tehlikelerini 
önleyici tedbirleri ve sulama işlerini bu bölümü açarak ele aldık ve bunların semereli 
sonuçlarını elde etmek üzereyiz. Bu yıl da yurdun diğer bölgelerinde bir çok âcil istekler 
karşısında bulunuyoruz. Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında ve gerek Bütçe Komis
yonunda ve Kamutay görüşmelerinde bu bölüm üzerinde türlü isteklerle karşılaştık. 
Ufak para ve emeklerle yurdumuzun mühim bir derdine cevap verecek olan bu bölüme 
daha önem vermek ıstırarında kalarak bu yıl bütçesine 500 000 lira fazlasiyle 1,5 mil
yon lira konulmuştur. 
Ankara lâğımları giderleri: 
Geçen yıl bu bölüme 2 000 000 lira konmuştur. Bu yıl yarım milyon lira noksaniyle 1,5 
milyon lira konmuştur. Şimdiye kadar Ankara lâğımları için 4 695 000 lira harcanmış
tır. Kanunen verilen tahsisat yetkisi 7 200 000 lira olduğundan elimizde 2,5 milyon tu
tarında bir tahsisatımız kalıyor. Bununla bu yıl Yenişehirin geri kalan kısmının lâğım 
şebekesinin tamamlanması işine başlıyacağız. Bu yıl 1,5 milyon liralık iş yapabileceğimizi 
tahmin ettiğimiz için bu bölüme geçen yıldan yarım milyon noksaniyle 1,5 milyon lira 
konulmuştur. 
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Ekonomi Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi 11)47 yılı Bütçesine nazaran 225 060 lira l'azlasiyk 
6 967 783 lira olarak tanzim edilmiştir. 

Bu fazlalığın sebepleri aşağıda bölümleri hizasında ar/edilmiştir. 

B. M. 

620 1 Memurlar aylığı : 
(leçen yılın aynıdır. .Ancak lüzum ve zarurete binaen (E) cetvelinden 100 lira aylıklı 
İstanbul Bölge Müdürlüğü ile 80 lira aylıklı Sanayi İşleri Genel Müdürlüğü yardımcısı, 
6 aded 60 lira aylıklı sanayi kontrolörü ve iller kadrosundan 25 lira aylıklı bir memur 
çıkarılmış ve bunların ödenek tutarlarına karşılık olmak üzere 8 aded 50 lira aylıklı 
sanayi kontrolörü, 2 aded 50 lira aylıklı raportör ve 60 lira aylıklı ressam fiilî kadrodan 
(L) cetveline alınmıştır. 

2 Açık aylığı : 
Halen Bakanlık emrinde bulunan 25 lira aylıklı bir memurun '/., hesabiyle bir yıllık 
açık aylığı olarak 600 lira konmuştur. 

621 1 Hizmetliler ücreti : 
1947 yılı bütçesinin (E) cetveline dâhil kadrolardaki hizmetlilerin daimî surette çalıştı
rılmalarına ihtiyaç görülmüş olduğundan bu kadroların 1948 yılı bütçesinde (D) cetveline 
alınmasından ve (D) cetvelindeki kadrolara da birer miktar zam yapılmış olmasından 
geçen yıla nazaran 53 000 lira fazlasiyle 273 000 lira teklif olunmuştur. 

2 Geçici hizmetliler ücreti : 
Birinci maddede izah edildiği üzere (J)) cetveline alman geçici hizmetliler kadrosunun 
ücretleri tutarı olan 20 000 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanunla Bakanlık Müsteşarları için temsil ödeneği ayda 175 lira olarak kabul 
edilmiş olduğundan geçen yıldan 600 lira fazlasiyle 2 100 lira teklif olunmuştur. 

624 Yakacak zammı : 
Erzurum Valiliği emrinde irtibat memurluğu ihdas edilmiş olduğundan 6 aylık yakacak 
zammı karşılığı 90 lira konmuştur. 

4464, 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği : 
Memurlar ve hizmetliler kadroları karşılığı % 5 emekli keseneği olarak geçen yıla naza-

' ran 2 681 lira fazlasiyle 87 977 lira teklif olunmuştur. 

625 1 Merkez kırtasiye : 
Kırtasiye fiyatlarının artmış olmasından ihtiyacın temini maksadiyle geçen yıla nazaran 
4 000 lira fazlasiyle 10 000 lira konmuştur. 

626 1 tiler kırtasiye : 
Kırtasiye fiyatlarının yükselmesinden 3 513 lira teklif edilmiştir. Geçen yıldan 1 013 lira 
fazladır. 

628 1 Posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıldan 15 078 lira fazlasiyle 37 000 liradır. Bu fazlalık % 50 üzerinden ödenmekte 
olan posta ve telgraf ücretlerinin 5008, 5009 sayılı kanunlarla tam tarifeye göre ve peşin 
olarak ödenmesi kabul edilmiş bulunduğundan ve aynı zamanda bugüne kadar yapılan sar-
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fiyata nazaran kalan ödeneğin sene sonuna kadar kâfi gelmiyeeeği ve aktarma yapılma
sına lüzum hâsıl olacağı anlaşıldığından ileri gelmiştir. 

629 Kira karşılığı: 
Bazı illerde ihdas olunan maden irtibat memurluklarının bir kısmı için bina kiralanmasına 
ihtiyaç hâsıl olduğundan 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Su ürünleri giderleri: 
Balıkçılık mevzuu içinde incelemelerine lüzum görülen bir çok problemlerin gerektirdiği 
özel giderleri karşılamak maksadiyle yeniden açılan bu bölüme 50 000 lira konmuştur. 

636 2 Hükümet adına kongre ve konferanslara katılma giderleri Başbakanlık Bütçesinde top
lanacağından bu maddeye geçen yıl konulan 1 lira bütçenin sonuna eklenmiştir. 

645 % 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik işleri Etüd İdaresine Hazine yardımı olarak geçen 
yıla nazaran 116 000 lira fazlasiyle 566 000 lira teklif olunmuştur. Bu paranın 367 123 
lirası personel giderlerine, 13 000 lirası çeşitli idare masraflarına ve 185 877 lirası da 
1948 yılı iş programiyle yapılması düşünülen çeşitli etüd ve proje işlerine sarf edilecektir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1948 yılı bütçe teklifi 47 841 377 lira tesbit edilmiştir. Bundan 25 000 lirası Hükümet adına 
kongre ve konferanslara katılma giderleri olarak Başbakanlık Bütçesine ve satın alınacak taşıtlar 
karşılığı olarak 25 000 lira Maliye Bütçesine aktarılmak üzere konmuş olup bu iki kalem tutarı 
olan 50 000 lira düşüldükten sonra kalan 47 791 377 liranın hizmetlilere göre tevzi şekli ait olduğu 
bölümlerde gösterilmiştir. 

B. M. 

646 

647 

Bakan ödeneği: 
Geçen yılın aynıdır. 

Aylıklar : 
1 Memurlar aylığı: 

15 779 400 mevcut kanunlara nazaran 
15 767 745 1947 bütçesindeki ödenek 

kodra tutarı 

11 655 Kadroya nazaran ödenek noksanı 
225 300 Genel bütçeye alınacak Amasya, Urfa, Bitlis, Burdur ve Maraş Hastaneleri 

kadroları için 
600 000 4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte bulunan üst derece aylıkları kar

şılığı 
43 800 1947 Bütçesi geçici hizmetliler bölümünde bulunan Sıtma Su Mühendisleri

nin daimî kadroya alnım ası için sözü edilen bölümden aktarma 

880 755 îşbu sebepler dolayısiyle geçen yıla göre 880 755 fazla teklif edilmiştir. 
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Açık aylığı : 
4988 sayılı Kanunla aylıklar artırılmış olması dolayısiyle geçen yıl ödeneği kâfi gelmemiş 
ve aktarma yapılması zarureti hâsıl olmuştur, ihtiyacı karşılamak üzere 15 000 lira zam 
teklif edilmiştir. 

Ücretler : ' 
Ek görev tazminatı : 
Mevcut kadrolara göre ödenek noksanı olarak 10 296 ve Genel Bütçeye alınan 5 hastane 
baştabipleri için 10 800 lira olmak üzere 21 096 lira fazla teklif edilmesi zaruri görül
müştür. 
Hizmetliler ücreti : 

122 432 Ödenek noksanı 
247 320 Genel bütçeye alınacak beş hastane hizmetlileri için 
560 024 Şoför, makinist, kaloriferci, elektrikçi, aşçı, bahçıvan, eczacı kalfası ve labo

rant gibi bir kısım sanat erbabı aylıklarının azlığı sebebiyle çekilmekte ol
duklarından ehilleri istihdam edilmek üzere bu kabillere ve ücretleri az olan
ların aylıklarına birer miktar zam edilmesi zaruri görülmüş 

929 776 ve bu suretle 929 776 lira fazla teklif olunmuştur. 

Köy sağlık memurları : 
5129 sayılı Kanunla köy sağlık memurlarının aylık ücretleri 20 liradan 100 liraya çıka
rılmış olduğundan bu icapla 676 070 lira zanınıedilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
647 nci bölümün 1 nci memurlar aylığı maddesinde gösterildiği üzere sıtma, su mühen
disleri maaşa geçirilmiş olduğundan bunların kadroları için 43 800 lira tenzil edilerek 
sözü edilen bölüme götürülmüş ise de tabiplerin mebde maaşları 35 lira ve Frengi, Tra
hom Savaş kurullarında (150) lira ücretle kursa talip tabip bulunmaması hasebiyle üc
retleri (300) liraya çıkarılmış ve kurs görecek trahomlu hasta ilâçlayıcılar sayıları indi
rilerek (60) lira olan ücretlerinin 100 liraya çıkarılması zarureti ile artırılmıştır. 

Temsil ödeneği : 
5027 sayılı kanunla Bakanlık Müsteşarının temsil ödeneği 175 liraya çıkarılmış olduğun
dan geçen yıl 125 lira üzerinden konmuş olduğu için kanun hükmü yerine getirilmek 
üzere (600) lira artırılmıştır. 

Geçici tazminat : 
Geçen yılın aynıdır. 

4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar : 
Çocuk zammı 
Geçen yılın aynıdır. 
Yakacak zammı : 
Geçen yılın aynıdır. 
Doğum yardımı : 
1947 yılındaki ödenek yetmediğinden bu miktar fazla teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuş
tur. 
Ölüm yardımı : 
1947 yılındaki ödenek yetmediğinden bu miktar fazla teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuş
tur. 
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653 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı : 
Memurlar aylığı ve çeşitli hizmetliler ücreti tutarının % 5 ine iblâğ edilmek üzere 
307 500 lira fazla teklif edilmiştir. 

654 Sağlık memurları ve sağlık koruyucuları hayvan yemi karşılığı 
Geçen yılın aynıdır. 

655 Merkez büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Döşeme ve demirbaş : 

Geçen yılın aynıdır. 
S Aydınlatma : 

Geçen yılın aynıdır. 
4 Isıtma : 

Geçen yılın aynıdır. 
5 Öteberi giderleri : 

Geçen yılın aynıdır. 

656 îller büro giderleri : 
1 Kırtasiye : 

Geçen yû bütçesiyle alman ödenek kâfi gelmediğinden ihtiyacı karşılamak üzere artırıl
mıştır. 

2 Döşeme ve demirbaş 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Aydınlatma : 
Geçen yılın aynıdır. 

4 Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 öteberi giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

657 Basılı kâğıt ve defterler : 
İhtiyacı karşılamak maksadiyle bu miktar teklif edilmiştir. 

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

5008 ve 5009 sayılı kanunlar gereğince ücretler peşin ve tam olarak ödenmekte olmasma 
ve geçen yıl pek itinalı bir tasarruf ile lıareket edilmiş olmasına rağmen çok müşkülât çe
kilmiş olduğundan bu miktar fazla teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

659 Kira karşılığı : 
Geçen yılın aynıdır. 

660 Taşıt giderleri : 
1 Bakanlık otomobili : 

Geçen yılın ödeneği kâfi gelmediğinden bu zaruretle fazla teklif edilmiştir. 
2 Başka taşıtlar : 

Geçen yılın aynıdır. 
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661 Yolluklar : 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Geçici görev yolluğu : 

Geçen yılın aynıdır. " 
3 Müfettişler yolluğu : 

Geçen yılın aynıdır. 
4 Yabancı memleketler yolluğu : 

Geçen yılın aynıdır. 

662 Giyecekler : 
Odacıların müddeti dolmuş bulunan kaputlarının yenilenmesi zaruri bulunduğundan bu 
maksatla 5 000 lira fazla konmuştur. 

663 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları : 
Geçen yılın aynıdır. 

664 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş: 
1- Genel giderler : 

1947 yılı ödeneği yetmemiş ve aktarma suretiyle temin edilen 400 000 lira ödenek de kâfi 
gelmemiş olduğundan savaşın icabettirdiği birçok ihtiyaçları karşılıyabilmek maksadiyle 
fazla teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

665 Trahomla savaş : 
1 Genel giderler : 

Geçen yıl ödeneği yetmemiş olduğundan ihtiyacı karşılamak maksadiyle 23 700 lira fala 
teklif edilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

666 Zührevi hastalıklarla savaş : 
1 Genel giderler : 

İlâç ve malzeme fiyatlarının artmış olması dolayısiyle geçen yıl ödeneği yetmediğinden 
46 000 lira artırılması arureti hâsıl olmuştur. 

2 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Taşıtlar : 
Mevcut iki kamyonun işletme ve tamir masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

667 Sıtma ile savaş : 
1 Genel giderler : 

Geçen yılın aynıdır. 
2 Geçici görev yolluğu : 

Geçen yılın aynıdır. 
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3 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları : 
1 Devlet hastaneleri : 

Devlet hastanelerinin 6670 yatak ve 3330 personeli ile birlikte hasta başına günde 215 kuruş 
hesabiyle genel giderleriyle Kastamonu 'da açılacak 100 yataklı Verem Pavyonu ve genel 
bütçeye alınacak olan Amasya, Urfa, Bi tlis, Burdur ve Maraş hastanelerinin ve hemşire 
okullarının genel giderleri ihtiyacını karşılamak maksadiyle 939 750 lira fazla teklif edil
mesi zaruri görülmüştür. 

2 Muayene ve tedavi evleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Verem savaşı ve dispanserleri : 
Veremli hastaların biraz daha fazla bakımını temin maksadiyle bu miktar artırılması za
ruri görülmüştür. 

4 Kuduz tedavi kurumları : 
istanbul Kuduz Kurumunun yatak adedi 25 den 50 ye çıkarılmış olduğundan genel gi
derlerini karşılamak için 15 000 lira zam edilmiştir. 

5 Sağlık merkezleri : 
Geçen yılın aynıdır. 

6 Doğum ve çocuk bakım evleri : ' 
Geçen yıl ödeneği yetmediğinden 50 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

7 Taşıtlar : 
Sağlık merkezleri taşıtlarının senelik giderlerini karşılamak için 5 000 lira fazla teklif 
edilmiştir. 

Okullar, kurumlar, yurtlar : 
1 Tıp öğrenci Yurdu : 

Geçen yıl ödeneği yurdun 1 000 kişilik öğrenci kadrosu ve 135 personeli ile birlikte 226 
kuruştan bir senelik ihtiyacına yetmediğinden 200 000 lira artırılmak zarureti hâsıl 
olmuştur. 

2 Sağır, Dilsiz ve Körler Kurumu : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Sağlık Memurları Okulları : 
Bu sene Ankara Sağlık Memurları Okulu kadrosu genişletileceğinden bunların tesis karşı
lığı ve Sivas'takiyle birlikte mevcut kadronun senelik ihtiyacı için geçen yıl bütçe
sindeki ödenek yetmediğinden 100 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

4 Tekâmül öğretimi : 
Geçen yılın aynıdır. 

5 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

6 Köy enstitülerindeki Sağlık memurları yetiştirme ve teçhiz giderleri : 
Köy enstitülerindeki Sağlık memurlarına verilmekte olan cihazlandırma bedeli 5129 sayılı 
Kanunla kaldırılmış ve bunlara 100 lira aylık ücret verilmesi esası kabul edilmiş olduğun
dan cihazlandırma bedeli olarak konmuş olan 56 300 lira bütçeden çıkarılmıştır. Ancak 
4459 sayılı Kanunun hükmü yürürlükte olan 11 nci maddesi gereğince bunlara bir defaya 
mahsus olmak üzere 60 lira vazifelerini görmeleri için lüzumlu aletlerle kitap ve sair sıhhi 
teçhizatın aynen ve demirbaş olarak verilmesi gerekmekte olduğundan bu maksadı teminen 
36 000 lira teklif edilmiştir. 
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7 Yatılı Ebe Yurdu : 
Geçen yılın aynıdır. ' 

670 Kimsesiz ve metruk çocuklar genel giderleri: 
Bu dâvanın tahakkukunu sağlıyabilmek maksadiyle hazırlanmış olan kanun tasarısı gere
ğince yapılacak teşkilâtın, tesislerin ve harcamaların gerektirdiği bütün giderlerini kar
şılamak üzere bu bölüm açılmış ve 750 000 lira teklif edilmiştir. 

671 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurulu ve Okulu : 
1 Merkez Hıfzıssıhha Okulu genel giderleri : 

Aşı ve serom stokları vücude getirilmesi ve geçen yıl yapılamıyan bir çok işlerin tamam
lanması için bu miktar fazla teklif edilmiştir. 

2 Taşıtlar : 
Geçen yılın aynıdır. 

3 Hıfzıssıhha Okulu genel giderleri: ;\ 
Geçen yıl bu ödenek Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi ödeneği içinde idi. Bu yıl bu
nun ayrılması uygun görülmüş olduğundan oradan düşülerek bu madde açılmıştır. 

672 tskân işleri : 
5098 sayılı Kanunla serbest bir durum iktisap etmiş olan menkul eşhasın bu kanunun 
geçici madde 1 ve 2 nci bentleri gereğince eski yerlerine şevkleri ve bu müddet içinde 
iaşeleri ve bunlardan yasak bölge halkından olup da muhtaç bir durumda bulundukları 
anlaşılanların yerleştirilebilmeleri hususundaki hükümler icabı ve Bakanlar Kurulu kararı 
gereğince hariçten yurda getirilecek mültecilerin masraflarını ve iltica edeceklerden bir 
kısmının muhacir olarak yerleştirilmeleri temin edilmek üzere geçen yıla nazaran 200 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

673 Onarma giderleri : 
Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurulları, okullar ve yurtlardan zaruret görülen
lerin onarılması için geçen yıla nazaran 33 000 lira fazla teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

674 Millî Türk Tıp Kongresi : 
İki yılda bir toplanması gerekmekte olup bu yıl toplanması kararlaştırılmış olduğundan 
bütün masraflarını karşılamak maksadiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

675 Milletlerarası Pataloji Kompare Kongresi : 
Kongrenin dış memleketlerdeki müteşebbisleri arasında yapılan anlaşma gereğince kongre
nin 1948 yılında memleketimizde toplanması kararlaştırılmış bulunduğundan bütün gi
derlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

676 Yayın işleri : 
1 Satınalma ve abone karşılığı : 

Yayın işleri maddesinin ikiye bölünmesi uygun görülmüş, bu maksatla bu iki madde açıl
mıştır. Geçen yıl ödeneği aynen, teklif edilmiştir. 

2 Başka her çeşit giderler : 
3 Sağlık müzeleri : 

İzmir ve İstanbul müzelerine ilâveten bu yıl Ankara Gençlik Parkında da Sağlık Müzesi 
açılmış bulunduğundan bunun ve yeniden kurulacak bir seyyar sağlık müzesinin tesis be
delini karşılamak üzere 20 000 lira fazla teklif edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

677 Özel idare bütçelerini inceliyeceklerin ücreti : 
Geçen yılın aynıdır. 
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678 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti : 
Kanuni yetkiye dayanılarak üyelerin huzur ücreti artırılmış olduğundan bunları karşılamak 
için 4 000 lira artırılmıştır. 

679 Kodeks Komisyonu Üyeleri huzur ücreti: 
İkinci cihan harbi esnasında formülleri bulunup sonradan açıklanmış bir çok hayatî 
ehemmiyeti haiz müstahzaratın Türk Kodeksine ithali lâzım gelip gelmediğinin ola
ğanüstü bir toplantı yapılarak tetkiki için kurulacak komisyona iştirak edeceklere ka 
nunlar gereğince yapılacak ödemeler için bu bölüm açılmış ve 5 000 lira teklif edilmiş
tir. 

680 Gıda maddeleri nizamnamesini hazrrhyacak komisyona iştirak edeceklerin huzur ücreti: 
Gıda maddeleri halitalarının tahlil ve kontrolü işinin bir nizama bağlanması zaruri 
görüldüğünden bu nizamnameyi hazır lıyacak komisyona iştirak edecek üyelere kanun
lar gereğince yapılan ödemeler için bu bölüm açılmış 5 000 lira konmuştur. 

681 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin aylıkları tutarı öğrenci ödeneğinden 
az olanlara 4489 sayılı Kanun gereğince verilecek fark ile başka giderler: 
Geçen yılın aynıdır. 

682 Yabancı uzmanlar: 
1 Ücretler: 

Geçen yıla nazaran 1 704 lira fazladır. Bunun 504 lirası kadroya nazaran ödenek noksa
nı ve 1 200 lirası da iyi bir mütehassıs olan Ankara Numune Hastanesi şef makinist 
ve aletler uzmanının aylık ücretinin artırılması için teklif edilmiştir. 

2 Yolluk ve başka giderler: 
Geçen yılın aynıdır. 

683 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı: 
Geçen yılın aynıdır. 

684 Temsil giderleri: 
Geçen yılın aynıdır. 

,685 Geçen yıl borçları: 
Geçen yılın aynıdır. 

686 Eski yıllar boçları: 
1 1943 - 1946 yılları borçları: 

Geçen yılın aynıdır. 
2 1928 - 1942 yılları borçları: 

(iecen yılın aynıdır. 

687 özel kurumlara ve derneklere kişilere yardım: 
Geçen yılm aynıdır. 

688 Çok çocuklu analara yardım: 
Geçen yılın aynıdır. 

689 Sağlık memurları ve sağlık koruyucularının hayvan avansı: 
Geçen yılm aynıdır. 

690 1437 sayılı Kanuna göre verilecek avans: 
Geçen yılın aynıdır. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı dâhil) 1948 yılı büt
çesi, 1947 yılı bütçesine nazaran (698 902) lira fazlasiyle 19 554 212 liradır. 

A) Bütçenin 5 659 288 lirası Bakanlığın gümrük kısmına ve (13 894 979) lirası da Gümrük 
Muhafaza Genel Komutanlığına aittir. , , « 

B) (698 902) lira fazlalığın, (114 261) lirası Bakanlığın Gümrük kısmına ve (584 641) li
rası ise Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına aittir. 

Bakanlık 

B. M. ' 

Bakan ödeneği: 
1947 yılı gibidir. 

1 Memurlar aylığı: 
1947 yılı gibidir. 

2 Açık aylığı: 
1947 yılı gibidir. 

Hizmetliler ücreti: 
Kadroya göre 1947 yılı bütçesinde noksan bulunan ödeneğin ikmali için 1 750 lira ko
nulmuştur. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
9 431 lira fazlalık; 1947 yılı bütçesinin tanziminde öğretmen ders ücretleri ayda 75 li
ra hesabı ile tesbit edilmiş iken 4988 sayılı Kanunla en aşağı aylık tutarının 150 liraya 
çıkarılmış olmasındandır, 

Temsil ödeneği: 
600 lira fazlalık; 5027 sayılı Kanunla müteşarlıklar için 175 lira temsil ödeneği kabul 
edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Geçici tazminat: 
Geçen yılın aynıdır. 

1 Çocuk zammı: r : 

1947 yılı gibidir. 
2 Yakacak zammı: 

1947 yılı gibidir. 
3 Doğum yardımı: 

1947 yılı gibidir. 
4 ölüm yardımı: 

1947 yılı gibidir. 

4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

1 Kırtasiye 
2 500 lira fazlalık; malzeme fiyat farkındadır. 
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2 Döşeme ve demirbaş: 
1947 yılı gibidir. 

3 Aydınlatma: 
1947 yılı gibidir. 

4 Isıtma: 
1947 yılı gibidir. 

5 Öteberi giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

1 Kırtasiye: 
16 000 lira fazlalık; malzeme fiyat farkındadır. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
1947 yılı gibidir. 

3 Aydınlatma: 
1947 yılı gibidir. 

4 Isıtma: 
1947 yılı gibidir. 

5 Öteberi giderleri: 
1947 yılı gibidir. 
Basılı kağıt ve defterler: 
>ll 000 lira fazlalık; malzeme fiyatlarının artmış olması, baskı ücretlerinin yüksekliği 
karşısında bu yıl yapılması gereken baskı işlerinin başarılabilmesini sağlamak için ek
lenmesine lüzum hâsıl olmasındandır. 

1 Posta ve telgraf ücretleri: 
1947 yılı gibidir. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

kira karşılığı: 
8 000 lira fazlalık; 1947 yılında kiralara yapılan kanuni zammın 12 aya iblâğından ileri 
gelmiştir. 

1 Bakanlık otomobili: 
1947 yılı gibidir. 

2 Başka taşıtlar: 
1947 yılı gibidir. 

1 Sürekli görev yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
1947 yılı gibidir, 

3 Müfettişler yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 

4 Yabancı memleketler yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 

Giyecekler: 
27 480 lira fazlalık; 1945 yılında 306 kolcuya verilen ve miadı dolmuş olması dolayı-
siyle yenilenmesi zaruri bulunan kaputların kumaş ve dikim masraflarını karşılıyabil-
mek için ilâvesine lüzum hâsıl olmasındandır. 
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4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluklar: 
J947 yılı gibidir. 

Taşıma giderleri. 
1947 yılı gibidir. 

1 Kimyahaneler gideri, makine, aletler ve gereç satmalma ve onarma karşılığı ve giderle
ri, dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri: 
1947 yılı gibidir. 

2 Gümrük Kanununun 9 ncu maddesi gereğince satınalmacak eşya karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

3 Satınalmacak örnekler karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

4 Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, yiyecek bakım ve koruma giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

5 Kaçak eşya satış giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

6 Para gönderme giderleri: 
11 5ÜÜ lira fazlalık; gümrük gelirlerinin artması dolayısiyle yapılan nakdî müraselâtm 
çoğalmasından ötürü daha fazla aciyo veya posta havale ücreti ödenilmesi gerektiğinden 
bıı tertibe ödenek eklenmesi zaruretinden doğmuştur. 

Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı: 
1947 yılı gibidir. 

1 Geri verilecek paralar: 
1947 yılı gibidir. 

2 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler: 
1947 yılı gibidir. 

3 2550 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek tazminat: 
1947 yılı gibidir. 

Yapı ve onarma işleri: 
1947 yılı gibidir. 

Tartı aletleri alım ve onarma giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

1 Satmalma ve abone karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

2 Başka her çeşit giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettişlerin yolluk ve ödenekleri: 
1947 yılı gibidir. 

Temsil giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

1 Öğrenci yevmiyeleri: 
1947 yılı gibidir. 

2 Öğrenci yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 
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3 Genel giderler: 
1947 yılı gibidir. 
Geçen yıl borçlan: 
1947 yılı gibidir. 

1 1943 - 1946 yılları borçları: 
1947 yılı gibidir. 

2 1928 - 1942 yılları borçları: 
1947 yılı gibidir. 

10 Gümrük ve Tekel Bakanlığı: 
1947 yılı gibidir. 

11 Gümrük ve Tekel Bakanlığı: 
1947 yılı gibidir. 

""" GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI 
9 Subay ve memurlar aylığı: 

43 309 lira fazladır. Bu fazlalık 
Lira 

37 312 1947 yılı kadro eksiği olup ikmalen -konulmuştur. 
10 300 30 . VIII . 1948 de terfi edecek subayların terfi farkı. 
3 800 1 . I . 1948 de terfi edecek gedikli erbaşlara aittir. 

41 897 Onbaşılıktan çavuşluğa terfi edeceklerin aylık farkları karşılığıdır. 

93 309 liradır. 

2 Açık aylığı: 
1947 yılı gibidir. 

Hizmetliler ücreti: 
1947 yılı gibidir. 

Geçici hizmetliler ücreti: 
1947 yılı bütçesinin tanziminde öğretmen ders ücretleri saat hesabı ile tesbit edilmiş 
iken 4988 sayılı Kanunla en aşağı aylık tutarının 150 liraya çıkarılmış olmasından 3 500 
lira eklenmiştir. 

Temsil ödeneği: 
300 lira fazlalık 5027 sayılı Kanunla komutan için kabul edilen ödenek farkıdır. 

Geçici tazminat: 
7 000 lira fazladır. Harp Okuluna getirilen subay kadrolarının merkeze alınmasından 
ileri gelmiştir. 

1 Çocuk zammı: 
1947 yılı gibidir, 
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2 Yakacak zammı: 
1947 yılı gibidir. 

3 Doğum yardımı: 
1947 yılı gibidir. 

4 Ölüm yardımı: 
1947 yılı gibidir. 

4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli keseneği karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

3779 sayılı Kanun gereğince erbaşlara verilecek para mükâfatı-
Tertibinde adı geçen kanunun 11 nei maddesi gereğinee 50 yaşmı ikmal eden bir gedikli 
erbaşın ikramiyesini karşılamak için 200 lira fazla ödenek konulmuştur. 

1615 sayılı Kanun gereğinee verilecek yemeklik karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

3944 sayılı Kanun gereğince verilecek hayvan yemi karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

1 Kırtasiye: 
Malzeme fiyatlarının artmış olması dolayısiyle 1 500 lira fazla ödenek konulması zaruri 
görülmüştür. 

2 Döşeme ve demirbaş: 
1947 yılı gibidir. 

3 Öteberi giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Baskı ve malzeme fiyat la rınııı artmış olması dolayısiyle )> 500 lira fazla ödenek konul
muştur. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

Kira karşılığı: 
1947 yılında kabul edilen 5020 sayılı Kanun gereğince kiralara yapılalı zammın karşılığı 
için 25 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

1 Sürekli görev yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 

2 Geçici görev yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 

3 Müfettişler yolluğu: 
1947 yılı gibidir. 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
1947 yılı gibidir. 

Subay, gedikli ve erlerin yapılacak tedavi giderleri ve yollukları: 
Subay, erbaş ve erlerin yurt iç ve dışındaki hastanelerde iyileştirme, İıava değiştirme için 
başka yerlere gideceklerin yollukları şimdiye kadar taşıma tertibinden veri ini ekte idi, 
Millî Savunma Bakanlığına kıyasın Komutanlık bütçesinde de bu gider ;çin tertip aeıln.as^ 
uygun görülmüş ve bu tert'be 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
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1 Tayınat: 
1947 yılı gibidir. 

2 Yem: 
6 000 lira eksiktir. 

3 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma: 
Er kadrosunun artmış olması dolayısiyle 25 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

1 Giyecekler: 
Bütçeye bağlı (L) cetveline ithal edilen 28 muamele memuru yerine bu cetvelden çıkarıla
rak fiilî kadroya alınan 28 muhafaza memurunun giyeceğini karşılamak ve er kadrosu
nun artmış bulunması dolayısiyle erlerir. giyecekleri için 51 600 lira eklenmiştir. 

2 Teçhizat: 
(İiyecek tertibinde izah edildiği gibi 8 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Harb gereçleri ve teçhizat giderleri: 
77 000 lira eksiktir. 

Ecza ve sağlık gereçleri giderleri: 
5 000 lira fazladır. 1947 yılı başında O f a'dan kaldırılan süvari tümeni hastanesinin 
Komutanlığa devredilmiş bulunması hasebiyle bu hastanenin zaruri masraflarını karşı 
lamak için konulmuştur. 

Veteriner ecza ve gereçleri giderleri: 
400 lira eksiktir. 

Hayvan satmalımı ve tazmini: 
5 000 lira eksiktir. 

Taşıma giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

1 Satmalma karşılığı: 
Yeniden hizmete alınacak 47 kara ve 20 deniz vasıtası ile makinemubayaası için bu ter
tibe 227 957 lira fazla ödenek konulmuştur. 

2 İşletme ve onarma giderleri ve kira karşılığı: 
1947 yılı yarısında vazifeye girmiş olan 55 kara vasıtasiyle bu yıl yeniden hizmete alınacak 

. olan deniz vasıtaları ye 47 kara vasıtası işletme ve onarmalarına karşılık 208 175 lira fazla 
ödenek konulması, zarureti hâsıl olmuştur. 

Haber alma giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

Yapı ve onarma giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

Vazife esnasında ölen subay ve memur ve hizmetlilerin teçhiz ve tekfin ve kabir yaptır
ma giderleri: 
940 lira fazladır. 1947 yılı bütçesine konulan ödenek beş ay içinde tükenmiştir. 

Mahkeme genel giderleri; 
1947 yılı gibidir, 
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Sigorta ve analık primi karşılığı: 
1947 yılı gibidir. 

Kurs öğrenci yevmiyeleri: 
1947 yılı gibidir. 
Kurs öğrenci yolluğu: 
1948 yılında kursa Van ve Kars gibi uzak yerlerden getirilecek muhafaza memurlarının 
yolluklarına karşılık 2 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 
Kurs genel giderleri: 
1947 yılı gibidir. 

Geçen yıl borçları: 
1947 yılı gibidir. 

Eski yıllar borçları: 
1947 yılı gibidir. 

TARIM BAKANLIĞI 

Tarım Bakanlığı 1948 yılı bütçesi 1947 yılı bütçesi genel toplamına nazaran (5 542 498) lira faz
lalığı ihtiva etmekte olup bunun sureti tevzii mucip sebepleriyle birlikte aşağıda açıklanmıştır. 

B. M. 

746 Bakan ödeneği : 
1947 yılı ödeneğinin aynı olup 5 320 lira teklif edilmiştir. 

747 1 Memurlar aylığı: 
3656,3771, 4486,4644, 4651, 4713, ve 4784 sayılı kanunlar gereğince Bakanlığın aylıklı 
memur adedi 4430 olup tutarı 14 789 400 lira, bunun 1281 adedi 4 619 400 lira 1947 yılın
da olduğu gibi, (L) cetvelinde mevkuf bulunduğundan, fiilî kadro 3149 adedten ibarettir. 
İşbu fiili kadro tutarı 10 170 000 lira olup bir üst derece farkının % 50 olan 766 500 lira 
ilâvesiyle 10 936 500 liraya baliğ bulunmaktadır. 
1947 yılı Ödeneği 10 936 500 liraya nazaran 453 310 lira noksan konulmuş bulunduğun
dan 1948 yılında bu miktar ikmalen teklife ilâve edilmiştir. Kezalik fiilî kadroda boş 
yer bulunmamak sebebiyle kadro dâhiline alınamıyan ve istihkakları 2919 sayılı Kanun 
gereğince aylık bölümünden ücret olarak verilmek suretiyle stajiycr unvaniyle vazifelen
dirilen, Bakanlığa bağlı çeşitli okul mezunlarının (1947 Ağustos ayı sonuna kadar 661 
kişi hizmete girmiştir.) istihkaklarını 1948 yılında aylık bölümün tasarrufatiyle sağla
mak imkânı görülemediğinden İm ihtiyacı karşılamak üzere ayrıca bu bölüme 1 363 164 
lira ödenek konulmuş bulunmaktadır. 
Böylece, bu bölümün fazlası 453 310 -* 1 363 164 = 1 816 474 liraya baliğ bulunmuştur. 

2 Açık aylığı : 
1947 ödeneğinin aynı olup 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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748 1 Hizmetliler ücreti : 
Bakanlığın D cetveli hizmetliler kadrosu adedi, 1947 yılında, 2839 ve tutarı 3 005 220 
lira iken geçen yıl ödeneği 13 551 lira noksaniyle konulmuş bulunduğundan 1948 tekli
finde bu miktar ikmalen ilâve edilmiştir. 
Kezalik 1948 yılında mevcut toprak tevzi komisyonu adedi 16 ya çıkarılacağından yeni
den teşkil olunacak yedi komisyonun hizmetli kadrosunu teşkil eden 46 adediyle 3 hiz
metlinin ücretinde yapılan artıştan mütevellit ücret tutarı olarak bu bölüme 65 224 lira 
ve yine 1948 senesinde Veteriner Genel Müdürlüğü teşkilâtı için ilâvesi zaruri görülen 
67 adediyle bir kısım hizmetlinin ücretinde yapılan değişikliğin tutarı olarak 115 440 lira 
ilâve edilmiş ve Neşriyat Müdürlüğü kadrosundan indirilen bir aded 4 440 lira tutarın
daki kadroya mukabil Levazım ve Saymanlık Müdürlüğü emrindeki 2 hizmetlinin ücret 
artılışının mukabili olarak 840 lira eklenmiştir. 

Böylece 1948 yılı hizmetlileri kadrosu adedi 

2839 
1 

2838 
46 

4- 67 

2951 e yükselmiş ve tutarı da 
3 182 284 lira olmuş ve bölümün geçen yıla nazaran fazlalıkları tutarı : 

13 551 
65 224 , 

115 440 
840 

194 505 
4 440 Tasarruf 

190 615 liraya baliğ 
bulunmuştur. 

748 2 Ek görev tazminatı : 
4644 sayılı kanuna bağlı kadrosuna göre 150 aded himet yeri için verilmekte olan bu taz
minat 1947 yılının aynı olarak 129 116 lira teklif edilmiştir. 

749 Geçici hizmetliler ücreti : 
(E) ectveline dâhil bulunan bu tertipten 1947 yılında Bakanlar Kurulundan 28 (34) 
aded hizmetli kadrosu alınmış ve 1948 yılı için yeniden kadro alınmak üzere 17 640 li
ra ilâvesiyle 117 540 lira olarak teklif edilmiştir. 

760 Askerlik dersi öğretmenleri ücretinde de bir artış bulunmadığından 1947 ödeneğinin aynı 
olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Temtil ödeneği : 
1948 yılında ödenecek tutarı karşılamak üzere 600 lira fazlasiyle 2 100 lira teklif edilmiştir. 
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Geçici tazminat : 
3656 sayılı Kanun gereğince Ankara'da görevli bulunanlara verilmekte olan mesken tazmi
natı 571 aded olan fiilî kadronun merkez ve Ankara İli teşkilâtı mensuplarına ilâveten 
Bakanlık Kuruluş Kanununun 18 nei maddesine göre Ankara'da istihdam edilen aylık
lılarla stajiyer olarak xYnkara'da hizmet verilenlere ödenmekte bulunduğundan, 1947 öde
neğine nazaran, bu bölüme 17 530 lira 1'azlasiyle, teklifte bulunulmuştur. 

1 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince aylıklılara kanunen muayyen olan cağdaki çocuklarının her 
biri için 10 lira hesabiyle verilmekte olan hu zamlar daimî bir artış göstermektedir. 1947 
yılı ödeneği kifayet etmediğinden aktarma suretiyle munzam ödenek temin olunmuştur. 1 
Eylül 1947 sonu itibariyle 3131 aded çocuk için 366 000 lira ödenek tevzi edilmiş bulun
duğundan 1948 yılı için bu bölüme 74 400 lira faz!asiyle teklifte bulunulmuştur. 

2 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince aylıklılara ödenmekle olan bu zam, zamma tâbi yerlere ya
pılan tâyinlerin artmış olması sebebiyle 1947 ödeneği kifayet etmediğinden aktarma ile 
sağlanan ek ödenek gözönünde tutularak 1948 yılı için bu bölüme 4 000 lira fazlasıyle 
teklif yapılmıştır. 

3 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince aylıklara yapılmakta olan bu yardım, doğum adedinin sürekli 
artışı sebebiyle 1947 ödeneği yetişmediğinden senesi içinde aktarma olarak ek ödenek sağ
lanmış ve Eylül 1947 sonuna kadar 248 aded doğum için 64 380 lira ödenmiş olduğu göz
önünde bulundurularak 1948 yılı için bu bölüme 65 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuş
tur. 

4 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince aylıklılara ve ailelerine yapılan bu yardımdan 1947 Eylül so
nuna kadar 12 aded ölüm hali için 5 050 lira tutarında yardım ödenmiş bulunduğundan 1948 
senesi için geçen yıl ödeneği olan 15 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Emekli keseneği karşılığı : 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince aylıklı ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinden kesil
mekte olan % 5 lerin muadilini de bütçeden ödenmesini sağlamak üzere konulmuş olan bu 
ödeneğin 528 423 lirası aylıkların ve 163 902 lirası hizmetlilerin istihkaklarının mukabi
li olup üst dereceye terfi edenlerin ve hizmetlilerin adedi artmış bulunduğundan 1948 tek
lifinde bu artış gözönünde tutularak 77 726 lirası hizmetli ücreti artışı ve 2 274 lirası ay
lıklı derecelilerin yükselişi mukabili olmak üzere 30 000 lira tutarında bir teklif fazlasın
da bulunulmuştur. 

Hayvan sağlık memurlarının hayvan yem bedeli : 
4291 sayılı Kanun gereğince hayvan beslemke ve ayda 20 gün köyleri dolaşmak mecburi
yetinde olan ve hâlen vazife başında bulunanların adedi 400 e baliğ olan hayvan sağlık 
memurlarından hayvan tedarik etmiş bubulunaulara ayda. 15 lira hesabiyle verilmekte 
olan yem bedeli karşılığı 1947 ödeneğinin aynı olarak 28 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsilciler ücreti : 
özel idare bütçelerini incelemek üzere içişleri Bakanlığında teşekkül eden komisyona Ta
rım Bakanlığı adına katılan temsilciye Bakanlar Kurulunun 3/3553 sayılı kararma göre 
senenin üç ayında her ay yüzer lira ve dokuz ayında da heray altmışar liradan verilmekte 
olan ücret tutarında bir değişiklik olmadığından geçen yılki gibi 840 lira olarak teklifte 
bulunulmuştur. 
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753 1 Merkez kırtasiyesi : 
Bakanlığın her gün biraz daha artmakta olan iş hacmi karşısında yetişmediği görülen 
kırtasiye ödeneği için 1948 senesinde 8 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2,3,4,5 Merkez : 
Döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtmma ve öteberi giderleri tertipleri için 1947 yılı 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

754 1 tiler kırtasiyesi : 
Her gün biraz daha genişliyen artış sahaları sebebiyle iller teşkilâtının ihtiyaca tekabül 
etmediği tesbit olunan iller kırtasiye ödeneği tertibine 1948 senesi için 45 000 lira faz
lasiyle teklif yapılmıştır. 

2,3,4,5 İller : 
Döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtma, ve öteberi giderleri tertipleri için 1947 ödeneği 
aynen teklif edilmiştir. 

755 Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve iller ihtiyaçlarının müşterek tertibi olan bu bölümdeki ödeneğin Bakanlık iş 
hacminin artması ve son senelerde tabı masrafının daha pahalıya malolması yüzünden 
yetişmediği tesbit edildiğinden 1948 yılı için 15 600 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

756 1,2 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Bu tertibe konulan ödenek 1947 yılının aynı olarak teklif edilmiştir. 

757 Kira bedeli : 
Kira artışlarını % 50 nispetinde karşılamak zaruret ve bazı ilçelerde Tarım ve Veteri
ner idare teşkilâtı için Hükümet konaklarında yer bulunmadığından hariçte bir yer kira
lamak ihtiyacı karşısında bu tertibe 1947 yılı ödeneğine nazaran 87 000 lira fazlasiyle 
teklif yapılmıştır. 

Bakanlık otomobili : 
Bakanlık makam otomobilinin akaryakıt ve bakım ve tamir masraflarını ihtiva eden bu 
bölüme 1947 yılı ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
Başka taşıtlar 
Bakanlık merkez ihtiyaçlarını sağlıyan motosikletlerin ve Ankara îli Kurum ve Kurul
larının motorlu taşıt vasıtalarının akar yakıt, bakım ve tamir giderlerini ihtiva eden bu 
bölüme 1947 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

759 1,2,3 Yolluklar: •> 
Sürekli ve geçici görev yolluğu ile müfettişler yolluğu maddelerine 1947 ödeneği aynen 
teklif edilmiştir. 

759 4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Bu maddeye 1948 yılı için teklif edilen tutar, 1947 ödeneğine nazaran 3 644 lira noksan 
olup bu kısıntı, dış kongrelere gönderilecekler tertibine konulacak ödeneği kısmen sağlamak 
maksadiyle yapılmış bulunmaktadır. 

760 Giyecekler : 
Bakanlık merkez hizmetlilerinden bir kısmına elbise, ayakkabı ve palto gibi verilmekte olan 
giyim eşyasından 1948 yılında verileceklerin tutarına göre teklif olunan 9 000 liradan 
arta kalan 440 lira genel toplam itibariyle tasarruf olunmuştur. 

758 1 

2 
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76i Tedavi yolluk ve giderleri : 
4598 sayılı Kanun gereğince aylıklıların tedavileri için sarf edilmekte olan yolluk ve diğer 
çeşitli giderlerini ihtiva eden bu bölüme 1947 ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

762 1 Tarımsal savaş genel giderleri : 
Çeşitli zararlılarla yapılmakta olan savaşta kullanılan ilâç mubayaası ve senelerdenberi 
eskimiş olan savaş vesaitinin yenilenmesi 1947 ödeneğinin azlığı sebebiyle mümkün ol
madığından 1948 yılı için bu tertibe 468 490 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2,3, Merkez Savaş Enstitüsü ve diğer savaş istasyonları, Mersin Pümigatuvan ve savaş geçici 
4.5 görev yolluğu ile taşıt giderleri maddelerine 1947 yılı ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

763 1 Tarla tarımı genel giderleri': 
Tarla tarımı ile ilgili kurumların, senelerdenberi yenilenmesine imkân bulunamayan araç-
lariyle çalışmak imkânı kalmadığı tesbit edilmiş olduğundan bu kurumlara traktör satın 
almak, tarım alât ve makinal arını yenilemek ve noksanlarını tamamlamak, havagazı te
sislerini yaptırmak ve ezcümle 3 aded deküskütör ile 10 takım çeltik makinası ve 10 aded 
traktör satın alınmak ve seyyar deneme ekipleri kurularak köy denemeleri artırılmak ve 
neticeleri yayınlanmak ve Trabzon'da bir deneme tarlası kurularak gerekli demirbaşla-
riyle teçhiz edilmek maksadiyle bu tertibe 1947 ödeneğine nazaran 125 000 lira fazlasiyle 
teklifte bulunulmuştur. 

2,3,4, Kimyevi gübre denemeleri, kamulaştırma işleri, geçici görev yolluğu taşıt giderleri ve hay-
5.6 van yemi ve yağ ve lif bitkileri tertiplerine 1947 yılı ödenekleri aynen teklif edilmiştir. 

764 1 Bahçe tarımı işleri ve kurumları : 
Fidan ve bağ çubuğu istekleri tamamen karşılanamamaktadır. Tekel İdaresinin bağcılara 
açacağı kredinin artırılması düşünülmektedir. Kurumlarımızın bir çoğu ödeneksizlik yü
zünden arazilerinin mühim bir kısmını işliyememektedir. Memleket ihtiyacına biran evvel 
cevap verebilmek için işe genişlik vermek zarureti karşısında ve hususiyle Bize Çay Fab
rikasının açılması ile 30 000 dönüme varmış olan çay ziraatının icap ettirdiği masrafları 
karşılamak amaciyle bu maddeye 1947 yılı ödeneğine nazaran 225 000 lira fazlasiyle tek
lifte bulunulmuştur. 

2 Zeytin işleri : 
Karadeniz mıntakasmın kalkındırılmasına yardım için Gemlik'te bir fidanlık açılmak ke-
zalik şimdiye kadar zeytin işleri ele alınmamış olan Mardin, Urfa, Gazianteb, Maraş, Sey
han teşkilâta alınmak ve Akdeniz mmtakası teşkilâtı da takviye edilmek maksadiyle bu 
maddeye de 1947 ödeneğine nazaran 25 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

3,4,5 Kamulaştırma işleri, geçici görev yolluğu ve taşıt giderleri maddelerine 1947 yılı ödeneği 
aynen teklif edilmiştir. 

765 1 îpek böcekçilik : 
Yeni senede mevcuda ilâveten imkân nispetinde fazla tefçir evleri açılmak suretiyle mev
siminde fazlasiyle tohum inficarı tesis olunmak ve Antalya, Diyarbakır Fidanlıklarından 
geniş mikyasta dut fidanı tevzi edilmek ve mahallî istek bulunduğu takidrde mevsimlik 
kurslar açılmak suretiyle ipek böcekçilik öğrenci artırılmak maksadiyle bu tertibe 1947 
ödeneğine nazaran 7755 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2 Tavukçuluk : 
Damızlık hayvan ve yumurta dağıtımına devam olunmakla beraber işe biraz daha vüsat ver
mek üzere yeniden kuluçka makinası ve ana makinası satın alınmak ve arıcılık ve tavşan
cılık işlerine genişlik sağlanmak üzere ev bakım işlerinin öğretilmesi için kurslar açılmak 
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maksadiyle bu maddeye de 1947 yılı ödeneğine nazaran 10 000 lira fazlasiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

3,4 Bu bölümün geçici görev yolluğu ve taşıt giderleri maddelerine 1947 yılı ödeneğinin 
aynı teklif edilmiştir. 

766 1,2 Kauçuk genel giderleri ve geçici görev yolluğa tertiplerine 1947 ödeneğinin aynı teklif 
edilmiştir. 

767 1, Pamuk işleri genel giderleri maddesine 1947 yılı ödeneğine nazaran 1892 lira eksiğile 
2,3 yapılan teklif Milletlerarası Pamuk Teşkilâtının katılma payı olarak 1948 de ilk defa ko

nulan ödeneği kısmen sağlamak maksadiyle yapılmıştır. Bölümün geçici görev yolluğu ve 
taşıt giderleri maddelerine geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

768 1,2 Tohum temizleme evleri : 
Tohum temizleme evlerinin önem ve faydalarını kavramış olan çiftçi isteklerini kısmen ol
sun karşılamak üzere mevcut 320 aded selektöre ilâveten yeni yıl zarfında, beheri motör-
leriyle beraber dörder bin liraya tedarik edilen, 15 aded selektör satın alınmak suretiyle 
lüzumlu görülen yerlerde yeniden tohum temizleme evleri açmak maksadiyle işbu bölümün 
genel giderler maddesine 1947 yılı lödeneğine nazaran 65 000 lira fazlasiyle teklif yapıl
mış bölümün geçici görev yolluğu maddesine geçen yıl ödeneğinin aynı konmuştur. 

769 1 Veteriner savaş genel giderleri : 
Harb yılları zarfında ilerlemiş bulunan ruam, uyuz ve şarbon hastalıklariyle mücadele 
Ankara, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Seyhan, Denizli, İsparta, Antalya illerine de 
teşmil edileceğinden gerekli muallece ve savaş vesaitinin mubayaası için 1947 bütçesine 
nazaran 30 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

2,3,4, Bakteriyoloji ve serum kurumları ve lâboratu varları, hayvan tazminatı gereç ambarı, 
5,6 geçici görev yolluğu ve taşıt giderleri maddelerine 1947 yılı ödeneğinin aynı teklif edil

miştir. 

Aygır depoları : 
J947 mevcutlarına nazaran 200 aded fazlasiyle 800 başa baliğ olacak bulunan depo 
mevcudunun iaşe ve teçhizatı karşılığı ve yıllardanberi yenileriyle tebdil imkânı huluua-
mıyan hayvanatın talim ve terbiye levazımı ve eyer takımı mubayaası ve bakıcıların elbise 
çizme ve iaşe ve ibatelerinin sağlanması maksadiyle bu tertibe 1947 ödeneğine nazaran 
91 772 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları, sığır ıslah ve yetiştirme kurumları, ihsa 
ve organizasyon kamulaştırma, geçici görev yolluğu taşıt giderleri maddelerine 1947 yılı 
ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

771 1, Merinos işleri : 
2,3 Merinos genel giderleri, geçici görev yolluğu ve taşıt giderleri bölümüne geçen seneki 

ödeneğin aynı teklif edilmiştir. 

772 1 Orta tarım okulları: 
Mevcut dört orta tarım okuluna yeni sene için 200 talebe alınacak ve talebe kadrosu 
612 ye iblâğ edilecektir. Şimdiye kadar iaşeleri talebe basma 100 kuruş üzerinden he-
sabedilmekte olan bu okullar öğrencilerinin sıhhatlerini korumak bakımından öde
neklerinin artırılması bir zaruret haline gelmiş bulunduğundan ve son derere es
kimiş bir vaziyette bulunan ders leva :ımı ve vesaitinin de imkân nispetinde yenilen
mesi lüzumlu görüldüğünden bu tertibe 1947 ödeneğine nazaran 150 000 lira fazlasiy
le teklif yapılmıştır. 
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2,3 Teknik tarım ve teknik bahçivanlık okulları : 
Bu okullar ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

4 Tarım alât ve makinaları : 
Uzmanlık okulu ve makinist okulları : ;' 
Bu okullara geçen yıl zarfında 77 öğrenci alınarak talebe kadrosu 100 e çıkarıldığın
dan ve iaşe masrafının daha masraflı bir durum arzetmesinden dolayı bu okullar için 
de 1947 yılı ödeneğine nazaran 20 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

5,6 Tarım kursları ve köy eğitmenleri ve muhasebe kursu : 
Bu tertiplere de 1947 ödeneğinin aynı konmuştur. 

7 Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulları : 
Veteriner mesleğine eleman ve fenni nalbant yetiştiren bu okul teşkilâtın en önemli ku
ruludur. 1947 yılında 1946 yılma nazaran 15 000 lira noksaniyle ödenek verilmiş olma
sından dolayı büyük sıkıntılar çekilmiştir. Nalbant kurslarını artırmış ve İstanbul ha
valisinin yegâne hasta hayvan tedavi yeri olan kliniklerinin ihtiyaçlarını tamamlamak su
retiyle öğrenciye geniş tatbikat sahası sağlamaktadır. Bu sebeple bu tertibe de 1947 öde
neğine nazaran 5 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

8 Veteriner kursları : 
Bu tertibe 1947 ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 
Toprak işleri kursu : 
Esasen kuruluşu iki seneyi henüz doldurmakta olan toprak işleri teşkilâtında tevzii arazi 
işlerine ilişkin vazifelerin hususiyle teknik işlerin iyi bilinmesi ve âzami süratle görül
mesini temin maksadiyle yeni alman elemanlar sureti uınumiyede kurstan geçirilmekte ve 
sonra vazifeye sevk edilmektedir. Geçen senelerde genel masraflar meyanmda idare edil
mekte olan kursun yeni senede giderleri okullar ve kurslar toplayıcı bölümüne alınmış 
ve ilk olmak üzere 34 200 lira ödenek teklif olunmuştur. Vaziyette bir fazlalık bulunma
maktadır. 

9 Okullar kamulaştırma işleri : 
Bu tertipten indirilen 25 000 lira 1948 yılı teklifleri lehine olarak tasarruf edilmek mak
sadiyle yapılmıştır. 

10,11 Okullar geçici görev yolluğu ve taşıt giderleri : 
1947 yılı ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12 Teknik okul mezunlarına yapılan yardım : 
4488 sayılı Kanun gereğince teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun ola
caklara ihtisas şubelerinde kendilerine en çok lüzumlu olacak alât ve vesaitin, aynen 
tedarik edilerek, yardım şeklinde bedelsiz verilmesi icabettiğinden 1948 yılında mezun 
olacakların adedine göre 300 lira üzerinden hesaplanan yardım tutarını karşılamak için 
bu tertibe 1947 yılı ödeneğine nazaran 88 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

773 Toprak işleri genel giderleri : 
1948 yılında toprak tevzi komisyonları 16 ya iblâğ edilmek suretiyle toprak tevzi işleri 
genişletileceğinden yeniden teşkil olunacak yeni komisyonun gerektirdiği giderleri karşı
lamak maksadiyle bu tertibe 1947 ödeneğine nazaran 247 254 lira fazlasiyle ödenek tek
lif edilmiştir. 

774 1 Kamulaştırmalarda yüz liradan aşağı peşin tediyeler : 
Toprak tevzii sırasında kmulaştırılması gereken arazinin kamulaştırma bedeli ödenirken 
yüz liradan aşağıya olan bedelin peşin tediyesini karşılamak üzere konulmuş olan ödenek 
1947 yılma nazaran 16 078 lira bir noksanlık arzediyorsa da bu eksiltme bölümün diğer 
maddelerine teklif edilen fazlalığı karşılamak maksadiyle yapılmış bulunmaktadır. 
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2,3 Kamulaştırmalarda 1 000 liradan aşağı peşin tediyelerle özel fon : 
Kamulaştırma yolu ile tevzi edilecek arazinin kamulaştırma bedelinden 1000 liradan aşa
ğısı nakden ödenmek gerektiğinden bu maksatla 1948 senesi için yeniden açılan bu mad
deye 45 000 lira ödenek ayrılmış ve kendilerine toprak tevzi edilen kimselere, verilen 
araziyi işliyebilmeleri için, lüzumlu kredinin hazırlanması amaciyle Ziraat Bankası 
nezdinde açtırılmış olan özel fona 1946 yılında 500 000 ve 1947 yılında 450 000 lira tev
diatta bulunulmuş olup mevcut işbu 950 000 liraya ilâveten 1948 yılında 1 000 000 li
ra daha .sağlanmak üzere geçen yıl ödeneğine nazaran 550 000 lira fazlasiyle teklifte bu
lunulmuştur. 

Yayın işleri satınalma ve abone karşılığı ve başka her çeşit giderleri : 
1947 yılında etüd işleriyle bir arada ve bir bölüm halinde idare edilmiş olan neşriyat, 
filim, propaganda ve etüd işleri 1948 yılında ikiye ayrılmış ve yayın işleri etüdden ay
rılarak iki-maddelik müstakil bir bölüm haline konulmuş ve harcama formülü de işin ge
rektirdiği şekilde yeniden tertiplenmiş olduğundan, birinci maddeden 8 000 lira indi
rilerek ikinci maddeye yeniden teklif olunan 40 000 lira ödeneğin kısmen karşılanmasına 
tahsis olunmuştur. 
Etüd iç fuarlar genel giderleriyle, geçici görev yolluğu yukarıda açıklandığı üzere ya
yın işlerinden ayrılarak yeniden bir bölüm haline konulmuş ve 1947 ödenekleri aynen tek
life alınmıştır. 

776 1,18 Yüksek Tarım Enstitüsü : 
İaşe maddelerinin geçen yıllara nazaran daha pahalıya temin edilebilmekte olması yüzünden 
1947 yılında 130 kuruş hesabiyle konulan ödenek yetişmediğinden senesi içinde münakale 
ile temin olunan 75 000 lira da gözönünde tutulmak suretiyle 1948 senesi İçin yiyecek gider
lerine 125 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 
Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri malzeme ve işletme giderlerini muhtevi bu
lunan bu bölümün 10 ncu maddesine de su tesislerini kurmak üzere 25 000 lira fazlasiyle 
teklif yapılmış ve diğer maddelere 1947 ödenekleri aynen konulmuştur. 

Temsil giderleri : 
Geçen senelerde mevcut olmıyan bu bölüme Bakanlığın temsili giderlerini karşılamak 
üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

779 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri : 
Teknik tarım teşkilâtının tatbik edildiği yerlerde hayvan besleme zaruretinde bulunan 
tarım öğretmenlerine başkaca yolluk verilmiyerek hayvan bakım ve çeşitli giderleri kar
şılığı olarak maktuan ayda 50 lira verilmekte olduğundan 1948 yılında ödenmesi gereken 
tutarı karşılamak üzere 40 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

782 1,2 Yabancı uzmanlar tercümanları ücret, yolluk ve başka giderleri bölümü (E) cetveline 
dâhil tertiplerden biri olup 1947 senesinde ikisi tercüman ve birisi nebat hastalıkları 
uzmanı olmak üzere üç kadro alınmış olup 1948 yılı için aynı miktar ödenek teklifinde 
bulunulmuştur. 

780-781 3437 sayılı tütün ekimi ve 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunlarının uygulama giderleri 
olarak 1947 yılı ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

783 îç kongre ve teknik toplantılar genel giderleri için de 1947 ödeneği aynen teklif edil
miştir. 

77ö 1 

1,2,3 
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784 Tarım sergi ve meşherleri ve müsabakaları için 1948 senesine ödenek ayrılmamış ve bu 
bölümün muhafazası maksadiyle teklifte bulunulmuştur. 

Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri: 
Hayvan sergileri açmak ve teşvik ikramiyesi dağıtmak, hayvan ıslah ve yetiştirme işleri
nin bir vasıtasıdır. Devlet eliyle yetiştirilen aşım hayvanlarının hiç bir zaman memleket 
hayvanatına yeterliğine imkân yoktur. Bu sebeple iyi cins ve vasıflı hayvan yetiştir
meye halkı teşvik etmekten geri durmamak gerektiğinden bu tertibe 1947 yılı ödeneği 
kadar teklifte bulunulmuştur. ^ 

Milletlerarası kurul ve derneklere katılma payı: 
Şimdiye kadar Paris'te toplanan Salgın Hayvan Hastalıklariyle Mücadele Heyetiyle 
Roma'da bulunan Milletlerarası Tarım Enstitüsüne iştirak ediyorduk. Roma Milletlerarası 
Tarım Enstitüsü 7 . VII . 1947 den itibaren infisah kararı vermiş bulunmaktadır. Bu
na mukabil 1948 den itibaren memleketimizin de katıldığı Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım teşkilâtı (O - A - F ) yine iştirak hissesi olarak 112 250 ve Paris Hayvan Hasta
lıklariyle Mücadele Kurumu'na katılma payı olarak 3 000 lira önümüzdeki yıldan itiba
ren iştirak edilecek olan Milletlerarası Pamuk İşleri İstişare Komitesine üye sıfatiyle 
katılmak üzere taahhüt edilmiş bulunan 3 000 lira, ki ceman 218 250 lira ödenek gerek
tiğinden 1947 ödeneğine nazaran bu tertibe 203 900 lira ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

789 1,2 Küçük su ve gezici arteziyen işleri için 1947 yılı ödeneği aynen konulmuştur. 

790 Köy teknik merkezleri kamulaştırma karşılığı: 
Teknik Tarım teşkilâtının tatbik edildiği yerlerde vazife gören Tarım öğretmenleri için 
köylerde kurulmakta olan merkezlerin yerlerini kamulaştırma işleri devam etmekte ol
duğundan 1948 senesi için geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

791 4481 sayılı Kanun gereğince satmalınacak makina, alet, ilâç, gereç karşılığı olmak 
üzere 1948 yılı için de geçen sene ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 
1682 sayılı Kanun gereğince ziraat Bankasına ödenmesi icap eden bir zarar karşılığı ta
hakkuk etmemiş bulunduğundan, 1948 yılı için bu bölüme ödenek konulmamış ve 4399 
lira tasarruf edilmiştir. 

793-794 Malî yılın sonlarında tahakkuk edip senesi içinde ödenmemiş borçlarla aynı suretle 
meydana gelmiş eski yıllar borçları senelerdenberi mühim yekûnlara baliğ olmakta ve 
bütçelere konulan ödenek kifayet etmediğinden mütaaddit münakaleler yapılmaktadır. 
Bu zaruretler göz önünde tutularak 1948 senesi için bu tertiplere ceman 80 000 lira 
ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

795 Haralara yardım: 
Mevcut 4 haranın özel bütçelerindeki açıkları kapatmak üzere yapılmakta olan yardım 
için 1947 ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

796 1,7 Mütedavil sermaye verilerek işletme kurulmuş olan müesseselerde işletme durumları 
ve sermayeye olan yeni ihtiyaçları gözönünde tutularak kauçuk bitkileri için 1948 se
nesinde sermaye teklif edilmemiş ve tertibi muhafaza için bir lira konularak 19 999 
lira tasarruf olunmuştur. Merinos yetiştirme sermayesi de 3 880 lira noksaniyle teklif 
olunarak bu tutar diğer tertipler ihtiyacına tevzi edilmiştir. Tarla tarımına 10 000 ta
vukçuluğa 14 000 ve okullar sermayesine de 22 000 lira fazlasiyle teklifte bulunul
muştur. 

785 

786 
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797 1 1437 sayılı Kanun gereğince, enstitüden mezun olanlara noksanlarının ikmali için bir 
defaya mahsus olmak üzere avans olarak verilecek bir sene zarfında mukassatan geri 
alınmakta olan bu para için geçen sene ödeneğine nazaran 5 500 lira fazlasiyle teklifte 
bulunulmuştur. 

797 2 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan tedarik etmek mecburiyetinde olan hayvan sağlık 
memurlarına verilmekte olan avans için geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

3 Teknik tarım teşkilâtı tatbik olunan yerlerde hayvan tedariki mecburiyetinde olan ta
rım öğretmenlerine hayvan ve binek takımı satın alabilmeleri için verilmekte olan 
avans 1947 ödeneğine nazaran 5 000 lira eksiğiyle teklif olunmuş ve bu tutar tasarruf 
edilmiştir. 

798 1,3 Teknik Tarım ve Bahçıvanlık okullariyle köy teknik merkezleri yapımı maddelerine 
geçen sene ödeneğine nazaran noksan teklif edilen 858 003 lira Tarım Genel Müdür
lüğünün diğer tertiplerine tevzi olunmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı olarak Tarım Bakanlığı 
adına Maliye Bakanlığı bütçesine konulmuş bulunan 108 096 liraya ilâveten ve adı geçen 
Bakanlık bütçesinin 439/11 nci maddesine nakledilmek üzere 94 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 
1342 sayılı Kanun gereğince dağıtılmış tohumluk bedellerinden tahsil edilemiyen kıs
mına ait olmak üzere iki kalemde 245 000 + 901 711 = 1 146 711 lira Maliye Bakan
lığı bütçesinde yemden açılacak bir tertibe nakledilmek üzere teklife alınmıştır. 
Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri unvanı altındaki 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 612/12 nci maddesinde Tarım. Bakanlığı adına konul
muş olan 269 000 liraya ilâveten Bayındırlık Bakanlığının adı geçen tertibine nakledil
mek üzere 48 000 lira teklif olunmuştur, f ?>'** 'r *• • 
Dış kongrelere gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri olarak Başbakanlık bütçesinin 
ait olduğu tertibine nakledilmek üzere 15 000 lira teklif olunmuştur. 
Netice: Yukarıda müfredatı itibariyle açıklanan tekliflerin sonucu olarak 1948 büt
çesi yekûnu 34 754 358 liraya baliğ bulunmuştur. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Bakanlığın 1948 yılı bütçesinin bazı tertiplerinde görülen fazla ve noksanlık sebepleri aşağıda 
arzolunmuştur: 

Bölüm : 800 - Madde : 1 — Memurlar aylığı 
4770 sayılı Kuruluş ve 4915 sayılı Yüksek Denizcilik Okulu ve Denizcilik Meslek Okul ve kurs

ları kanunlarına bağlı cetveller gereğince mevcut 394 memur kadrosunun bir yıllık maaş tutarı 
1 543 200 liradır. Bu kadrolardan 1948 yılı bütçesiyle 16 sı (L) cetveline alınarak yıllık ödeneği 
bulunan 61 800 lira çıkarılmıştır. 

Böylece 1 481 400 lira olarak tesbit edilen memurlar aylığına 4598 sayılı Kanun gereğince terfi 
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etmiş ve edeceklerin maaş farkları karşılığı olarak 66 960 lira eklenmek suretiyle 1947 yılı bütçesinin 
bu tertibine 1 548 360 lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 801 - Madde : 1 — Hizmetliler ücreti 
Hizmetliler tertibine geçen seneye nazaran 52 200 lira i'azla ödenek konulmuştur. 

1947 yılında Yüksek Denizcilik Okulunda (D) cetvelinden 37, (E) cetveline dâhil olarak da 18 
hizmetli kadrosu mevcut iken mektebin takviyesi bakımından 1948 bütçesiyle 11 fazlasiyle ve ücret
lere zam yapılmak suretiyle 66 hizmetli kadrosu teklif edilmiş okluğundan mektep için 48 000 lira 
fazla ödenek istenilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

48 000 liradan maada fazla görülen 4 200 liradan 3 600 lirası merkez kadrosunda yapılan, bazı 
değişikliklerden ve 600 lirası da 1947 yılı bütçesine bu miktar ödeneğin eksik kouulrauş olmasından 
ileri gelmektedir. 

Bölüm : 802 - Geçici hizmetliler 
Yüksek Denizcilik Okulunun 1947 yılı (E) cetveli kadrosuna dâhil görevlerin 1948 yılı bütçesiyle 

(D) cetveline alınmasından 16 000 lira tenzil edilmiştir. 

Bölüm : 816 - Madde : 2 — Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle... 
Genel seyrüsefer bakımından yapılması zaruri görülen Sarıyer limanının onarımı, Rili< ri iskelesi 

civarının tarattırılması, Hasköy atelyesi önündeki batık havuz enkazının çıkarılması, Bartın deresi
nin gemi leşlerinden temizlenmesi ve sığı sahasının tarattırdnm.sı isleri için bu tertibe gr-ı.-erı seneye 
nazaran 200 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Bölüm : 818 - Madde : 1 — Genel giderler 
Yüksek Denizcilik Okulunun şimdiye kadar hariçte yaptırılan bazı içlerinin kadroya dâhil hiz

metlilere gördürülmesi ve genel masraflardan bir miktar da tasarruf yapılması derpiş edilerek bu 
tertipten 18 200 lira tenzil edilmiştir. 

Bölüm : 823 - Madde : 1 — Ücretler 
Yüksek Denizcilik Okuluna ecnebi memleketlerden öğretmen ve uzman getirilmesi zaruri görüldü

ğünden 25 000 lira fazla ödenek istenmiştir. 

Bölüm : 823 - Madde : 2 — Yolluk ve başka giderler 
Getirilecek ecnebi öğretmen ve uzman yolluk ve masrafları karşılığı olarak 5 000 lira fazla ödenek 

istenmiştir. 

TİCARET BAKANLIĞI 

1948 yılı bütçe teklifinin toplamı 3 917 029 liradır. 1947 yılı bütçesine nazaran 3.10 622 lira fazla
lığın sebepleri aşağıda bölümleri hizasında ayrı ayn gösterilmiştir: 

B. M. 

829 1 Memurlar aylığı ve ataşeler temsil ödeneği: 
Bu maddedeki 122 862 lira fazlabk dış kollarda çalışan ataşelerle memurlar maaşlarına 
tatbik edilecek emsalin 1947 yıb bütçesinin tasdikmdan sonra yayınlanan 4991 sayılı Ka-



— 73 — 
M. 

nunla tesbit edilmesi dolayısiylc 1 i ısıl olan artıştan ileri gelmektedir. 
<;L» cetvelinden serbest kadroya alman 80 lira aylklı bir ateşelik kadrosu ile 35 lira ay
lıklı ateşelik kâtibi kadrosuna karşılık bir 80 liralık bir aded de 40 liralık memur kadrosu 
«Ti» cetveline alınmış, bundan başka tasarruf olarak bir 80 liralık memurluk daha aynı 
cetvele ilâve olunmuştur. 

Hizmetliler ücreti: 
Bütçe Komisyonunda dış kollar daktilolarında yapılan indirmelerden dolayı bu bölüme 
12 840 liralık ödenek eksik konmuştur. 

Temsil ödeneği: 
(»ecen yıl bütçesi yürürlüğe girdikten sonra yayınlanmış olan kanunda yazılı temsil öde 
neği miktarı daha yüksek olduğundan bu maddede 600 liralık artış olmuştur. 

Emekli keseneği karşılığı: 
5102 sayılı Kanunla memurlar kadrosunda yapılan değişiklik sebebiyle 3 705 liralık öde
nek eklenmiştir. 

1 Kırtasiye: 
Bu bölümdeki ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden 3 400 liralık ödenek eklenmiştir. 

1 iller kırtasiyesi: 
Brı maddedeki 2 000 liralık fazlalık evvelce Millî Korunma fonundan ödenen bir kısım 
büroların masraflarının Bakanlık bütçesinden ödenmesi zaruretinden ileri gelmektedir. 

3 Aydınlatma: 
Bu bölüme geçen yıl konan ödenek ihtiyacı karşılayamadığından 3 000 liralık ödenek 
Bu maddedeki 1 000 liralık fazlalık aynı sebepten ileri gelmektedir. 

4 Isıtma: 
1 000 lira fazlalık yukarıki sebepten ileri gelmektedir. 

Basılı kâğıt ve defterler: 
Bu bölüme geçen yıl konan ödenek ihtiyacı karşılayamadığından 3 000 liralık ödenek 
eklenmiştir. 

2 Telefon ve başka haberleşme giderleri: 
Dış kollardaki ataşelerle yapılan telgraf haberleri de bu bölümden ödenmektedir. 
Tş hacminin günden güne genişlemesi ve bundan başka telgraf tarifelerine yapılmış oları 
zam dolayısiyle bu maddeye 15 000 liralık ödenek eklenmiştir. 

Kira karşılığı: 
Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de âzami tasarrufa riayet edilmiş ve bu maksatla 
İstanbul Teftiş Heyeti binası tahliye ettirilerek 3 680 liralık ödenek tasarruf edilmiştir. 
Ancak 1939 yılından sonra kiralanmış olan resmî binalara yapılan % 50 zam dolayısiyle 
8 727 liralık ödenek eklenmiştir. 

1 Bakanlık otomobili: 
Seneden seneye yıpranan Bakanlık otomobilinin artmakta bulunan bakım masrafını kar
şılamak üzere 1 000 liralık ödenek eklenmiştir. 

3 Müfettişler yolluğu: 
Bakanlık teşkilât kanununa ek 5102 sayılı Kanunla artırılmış bulunan «4> müfettiş 
kadrosunun yevmiye ve yol masraflarını karşılamak üzere bu maddeye 7 122 liralık 
ödenek eklenmiştir, 
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843 Giyecekler: 
Bu bölümde 1 000 liralık indirme yapılmıştır. 

845 1 Hükümetçe katılmasına karar verilecek dış sergiler: 
İhracatımızın temin ve teşviki bakımından vergi ve fuarlara iştirakin ehemmiyeti göz-
önünde tutularak ve bu yıl için üç sergiye iştirakimiz zarureti de düşünülerek beher 
sergi için 33 000 lira hesabiyle bu maddedeki ödenek 100 000 liraya çıkarılmıştır 

3 Dış kollarda numune meşherleri: 
1941 yılma kadar bütçemizde yer alan bu ödenek, o yıldan sonra mallarımızın 
ihracındaki kolaylıklar ve harbin diğer icapları karşısında tamamen kaldırılmıştı. 
Normal şartlar avdet etmiş bulunduğundan daimi meşherlerin ihyası maksadıyle açı
lan bu maddeye 10 000 liralık ödenek konmuştur. 

847 1 Ticaret Ataşelikleri genel giderleri: 
Halen müşavirlik ve ataşeliğin bulunduğu 10 muhtelif yerden alman sarf evraklarına 
göre 1947 yılı bütçesinin bu bölümüne konmuş olan ödenek ancak kâfi gelebileceği, 
halbuki önümüzdeki yıl daha beş yerde yeniden müşavirlik ve ataşelik açılacağından 
bunların da idare masraflarını karşılamak üzere bu bölüme 46 105 liralık ödenek ek
lenmiştir. 

2 Yolluklar: 
86 000 ilralık Ödenek ihtiyacı karşılıyacağı hesap edilerek bu maddeden 22 500 lira
lık ödenek indirilmiştir. 

848 Temsil giderleri: 
Ticari müzakereler için memleketimize gelecek yabancı heyetler âzalarının resmî te
masları bir çok ahvalde karşılıklı davetleri zarurî kılmaktadır. Şimdiye . kadar daha 
ziyade Dışişleri Bakanlığınca yapılan davetlerin yanında bu heyetlerin Bakanlığımız 
tarafından da ağırlanmaları lüzumlu görülerek bu bölüme 4 500 liralık ödnenek ek
lenmiştir. 

849 Yayın işleri: 
Ticaret Ataşeliklerinden alman raporların yayımını daha ziyade genişletmek maksa-
diyle 9 000 liralık ödenek eklenmiştir. 

850 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı: 
Belçikadaki Milletlerarası Ticaret Enstitüsüne iştirakten vaz geçildiğinden 1 859 lira
lık ödenek indirilmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Bakanlığın 1948 yılı bütçesi, 1947 yılı bütçesinin çeşitli tertiplerinden hizmeti aksatmıyacak 
şekilde ve tasarruf sağlanması emeliyle 34 040 liranın indirilmesi ve katı ihtiyaç olan tertiplere 
de 307 599 liranın eklenmesi suretiyle, 2 394 932 lira olarak tesbit edilmiş olup 2.121 373 lira olan 
1947 yılı bütçesinden 273 559 lira fazla bulunmaktadır. 
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Geçen yıl bütçesindeki miktar» 

izahı yapılmıştır. 
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Hizmetliler ücretine 
Temsil ödeneğine 
Merkez kırtasiyesine 
iller » 
Basılı kâğıda 
Posta, telgraf ücretine 
Telefon » 
Başka taşıtlar giderlerine 
Uluslararası çalışma kuruluna katılma payı 
Basın ve yayın işlerine 
Yabancı uzmanlar yolluğuna 
Geçen yıl borçlarına 
Eski yıllar » 
iş ve İşçi .Bulma Kurumuna yardım 
Kongre ve konferanslara gönderileceklerin yolluklar 
Taşıt mubayaasına 

ma 

( 1 ) 
( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
( 6 ) 
( * ) 
( 7 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 
( 1 0 ) 
( 5 ) 

1. — Merkezin 100 lira ücretli odacılarından birinin başodacı yapılması lüzumlu görülerek üc
retine 30 lira zam edilmiş ve 100 lira ücretli bir motosikletci kadrosu kaldırılarak yerine 175 
lira ücretli iki şoförlük kadrosu konulmuştur. 

2. — Müsteşarlığa ait temsil ödeneğinin 5027 sayılı Kanundaki miktara göre eksiği tamamlan
mıştır. 

* 
3. — Kâğıt fiyatlarındaki yükseliş nazara alınarak bununla ilgili tertiplerdeki ödenekler 

artırılmıştır. 
4. — Peşin olarak ödenen posta telgraf ücretleri ödemek için 1947 yılı bütçesindeki miktara 5 000 

liralık ekleme yapılmasına rağmen kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından ve Bakanlık işlerindeki geliş
me ve muhaberenin artacağı gözönüne alınarak .1948 yılı için ayda biner lira hesabiyle konulmuş 
ve telefon ücreti de ihtiyacı karşılıyacak miktara çıkarılmıştır. 

5. — Otomobili bulunmıyan Bakanlığımıza bir otomobil alınması ve bina darlığı yüzünden 
ayrı, ayrı semt ve binalarda dağınık bir halde bulunan Bakanlık merkez kuruluş ve kurumlarının 
birbiriyle olan münasebetlerini temin için Bakanlık kuruluşuna ve ayrıca iş yerleri şehrin muh
telif semtlerinde ve şehir dışında bulunan iş yerlerine iş müfettişlerinin herhangi bir vasıta aramak
sızın derhal gidip gelmelerini ve bu suretle yol masraflarından da tasarruf yapılmasını sağla
mak m aksadiyle Ankara ve istanbul Bölge Çalışma Müdürlükleri emrine birer kaptıkaçtı alınmasına 
ihtiyaç duyulduğundan taşıt karşılığı bölümüne 32 000 lira ödenek konulmuş ve diğer taşıt gi
derleri bölümündeki 3 000 lira da 4 000 liraya çıkarılmıştır. 

6. — Milletlerarası Çalışma börosuna antlaşma gereğince ödenmesi gereken para 1947 yılında 
alınan olağanüstü ödenekle ödenmişti. 1948 yıllığının 50 160 dolar olduğu için bu tertibe 152 000 
lira konulmuştur. 

t . — 1946 yılında ingiltere'den celbedilen iki yabancı uzmandan Bakanlıkta çalıştırılan bi-
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rinin sözleşmesi 1947 yılında sona ermiş isede pisikoteknik ve sosyal sigorta konuları üzerinde 
bilgilerinden istifade edilmek üzere başka iki yabancı uzmanın celbine lüzum görüldüğünden ya
bancı uzmanlar ücretinden 2 000 lirası yollukları tertibine geçirilmiştir. 

8. — Geçen ve eski yıllardan tahakkuk etmek'c olan borçların ödenmesini sağlamak maksa-
diyle ve ceman 1 248 lira fazlasiyle konulmuştur. 

9. —• 4837 sayılı Kanunla kurulan îş ve işçi Bulma Kurumu, kanununun amaçlarını yerine 
getirmektedir. Sözü geçen kanun gereğince Bakanlık bütçesinden 1948 yılı için yapılması mümkün 
olan yardım 500 000 lira olup bununla işçi barındırma binaları yapılacak ve yaptırılmış bulunan
ların da tesis ve idameleri temin edilecek aynı zamanda kalifiye işçi yetiştirme kurslarının ihti
yaca göre bir program dâhilinde tedviri sağlanacaktır. 

10. — İler yıl yapılmakta olan Milletlerarası (Jalışma konferansının, 1948 yılında San Pransis-
ko'da yapılacağı ve 1947 yılı bütçesindeki 50 OOOliranm yetmiyeceği anlaşılarak 10 000 lira artı
rılmıştır. 
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Hükümetin Gelir Bütçesi Gerekçesi 

1948 yılında bütçe gelirleri 1 114 180 000 tahmin olunmuştur. Bu miktar 1947 için tahmin olunan 
gelirden 92 948 000 lira fazladır. Bu fazlalık umumiyetle ticari ve ekonomik faaliyet artışına mu
vazi olarak vergi hasılatında husule gelen gelişmeden doğmuştur. Geçen yıl içinde yerli ürünleri 
tâsir ve tasfiye eden müesseselerden alman Muamele Vergisi kaldırılmış, maden amelesine ait gün
delikler tamamen ve diğer işçi gündeliklerinin iki lirası vergiden muaf tutulmuştur. Bu vergilerle 
affedilen Toprak Mahsulleri Vergisi bakayası ve ithalât primlerinin mühim bir kısmı 1948 yılı büt
çesinde yer almamaktadır. Bundan dolayı imalât, muamele, eski alacaklar ve ithalâtttan alınan 
prim bölümlerinde bir miktar azalma kaydedilmiştir. Bunun haricinde diğer bölümlerin hemen 
hepsinde gelişme vardır. 

Tahmine esas teşkil eden hesap ve unsurları bölüm sırasiyle aşağıda arzolunmuştur. 

BİRİNCİ KISIM 

Birinci grup 

îrat ve Servet vergileri 

Bölüm : 1 

Kazanç Vergisi 

1. — Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri : 

Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerden ruhsat ve unvan tezkeresi ve karne harcı olarak 1946 yılın
da 3 011 076 lira tahsil olunmuştu. 1947 yılmmilk sekiz ayında (Ocak - Ağustos) tahsilat 3 003 169 
lira olmuştur. Tahakkuk rakamlarını bu yılm son dört ayı (Eylül - Aralık) içinde tahsil edilecek 
harçların, 1946 yılının aynı aylara rastlıyan devresi zarfında sağlanan geliri (289 000 lira) aşacağını 
göstermektedir. Buna göre tezkere ve karne harçlarından 1948 bütçe yılında temin olunacak gelir 
3 300 000 lira tahmin olunmuştur. , 

2. — Ticari ve sınai teşebbüslerle sair işlerden alman Kazanç Vergisi : 

1946 yılında sabıka tahsilâtiyle birlikte 111 533 000 lirayı bulmuştu. 1947 yılının ilk sekiz aynım
da ceman 75 018 000 lira tahsil olunmuştur. Bu miktar 1946 yılının aynı devresinde yapılan tahsi
lattan aşağı ise de cari yıla ait haliye tahakkukat ve tahsilatının geçmiş yıla ait haliye tahakku-
kat ve tahsilatından % 15 nispetinde fazla olması bu tahakkukatm son dört ay zarfında telâfi edile 
bileceğini ve tahsilatın yıl sonunda 105 000 000 lirayı bulacağını göstermektedir. 

Diğer taraftan ithalât, ihracat ve dahilî ticarette 1947 yılı içinde görülen faaliyet artışının da 
1948 yılı Kazanç Vergisine müspet tesiri olacaktır. Bu da hesaba katılarak önümüzdeki bütçe yılın
da ticari ve sınai teşebbüslerden Kazanç Vergisi 110 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

3. — Hizmet erbabı : 

Hizmet erbabından alman Kazanç Vergisi, 1946 yılında 34.491 000 lira iken aylıklara yapılan 
zamlar dolayısiyle 1947 yılında 54 000 000 lira tahmin edilmişti. Buna mukabil bu yılm ilk se
kiz aymda 25 439 000 lirası nakden, 12 942 000 lirası da mahsuben (Genel bütçeden aylık alan 
memur ve hizmetlilerin istihkakından tevkif edilip merkezce gider ve gelir kaydedilen) olmak 
üzere ceman 38 381 000 lira tahsil olunmuştur. Yılın mütaakıp dört ayı içinde mahsuben irat kay-
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(h-dilecek vergi 7 1.60 000 I i m olarak hesap edilmiştir. Yiue bu müddet zarfında nakden alınacak 
verdinin de 13 000 000 lira olacağı tahmin olunmaktadır. Buna nazaran, bu madde geliri yıl so
nunda 59 000 000 liraya yaklaşacaktır. Hizmet erbabı sayısında veya aylıklar ücretlerde ve herhangi bir 
azalma veya artma olacağına dair şimdiden sarih bir emare görülemediği için bu zümreye giren 
mükelleflerden önümüzdeki yılda alınacak Kazanç vergisinin de 1947 yılında tahsil edilen miktar 
civarında 'olması lâzııngelir. Ancak 1 Ekim 1947 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5088 sayılı Ka
mın. işçi gündeliklerinde muafiyet haddini 80 kuruştan 2 liraya yükseltmiş olduğundan hası
latla "bu sebeple uç "milyon liralık bir tenakus olacaktır, Bu da nazara alınmak suretiyle 1948 
yılında hizmet erbabının ödiyeceği Kazanç vergisi 5(5 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 2 

Hayvanlar Vergisi 

1. — Davar, deve ve domuzlar : 

Davar ,d'eve ve domuzlara ait vergi, 1946 yılında 23 372 000 lira idi. 1947 yılında 22 000 000 
lira tahmin edilen bu gelire mahsuben Ağustos ayı sonuna kadar yapılan tahsilatın yekûnu 
18 098 000 liradır. 1947 yılı içinde davar, deve ve domuzlara ait olmak üzere tahakkuk ettirilen 
verginin 24 557 000 lira olmasına göre, yıl sonuna kadar tahsilatın sabıka tahsilâtiyle birlikte 
25 000 000 liraya varması mümkün görülmektedir. Buna dayanılarak önümüzdeki yıl zarfında da 
bu kaynaktan sağlanacak gelir, 25 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Diğer hayvanlar : 

1946 yılı tahsilatı 5 531 000 lira idi. 1947 de 5 400 000 lira tahmine karşı tahakkuk eden mik
tar 5 800 000 liradır. Sekiz aylık tahsilat 3 352 000 lirayı bulmuştur. Bu vaziyet yıl sonuna kadar 
tahsilatın sabıka tahsilâtiyle birlikte 6 000 000 lirayı bulacağını göstermektedir. Bu neticeye 
dayanılarak 1948 yılında diğer hayvanlar vergisi 6 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 3 

Veraset ve İntikal Vergisi 

1940 yılında fiilen tahsil olunan Veraset ve İntikal vergisi 1 606 000 liraya baliğ olmakta idi. 
1947 yılında 1 400 000 lira olarak tahmin edilen bu gelire mahsuben yılın ilk sekiz ayında yapılan 
tahsilat 1 220 000 lira olmuştur. Mütaakıp dört ay zarfında 1946 yılının aynı aylarında yapılan 
tahsilat tutarında gelir sağlanabildiği takdirde, yıl sonunda bu gelirin 1 800 000 liraya varması 
mümkündür., Bu neticeye göre 1948 yılı için 1 800 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 4 

Maden resimleri 

Madenlerden 1946 yılında alman resim 1 210 000 lira idi. 1947 yılında 1 400 000 lira tahmine 
kai',şı,"-beş'ifly zarfında 596 000 liralık tahsilat yapılmıştır. Buna göre önümüzdeki yıl içinde bu resmin 
1 500 OOO'fira getirmesi'mümkündür. 
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ikinci grup 

Muamele ve İstihlâk Vergileri 

Bölüm : 5 

Gümrük Vergileri 

1 — Gümrük resmi: 

1946 tahsilatı 27 916 000 lira idi. Döviz fiyatlarının yeniden ayarlanması ve Gümrük Tarife 
Kanununun 28 nci maddesinin tatbiki dolayısiyle 1947 yılında 80 000 000 lira tahmin edilen bu 
gelire mahsuben yılın ilk sekiz ayında 65 816 000 lira tahsil olunmuştur. Yılın geri kalan dört 
ayında yapılacak tahsilat, birinci devre tahsilatının yarısı tutarında bulunduğu takdirde yıllık 
hasılat 98 700 000 liraya varacaktır, ithalâtın, önümüzdeki yılda ayriı tempoyu muhafaza etmesi 
halinde sağlanacak gelirin de bu miktarda olma M icabı1'. UM*. Buna, göre 1918 yılında alınacak 
gümrük resmi 98 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

2 — Ardiye ücreti: 

1947 yılının sekiz ve 1946 yılının son dört aylık tahsilatının 240 000 lira olmasına bakılarak ' 
bu gelir geçen yılda olduğu gibi 250 000 lira talinin olunmuştur. 

Bölüm : 6 

Muamele Vergisi 

1 — ithalât muamele vergisi: 

1946 yılında ithalâttan alınan muamele vergisi 29 646 000 liradan ibaret bulunmakta idi.' Dö
viz fiyatlarının yeniden ayarlanması ve bazı maddeler istihlâk vergileriyle muamele' vergisinin bir
leştirilmesi bu vergide tesirini göstermiş ve bu sebeple 1947 yılında 60 000 000: lira tahmin olun
muştu. Buna karşılık 1947 yılının ilk sekiz ayında 69 460 000 lira tahsil olunmuştur. Mütaakıp 
dört ay içinde 8 aylık tahsilatın yansı kadar gelir sağlanabildiği takdirde yıllık hasılat 
104 000 000 liraya baliğ olacaktır. Hasılatın, tahinini geniş mikyas-a aşinası, - ithalâtın umulan 
miktarın fevkine çıkmasından ve- eşya fiyatlarının yükselmesinden ileri gelmiştir.' ithalât aynı 
tempoyu ve beynelmilel eşya fiyatları da aynı seviyeyi muhafaza edebildiği takdirde önümüzde
ki yılda da bu miktarda gelir sağlanabilecektir. Buna göre 3948 yılında ithalâttan alınacak Mua
mele Verdisi .104 000 000 lira. tahmin olunmuştur. 

2 — imalât Muamele Vergisi: 

1946 athsilâtı 108 500 000 liradır. 1947 de 118 000 000 lira tahmin edilmiştir. Buna mukabil 
yılın ilk sekiz ayında eski alacaklar bölümüne irat edilen istihlâk vergisi de dâhil olmak üzere 
79 00ÖO00 lira tahsil olunmuştur. 1946 yılının dört aylık tahsilatı 37-400 #00 Mradıri'Bu mikta
ra sözü geçen-dört aylık tahsilatta dâhil bulunmıyan % 3 fark tutarı, olan 5 326000 liraya ilâve 
edildiği takdirde yıllık tahsilat 121 725 000 liraya baliğ olabilecektir. Bu rmfctara'yerli ürünleri 
tâsir ve tasfiye eden müesseselerden alman vergi de dâhil bulunmaktadır. 

1 Eylül 1947 tarihinde yürürlüğe giren 5124 sayılı Kanunla bu müesseseler Muamele Vergisin
den muaf tutulmuş olduğundan, bunlara isabet eden 8 000 000 lira tenzil edilince, imalâttan alı
nan Muamele Vergisi 11 o. 725 000 lira kalır. Buna göre 1948 yılında ..imalât Muamele Vergisi 
114 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

3. — Banka, bankerler ve» sigorta şirketleri muamele vergisi : 

.1946 tahsilatı 11 920 000 lira idi. 1947 yılının ilk sekiz aylığı 11 630 000, 1946 yılının son dört 
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aylığı 3 442 000 liradır. Bu miktara 1947 yılının sekiz aylık lahsilâtında, 1.946'yılının aynı devre 
tahsilâtına nazaran mevcut olan % 37 nispetindeki artıştan 1946 yılının son dört aylık tahsilâtına 
düşen 1 274 000 lira ilâve edildiği takdirde yıllık hasılat 16 346 000 lirayı bulur. Buna dayanılarak 
1948 yılında banka, bankerler ve sigorta şirketlerinden alınacak muamele vergisi 16 000 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 7 

Dahilî istihlâk vergileri 

1. — Şeker ve glikoz İstihlâk Vergisi: 

194(5 yılında dâhilde 87 000 ton şeker istihlâk edilmişti. 1947 yılında tahminler 95 000 tonluk istih
lâke «öre yapılmıştı. Şeker fiyatlarının indirilmesi ve iştira kabiliyetinin artması, istihlâki ürridin 
fevkine çıkarmıştır. 1946 yılının ilk yedi ayında şeker sarfiyatı 53 000 ton iken 1947 yılının aynı 
devresinde bu istihlâk 88 000 tona yükselmiştir. Bu sebeplere göre istihlâkin yıl sonunda 130 - 140 
bin tonu bulacağı anlaşılmaktadır. Bu miktar esas alınarak kilo başına 7,5 kuruş hesabiyle 1948 yılın
da seker İstihlâk Vergisinden sağlanacak gelir 9 750 000 lira tahmin olunmuştur. 

2.—- Elektrik ve havagazı İstihlâk Vergisi: 

1946 yılında tahsilat 4 781 000 lira idi. 1947 yılının sekiz aylık tahsilatının 3 457 000, 1946 yı
lının dört aylık tahsilatının 1 643 000 lira olmasına nazaran yıllık hasılatın % 10 nispetindeki aı-tış 
payı ile birlikte 5 265 000 lirayı bulması icabetler. Buna göre, 1948 yılı için bu vergi 5 250 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

3. — Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler İstihlâk Vergisi: 

1946 tahsilâtn 7 304 000 lira idi 1947 yılının 8 aylığı ile 1946 yılının dört aylık tahsilat yekû
nu da 7 142 000 liradır. Bu miktarlar ve 1947 yılının 8 aylık tahsilatında, 1946 ya nazaran mevcut 
olan artış nazara alınarak 1948 de sağlanacak gelir 7 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

4. — Kahveden alman İstihlâk Vergisi: 

1947. yılında bu gelir 19 750 000 lira tahmin olunmuştu. 8 ay zarfında ithal edilen kahve 
3 115 000 kilodur. Tekel'de bulunan stoktan aynı devrede 1 400 000 kilo satılmıştır. Yılın son dört 
ayında 2 500 000 kiloluk ithalât yapılması beklenmektedir'. Buna göre yıllık istihlâkin 7 000 000 kilo
ya varması icabeder. Bu miktardan kiloda üç lira hesabiyle elde edilecek vargi de 21 000 000 lira tu
tulmaktadır. 

Bölüm : 8 

8u ve kara av vergileri 

1947 yılının sekiz ve 1946 yılının dört aylık tahsilat rakamlarına ve 1947 yılı tahsilatında gö
rülen % 1.7 nispetindeki artışa göre yıl sonunda, bu vergi hasılatı I 850 000 liraya varacağı anla
şılmaktadır. Buna göre 1948 yılında 1 800 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 9 

Nakliyat Vergisi 

1946 tahsilatı 11 278 000 lira idi. 1947 yılının sekiz ayında 9 514 000 lira tahsil olunmuştur. 
1946 yılının son dört aylık tahsilatı ise 3 911 000 liradır. Buna göre, yıllık hasılatm 13 425 000 
lira olması icabeden, bu miktar ve 1947 yılının sekiz aylık tahsilatında 1946 yılma nazaran mevcut 
olan tezavüt de nazarı dikkate alınarak 1948 yılında alınacak Nakliyat Vergisi 14 000 000 lira tahmin 
olunmuştur, 
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Bölüm : 10 

Sefineler Vergisi 

1946 tahsilatının 113 000, 1947 yılının ilk beş aylığı ile 1946 yılının son yedi aylık tahsilat 
yekûnu 127 000 lira olmasına ve bir miktar da artış beklenmesine binaen 150 000 lira tahmin 
edilmiştir. i 

Bölüm : 11 

Damga Resmi 

İş ve muamele hacmi ile mütenasip olarak inkişaf etmekte olan Damga Resminin 1946 yılında 
23 200 000 lira tutarında gelir sağlanmıştı. 1947 yılnm sekizinci ayı sonunda Damga Resmi hasılatı 
18 071 000 liraya baliğ olmuştur. Mütaakıp dört ayda yapılacak tahsilat 1946 yılının aynı devre
sinde elde edilen (9 256 000 lira) miktara müsavi olduğu takdirde yıl sonunda hasılatın 27 327 000 
liraya varması icabeder. Bu vaziyet, bu resim tahsilatında görülen artış göz önünde bulundurularak 
1948 yılı için damga resmi 28 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 12 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

1946 yılı hasılatı 6 288 000 lira idi. 1947 yılının sekiz ayında 5 713 000 lira tahsil edilmiştir. 
Mütaakıp dört ayda bu miktarın yarısı kadar gelir sağlanabildiği takdirde yıl sonunda hasılatın 
8 570 000 liraya varması icabeder. Buna dayanılarak 1948 yılı için 8 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 13 

Mahkeme harçları 

1946 da hasılat 3 790 000 lira idi. 1947 yılının sekiz aylık tahsilatı 3 020 000 liradır. 1946 yılı
nın dört aylığı olan 1 364 000 lira ile 1947 yılının sekiz aylığında 1946 yılma nazaran mevcut 
olan % 25 nispetindeki artıştan, 1946 yılının son dört aylığına düş'en 341 000 lira yukardaki ra
kama eklendiği takdirde yıl sonunda bu gelirin 4 725 000 lirayı bulması icabeder. Buna göre, 1948 
yılında alınacak mahkeme harçları 4 700 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 14 

Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkereleri harçları 

1947 yılının sekiz aylığı ile 1946 yılının dört aylık tahsilatı yekûnu 2 096 000 liradır. Buna 
göre 1948 yılı için 2 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 15 *~ *-

Noter harçları 

1947 yıl mm sekiz aylığı ile 1946 yılının dört aylık tahsilatı 1 692 000 lira tutmaktadır. Bu ha
sılatta görülen artış gözönünde bulundurulmak suretiyle 1948 yılı için 1 750 000 lira tahmin 
olunmuştur, 

Bölüm : 16 

Diğer harçlar 

Nüfus eczane ve ihtira beratları harçlarından terekküp eden bu bölüm hasılatı 1946 yılı tahsilatı 
gözönünde bulundurularak 50 000 lira tahmin olunmuştur. 
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r " Bölüm : 17 

Hayvan sağhk zabıtası resmi 

1946 yılında (91 220) lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının beş vo 1946 yümın son yedi aylık tah
silatı yekûnu 9D 400 liradır. Buna göre 1948 yılında bu bölüme girecek gelir 100 000 lira tahmin olun
maktadır. 

Üçüncü grup 

Tekel geliri 

Bölüm : 18 ! 

Tekel hasılatı 

Devlet elinde bulunan tütün, tuz, çay, ispirtolu içkiler, kibrit ve patlayıcı maddelerin genel 
bütçeyo sağlıyacağı gelir 1947 yılında 54 086 000 lira tahmin olunmuştu. Sekiz aylık satışlara 
nazaran, bu gelirde yıl sonunda takriben on milyonluk bir artış beklenmektedir. Buna göre 1948 
yılında genel bütçeye girecek safi gelirin de bu miktarda artış göstermesi icabederse de Tekel 
katma bütçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1948 yılı içinde tekelde yaptırılması zaruri görü
len h<\/.\ inşaata ödenek tefrik edilmiş bulunmasından dolavı önümüzdeki yılda tekel hasılatından 
umumi bütçeye intikal edecek safi gelir 52 000 000 liradan ibaret kalacaktır. 

Bölüm : 19 

Oyun kâğıdı geliri 

İdaresi Kızılay Kurumuna tevdi edilmiş bulunan oyun kâğıdı Tekelinden 1947 yılının ilk beş aylık 
devresi ile 1946 yılının yedi aylık devresinde sağlanan gelir 90 000 lira olmasına bakılarak 1948 yı
lında bu hasılat 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

Dördüncü grup 

Devlet malları ve mülkleri gelirleri 

Bölüm : 20 

Devlet ormanları gelirleri 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet ormanlarından umumi bütçeye intikal edecek hasılatın 250 000 
lira olacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm : 21 

Gayrimenkul kiraları ve ecrimisilleri 

1. — Kiralar : 

Devlet uhdesinde bulunan gayrimenkullerden alınan kira bedeli, 1946 . yılında 525 500 lira idi. 
1947 yılının sekiz ayında tahsilat 521 183 lirayr bulmuştur. Buna nazaran, yıl sonuna kadar hasıla
tın 860 000 lira olacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple 1948 yılında alınacak kira bedeli de 850 000 
lira tahmin edilmiştir. 
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2 . — EcTİmisiller : 

1947 yılının sekiz ayı ile 1946 yılının son dört ayı içindeki tahsilatın 109 000 lira olması
na bakılarak 1948 yılında eerimisillerden sağlanacak gelir 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bölüm : 22 

Menkul ve gayrimenkul mallar sattş geliri 

1. — Menkul mallar satış geliri : 

1946 yılında menkul mallar satışından elde edilen hasılat 2 353 000 lira idi. 1947 yılının ilk sekiz 
ayında 2 427 000 lira elde olunmuştur. Sekiz aylık tahsilatın seyri, bu hasılatın yıl sonunda 3 500 000 
liraya varacağını göstermektedir, önümüzdeki yıl zarfında ayrıca bir milyon lira kıymetinde hay* 
van satılacağından bu hasılat 4 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

2. — Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış bedeli : 

1946 yılında peşin para ile satılmış olan gayrimenkullerin satış hasılatı 2 038 000 lira idi. 1947 
yılının sekiz aylık satış hasılatı ile 1946 yılının dört aylık hasılatı yekûnu da 2 322 000 liraya 
baliğ olmaktadır. Önümüzdeki yıl zarfında satışlar biraz hızlanacağı cihetle bu yoldan bütçeye 
sağlanacak gelirin 4 000 000 lira olacağı tahoıin edüı&ektedir. 

3. — Taksitle satılan gayrimenkuller satış bedeli : 

Taksitle satılmış olan gayrimenkullerin satış bedelinden 1946 yılında 948 Ö00 lira tahsil olun
muştur. 1947 yılının sekiz ayında 723 665 lira tahsil olunmuştur. 1946 yılının son dört aylık tah
silatı 413 495 liradır. Buna göre yıl sonunda hasılatın 1 280 000 liraya varması beklenmektedir. 
1948 yılında elde olunacak gelir de 1 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

4. ~ Borçlanma taksitleri 

1946 yılında taksit bedellerinden 549 160 lira tahsil olunmuştu. 1947 yılının sekiz ve 1946 yı
lının dört aylık rakamlarına nazaran, içinde bulunduğumuz yıl zarfında tahsilat 690 000 lirayı 
bulacaktır. Bu rakama dayanılarak 1948 yılında ahsil olunacak taksit bedelleri 650 000 lira tahmin 
olunmuştur. 

Beşinci grup 

| Devletçe idare edilen kurumlar 

Bölüm : 2& 

Devlet 2)emiryollan ve Limanlan 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Demiryolla*ı*ve~Eimanlarından önümüzdeki yıl zarfında ge
nel bütçeye irat edilecek gelir fazlası elde olunamıyacağı anlaşılmıştır. 

r Bölüm: 24 
p Posta, Telgraf ve Telefon 

Bu İdarenin de önümüzdeki yıl zarfında genel bütçeye irat olunacak gelir fazlası bulunmıyacağı 
anlaşümışır. 
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Bölüm : 25 

Darphane ve Damga Basımevi 

İ 946 yılında 71 985 lira hasılat temin edilmişti. Devam etmekte olan posta pulu basımından sağ
lanacak gelir bu hasılatı içinde bulunduğumuz ve önümüzdeki yıl zarfında 150 000 liraya çıkara
cağı anlşılmıştır. 

Bölüm : 26 * 

Resmî Bastmevleri gelirleri 

1946 yılının 85 631 lira olan hasılatı ile 1947 yılının 39 780 lira olan beş aylık tahsilatı gözö--
nünde bulundurularak 85 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 27 

Resmî Okullar gelirleri 

1946 yılı hasılatının 74 758 lira olmasına bakılarak 75 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 28 

bulama İdareleri gelirleri 

1946 hasılatının 1"81 732 lira olmasına nazaran., 1948 yılında sağlanacak gelir 180 000 lira tah
min olunmaktadır. 

Bölüm : 20 

Radyo Geliri 

1946 yılında 1 625 500 lira alınmıştı. Alıcı radyo cihazlarının çoğalmasından dolayı 1947 yılının 
sekiz ayında bu gelir 1 748 773 liraya yükselmiştir. Mütaakip dört ayda 1946 yılının aynı devresi 
zarfında temin olunan hasılat tuarmda gelir sağlandığı takdirde, yıllık hasılat 1 808 000 liraya va
racaktır. Buna köre 1948 yılında alınacak radyo ücretleri 1 800 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm: 30 

Diğer Kurumlar 

1947 yılının beş ve 1946 yılının son yedi aylarında yapılan tahsilat yekûnu 308 000 liradır. Şimdi
ye kadar muhtelif bölümlere irat edilmekte olan kurumlara ait hasılatın bu sene bu bölüme ilâve 
edilmesi tekerrür ettirildiğinden bu gelirin 1948 yılında 800 000 liraya varacağı umulmaktadır. 

Bölüm : 31 

Millî Piyango geliri 

1946 yılında Millî Piyango İdaresinin bütçeye sağladığı gelir 6 600 000 lira idi. Keşidelere 
rağbetin gittikçe artmasından dolayı 1947 yılında sağlanacak gelirin 8 000 000 lira olacağı an
laşılmış ve 1948 yılı için de aynı miktar alınmıştır. 



Altmeı grup 
Genel kurumlar ve Şirketler gelirlerinden Devlet payı 

Bölüm: 82 
imtiyazlı Demiryollarından alınan 

Bu kaynaktan 1948 yılında gelir sağlanamıyacağı anlaşılmıştır. 

Bölüm :88 

Fenerler geliri karşılığı alman 

Fenerler hasılatının senede 175 000 liraya kacıar olan kısmı tamamen Devlet Denizyolları İda
resine bırakılmakta ve hasılat bu miktarı aştığı takdirde yüzde ellisi genel bütçeye irat kayde
dilmektedir. 1947 yılının yedi aylık rakamlarına nazaran bu hasılatın yıl sonunda 250 000 lirayı 
aşacağı ve genel bütçeye girecek miktarın da 80 000 lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. Buna naza
ran, 1948 yılında bu kaynaktan sağlanacak gelir 80 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 84 
Mükerrer sigorta ortaklığından alınan 

Sözleşmesi gereğince mükerrer sigorta şirketinden senede maktuan 200 000 lira ve ayrıca 
kârdan da yüzde elli sekiz nispetinde hisse alınmaktadır. 1946 yılının verdiği neticeye köre, 
1948 yılında alınacak maktu ve nispî hisseler miktarı 500 000 liraya baliğ olabilecektir. 

Bölüm :3Ö 

Sözleşmesi gereğince Musul Petrollerinden alınan 

1947 yılı içinde sağlanan gelirin 2 452 000 lira olmasına nazaran 1948 yılı için 2 450 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

Yedinci grup 
Çeşitli gelirler 

Bölüm :86 
Hazine muameleleri gelirleri 

1. — Hazine portföyü Ve iştirakleri gelirleri: 
-# 
Portföyde mevcut kıymetlere ve vâdelerine göre 1948 yılında sağlanacak gelir 1 350 000 lira 

hesap ve tahmin olunmuştur. 

2. — Fak: 
atı 

1948 yılı içinde yapılabilecek tevdiata nazaran, alınacak faiz 500 000 lira hesap ve tahmin 
olunmuştur. 

Bölüm :87 

Askerlik mükellefiyeti 

Geçen yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki yılda da bu kaynaktan gelir sağlanamıyacağı anlaşıl
mıştır. 
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Böltim:38 

Kıymetli kâğıtlar 

İf)47 yılının beş aylık ve 1946 .yılının yedi aylık devrelerinde yapılan tahsilat toplamının 297 800 
)ira obuasına bakılarak İ948 yılında elde olunacak gelir 300 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 39 
Muayyen giderler karşılığı gelirler 

1 — Kambiyo murakabesi karşılığında Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan miktar maktuan 
125 000 liradır. 

2 Teftiş mukabili şirketlerden alman para, 1944 yılında 94 000, 1945 yılında 37 000, 1940 
yılında 64 000 liradır. Bu rakamlara göre 1948 yılında 75 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 40 
Eski alacaklar 

1 — Tavizlerden ve ikrazlardan geri alınanlar: 
1947 yılının beş ve 1946 yılının son yedi aylık devrelerindeki tahsilat toplamı 212 000 liradır. 

Buna göı'e 1948 yılı için 200 000 lira tahmin olunmuştur. 

2 — Kaldırılmış vergiler artıkları: 
Kaldırılmış vergiler artıklarının en mühiminim Toprak Mahsulleri Yergisi teşkil etmekte idi. Bu 

vergi bakayası da bulunduğumuz yıl içinde af ve terkin edilmiş bulunduğu cihetle, önümüzdeki 
yıl zarfında bu bölüme girecek gelir, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım Satış Birliklerinde tahak
kuk etmiş Hazine alacağından tahsil edilecek miktara inhisar edecektir. Yaptırılan tetkikata goro 
Ofis ve Birliklerde 1 Eylül 1947 deki Hazinenin alacak bakiyesi 14 910 000 lira idi. 1947 yılı için
de bunun 4 000 000 lirasının tahsil edilebileceği anlaşıldığından 1948 yılma devredilecek alacak 
bakiyesi 11 000 000 lira olacaktır. 

Bölüm : 41 
'•••im Cezalar 1 

1 — Para cezaları: 
1946 yılında tahsil edilen para cezası 1 266 000 liradır. 1947 yılının sekiz ayında 914 000, 1946 

yılının dört ayında ise 446 000 lira tahsil olunmuştur. Buna göre 1948-yılında bu.kaynaktan sağ 
1 anacak gelir 1 375 000 lira tahmin olunmuştur. 

2— Zam cezaları: 
1946 yılı tahsilatı 5 158 000 lira idi. 1947 yılının sekiz ve 1946 yılının dört aylık devreleri 

içindeki tahsilat yekûnu da 6 234 000 liradır. Buna göre 1948 yılında zam cezalarından sağlana
cak gelir 6 225 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bâlânı : 43 
Çeşitli gelirler 

1946 yılı tahsilatı 16 595 000, 1947,yılmm sekiz aylığı 5 735 000 liradır. Yılın müt&akıp 
dört ayı zarfında, dört ilâ beş milyon tutarında tahsilat yapılacağı ümit edildiğinden yıl sonunda 
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çeşitli gelirler hasılatı 10 000 000 lirayı bulacaktır. Bu rakamlara göre 1948 yılında elde olunacak 
çeşitli gelirler 10 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Sekizinci Grup 

Geçici Vergiler 

Bölüm : 48 

iktisadi Buhran Vergisi 

1 — Hizmet erbabı: 

Hizmet erbabından alman Buhran Vergisi 1946 yılında 43 910 000 lira iken aylıklara yapılan 
zamlar dolayısiyle 1947 yılında 79 000 000 lira tahmin edilmişti. Buna karşılık 1947 yılının se
kiz ayında 35 736 000 lirası nakden, 21 482 000 lirası mahsuben (Genel Bütçeden yapılan tediye
lere aittir.) olmak üzere 57 218 000 lira tahsil olunmuştur. Yıl sonuna kadar mahsubu yapılacak 
miktar 12 576 000 liradır. Yine yıl sonuna kadar nakden tahsil edilebilecek olan verginin de 
18 000 000 lira olac-»g; tahmin edilmektedir. Buna nazaran 1947 sonunda Buhran Vergisi tahsilatı
nın 87 794 000 liraya varması mümkündür. Ancak gündeliklere ait muafiyet haddinin 80 kuruştan 
2 liraya çıkarılmasına dair olan kanunun tatbiki dolayısiyle. bu, gelirde 4 000 000 liralık bir azal
mayı istilzam edeceği cihetle, bu miktar, tahsilat yekûnundan tenzil edilerek 1948 de alınacak Buh
ran Vergisi 84 000 000 lira hesap ve tahmin olunmuştur. 

2 — Sair kazanç erbabından: 

1946 tahsilatı 9 609 000 liradır. 1947 yılının ilk sekiz ayında 6 732 000 lira tahsil olunmuş
tur. 1946 yılının dört aylığı da 2 285 000 liradır. Buna nazaran yıllık tahsilatın 9 018 000 lira ol
ması icabetler. Bu miktar ve 1947 yılında artan ticari faaliyet gözönünde bulundurularak sair ka
zanç erbabından alınacak Buhran Vergisi gecen yılda olduğu gibi 9 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 44 

Muvazene Yergisi 

1946 tahsilatı 44 746 000 lira idi. Aylıklara vapılan zamlar da hesaba katılmak suretiyle 1947 
de 63 500 000 liralık tahmine mukabil yapılacak tahsilat berverchiâti hesap olunmuştur. 

Lira 

31 530 281 1947 yılının sekiz ayında nakden tahsil edilen 
14 692 315 1947 yılının sekiz1 ayında mahsuben tahsil edilen 
16 000 000 1947 yılının mütaakıp dört ayında nakden tahsili umulan miktar 

7 830 000 1947 vılınm son dört ayında mahsuben tahsil edilecek miktar 

70 052 596 

îşçi gündeliklerine ait muafiyet haddinin seksen kuruştan iki liraya çıkarılmasından dolayı 
vergide hasıl olacak 3 'milyon lira eksilme de gözönünde'bulundurularak Muvazene Yergisinin 1948 
yılmda bütçeye sağlıyacağı gelir 67 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 45 

Nâzını Gelirler 

Bu bölüm için tahmin yapılmamıştır, 
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Birinci grup 

Savunma Vergileri 

Bölüm : 46 

Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan savunma pulu hasılatı 

194C yılında elde olunan hasılat 232 754 liradır. 1947 yılının sekiz ve 1946 yılının dört aylık 
tahsilatı yekûnu da 307 000 liradır. Buna göre 1948 yılı için 300 000 lira tahmin olunmuştur. 

• B ö l ü m : 4 7 ' • ̂  , " 

Tekel Maddelerinden alınan savunma vergisi 

1947 yılında 85 287 000 lira tahmin edilen bu gelire mahsuben yılın ilk sekiz ayında yapılan 
tahsilat 58 740 000 liradır. Satış seyrine göre yıl sonuna kadar tahsilat 89 000 000 liraya varacak
tır. Bu rakamlar ile Tekel mamullerinden bir kısmının sürümünde önümüzdeki yıl zarfında temin 
olunacak artış ve şaraptan alınmakta olan resimde yapılması düşünülen indirme gözönünde bulun
durulmak suretiyle 1948 yılında Tekel maddelerinden alman savunma vergisi 90 560 000 lira hesap 
ve tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 48 

P. T. T. müraselelerinde alınan savunma vergisi 

1946 yılı tahsilatı S 768 000 liradır. 1947 yılının sekiz ayında 2 008 520 lira tahsil olunıuştur. 
1946 yılının son dört aylığı ile birlikte senelik hasılat 3 445 000 liraya baliğ olacaktır. Buna 
göre 1948 yılı için 3 500 000 lira tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 49 

Binalardan alınan savunma vergisi 

1946 yılında 3 660 000 lira tahsil olunmuştur. 1947 yılının sekiz aylığı ile 1946 yılının dört 
aylık tahsilat yekûnu 4 170 000 liradır. Buna göre 1948 yılında alınacak savunma vergisi 4 000 000 
lira tahmin olunmaktadır, 

ikinci grup 

İstisnai gelirler 

Bölüm : 50 

Tayyare resmi 

1946 yılında tayyare resminin bütçeye sağladığı gelir 4 200 000 lira idi. Sinema duhuliyelerine 
yapılan zam ve bazı muamelelerdeki artış dolayisiyle bu resim süratle artmış ve 1947 yılının 
sekizinci ayında hasılat 4 931 000 lirayı bulmuştur. Yılın mutaakıp dört ayında bu miktarın ya
rısı tutarında gelir sağlanacağı. kabul olunduğu takdirde yıllık hasılatın 7 300 000 liraya varması 
mümkündür. Bu neticeye göre 1948 yılı tayyare resmi 7 000 000 lira tahmin olunmuştur, 
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Bölüm : 51 

Hava kuvvetlerine yardım, vergisi 

1946 yılı tahsilatı 27 876 000 lira idi. 1947 yılında yapılan 40 650 000 liralık tahmine karşı tah
sil edilecek miktar berveçhi âti hesap edilmiştir. 

Lira 

19 054 239 1947 yılının sekiz ayında nakden tahsil edilen ,_T1 
9 288 955 » » ilk sekiz ayında mahsuben tahsil edilen 
9 600 000 1947 yılının mütaakıp dört ayında mahsuben tahsil edilen 
4 922 778 1947 yılının son dört ayında mahsuben tahsil edilecek olan 

42 865 972 

Maaş ve ücret seviyesinde bir değişiklik olacağına dair herhangi bir işaret mevcut olmadığın 
dan, bu miktar 1948 tahminine esas tutulmuş ve 1948 yılında Hava Kuvvetlerine Yardım Ver
gisi hasılatı 43 000 000 lira olarak hesap ve tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 52 ; 

Şekerden alman munzam istihlâk vergisi 

Yukarda yedinci bölüme ait gerekçede arz ve izah edilmiş olduğu üzere, önümüzdeki yılda 
şeker istihlâkinin 130 000 ton olacağı tahmin ve kabul edilmişti. Bu istihlâk üzerinden alınacak 
vergi ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kesme şeker : 40 000 000 X 50,37 = 20 148 000 lira 
Toz şeker : 90 000 000 X 23,37 = 21 033 000 » 

130 000 000 41 181 000 

1948 yılında şekerden alınacak munzam istihlâk vergisi bu hesaba dayanılarak 41 000 000 lira 
tahmin olunmuştur. 

Bölüm : 53 

C58 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 7 Eylül 1940 dan evvel dövizi satın alınmış olup ta 
bu tarihten sonra ithal edilecek malların cif kıymetlerinden alınmakta olan % 44 nispetindeki 
primden sağlanan gelirin 1947 yılında tahmin edilen miktarı bulacağı anlaşılmış ve bankalar ve 
kambiyo mercilerinde bulunan malûmata göre 1948 yılı içinde bu kaynaktan elde edilecek gelirin 
15 milyon lirayı bulacağı anlaşılmıştır. 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı incelendi. 

Tasarının (A) ve (B) cetvellerine ilişkin birinci ve ikinci maddeleri geçen yılın aynıdır. 

Üçüncü madde, bütçe açığının, kanunları gere ğince, yapılacak uzun vadeli iç istikrazlarla 
karşılanacağını natıktır. 

Şimdiye kadar, bilindiği gibi, bütçe açıklarının bir kısmı Hazinece bazı özel kanunlara 
(numara 4060 ve 4938) dayanılarak yapılan borçlanmalarla karşılanmakta iken bunlardan 
4060 sayılı Kanunun yürürlükten kalkması, diğerinin ise yetki bakiyesi pek mahdut bir ölçüye in
hisar etmesi yüzünden 1948 yılı bütçe açığının tamamının uzun vadeli iç istikrazlarla kapatılması 
yoluna gidilmiş ve İm sebeple madde metni geçen yıla kıyasen farklı olarak teklif edilmiştir. 

Dördüncü madde şeklen değiştirilmiş ve 1947 yılı bütçe Kanunu ile Maliye Bakanlığına veri
len (105 000 000) liralık borçlanma yetkisi (100 000 000) liraya indirilmiştir. 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddeler 1947 yılı Bütçe Kanunundaki mad-
deelrin aynı olup, 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yeralması gerekli bulunmaktadır. Lise ve 
ortaokullara parasız yatılı olarak imtihanla alın acak öğrencilerin miktarları ile ne şekilde ve han
gi esaslar dairesinde tefrik edileceklerini gösteren 8 nci madde, bilhassa ortaokulu ve lisesi bulun-
mıyan yerlerde oturan memur ve halk çocuklarının muayyen nispetlerde alınabiknelerini temin 
edecek tarzda değiştirilmiş olarak teklif olunmaktadır; ki şükranla karşılanmaya değer mahiyet
tedir. 

20 nci madde 19 Şubat 1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun ikinci'maddesi gereğince Millet
lerarası para fonuna iştirak hissesi olarak ödenmiş olan (30 087 960) lira değerindeki altının 
1948 yılı bütçesinde bir taraftan gelir, diğer taraftan gider kaydedilmek suretiyle mahsubu şeklin
de bütçe hesaplarına geçirilmesini temin maksadiyle teklif olunmaktadır. 

Yüksek Komisyonun tasvibine sunulmak üzere saygı ile arzederiz. 

Antalya Milletvekili 
N. Esat Sümer 

İstanbul Milletvekili 
Dr. A. Adıvar 



İ948 Yjlı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1948 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 242 172 488 lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. -^ Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1948 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 114 180 000 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan 127 992 488 
lira kanunları gereğince yapılacak uzun 
vadeli iç istikrazlarla kapatılır. 

MADDE 4. — 1948 yılı içinde Os
manlı Bankası ile olan Hazine hesabın
dan başka, yapılacak bağıtlarla kısa sü
reli avans almaya ve hesaplar açtır
maya ve en çok bir yıl süreli Hazine 
bonoları çıkarmaya ve banka ve ortak
lıkların Hazineye yatırmak istiyecek-
leri paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakam yetki
lidir. 

Şukardar ki, özel kanunlarm verdi
ği yetkiler dışında çıkarılacak Hazine 
bonoları 100 000 000 lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleri ile uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmaya veya bu karşılıklarla 
Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü or
taklıklara ilişkin katılma senetlerini sa
tın almaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Dairelerin 30.IV.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileri ile aynı 
kanunun konusu dışında kalan memur
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Numaraları ile adları bağlı (E) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞ-
TİRİŞİ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1948 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 243 565 697 lira Ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1948 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 115 600 000 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan 127 965 697 
lira kanunları gereğince yapılacak uzun 
•vadeli iç istikrazlarla kapatılır. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 30 . 
V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince yönetimi ge
rekli geçici hizmetler için aylık ücretli 

memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile, bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar, Bakanlar Kurulu kararı 
ile belirtilir ve ertesi yıl büttçesiyle Bü
yük Millet Meclisine verilir. Bu bö
lümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 
29 ncu maddesi gereğince : 

1. Gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet-

, veli; 
2. Kanımla bağlanmış vatanî hiz

met aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; 
3. Gelecek yıllara geçici yüklenme

lere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

4. 475 nci ihtiyat ödeneği bölümün
den aktarma yapılabilecek bölümleri 
gösteren (F) cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 
ncü maddesi gereğince geçici kabul yo
lundan faydalanacak eşyaya ilişkin (1 ) 
cetveli • 

Bu kanıma bağlıdır. 
MADDE 7. — Millî Eğitim Bakanlı

ğı tarafından yönetilecek Okul Pansi
yonları hakkındaki 9 . V I I . 1931 tarih
li ve 1838 sayılı Kanunun bazı madde
lerini dğiştiren 11 . VI . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince öğrencilerden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8. — 1948 ders yılı içinde 
pansiyonlu lise ve ortaokullarda Dev
letçe yatılı okutturulacak öğrencilerin 
sayısı 1 650 yi geçemez. Bu suretle ye
niden alınacak yatılı öğrenciler : 

a) Üçte biri ortaokulu veya lisesi 
bulunmıyan yerler halkının çocukları 
arasından; 

B. K. 

MADDE (i. — Ayniyle kabul edil
miştir, 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — 1948 ders yılı içinde 
ücret ve giderleri Devletçe verilmek 
üzere pansiyonu bulunan lise ve orta
okullarda parasız yatılı okutturulacak 
öğrencilerin sayısı 1 650 olacaktır. Pa
rasız yatılı öğrenciler 915 sayılı Kanım 
hükümleri dairesinde yapılacak imti
hanlarla aşağıdaki nispet dahilinde ser 
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b) Üçte biri ortaokulu veya lisesi 
olmıyan yerlerde Devlet bütçesine gi
ren dairelerde görevli memurların ço
cukları arasından; 

c) Üçte biri başka yerlerden baş
vuracak çocuklar arasından; 

8 . V I . 1926 tarihli ve 915 sayılı Ka
nun hükümlerine göre yapılacak müsa
baka imtihanında en çok başarı göste
renler alınmak suretiyle seçilir. 

MADDE 9. — 11. V I . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 3 ncü ve 15. I X . 
1944 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 1 
nei maddeleri gereğince her yıl Bütçe 
Kanununa bağlanması gereken kadro
lar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 10. — 11. V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanun gereğince açılmış 
pansiyonlar gelirlerinden 60 000 lira 
alınarak geliri yeter olmıyan pansiyon
lara verilebilir. 

MADDE 11. — 17 . IV . 1940 tarihli 
ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu
nun 7 nci maddesi gereğince kullanıla
cakların kadroları ile ek görev tazmi
natları ve Sağlık memurları ile birinci 
sınıf köy ebelerinin kadroları, bağlı (K) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — Bütçelerle geçen yıl 
borçları bölümlerindeki ödenekler üs
tünde çıkacak borçlar ,ilgili oldukları 
hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

1928 -1946 yıllarına ilişkin olup, Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış 
ve karşılıkları yılları, bütçelerinde bu
lunan borçlar, 1948 yılı gider bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölüm
lerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

B. K. 

çilerek alınır : 
A ) U çte bir müsabaka imtiharalarm-

da en yüksek başarı gösteren öğrenciler; 
B) Üçte bir lisesi olmıyan illerde 

oturan ortaokul mezunu öğrenciler (Se
çimde her ile isabet edecek şekilde 
hareket olunacaktır.) 

C) Üçte bir türlü şartları ve ihti
yaçları gözönünde bulundurularak Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek 
illerde çalışmakta olan ve genel bütçe
den aylık alan Devlet memurlarının ço
cukları. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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B. E. 

MADDE 13. — 8 . V I . 1929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanun ile ilgili borçlar
dan ödenmesi gerekecek olanlarla, ev
velce ödenmesi gerektiği halde bugüne 
kadar alacaklılarına verilemiyen tah
villerin karşılıkları 1948 yılında para 
ile ödenir. 

MADDE 15. — 30 . V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1948 
yılında kullanılamaz. Bu kadrolarda 
çalışmakta olanlar hakkında Memurin 
Kanununun 85 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

MADDE 16. — Devlet Meteoroloji 
îşleri Genel Müdürlüğünce, üniversite
lerle, meslek okullarında okutturulacak 
öğrenci sayısına göre öğrenim, yiyecek 
ve giyecek giderleri ile, ders ücretleri 
karşılığı olarak belirtilecek yıllık ücret 
ve giderler, bağlı (A) işaretli cetvelin 
167 nci bölümüne toptan gider kaydo
lunarak bir taraftan üniversitelerle, 
meslek okullarının ilgili bulundukları 
1948 yılı Bütçe Kanunlarına bağlı (B) 
işaretli cetvellere gelir, diğer taraftan 
aynı kanunlara bağlı (A) işaretli cet
vellerin ilgili tertiplerine ödenek kay
dedilir. 

MADDE 17. — 26 . V . 1932 tarihli 
ve 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesinde yazılı süre 
1 Ocak 1948 tarihinden 31 Aralık 1948 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — 3 . IV • 1340 tarihli 
ve 459 sayılı Grenel Muhasebe Kanunu 
ile ilgili borçlar için verilecek tahvil
lerin, alacaklılarına verilmesinden önce 
zaman aşımıma uğramış kuponlarının 
karşılıkları ile, bunlardan 100 liraya ka
dar olan borçların tamamı ve bımdan 
üstün olanların 100 liradan aşağı parça
ları 1948 yılında para ile ödenir. 

MADDE 14. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-
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MADDE 18. — 7 . V I . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Savunma Mükelle
fiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gere
ğince Millî Savunma Mükellefiyeti yolu 
ile alınacak hayvanların 1948 yılı alım 
değerleri (O) işaretli cetvelde ve 38 nci 
maddesi gereğince alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri de (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 19. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 20. — 19 .1.1942 tarihli ve 
4171 sayılı Kanun ile tasdik olunan is
tikrazla elde edilen altınlardan 19 . I I . 
1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi gereğince (Milletlerarası 
para fonu) na katılma payı olarak öde
nen 30 087 960 liralık kısmı bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir ve bağlı (A) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
özel bir bölüme kayıt ve mahsup olunur. 

MADDE 21. — Bu kanun 1 Ocak 
1948 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
S. Adatan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

B. K. 

Bu kanunu Maliye 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tacım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
N. Gündüzalp 

MADDE 18. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 19. 
iniştir. 

MADDE 20. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 21. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

Çalışma Bakanı 
T, B. Balta 



A - Cetveli 
Sıra 
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 

Dairelerin adları 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri 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 
Bümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Lira 

10 718 964 
1 063 496 
1 992 800 
3 542 018 

986 201 
7 763 830 

763 080 
2 509 641 
2 897 573 

41 586 428 
6 134 653 

376 934 895 
19 909 001 
32 079 730 
36 779 569 
12 704 198 

149 842 116 
211 911 139 
106 497 248 
97 436 997 
8 971 740 

47 968 377 
19 626 153 
33 441 897 
3 554 242 
3 675 139 
2 274 572 

GENEL TOPLAM 1 243 565 697 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/247 
Karar No. 20 

21. XII. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Hükümetçe kanuni miadında Büyük Millet 
Meclisine sunulan ve Başkanlıkça Komisyonu
muza havale edilen 1948 genel bütçe tasarısı ve 
gerekçesi Komisyonumuzca incelendi. 11 Kasım
da Maliye Bakanının bütçe hakkında Komis
yonda verdiği umumi izahlardan sonra başlıyan 
bu tetkikler 20 Aralığa kadar devam etmiş, 
bütçe bölüm ve maddeleri üzerinde olduğu ka
dar umumi ve malî ve iktisadi vaziyet üzerinde 
de durulmuştur. 

Hükümet tasarısında 1948 bütçe yılı için 
teklif edilen gider yekûnu 1 242 172 488 lira
dır. Komisyonumuzda muhtelif Bakanlıkların 
bütçelerinde yapılan indirmelerin bazı tertip
lere yapılmasına lüzum görülen zamlardan ten
zilinden sonra bu yekûn 1 393 200 lira fazlasile 
1 243 565 697 lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır. Hükümet projesindeki 1 114 180 000 
lira gelir yekûnu da Komisyonca 1 420 000 lira 
fazlasiyle 1 115 600 000 lira olarak tahmin edil
miştir. Bu rakamlara göre istikrazla kapana
cak açık miktarı tasarının ilk şeklindeki mik
tara nazaran 26 791 lira kadar bir noksan göste
rerek 127 965 697 liraya inmiştir. 

Komisyon incelemeleri sırasında muhtelif 
bakanlıkların gider tertipleri üzerinde yapıla
bilecek tasarruflar üzerinde dikkatle durulmuş 
olmasına rağmen, gider yekûnunun Hükümet 
projesine nazaran 1 393 209 lira fazlalık arzet-
mesi, bazı lüzumlu zamların icrasından ileri gel
mektedir. Gerçekten Bakanlıklar bütçelerinde 
Komisyonca ceman 3 191 857 lira kadar bir in
dirme yapılabildiği halde işaret ettiğimiz zam
lardan ötürü yine 1 393 209 liralık bir artış ba
kiyesi kalmış bulunmaktadır. 

Tenzil ve zamların bakanlık itibariyle dağı
lışı ve bunların başlıca kalemleri aşağıda gider
lerin müfredatı arasında gösterilecektir: 

Bütçenin ana hatları ve umumi ma,lî durum: 

Komisyonumuzca tasarının gider, gelir kı
sımları üzerinde yapılan değişiklikler hakkın
da bu umumi bilgileri arzettikten sonra yeni 
bütçenin ana çizgilerini belirtecek mülâhaza
lara geçebiliriz. 

îkinci Dünya Harbinin iki buçuk yılı aşan 
bir müddet önce sona ermesine rağmen dünya 
ekonomi durumu, henüz bir intikal devresi 
şartlarına bile tamamiyle kavuşmuş değildir. 
Bugünlerde Birleşik Amerika Kongresine tevdi 
edilen 17 milyar dolarlık Marşal plânı gerçek-
leşe bildiği takdirde 1948 de iktisadi durumda 
bir dereceye kadar salâh emmareleri belirecek-
se de siyasi güvensizlik sürüp gitmekte ve eko
nomi üzerindeki menfi tesiri de devam etmekte
dir. Bundan dolayıdır ki, 1948 bütçesinde de Mil
lî Savunma için 376 934 895 lira ödenek konma
sına zaruret hâsıl olmuş ve bu ödenekten bir 
kısmının kısılarak verimli, iktisadi işlere tah
sisine imkân bulunamamıştır. Yine iktisadi güç
lüklerin devamı yüzünden bir türlü istikrar 
bulamıyan ve Birleşik Amerika gibi iktisadi ba
kımdan en kuvvetli memleketlerde bile yüksel
mekte olan fiyatlar tabiatiyle bütçemizin mas
raf rakamları üzerinde de inikasını göster
miştir. 

Bütçenin masraf rakamına tesir eden gayri 
müsait âmiller, 1948 gelir tahminleri üzerinde 
müspet şekilde kendini göstermiştir. Filhakika 
1947 gelir tahminlerine göre 1948 tahmin mik
tarında görülen 94 368 000 lira fazlalığın 20 
milyon lirası gümrük resmine, 44 milyon 
lirası ithalât muamele vergisine, yani 
ceman 64 milyon lirası gümrükte alman istih
lâk vergilerine taallûk etmektedir ki, bu faz
lalığın bir kısmı, tahmin olnan ithalât fazlası-
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na raci olmakla beraber bir kısmı da fiyat 
yükselmelerinden ileri gelmektedir. 

Kısmen de arzettiğimiz tesirlerin inzimamiy- ' 
le yükselen gider, gelir yekûnları arasındaki fark 
127 965 797 liradır. Geçen yıl istikrazla kapa
nan açık miktarı 114 983 530 lira olmasına 
göre bu miktar da geçen yıla nispetle 12 982 167 
lira artış vardır. 

Bütçenin bu şekliyle de, şayet Millî Savun
manın bugünkü ihtiyaç durumu devam eder ve 
müsait bir tebeddül hâsıl olmazsa Millî Savun
ma ihtiyaçlarının karşılanamıyacağı ve sene 
içinde yeni ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacağı Maliye 

Umumi Muvazeneye dâhil olanlar : 

30 . IX . 1946 

Dahilî konsolide 
Haricî konsolide 
Dahilî dalgalı 

332 347 913 
558 796 510 
762 844 509 

Bakanının Komisyonumuzda verdiği izahlardan 
Anlaşılmıştır. 

(lider ve gelirlerin umumi durumunu böylece 
belirttikten sonra malî vaziyetin esaslı unsurla
rını teşkil eden Devlet borçları ve emisyon mev-
zularma temas edeceğiz. 

Devlet borçları : 

Devlet borçlarının genel bütçe ile katma 
bütçelere taallûk eden kısımlarının 30 . IX . 1946 
tarihindeki bakiyeleriyle 20 . X . 1947 tarihinde
ki durumunu ve azalış ve artış miktarlarını aşa
ğıda gösteriyoruz : 

Toplam 1 653 988 932 

Ve diğer 
Katma bütçeler: 
Dahilî konsolide 
Haricî konsolide 

396 000 
192 189 258 

20 . X . 1947 

646 828 122 
571 424 794 
239 338 718 

Azalış Artış 

1 457 591 634 

523 505 791 

523 505 791 

314 480 209 
12 628 284 

327 108 493 

Toplam 192 585 258 

21 171 322 
198 910 468 

220 081 790 

20 775 322 
6 721 210 

27 496 532 

Tâli Komisyon raporunda etraflı surette 
izah edildiği üzere genel bütçeye ait Devlet borç
larında, 13 Aralık 1947 tarihinde kapanan 40 
milyon liralık en son kalkınma istikrazı da hesa
ba katılmak suretiyle geçen yıl sonuna nispetle 
214 152 957 liralık bir azalma vardır. Bu azal
ma yeni yapılan istikrazların tevlit ettiği borç ar
tısı ile Merkez Bankasındaki altınlara yeni kıy
met takdirinden mütevellit Parkın kanun gereğin
ce dalgalı borçların itfasına tahsisi dol ay isiyle 
hâsıl olan borç azalmasının muhassalasıdır. Borç 
nevilerindeki artma, eksilme sebepleri Tâli Ko
misyon raporunda izah edildiği için bunların tek
rarına lüzum görmüyoruz. 

Emisyon : 
Geçen yılki Tâli Komisyon raporunda emis

yon durumunun gösterildiği 23 . X I . 1946 tarihi 
ile 29 . X I . 1947 tarihleri arasında tedahül hac

minin takip ettiği yürüyüşü aşağıda gösteri
yoruz : 

Lira 

23 . XI . 
Kasım 
Aralık 
()cak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

. 1946 
1946 

» 
1947 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

915 157 000 
918 587 000 
930 676 000 
933 217 000 
967 150 000 
976 764 000 
986 156 000 
961 991 000 
941 231 000 
929 170 000 
941 619 000 
942 095 000 
948 511 000 
914 041 000 
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Bu tabloya göre tedavül hacmi, mebde ola

rak alman 23 . XI . 1946 tarihinden itibaren ay 
sonları itibariyle Nisan 1947 ayma kadar devamlı 
bir yükseliş göstrmiş ve bu tarihten sonra inme
ye başlayarak Kasım 1947 sonunda 914 041 000 
liraya düşmüştür. Emisyon miktarı 12 . IV . 
1947 tarihinde 998 417 977 liraya varmak sure
tiyle en yüksek haddini bu tarihte bulmuştur. 

Bu müddet içinde umumi bütçe masraflarını 
karşılamak için emisyona gidilmediğini memnu
niyet v şükranla belirtmek yerinde olur. Bu
na rağmen tedavül hacminin geçen seneye na

zaran azalmamış olması, katma bütçeli müesse
selerle Devlet İktisadi Teşekkülleri için kanuni 
hadler dâhilinde ve Hazine kefaletiyle reeskon
ta tâbi bonolar çıkarılmakta olmasından ileri gel
mektedir. Bu bakımdan umumi bütçeye bağlı 
daireler dışındaki Devlet teşekkülleri ihtiyacının 
finasman tarzının umumi şekilde gözden geçiril
mesine ihtiyaç olduğu ifade olunabilir. 

İktisadi durum: 
1947 de ihracatımız ve ithalâtımız artmıştır. 

Bunların 1947 de takip ettiği aylık seyri göste
ren rakamları aşağıya koyuyoruz: 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 

İthalât 
kıymeti 
Lira 

26 044 106 
40 383 365 
44 342 537 
44 154 872 
60 046 076 

56 930 474 
69 393 824 
60 400 129 
79 846 476 
57 955 571 

İhracat 
kıymeti 
Lira 

84 594 015 
75 799 913 
66 S 56 350 
66 530 916 
66 509 207 

28 844 659 
25 794 670 
21 077 928 
49 828 130 
35 457 166 

İthalât 
fazlası 
Lira 

28 085 
43 599 
39 '322 
30 018 

L 

815 
154 
201 
346 

22 498 405 

İhracat 
fazlası 
Lira 

58 549 909 
35 416 548 
22 513 813 
22 376 644 
6 463 131 

145 320 045 

Önümüzdeki sene, ihracatımızın bu derece
lerden aşağı düşeceği tahmin olunmaktadır. İh
racatın azalması tabiatiyle ergeç ithalât 
üzerinde de tesirini gösterecektir. Ancak eski 
senelerde yapılmış siparişlere bağlanan akre
ditiflerden mühim bir kısmı mukabilinde henüz 
fiilî ithalât vâki olmadığı için gelecek yıl itha
lâtımızda noksan olmıyacağı umulmaktadır. Fa
kat ihracatımızın azalmasının ithalât üzerinde
ki tesirleri 1949 da mutlaka kendini hissettire
cektir. 

İhracatın azalmasının, yabancı memleket
lerden satmalma gücümüzün düşmesi demek ol
duğu, dolayısiyle memleket iktisadi kalkınma
sı için elzem olan istihsal cihaz ve tesislerinin 
dahi kâfi derecede getirilememesi neticesini do
ğuracağını izaha ihtiyaç yoktur. Elimizdeki 
altın stoku da 1947 de (213,2) tondan (150,9) 

tona düşmüş olduğu cihetle, hattâ istihsal va
sıtaları getirmek için dahi yeter derecede dö
viz ayıramamak mahzuru başgösterecektir. Bu 
vaziyet bir yandan döviz sarfiyatında en sıkı 
bir tasarrufa riayeti icabettirmekle beraber öte-
yandan da istihsal ve ihracatı artırmak için 
memleketin bütün imkânlarından faydalanarak 
plânlı bir faaliyete koyulmak lüzumunu ortaya 
koymaktadır. Bu bakımdan Hükümet progra
mında istihsal işine ve bu arada zirai istihsali 
artırmak hususuna ehemmiyetli bir yer ve
rilmiş olmasını memnunlukla belirtmekle bera
ber, istihsal faaliyetinin esaslı bir plâna bağ
lanması zaruretini de kaydetmek isteriz. 

I »öyle bir plânın finansmanı hususunda 
kendi malî imkânlarımızın kifayetsizliği aşi
kâr bulunduğu için dış kredi temini işi 
üzerinde de âzami gayret harcanması yerin
de olacaktır. 
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İstihsalin artırılmasının, memleketteki ge

çim zorluğunu hafifletecek çarelerin başında 
geldiğine Hükümet programında da işaret 
edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bu yolda 
gösterilecek faaliyetler, hem memleketin iktisa
di gücünü artıracak, hem de geniş halk kitle
lerinin sıkıntısını azaltacaktır. 

Gider bütçesi : 

Gider bütçesinin Hükümet teklifinden 
1 393 209 lira fazlasiyle 1 243 565 697 lira 
olarak kabul edildiğini arzetmiştik. Muhtelif da
ire bütçelerine yapılan ekleme ve eksiltmeleri bir 
cetvel halinde aşağıya koyuyoruz. 

Eklemeler : 

Lira 

Büyük Millelt Meclisi 2 
Sayıştay Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Devlet Borçları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

163 462 
138 288 
59 768 
18 667 
4 513 

177 000 
71 941 

Toplam 2 633 639 

Eksiltmeler : 

Cumhurbaşkanlığı 
Başbakanlık 
Basın ve Yayın G. Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji G. Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro G. Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

68 767 
44 225 
4 416 
3 500 

10 000 
3 000 
1 000 

611 851 
169 800 

5 370 
6 000 

14 212 
60 459 

202 470 
35 360 

Toplam 1 240 430 

Büyük Millet Meclisiyle Sayıştay Başkanlı

ğında görülen eklemeler; bu dairelerce bütçe
lerinin ilk tekliften farklı olarak Komisyonu
muza verilmesinden ileri gelmiştir. 

Başbakanlık bütçesinde, taşıt giderleriyle 
köşk giderlerinden indirme yapılmıştır. Danış-
tayda, Altıncı Dairenin (L) cetvelinde kısmen 
mevkuf tutulan kadroları fiilî kadroya geçirile
rek gereken ödenek bütçesine eklenmiştir. 

Basm ve Yayın Genel Müdürlüğü bütçesinde 
Paris, Roma, Kahire ve Bern, de Anadolu Ajan
sı mümessilleri mevcut olduğu gözönüne alına
rak adı geçen yerlerdeki Basın ataşeliklerinin 
kaldırılması muvafık görülmüş ve kadroları (L) 
cetveline alınarak ödenekleri bölüm ve madde
lerden indirilmiştir. Buna mukabil Niyork'ta 
kurulan Haberler Bürosu için gerekli ödenekler 
bölüm ve maddelerine eklenmiştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğünün bütçesi mad
delerinde yapılan ufak bir değişiklik ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez 
büro giderleriyle taşıt giderlerinde tasarruf te
min edilmiştir. 

Diyanetişleri Başkanlığının emekli keseneği 
ve çocuk zammı bölümlerine kadrolarının icabı 
olarak gerekli eklemeler yapılmıştır. 

Hukuk Fakültelerine devam eden öğrencile
rin çoğalması ve Adalet Bakanlığı hesabına 
okutulmuş olanlardan bir çoğunun kadrosuz
luk yüzünden hizmet beklemesi gözönünde tu
tularak 1948 yılında yeniden yatılı talebe alın
maması kararlaştırılmış ve Adalet Bakanlığının 
Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu genel 
giderleri bölümünden 9 bin lira indirilmiştir. 
Taşıt giderlerinde de tasarruf yapılmıştır. Ta
pu ve Kadastro taşıtları ödeneğinden indirilmiş
tir. 

Millî Savunma giderleri Hükümet teklifi 
gibi kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı : 

Komisyonumuz 1947 yılı içinde bazı Güney 
illerimizde kurulmuş olan beşinci Genel Müfet
tişliğin teşkil sebeplerini 1164 sayılı Kanunun 
hedef ve maksadına uygun görmediği cihetle bu 
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müfettişliğe ait kadro ödeneklerini bütçeden çı
karmıştır. 

Diğer Genel Müfettişliklere gelince bunların 
da faaliyetlerinin devamını zaruri kılacak sebep 
ve şartların mevcut olmadığı anlaşılmış ve Hü
kümetçe de teşkilâtın faydalı bir hale getiril
mesi için idare cihazımız üzerinde yeni ve esas
lı bazı düşünceler ve hazırlıklar mevcut olduğu 
ifade edilmiş olduğu için bugünkü haliyle lü
zumsuzluğuna kanaat getirilen teşkilâta ait öde
nekler kaldırılarak kadroları (L) cetveline alın
mıştır. 

Bakanlıkların seferberlik müdürlüklerine ait 
vazifenin münhasıran memurların tecil işlerini 
görmekten ibaret olduğu anlaşılmış ve bunun ise 
Zatişleri dairelerince takibi mümkün görülmüş 
olduğundan ve esasen bu sebeple Maliye Ba
kanlığı Seferberlik Müdürlüğü geçen sene (L) 
cetveline alınmış bulanduğundan çeşitli sefer
berlik hizmetleriyle görevlendirilen ve illerde 
de teşkilâtı bulunan İçişleri Seferberlik Müdür
lüğü ile okulların askerlik dersleriyle de görevli 
bulunan Millî Eğitim Bakanlığının Seferberlik 
Müdürlüğünden maada bütün Bakanlıklar Se
ferberlik Müdürlüklerinin (L) cetveline alına
rak ödeneklerinin tasarruf edilmesi uygun gö
rülmüştür. 

- * • » » -

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Ge
nel Komutanlığı giderleri teklif veçhile kabul 
edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yeniden dört 
elçilik kurulması teklif edilmekte idi. Avrupa 
ve Amerika'da bulunan bazı elçiliklerin, kaldırı
larak bu hizmetlerin yerinde bırakılacak elçilik
lere gördürülmek suretiyle tasarruf imkânı bu
lunduğu düşünülmüş ve önümüzdeki yıl içinde 
bu işin tahakkuku temenni olunarak yalnız üç 
elçilik kadrosu kabul edilmiştir. Dışişleri Baka
nı da bu görüşe mutabık olduğunu bildirmiştir. 

Maliye Bakanlığının Roma'da yeniden bir 
müşavirlk ihdası teklifi ve mevcut müşavirlikle
rin mahiyet ve vazifelerinin tetkiki neticesinde 
Roma'da müşavirlik kurulmasına lüzum görül
mediği gibi Paris ve Londra'dakilerin de vazife
lerinin idamesine bugünkü şartlar karşısında 
mahal omıadığı kanaatma varılmış ve kadroları 
(L) cetveline alınarak gerekli indirmeler ya
pılmıştır. 

Merkez ve iller büro giderleri, taşıt giderleri, 
satmalmacak taşıtlar karşılığı, staj için yaban
cı memleketlere gönderilecek Maliye memurları 
giderleri, yayın işleri, teslim alman taşıtların ba
kım giderleri, okul ve kurs genel giderleri bölüm
lerinde de tasarruflar yapılmış ve Ankara İmar 
Müdürlüğü vazifesi Belediye hizmetleri mahiye
tinde bulunduğu için bu müdürlüğün durumu 
tanzim edilmek üzere 175 000 yardım ödene
ğinden 170 000 lira indirilerek tertibinde beş 
bin lira bırakılması muvafık görülmüştür. Ha
yır kurumlarına yardım bölümlerinde Yardnn-
sevenler Derneği için teklif 10 bin liralık ödenek 
kaldırılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu, Balıklı 
Rum Hastanesine yardım ödeneklerine onar bin 
lira eklenmiş ve Millî Kütüpane Derneğine yeni
den 10 000 lira yardım ödeneği verilmiştir. 

Bundan başka Vakıflar bütçesinin Kamutay
da müzakeresi sırasında Hayrat hademesinden 
aylıkları 50 liradan aşağı olanların ücrtlerinin 
bu miktara iblâğı hakkında verilmiş olan ve Ka
mutayca dikkat nazarına alınarak Komisyonu
muza havale buyurulan önergenin incelenmesi 
neticesinde 50 liradan aşağı olan ücretlerin 50 
liraya çıkarılması için 278 880, ayrıca hayrat 
tamiratı için de 71 120 lira ki, ceman 350 000 
liranın Maliye bütçesinde yardım kısmına eklen
mesi kararlaşmıştır. 

Ayrıca özel idarelerin malî durumları göz-
önüne alınarak bu idarelere ait hastanelerin yi
yecek yardım bölümüne de 200 000 lira eklen
miş. Memuriyette iken yabancı dil öğrenenle
re kanunu gereğince verilmesi icabeden ikrami
ye olmak üzere açılan ayrı bir bölüme 10 000 li
ra konmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığının taşıt giderleri, 
yüksek okullar genel giderleri ve çeşitli hizmet
ler bölümlerinden bazı tasarruflar temin edilmiş, 
basılı kâğıt ve defterler, yabancı uzmanlar, 
Üniversite ve yüksek okulların muhtaç öğrenci
lerine yardım ve milletlerarası kurumlara ka
tılma payı bölümlerine eklemeler yapılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin taşıt gider
leri, yardımlar, posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri, yolluklar bölümlerinden tasar
ruf edilen miktarlar halkın yapacağı su işlerine 
yardım, seller vesair âfet gören bölgelere yar
dım, Meriç su işleri bölümlerine eklenmiştir, 



Ekonomi Bakanlığı Seferberlik Müdürlüğü 
kaldırılmış olduğundan bu bölümden gerekli in
dirmeler yapılmış, merkez ve iller büro gider
leri, basılı kâğıt ve defterler, posta, telgraf ve 
telefon, taşıt ve yolluklar bölümünden yapı
lan taasrruflardan bir kısmı, Elektrik İşleri 
Etüd İdaresi ile taşıt satmalma karşılığı bölüm
lerine eklenmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım işlerinde posta, tel
graf ve telefon, taşıt, yolluklar giderlerinden 
tasarruf edilmiş, fakat bulaşıcı ve salgın has
talıklar ve trahomla savaş; doğum ve çocuk 
bakım evleri Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Kurumu ve Okulu hizmetlerinin gerekli tertip
lerine eklemeler yapılmıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının fiilî kadro
sunun gerektirdiği tahsisat memurlar aylıkları 
bölümüne eklenmiş ye aynı bölümde seferberlik 
müdürlüğü kadrosu ödeneği indirilmiştir. 

Tarım Bakanlığında merkez ve iller büro gi
derleri, basılı kâğıt ve defterler, kira karşılığı, 
taşıt giderleri ve seferberlik müdürlüğünün kal
dırılması hasebiyle aylıklar ve ücretler bölüm
lerinden yapılan tasarruf Ankara Yüksek Zi
raat Enstitüsü giderleri bölümüne eklenmek 
suretiyle bütçe giderleri toplamı aynen kabul 
olunmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığının yönetim giderleri 
kısmı ile daire hizmetleri bölümlerinden tasar
ruf edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığının bazı memleketlerde ye
niden Ataşelikler ihdası teklifi de tetkik edile
rek bulundukları yerler itibariyle bugün ehem
miyetini kaybetmiş olan ataşeliklerde tasarruf
lar yapılarak aynı kadro içinde yeni ataşelik 
kurulması kararlaştığmdan ait olduğu bölümle
rinden ödenekleri indirilmiştir. Bu Bakanlığın 
bulunduğu binada Tarım ve Ekonomi Bakanlık
ları da bulunduğu cihetle binanın türlü giderle
rini Ekonomi Bakanlığı bütçesinde toplayarak 
gerek Tarım ve gerekse Ticaret Bakanlıklarının 
buna ait giderleri indirilmiştir. Bundan başka 
yönetim giderleriyle sergi ve kongereler gider
lerinde tasarruf temin edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığının satınalınacak taşıl 
karşılığı ve yayın giderlerinden indirme yapıl
mıştır. 

Köy okulları inşa masrafları: 

Köylerimizde ilkokul inşası için köylü va
tandaşların katlandıkları külfeti hafifletmek üze
re Köy Kanunu gereğince bedenen yapılacak ça
lışmalar dışında para harcanmasını gerektirecek 
masrafların Devlet bütçesinden ödenmesinin sağ
lanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

İlk öğretim dâvasının bu esas çrçevesinde köy
lümüzü fazla sıkıntıya mâruz bırakmadan yurt 
ölçüsünde halledilmesi konusunun Hükümetçe 
esasen ele alınmış olduğunu Komisyonumuz mem
nunlukla kayda değer görmektedir. 

Gelir bütçesi: 
Gelir bütçesi üzerinde Komisyonumuzca ya

pılan inceleme neticesinde gümrük vergisinin 
1947 deki 11 aylık tahsilat miktarına nazaran 
bu vergi tahminine iki milyon lira eklenmesi, 
yine 1947 tahsilatı gözönüııde tutularak veraset 
vergisine 400 bin lira ve çeşitli gelirler hasıla
tına bir milyon lira zam edilmesi, ardiye ücreti 
maddesinden 30 000 lira, ham petrol ve mdan 
çıkarılan maddeler istihlâk vergisinden 300 000 
lira, kahveden alman istihlâk vergisi hasılatın
dan bir milyon lira, diğre kurumlar hasılatı 
maddesinden 300 000 lira, kaldırılmış vergiler 
bakiyeleri hasılatından 350 000 lira indiribn.si 
kararlaştırılmıştır. 

Temenniler: 

1. —• 1948 bütçesindeki inşaat ve onarma iş
leri Komisyonumuzda incelenirken bugünkü ma
lî durum gözönüne alınarak yapılacak ve tamam
lanacak binaların ihtiyacı karşılamak şartiyle 
az masraflı inşaat tarziyle yapılması v muhtelif 
Bakanlıklardaki inşaat işlerinin mevcut kadrola-
riyle Bayındırlık Bakanlığında toplanması ve 
umumiyetle inşaat, onarma ve bakım işlerinin 
daha salim bir şekle bağlanması; 

2. — Komisyonumuzun geçen seneki raporun
da Tapulama Kanunu tasarısının biran evvel 
Meclise getirilmesi temenni edilmişti. 

Hükümetin bu konuda yapmış olduğu açık
lamadan, çalışmaların sona erdiği ve tasarının 
yakında Meclise tevdi edileceği anlaşılmış
tır. Tanın Bakanlığının bütçesinin tetkiki sı
rasında da köylülerimizin Ziraat Bankasından 



kredi alabilmesi iyin; fiilen sahibi bulunduğu 
halde intikali yaptırmamış veya miktar, hu
dut ihtilâfından ötürü tapuya kayıt ve tescil 
ettirilememiş malları terhin edemedikleri ileri 
sürülmüştür. Tapulama kanunu tasarısının ka
bulünden sonra bu güçlüğün ortadan kalkaca
ğına şüphe yoktur. Kadastro işlrinin yurdun 
her tarafında yapılabilmesi ve hattâ kıs
men yerine getirilmesi zamana ve masrafa mü
tevakkıf olduğundan, kadastroyu beklemeden 
bu kabil gayrimenkuller hakkında mahallen 
incelemeler yapılarak zilyedi iğin hukuki şe
kilde tevsiki ve tapulanmanın kolaylaştırılma
sı suretiyle çiftçinin kredi sağlamasına imkân 
verilmesi; 

3. —- Tarım Bakanlığındaki Toprak Genel 
Müdürlüğü işleri incelenirken, mevzularının ya
kınlığı ve hizmetlerinin ifası sırasındaki ilgi
leri itibariyle toprak, tapu ve kadastro, iskân 
işlerinin beraberce mütalâa edildiği takdirde bu 
hizmetlerin bir yerde toplanmasındaki faydalar 
ileri sürülerek bu cihetin esaslı bir surette tet
kik edilmesi; 

4. — Muhtelif Bakanlıklardaki sağlık hiz
metlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da toplanması halinde, hizmetlerin yetki ile 
görülmesindeki fayda ve bu yönden yapılacak 
tasarruflar gözönüne alınarak prevantoryum, 
sanatoryum gibi sağlık tesislerinin ihtiyaca gö
re adı geçen Bakanlık tarafından programlı 
bir şekilde ele alınması; 

5. —• Dışişleri Bakanlığının bütçesi tetkik 
edildiği sırada muhtelif Bakanlıkların dışardaki 
mümessillerinin elçiliklerin emrinde ve etrafın
da toplanması halinde görevlerini daha iyi ya
pacakları ve daha faydalı bir şekilde çalışacak
ları gözönüne alınarak bu hususu temin edecek 
kararların alınması; 

6. — Yine bu Bakanlığın bütçesindeki Elçilik, 
Daimî delegelik ve Konsolosluk başka giderleri 
maddesinin yönetim giderleri maddelerinde ol
duğu gibi ayrılması v dışardaki müstahdemlerin 
de yurt içindekiler gibi kadrolariyle (D) cetve
line alınması; 

7. •— Yürürlükte bulunan Taşıt Kanunu bu
günkü ihtiyaçları karşılamamakta olduğundan bu 
işin incelenerek bugünün icaplarına göre yeni bir 
Taşıt Kanunu tasarısı hazırlanması; 

S. — Halkevlerinin tesis haline getirilmesinin 
biran evvel sağlanması; 

9. — Ulaştırma Bakanlığının murakabesi al
tında bulunan Demiryolları, Denizyolları, Ha
vayolları, Posta, Telgraf ve Telefon idareleri
nin hususiyetleri, bunların sınai ve ticari iş
letme usullerine göre idaresini gerektirmekle be
raber Bakanlığın bu muhtelif müesseseler arasın
da koordinasyon temin edecek şekilde daha sis
temli ve şümullü bir murakabe tesis etmesi; 

10. — (Dj cetveline dâhil hizmetlilerin üc
retleri arasında bunların vaziyetleri ve gördük
leri hizmetlerin mahiyetleri bakımından bir ayar
lama yapılması ve ücret miktarlarının artırıl
masında bu ayarlamayı bozmıyacak esasların ta
kibi lüzumuna kaani olan Komisyonumuz Hükü
metçe bu konunun gelecek yıl bütçesiyle gözönü
ne alınması; 

hususlarının temenni edilmesi kararlaştırıldı. 

Bütçe Kanunu tasarısı: 

Tasarının birinci, ikinci ve üçüncü madde
lerinde Komisyonumuzca tesbit edilen gelir, gi
der ve acık miktarlarına göre değişiklikler ya
pılmıştır. Sekizinci maddesinde de meccani ola
rak alınacak öğrencilerin tefrik tarzı hususunda 
bazı tadiller icra edilmiştir. 

Komisyonumuz 1948 bütçe tasarısı hakkında
ki izahlarına son verirken bütçe ve takvim yılları
nın birleştirildiği 1945 yılındanberi bütçenin Ko
misyonca ve Yüksek Meclisçe tetkiki müddetinin 
iki aya ve hattâ fiiliyatta 50 güne münhasır kal
dığını ve bu müddetin yetmediğini Yüksek Heye
tin dikkat nazarına arzetmeyi vazife sayar ve 
bütçenin tetkiki için kanunun işareti veçhile en 
az üç aylık bir müddet bırakılmasını temin ede
cek tedbirlerin gözönüne alınması temennisini iz
har ile raporunu saygı! ariyle sunar. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten İ. II. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara Amasya Amasya 

F. Öymen A. Ey mir A. K. Yiğitoğlu 

Ankara Ankara Antalya 
İV*. C. Akkerman C. Gölet N. E. Sümer 
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Aydın Balıkesir Balıkesir 

Gl. R. Alpman E. Attan S. Örgeevren 

Bursa Bursa Diyarbakır 
F. Bük Dr. M. T. Simer Ş. üluğ 

Eskişehir Eskişehir Eskişehir 
Muhalifim. Muhalifim. Muhalifim. 

A. Oğuz II. Polatkan A. Potuoğlu 

İstanbul izmir izmir 
Muhalifim. S. Dikmen A. tnan 

Dr. A. Adıvar 

Kastamonu Kırşehir Kocaeli 
M. Akalın Ş. Torgut Dr. F. Ş. Bürge 

Konya Kütahya Kütahya 
8. Çumralı Muhalifim. Muhalifim. 

H. Gedik A. Taktakıhç 

Kütahya Niğde Samsun 
Muhalifim R. Gür soy M. A. Yörüker 
A. Menderes 

Tokad Urfa Yozgat Yozgad 
7?. A. Sevengil E. Tekeli S. Içöz A. Sungur 

Bütçenin tümü üzerinde ve bazı gider kısım
ları ve hizmet tertipleri konusunda şahsi görüş 
ve düşüncelerimi müdafaa imkânını muhafaza 

etmek kayıt ve şartiyle. 
Diyarbakır 
V. Dicleli 

Bütçenin umumi heyetine taallûk eden görüş
lerim ve bazı ödeneklerdeki muhalefetim mah

fuz olmak kaydiyle. 
Kocaeli 

A. R. Aksal 



1948 Yılı 

GİDER BÜTÇELERİ 





1 - Büyük Millet Meclisi 



Büyük Millet Meclisi 

K. 

1 
2 
3 

Ödeneğin »çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
Ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Başkan ve üye ödenekleri 
ve yollukları 

ödenekler 
Başkan ödeneği 
Üye ödeneği 
Başkanlık Divanı tazminatı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

- • 

9 272 
4 872 000 

24 010 

4 905 282 

1948 yi 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

• 

9 272 
6 960 000 

24 011 

6 993 283 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

9 272 
6 403 200 

24 011 

6 436 483 

1 
2 

1 
2 

3 

1 
2 
3 

1 

Gteçici tazminat ve denetçi üc
reti 
Geçici tazminat 
Denetçi ücreti • 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Üyelerin yollukları 
Uluslararası Parlâmentolar 
Birliğine katılacakların yol
lukları 
Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları 

Bölüm toplamı 

Aylıklar, ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler [ 
Hizmetliler ücreti 

556 800 
2,001 

558 801 

697 500 

8 000 

0 

705 500 

612 300 
1 050 
1 800 

615 150 

480 740 

0 
2 001 

2 001 

1 395 000 

10 000 

1 

1 405 001 

612 600 
1 500 
3 000 

617 100 

487 860 

556 800 
2 001 

558 801 

1 395 000 

10 000 

1 

1 405 001 

612 600 
1 500 
3 000 

617 100 

487 860 



Büyük Millet Meclisi - S 

M. Ödeneğin çeşidi 

2 Posta ve telgraf ve telefon me
murlarına verilecek fazla ça
lışma hakları 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Meclis geçici hizmetlileri 
2 Millî Saraylar geçici hizmetli

leri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 300 

Bölüm toplamı 482 040 

186 990 

6 000 

Bölüm toplamı 192 990 

1948 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 300 

489 160 

50 000 

4.000 

54,000i 

1 300 

489 160 

50 000 

4 000 

54 000 

I I I - Başka haklar 
G-eçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

34 416 33 528 33 528 

Çocuk zammı 
Boğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek emekli kese
neği 

23 280 
4 000 
4 000 

31 280 

0 

24 240 
4 000 
4 000 

32 240 

0 

24 240 
4 000 
4 000 

32 240 

144 257 

Birinci kısım toplamı 7 525 459 9 626 313 9 770 570 

İkinci kisım - Yönetim gider
leri 

1 
2 
3 
4 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 

4 200 
10 000 
12 noo 

20 000 

4 200 
- 14 000 

17 000 
20 000 

4 200 
14 000 
17000 

20 000 



Öüyük Millet Meclisi 

B. 

11 
12 

M. 

5 

6 

Ödeneğin çeşidi 

Öteberi giderleri ve düşünül-
miyen giderler 
Sigorta 

Bölüm toplamı 

Basılr kâğıt ve defterler 
Posta ve telgraf ve telefon üc-

1947 
yıh # 

ödeneği 
Lira 

75 150 
1 700 

123 050 

2 500 

1948 yıl 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

80 000 
1 700 

136 900 

2 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

80 000 
1 700 

136 900 
, 

2 500 

12 
İS 

14 

N 

1 
2 

A 

1 

2 

3 

4 

0 

-

1 
2 

3 

ret ve gülerleri < 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Başkan ve başkan vekiller i oto
mobil giderleri 
Başkaj otomobili işletme gi
derleri 
BaşkanvekiUeri otomobili iş
letme giderleri 
Başkan otomobilleri tamir gi
derleri 
BaşkanvekiUeri otomobil ta
mir giderleri 
Satınabnacak otomobil karşı-
lığı 

Bölüm toplamı 

Millî Saraylar 
Genel giderler 
Aydınlatma, tören ve olağan
üstü giderleri 
Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

9 943 

10 000 

19 943 

6 000 

11 500 

0 

0 

0 

0 

0 

11 500 

179 460 

28 800 
200 000 

408 260 

9 943 

10 000 

19 943 

7 200 

0 

4 000 

6 000 

4 000 

3 000 

20 000 

37 000 

150 000 

20 000 
200 000 

370 000 

9 943 

10 000 

19 943 

7 200 

0 

4 000 

2 000 

4 000 

1 000 

0 

11 000 

150 000 

20 000 
200 000 

370 000 



Büyük Millet Meclisi — 7 — 

ödeneğin çeşidi 

I I - özlük haklar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1947 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1 000 
1 500 

2 500 

1948 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

iımca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 1 000 
5 000 5 000 

6 000 6 000 

Giyecekler 20 000 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 3 000 

* • « v »• 7 •_ > • = = = = = 

ikinci kısım toplamı 59(5 753 

25 000 

2 500 

607 043 

25 000 

2 500 

581 043 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Basımevi işletme giderleri 
İşletme giderleri 
Satmalmacak dizme makinesi 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

Kitaplık giderleri 
Uluslararası Parlâmentolar 
Grupu giderleri 
Uluslararası Türk Grupu gi
derleri 
Uluslararası Parlâmento Bir
liğine katılma payı 

0 
35 000 

140 000 

175 000 

6 000 

1 700 

2 000 

0 
67 580 

0 

67 580 

6 000 

1 700 

4 500 

67 580 
0 

0 

0 

6 000 

1 700 

4 500 

JŞölüm toplamı 3 700 6 200 6 200 



Büyük Millet Meclisi 

Ödeneğin çeşidi 

1947 1948 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği mnca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Bahçe giderleri 
Başkanlık tören ve ağırlama 
ve inceleme gezisi yolluğu gi
derleri 
Koruyucu asker müfrezesi gi
derleri 
Aylıklar 
Geçici tazminat 
Genel giderler 

Bölüm toplamı 

5 800 

2 500 

26 712 
1 704 

121 124 

149 540 

12 000 

7 500 

30 680 
1 704 

113 286 

145 670 

12 000 

7 500 

30 680 
1 704 

113 286 

145 670 

4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayını karşılığı 

Tl - Geçici olanlar 
Yapı ve onarma giderleri 
3090 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Meclis binası yapı 
giderleri ve kamulaştırma kar
şılığı 
Tesisler ve demirbaş 
Meclis soruşturmasiyle yargı
lama ve her çeşit giderleri 

ITT- Çeşitli olanlar 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke-

8 400 

50 000 

4 862 210 
4 000 

0 

8 400 

50 000 

0 
8 000 

0 

8 400 

50 000 

0 
8 000 

50 000 

seneği karşılığı 
Yabancı bahçe uzmanı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 

296 163 
4 000 

5 "567 313 

500 

144 257 
5 000 

460 607 

500 

0 
5 000 

366 350 

500 



Büyük Millet Meclisi — 9 — 
1947 1948 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yuları borçları 500 500 500 
1928 - 1942 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 501 501 501 

Meclis soruşturmasiyle yargı
lama ve her çeşit giderleri 0 50 000 0 

Bölüm toplamı 501 50 501 0 

Dördüncü kısım toplamı 1 001 51 001 1 001 

500 
1 

501 

50 000 

50 501 

51 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
tkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

7 525 459 
596 753 

5 567 313 
1 001 

13 690 526 

9 626 313 
607 043 
460 607 
51 001 

10 744 964 

9 770 570 
581 043 
366 350 

1 001 

10 718 964 





2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 
24 .XI . 1947 

Cumhurbaşkanlığının 1948 senesi bütçesi tetkik olundu. Sekiz bölüm üzerine tertip olunan bu 
bütçenin bölüm ve maddelerinde görülen artış ve eksiliş 1946 senesi tahsisatı dahi nazara alınmak su
retiyle incelendi. Uç maddeyi ihtiva eden 31 nci bölümdeki tahsisat yekûniyle geçen ve evvelki seneler 
tahsisatının aynı olduğu görüldü. 32 nci bölümün birinci memurlar aylığı maddesinde görülen 
122 400 lira 1947 tahsisatının aynıdır, icabında münakale suretiyle tahsisatı temin edilebilmek 
için de bu bölümün ikinci açık maaşı maddesine bir lira konulmakla iktifa olunmuştur. 3 ncü temsil 
ödeneği tahsisatına gelince geçen sene bu bütçeye yüz elli lira hesabiyle î 800 lira olarak konulmuş
ken ahiren olbaptaki kanunun iki yüz lira üzerinden çıkmış olması hasebiyle bu tahsisatın 1948 
bütçesinde 3 000 liraya iblâğ edilmiştir. 33 ncü yaverler ve baş doktor bölümündeki tahsisat geçen 
senenin aynıdır. 34 ncü hizmetliler ödeneği bölümüne gelince; bu bölümde mevzuubahis olan hiz
metlilerin aded ve ücretleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel münderecatına nazaran 1947 
senesinde sayıları 127 olan hizmetliler 1948 bütçesinde 124 e indirilmiş ise de bazı ücretlere ilâve 
yapılmış olmak suretiyle tahsisatta 2 475 lira bir fark hâsıl olmuştur. Bu hizmetliler kadrosunun Bü
yük Millet Meclisi Riyaset Divanınca tasdik edildikten sonra tatbik edilmekte bulunduğu da anla
şılmıştır. Bu bölümde görülen 214 500 lira ödenek 1936 da 148 502 lira iken o sene 12 013 lira ilâve 
olunarak 1937 (160 515) liraya iblâğ olunmuş ve buna Komisyonumuzda 24 300 lira daha zamla 
184 815 e çıkarılmıştır. Bu sene için dairesi 29 685 lira farkla bu bölümü yukarda arzedildiği 
üzere 214 500 lira olarak teklif etmiştir. Buna sebep olarak da bu bölümden ücret alanların Devlet 
memurları gibi tekaüt haklarından müstefit olmamaları ve bazıları da uzun müddet çalışmakta bu
lundukları halde zam görmemiş olmaları gösterilmektedir. Maaş ve ücretlere şu suretle yapılan 
zam dolayısiyle de geçici tahsisat tazminatının artırılması zaruri olmasına binaen 35 nci bölümde ge
çen sene 5 196 lira olan bu tahsisat 2 784 lira zamla 7 980 liraya iblâğ edildiği anlaşılmıştır. Hizmet
lilere verilen çocuk zammının ahiren kaldırılmış olmasından 36 nci bölümün birinci çocuk zammı 
maddesinden 2 136 lira indirilmiş ve memur aylıklarının artması yüzünden bunlara, verile a ç»"<«uk 
zammının da artması zaruri olmuş ve bu itibarla bu bölümün ikinci doğum yardımı maddesine 1 500 
lira ilâve edilerek bu maddedeki tahsisat 3 000 liraya iblâğ olunmuştur. Vefat vukuunda cenaze 
masrafı olarak memura derhal yardım edebilmek için de bölümün 3 ncü ölüm yardımı maddesindeki 
1 000 lira tahsisata 600 lira daha eklenerek 1 600 liraya çıkarılmıştır. 1947 bütçesinde genel gider
ler ve memurların beslenme giderleri adını taşıyan 600 000 liralık ödeneğin geçen sene bütçe ko
nuşmaları sırasında 1948 senesi için bir takım maddelere ayrılması arzusu izhar edilmiş ve bu emir 
ve arzuya binaen mezkûr tahsisat 1948 bütçesinde 11 maddeye ayrılmış ve her maddede hizmetin 
nevileri ve tahsisatın miktarları gösterilerek cetveli rapora iliştirilmiştir. 

Bununla beraber bu tahsisattan 100 000 lira tenzil edilerek miktarı 500 000 e indirilmiştir. 
Emekliler keseneği tahsisatında değişiklik yapılmamıştır. 

Hülâsa : 1947 senesinde 1 129 862 lira olan Cumhurbaşkanlık bütçesi 1948 de 66 367 lira nok-
saniyle 1 063 490 lira olmak üzere tertip ve tesbit olunmuş ve berayi tasdik Yüksek Kominsyona say
gı ile sunulmuştur. 

Yozgad Milletvekili 
8. îçöz 



Cumhurbaşkanlığı - 1 3 -

B. 

31 

32 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
0 

32 A 
33 
34 
35 
36 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Cumhurbaşkanlığı ödeneği 
Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 
Asıl ödenek 
Olağanüstü ödenek 
Tazminat 

Bölüm toplamı 

I I - Aylıklar, ücretler, ödenek
ler 

Aylıklar 
Memur aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

I I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Yaverler ve başdoktor ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

122 400 
1 

1 800 

124 201 

0 
15 327 

184 815 
5 196 

5 136 
1 500 
1 000 

7 636 

1948 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

122 400 
1 

3 000 

125 401 

0 
15 327 

214 500 
7 980 

3 000 
3 000 
1 600 

7 600 

65 336 
91 472 
29 760 

186 568 

122 400 
1 
0 

122 401 

3 000 
15 327 

214 500 
7 980 

3 000 
3 000 
1 600 

7 600 



— 14 — Curalrorbaşkanlıgı 
1947 
yılı 

ödeneği 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

37 4644 ve 4805 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 

Birinci kısım toplamı 

0 

523 742 

1948 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

557 376 

6 120 

563 496 

İkinei ktsım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin planlar 
38 Genel giderler, memur ve hiz

metliler besleme giderleri 600 000 
1 Memur ve hizmetliler yiyecek 

2 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

giderleri 
Taşıt giderleri 
Satmalınacak taşıtlar karşılığı 
Giyecekler 
Isıtma 
Yolluklar 
Döşeme, demirbaş 
Haberleşme giderleri 
Yapı ve onarma 
Kırtasiye 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince emekli keseneği kar
şılığı 

İkinci kısım toplamı 

0 

6 120 

606 120 

150 000 
80 000 

0 
25 000 
40 000 
35 000 
30 000 
40 000 
40 000 
5 000 

55 000 

500 000 

» 

6 120 

506 120 

150 000 
80 000 

0 
25 000 
40 000 
35 000 
30 000 
40 000 
40 000 

5 000 
55 000 

500 000 

0 

500 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 523 742 557 376 563 496 
İkinci kısım toplamı 606 120 506 120 500 000 

GENEL TOPLAM 1 129 862 1 063 496 1 063 496 



3 - Sayıştay Başkanlığı 



Rapor 
11 .XI . 1947 

Sayıştayın 1948 senesi bütçesi tetkik edildi: 
Geçen 1947 senesinde 1 968 612 liradan ibaret olan bütçe 1948 senesi için 

32 188 lira fazlasiyle 2 800 000 lira olmak üzere tesbit edilmiş olduğu görüldü. 
Bazı bölüm ve maddelere yapılmış olan zammın se bepleri tetkik edildi. 40 ncı bölümün birinci me
murlar aylığı maddesinde görülen 6 bin lira fazlalık 1948 yılı içinde terfi müddetlerini doldura
cak memurlara (4598) numaralı kanun gereğince birer üst derece aylık verilebilmesini temin maksa-
diyl ekonulduğu anlaşılmıştır. Aynı bölümün 2 nci maddesine her sene olduğu gibi ileri de ihtiyaç 
halinde aktarma yoluyla ödenek sağlanılabilmesi için bir lira konulmuştur. 3 ncü temsil madde
sinde görüle n500 lira fazlalık 1947 senesinde on aylık iken 1948 bütçesinde on iki aylık üzerin
den hesap edilmesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 41 ve 43 ncü bölümlerdeki tahsisat geçen senenin 
aynıdır. Ancak, ilişik (D) cetvelinde görüleceği veçhile 90 lira aylık ücretli 18 odacı adedi 16 
ya indirilerek buradan tasarruf edilen 180 liranın 160 lirasiyle 80 ner lira aylık ücretli iki odacı ve 
artan 20 liranın senelerden beri çalışan ve haddi zatında terfiine imkân bulunamıyan kitaplık memu
runun ücretine ilâve edilerek almakta bulunduğu 130, lira 150 liraya iblâğ edilmekle ne kadro ve 
ne de tahsisatta değişiklik yapılmıştır. 44 ncü bölümün birinci çocuk zammı maddesinde görü
len 2 800 lira fazlalık çocuk adedinin artış halinde bulunması ve kanunen ödenemsi gereken bu zam
mın ileride karşılıksız kalarak zamanında ödenmemesi endişesiyle her ihtimale karşı maddeye ilâve 
edildiği anlaşılmıştır. Mezkûr bölümün ikinci doğum yardımı maddesindeki ödenek aylık tutar
larının 1947 yılma nazaran hayli artmış bulunması ve bu yardımın dahi maaş tutarları üzerinden 
tahakkuk ve derhal tediyesi zaruri olduğu mülâhazasiyle 5 000 lira ilâve edilerek 8 000 liraya ib
lâğ edilmiş ise de bugünkü tediyeyi nazara alarak bundan 3 000 lira düşülerek madde 

5 000 lira olarak bırakılmıştır. Üçüncü ölüm yardımı maddesine yapılan 2 000 lira zam 
dahi aynı mülâhaza ile kaldırılmış 3 000 liralık ödenek geçen sene oduğu gibi bı
rakılmıştır. 46 ncı bölümün birinci kırtasiye maddesinde 2 000 lira fazlalık vardır. 
Bunun sebebi de Maliye Bakanlığından satınalman kırtasiye maddelerinde meselâ önce topu 30 
lira 36 kuruşa alman çizgili kâğıdın 56 lira 70 kuruşa ve bir lira 94 kuruş alman palür kâğıdının 5 
lira 74 kuruşa alınması ve bununla beraber basın ücretlerinin artmış olması 46 ncı bölümün 2 000 
lira ilâvesiyle 14 bine ve 47 nci bölümün dahi keza 2 000'lira ilâvesiyle 16 bine yükselmesine se
bep olmuştur. 48, 49, 50 nci bölüm ve maddelerinde değişiklik yoktur, 51 nci giyecekler bölümünde 
görülen 2 525 lira fark müstahdemine iki senede verilen paltoların bu sene için verilmesine zaru
ret hâsıl olmasmdan ve bununla beraber kumaş fiyatları ve dikim ücretlerinin artmış olmasından 
ileri gelmiştir. 55 kurs giderleri bölümünde geçen sene bütçesine nazaran görülen 3 yüz lira fark 
ders ücretlerine verilmekte olan % 15 zamların (4178) numaralı Kanun gereğince % 25 e çıka
rılmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Emekli keseneği karşılığı olan bölümde görülen 
763 lira fazlalık memur ve hizmetlilerin aylık ücretlerinin tediyesi sırasında Devletçe verilmesi ge
reken % 5 emekli kesenekleri karşılığı olarak hesap ve ilâve edildiği anlaşılmıştır. İleride ihtiyaç hâsıl 
oldukta aktarma yoliyle ödenek teminini teshil gayesiyle 56 ncı bölümün geçen sene borçları madde
sine 1947 de olduğu gibi bu sene de bir lira konmuştur. Aynı bölümün ikinci eski yıllar borçları 
maddesine konulmuş olan 7 500 liranın Sayıştay kurulunca geçen yıllar hesabatmı tetkik için taş
raya gönderilmiş bulunan denetçilerin gittikleri yerlerde üç aydan fazla kalmıya mecbur olmaları 
dolayısiyle kendilerine ödenememiş olan mesken bedelleri karşılığı olarak konulduğu anlaşılmış
tır. Ve Sayıştayca 1947 senesine nazaran 32 188 lira fazlasiyle 2 milyon lira olmak üzere tertip 
olunan bütçeden 5 bin lira tasarruf edilerek 1 995 000 lira olmak üzere tesbit ve berayi tetkik Yük
sek Komisyona takdim olunmuştur. 

-•'•*' Yozgad Milletvekili 
S%rr% îçöz 



Sayıştay Başkanlığı — 17 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 1948 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

40 

41 

42 
43 
44 

1 
2 
0 

1 
2 
3 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylıklar, ücretler, temsil 
ödeneği 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Greçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ÖKim yardımı 

Bölüm toplamı 

-

1 570 200 
1 

1 800 

1 572 001 

59 5W 

0 
95 808 

42 200 
3 000 
3 000 

48 200 

1 577 000 
1 

3 000 

1 580 001 

5*580 

0 
95 808 

45 000 
8 000 
5 000 

58 006 

1 577 000 
1 
0 

1 577 001 

59 580 

3 000 
95 808 

45 000 
5 000 
3 000 

53 000 

45 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğteıce ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 81 829 

Birinci kısım, toplamı 1 775 589 1 793 389 1 870 218 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
46 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 12 000 14 000 14 000 



B. 

47 
48 

18 -

M. 

2 
3 
4 
5 

1 
2 

- Sayıştay Başkanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi ve düşünülemiyen gi
derler 

Bölüm toplamı 

Basılı jcâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka heberleşme 
ücret ve giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

8 000 
5 000 

12 000 

7 000 

44 000 

14 000 

3 231 

6 000 

1948 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen 
Lira 

8 000 
5 000 

12 000 

7 000 

46 000 

16 000 

8 481 

6 000 

kabul edilen 
Lira 

6 000 
5 000 

12 000 

7 000 

44 000 

16 000 

8 481 

6 000 

Bölüm toplamı 

49 Başkanlık otomobili giderleri 
1 İşletme 
2 Tamir 

Bölüm toplamı 

9 231 

5 000 
0 
0 

5 000 

14 481 

5 000 
0 
0 

5 000 

14 481 

0 
2 000 
2 000 

4 000 

50 

51 
52 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
Cfeçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

2 000 
5 000 

7 000 

6 725 

5 000 

2 000 
5 000 

7 000 

9 250 

5 000 

2 000 
5 000 

7 000 

9 250 

5 000 

İkinci kısım toplamı 90 956 102 731 99 731 
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1947 1948 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Kitap ve dergi giderleri 
Satınalma karşılığı 500 500 500 
Kararlar dergisi, kâğıt baskı 
ve yayın giderleri ve kararları 
sıralama ve toplama ücreti 2 250 2 250 2 250 

Bölüm toplamı 2 750 2 750 2 750 

Onarma 9 000 9 000 9 000 

I I - Süreksiz olanlar 
Kurs giderleri 3 300 3 600 3 600 

I I I - Çeşitli olanlar 
4644 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 81 066 81 829 0 

Üçüncü kısım toplamı 96 116 97 179 15 350 

Dördüncü hısım - Borçlar 
Borçlar 
Geçen yıl borçları 1 1 1 
Eski yular borçları 0 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 1 7 501 7 501 

Dördüncü kısım toplamı 1 7 501 7 501 

1 775 589 
90 956 
96 116 

1 

1 793 389 
102 731 
97 179 
7 501 

1 870 218 
99 731 
15 350 
7 501 

GENEL TOPLAM 1 962 662 2 000 800 1 992 800 





4 -Başbakanlık 



Rapor 
12 . XI . 1947 

Başbakanlığa ait 1948 Bütçe tasarısının inceleme sonucunu berveçhiâti arzediyoruın. 

Başbakanlığın 1948 yılı bütçesi, 1947 bütçesine nazaran 122 982 lira fazlasiyle 3 435 239 li
ra olarak teklif edilmektedir. 

1947 yılı bütçesinin yekûnu 3 312 257 lira idi. 1948 bütçe tasarısında fazlalık miktarı 
153 119 lira olarak gösterilmekte ise de bu miktarın 30 136 lirasının bazı rakamların çeşitli bö
lümler ve tertipler arasında yer değiştirmesinden ileri gelen bir fark olduğu ve bunun tenzi
li halinde hakiki artışın 122 982 liradan ibaret bulunduğu tezahür eder. 

Bıı artışın hangi bölümlerde vukua geldiği ve her birinin ne gibi mucip sebeplere dayandı
ğı şöylece arz ve izah olunabilir: 

59 ncu aylıklar bölümündeki ödeneğin, maaşlı memurların bir senelik istihkakları ile bu se
ne içinde üst derece maaşı alması memul bulunanların aylık farklarını karşılamıya kâfi gel-
miyeceği anlaşıldığından bu tertibe 3 890 lira ilâve edildiği görülmektedir. 

1947 bütçesinde bu bölümde bir madde halinde gösterilmiş olan temsil ödeneği tertibi müs
takil bir bölüm haline getirilmiş ve tahsisat miktarı da 5027 sayılı Kanun gereğince 1 200 li
ra eklenerek 3 000 liraya iblâğ olmuştur. 

60 ncı hizmetliler ücreti bölümü, 1947 yılı bütçesine nazaran 34 800 lira bir fazlalık arzet-
mekte ve bu artış iki sebebe istinat etmektedir: 

Birincisi, bu sene «D» cetveline Başbakanlık köşkü için yeniden 7 hizmetli kadrosu eklenme
sine zaruret hasıl olmuş ve bunların bir senelik istihkakları karşılığı olan 14 460 lira yeni bütçe
ye ilâve olmuştur. 

İkincisi, «D» cetveline dâhil olup geçen sene hiçbir zam yapılmamasmdan dolayı emsallerine 
nazaran mağdur bir durumda kalan bir kısım hizmetlinin ücretlerine birer miktar zam yapıl
mış ve bunun karşılığı olarakta adı geçen tertibe ayrıca 20 340 lira eklenmiş bulunmaktadır. 

61 nei geçici hizmetliler bölümüne 1947 yılı içinde konan ödeneğin kifayet etmiyeceği yapı
lan hesap neticesinde anlaşıldığından bu tertibe de 1 000 lira eklenmiştir. 

63 ncü geçici tazminat bölümüne ilâve edilen 240 lira da aynı mucip sebebe istinat etmektedir. 

1947 bütçesinde üçüncü kısım içinde yer almış olan «.... emekli keseneği karşılığı» tertibi 
bu sene birinci kısma nakledildiği gibi aylıklılar ve hizmetliler ücreti tertiplerine konan ödenek
lerin tam % 5 i karşılayabilmesi için de bu tertibe 2628 lira eklenmesi iktiza eylemiştir. 

75 nci Basımevi giderleri bölümünün dördüncü «diğer işletme ve yönetim giderleri» terti-
bindeki 29 000 lira ödenekten 2 500 lira ayrılarak aynı bölümde yeniden açılan 3 ncü geçici görev 
yolluğu maddesine konmuştur. 

Bu bölümü ilgilendiren geçici hizmetlilerin ifası halinde tahakkuk edecek yollukların, evvel
ce olduğu gibi yönetim giderleri tertibinden verilmesinden ise bu suretle ayrı bir tertip açılarak 
bu nevi istihkakların oradan ödenmesinde umumi kaidelere daha uygun olacağında şüphe yok
tur. Bu sebeple yapılan bu ayırma yerinde görülmüştür. ___ 
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«Başbakanlık köşkü giderleri» adiyle yeniden 78 nci bölüm açılarak buraya yeniden 

79 225 liralık bir ödenek konduğu ve bu bölümün Başbakanın yerli ve yabancı davetlilere vereceği 
ziyafetlerle bu uğurda yapacağı masrafları karşılamak üzere açıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu değişiklik şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yer almakta bulunan yabancı ko
nukları ağırlama tertibinin ikiye bölünmesi şeklinden ibarettir. 

1948 yılı Başbakanlık bütçesine konan 79 225 lira ile Dışişleri Bakanlığı bütçesine bu maksatla 
konmuş olan 190 000 liranın mecmuu 269 225 lira tutmaktadır, ki bu rakam 1946 ve 1947 sene
lerinde Dışişleri Bakanlığı bütçesine konan ödeneğin ekleriyle birlikte baliğ olduğu miktarın du
nunda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Diğer bölümlerde istenen ödenekler geçen seneki miktarların aynı olduğu için her biri hak
kında ayrıca mâruzâtta bulunmaya mahal görülmemiştir. 

Yukarıdaki maruzatımdan da anlaşılacağı üzere Başbakanlığın 1948 bütçesinde görülen çemen 
122 982 liralık fazlalık, zaruretlere binaen yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 

Bu sebeple 1948 yılı Başbakanlık bütçesinin teklif veçhile kabulü muvafık olacağı kanaatında 
bulunduğumu arzederim. 

Niğde Milletvekili 
Rıfat Gürsoy 
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M. ödeneğin çeşidi 

Başbakanlık 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı L için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Başbakan ve Dvelet Ba
kanları ödeneği, aylık ve 

ücretler 
57 
58 
59 

60 
61 

62 
63 
64 

65 

1 
2 
0 

1 
2 
3 

Başbakan ödeneği 
Devlet Bakanları ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

9 272 
15 960 

423 010 
1 

1 800 

424 811 

107 580 
36 000 

0 
19 524 

13 000 
5 000 
4 000 

22 000 

0 

9 272 
15 960 

426 900 
1 
0 

426 901 

142 380 
37 000 

3 000 
19 764 

13 000 
5 000 
4 000 

22 000 

28 464 

9 272 
15 960 

426 900 
1 
0 

426 901 

142 380 
37 000 

3 000 
19 764 

13 000 
5 000 
4 000 

22 000 

28 464 

Birinci kısım toplamı 635 147 * 704 741 704 741 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

m 

îhinoi kmm - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro gidenleri 

67 

68 
69 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüp toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve teelfon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telef m ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

3 500 
11 000 

300 
1 

4 000 

18 801 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 650 

2 250 

14 974. 

12 000 

3 500 
11 000 

300 
1 

4 000 

18 801 

200 
800 
100 

1 250 
300 

2 m 

2 250 

14 974 

12 000 

3 500 
5 000 

300 
1 

4 000 

12 801 

200 
800 
ıpo 

1 250 
aoo 

2 650 

2 250 

14 974 

12 000 

Bölüm toplamı 

70 Taşrt giderleri 
1 Başbakanlık otomobilleri işlet

me giderleri 
2 Başbakanlık otomobilleri ta

mir giderleri 
3 Devlet Bakanları otomobilleri 

işletme giderleri 
4 Devlet Bakanları otomobilleri 

tamir giderleri 

26 974 

9 000 

0 

ı? m 
0 

26 974 

9 0Q0 

0 

12 000 

0 

26 974 

4 000 

3 000 

4 000 

3 000 



26 — Başbakanlık 
1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğ in çeş idi kira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I -Esaslı olanlar 
Basımevi giderleri 

0 Başka taşıtlar 12 000 12 000 0 

Bölüm toplamı 33 000 33 000 14 000 

Başka taşıtlar 
1 İsletme 0 0 6 000 
2 Tamir 0 0 4 000 

Bölüm toplamı 0 0 10 000 

TT - özlük olanlar 
dar 
li görev yolluğu 

2 Geçici görev yolluğu 3 000 3 000 3 000 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 515 515 515 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

3 515 

8 500 

3 580 

99 270 -

3 515 

8 500 

3 580 

99 270 

3 515 

8 500 

3 580 

84 270 

1 
2 
3 
4 

5 

îşçi gündelikleri 
Mamul ve iptidai maddeler 
Demirbaşlar 
Diğer işletme ve yönetim gi
derleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

110 000 
139 000 
20 000 

29 000 
— 

298 000 

110 000 
139 000 
20 000 

26 500 
2 500 

298 000 

110 000 
139 000 
20 000 

26 500 
2 500 

298 000 
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B. M. 

76 
77 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

.. . ., 

78 

ödeneğin çeşidi 

örtülü ödenek 
Milletlerarası kongrelere ve 
toplantılara katılma giderleri 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
Başbakanlık köşkü giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 000 

1 

0 
6 001 
5 000 

0 
0 

0 
0 

2 000 
50 000 

63 002 

— 

1948 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 000 

1 

1 
6 001 
5 000 

25 000 
1 

25 000 
15 000 
15 000 
60 000 

151 004 

79 225 

L için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

2 000 000 

1 

1 
6 001 
5 000 

25 000 
1 

25 000 
15 000 
15 000 
60 000 

151 004 

' 

50 000 

Dördüncü hısım - Borçlar 

81 Geçen yıl borçları 

III - Geçici olanlar 
79 Türlü belge saklaklarmın ayır

ma ve birleştirilmesi genel gi
derleri 4 000 4 000 4 000 

0 3558 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Devlet Basımevi pro
je giderleri 1 0 0 

0 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak emekli ke
seneği karşılığı 25 836 0 0 

80 înönü armağanı genel giderleri 250 000 250 000 250 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 577 837 2 631 225 2 753 004 
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M Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1 1943 - 1946 yılları borçları 
2 1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 

ameli kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 
İ 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

635 147 704 741 704 741 
99 270 99 270 84 270 

2 577 837 2 631 225 2 753 004 
3 3 3 

3 312 257 3 435 239 3 542 018 



5 - Bamştay Başkanlığı 



Rapor 
13 .XI . 1947 

Danıştay'ın 1948 yılı bütçesi incelendi. 

1947 yılı bütçesine nazaran, Danıştay'ın 1948 yılı bütçe teklifinde 10 900 lira fazlalık mevcut
tur. 

Sebepleri : 

1. — Memurlar aylığında görülen 5 700 lira farkın 1947 yılı bütçesinin (L) cetveline dâhil kad
rolardan 70 lira aylıklı bir kanun sözcüsünün esas kadroya alınmasından; 

2. — Temsil ödeneğinde görülen 1 200 liralık fazlalığın 5027 sayılı Kanunla kabul edilen mik
tarın geçen yıl bütçesine noksan konulmuş olmasından; 

3. — Geçici tazminat bölümünde görülen 264 lira ilâvenin birinci maddede arzedilen 70 liralık 
kadronun asli kadroya alınmasından: 

4. — Posta, telgraf ücretlerinin peşin olarak ödenmesi ve tarifenin artması sebebiyle bu bö
lüme konulan 10 000 liranın geçen yıl konulan Ödeneğin kifayetsizliğinden ileri geldiği tesbit 
olunmuştur. 

Bu fazlalığa karşılık olarak da : 

1. — Danıştay kadrosunun bu dairenin ihtiyaçlarına kifayetsizliği sebebiyle (L) cetvelinden fiilî 
kadroya alınan (70) liralık bir kadronun karşılığı olarak doğum ve ölüm tertibinden 5 000 li
ranın tenzil edildiği ; 

2. — Gteçen yıla nazaran fazla hesap edilen hizmetliler ücretinden 300 liranın indirildiği; 

3. — Tedavi giderlerinden indirilen 465 liranın (L) cetvelindeki kadronun fiilî kadroya alınma
sını temin maksadiyle yapıldığı görülmüştür. 

Emekli keseneği bölümünde görülen 38 996 liralık ödenek 4644 ve 4805 sayılı kanunların uygu
lanmasından mütevellit olup memurlar aylığı ve hizmetli ücretleri tertiplerinde mevcut ödenek mik
tarlarına göre hesaplandığı ve diğer bölüm ve maddelerdeki ödeneklerde de geçen yıla nazaran bir 
fark mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 

Ahiren teşkil edilen Altıncı Daire ile birlikte Danıştay'a 1946 yılında, 9268 aded idari dâ^a 
açılmış ve aynı yıl içerisinde 8830 dâva karara bağlanmıştır. 1947 yılı on aylık varidesi 6830, çı
karılan dâva sayısı 5881 dir. 1 . I I . 1947 günün,) nazaran 7861 dâvanın incelenmek üzere elde bu
lunduğu öğrenilmiştir. 1947 yılı Danıştay Bütçesini tetkik buyuran arkadaşlarımızın da raporla
rında belirttikleri üzere; memur, müstahdem mevcudu 136 olan Danıştay'ın doktoru yoktur. 

4904 sayılı Kanunla | 1 | , idari dâvaların biran e\vel intacını sağlamak maksadiyle Danıştay'da 
bir Altıncı Daire ihdas olunmuş ve Başkanun Sözcülüğü teşkilâtlandırılmış ve fakat 1947 yılı 
bütçesiyle bu daireden bir üyelik, üç kanun sözcülüğü, birisi başmuavin olmak üzere yedi yardım
cılık ve iki kâtiplik kadrosu (L) cetveline alınmak suretiyle bu dairenin ihdasından maksut olan 
sürat ve muamelenin selâmeti düşüncesi tahakkuk ettirilememiştir, yukarda işaret olunduğu üzere 
1 . I I . 1947 tarihine göre elde bulunan 7861 dâva sayısı bu düşüncenin açık bir delilidir. Hak ve 

[1] Zab%t Ceridesi: Dönem VII, cilt 23, toplantı 3, sayfa (129 - 137) _ J j 



— 31 — 
adaletin çabuklaştırılması ve bir an önce gerçekleştirilmesi bakımından; 1948 yılı teklif bütçesinin 
(L) cetveline dâhil kadroların serbest bırakılmasını temin için, maaş tertibine 56 400 mesken tazmi
natı tertibine 3 048 ve emeklilik keseneği karşılığı olarak da 2 820 lira ödeneğin ait olduğu tertiplere 
eklenmesi cidden temenniye değer mahiyettedir. Bütçe tasarısının tetkiki vesilesiyle tekrar ziyaret 
ettiğim Danıştay binasını çok sıkışık vaziyette buldum. 1939 yılında Beşinci Dairenin, 1946 yılında 
Altıncı Dairenin teşkili ve Başkanun Sözcülüğün ür teşkilâtlandırılması hep aynı bina içinde vuku-
bulmuştur. Bu sıkışık durum, işlerin selâmetle cereyanını ciddî surette ihlâl edecek bir mahiyet 
arzetmektedir. Aynı binada oturan istatistik Genel Müdürlüğünün tamamının veya bir kısmının res
mî dairelerden birisine nakli, bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Danıştay'a ilk intisap edenler için sınav mecburiyeti konulduğu halde daha üst derecelere tâyinde 
bu esasen aranılmaması bir ahenksizlik tevlit etmektedir. Danıştay üyelerinin adlî kazada olduğu gibi 
kariyerden yetişmesi mülâhazası bugün de tekrarlanacak bir tartışma konusudur. 

Danıştay raporunu saygılarımla sunarım. 

Konya Milletvekili 
Sedad Çumralı 



— n — Danıştay Başkanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

85 

90 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 

86 

87 
88 
89 

1 
2 
0 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

İT - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
G-eçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 

743 926 
1 

1 800 

745 727 

30 600 

0 
46 764 

749 626 
1 
0 

749 627 

30 300 

3 000 
47 028 

749 626 
1 
0 

749 627 

30 300 

3 000 
47 028 

yapılacak zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

10 000 
4 000 
6 000 

20 000 

0 
Birinci kısım toplamı 843 091 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

38 996 

883 951 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

38 996 

883 951 

91 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 

3 000 
6 000 

3 000 
6 000 

3 000 
6 000 



Danıştay Başkanlığı — 33 — 

Ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
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 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 170 
3 500 

13 670 

1 430 

1 069 

1 500 

1948 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 170 
3 500 

13 670 

I 430 

I I 069 

1 500 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 170 
3 500 

13 670 

I 430 

II 069 

1 500 

Bölüm toplamı 

Başkanlık otomobil giderleri 
İşletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 

2 569 

4 500 
0 
0 

0 

12 569 

4 500 
0 
0 

0 

12 569 

0 
2 000 
1 000 

3 000 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 900 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 435 

500 
750 

1 250 

3 800 

1 435 

ikinci kısım toplamı 29 119 38 654 37 154 



I Danıştay Başkanlığı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I I I - Çeşitli olanlar ' _ . -
Yayın giderleri 

1 Satmalma ve abone karşılığı 1 000 1 000 1 000 
2 Başka her çeşit giderler 2 825 2 825 2 825 

Bölüm toplamı 3 825 3 825 3 825 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar : * #*" ' r ' * *! *'_ . -
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 39 495 0 0 

Üçüncü kısım toplana 43 320 3 825 3 825 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yılları borçları 
2 1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 843 
ikinci kısım toplamı 29 
Üçüncü kısım toplamı 43 
Dördüncü kısım toplamı 

ŞENEL TOPLAM 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 

843 091 883 951 883 951 
29 119 38 654 37 154 
43 320 3 825 3 825 

3 3 3 

926 433 924 933 915 533 
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ftapor 
13 . XI . 1947 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçesi tetkik edildi. Bu Genel Müdürlüğün 
1947 bütçesi 5 733 110 lira idi. 194a bütçe tasarısının 2 066 886 Jit-a fazlasiyle 7 800 996 lira ola
rak tanzim edildiği görüldü. Bu fazlalık tasarıda 2 204 669 lira olarak görünmekte ise de muhtelif 
tertiplerden indirilen 137 783 liranın bu rakamdan tenzili halinde hakikî artış miktarının 2 066 886 
lira olduğu anlaşılır. Bu mukayeseye 1947 yılı içinde ek ödenek olarak alınmış olan tahsisat 
idhal edilmemiştir. 

1948 bütçesinin bölümlerinde vukua gelen farklar şu suretle hulâsa edilebilir. 
101 nei aylıklar bölümündeki ödenek 1947 senesinde 943 046 lira iken bu sene 100 879 lira 

fazlasiyle 1 04:5 925 olarak teklif edilmektedir. Bu bölüm, Basın ve Yaym Clenel Müdürlüğünün 
159 maaşlı memuru ile 9 ataşenin aylıklariyle, ataşelere kanununa göre verilmesi iktiza eden em
salleri ve 1948 yılı içinde verilmesi icabeden üst derece maaşlarının karşılıklarını ihtiva etmek
tedir. Bu tertipte vukua gelen farkın, ataşelere verilecek emsaller geçen sene kati olarak malûm 
olmadığı halde bu sene kanununa göre Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından bu miktar 6 
misli olarak tesbit edilmiş ve tahsisatın bu hesaba göre bütçeye konmuş olmasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

102 nci bölümü teşkil eden hizmetliler ücreti ödeneği de geçen seneye nazaran 4 680 lira bir 
fazlalık kaydetmektedir. Ücretliler kadrosuna aded itibariyle bir şey ilâve edilmemiş ve yalnız 
bir ücretli kadrodan çıkarılarak bunun ücreti, aylıkları emsallerine nazaran dun bir vaziyette 
olan bir kaç hizmetlinin ücretine eklenmiştir. Bu tertipte görülen fark, geçen sene hesap yanlışlığı 
neticesi olarak noksan konan ödeneğin bu sene bütçeye ilâve edilmesinden ileri gelmiştir. 

Geçici tazminat bölümü, 1947 bütçesi hazırlanırken derpiş edilmeyen ve bilâhara ve 1947 yılı içinde 
New-York'da ihdas olunan Haberler Bürosunun memurlarının ücretlerine karşılık olmak üzere 
5090 sayılı Kanunla açılmış ve aktarma suretiyle 11 250 liralık ödenek verilmiştir. Bu bölüm
deki ödenek adı geçen büroda çalışan memurlardan bir Propaganda Müşaviri, bir kâtip ve bir 
odacının ücretlerine tekabül etmektedir. Bu büroda çalışan Waşington Basın Ataşe Muavini ile 
merkezden gönderilen diğer bir Basın Ataşesinin ve bir mütercimin istihkakları dâhil değildir. 
New - York Haberler Bürosunda bugün iki yerli kâtip müstahdem olduğu halde bunlardan biri 
tasarruf maksadiyle çıkarılmıştır. Bunun ilâvesi ve tahsisatının da eklenmesi temenni edilmek 
tedir. '•-:•: * 

104, 105, 107 ve 108 nei bölümlerde bir değişiklik yoktur. " 
Emekli keseneği karşılığını teşkil eden 60 400 lira şimdiye kadar üçüncü'kısımda ve ayrı bir 

bölümde yer almakta, bu sene bütçesinde diğer dairelerde olduğu gibi birinci kısma alınmıştır. 
109 ncu (Posta ve telgraf ve telefon ücret ve giderleri) tertibinin birinci maddesinde ge

çen seneye nazaran 1 433 liralık bir fazlalık görülmektedir. Bu fark birinci maddeye geçen se
ne konan ödeneğin kifayet etmemesinden dolayı ilâvesine zaruret hâsıl olan miktardır. 

İkinci maddeye gelince, 1947 yılı içinde New - York 'da bir Haberler Bürosu açılması takarrür 
edince bu büro ile yapılması icabeden muhaberenin bu maddeye mevzu tahsisat ile idaresi müm
kün olamıyacağı anlaşıldığından 70 000 liralık bir ek ödenek verilmişti. 1948 Bütçe tasarısındaki 
rakam geçen senenin aynı olduğuna göre New - York Bürosunun icabettirdiği muhabere masra
fı karşılığının ilâve edilmediği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh bu ikinci maddeye bir miktar tah
sisat eklenmesine zaruret bulunduğu kanaatindeyim. 

110 ncu kira karşılığı tertibindeki tezayüt, 5020 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılmış 
olan % 50 zamdan tevellüt etmektedir. 



- â? -
112 nei yolluklar bölümünün üçüncü (yabancı memleketler yolluğu) maddesindeki fark, 

New - York Haberler Bürosunda çalışan Propaganda Müşaviri ile bir mütercim muvakkat 
memur olarak gönderilmiş olduklarından bunlara verilecek yevmiye karşılığının bu tertibe kon
muş olmasından ileri geldiği 1947 yılı içinde de bumaksatla bütçeye 30 000 liralık bir ek ödeneğin 
verildiği anlaşılmıştır. 

115 nei yayın; turizm ve programda giderleri tertibinden, 110 ve 112 nci bölümlere yapılan zamlar] 
karşılamak üzere 67 382 liralık bir tasarruf yapılması mümkün görülerek bu miktar indirilmiş
tir. 

116 ncı ajans ödeneği tertibine 1947 yılı bütçesinde konan tahsisat, Devlet memurlarına müte
nazır olarak ajansta çalışanların ücretlerine birer miktar zam yapılmış olmasından ve kâğıt ve 
mürekkep gibi malzeme bedellerinin de artmış bulunmasından dolayı 1947 yılı içinde 150 000 lira 
ek ödenek alınmış idi. 1948 senesi için de aynı tahsisatın bu tertibe eklendiği görülmektedir. 

117 nci radyo istasyonları ile sütüdyoları yönetim ve işletme giderleri bölümünün yekûnunda 
bir değişiklik mevcut olmamakla beraber bu bölümden geçici yolluk olarak ödenmesi iktiza eden 
istihakklarm ayrı bir maddeden tediyesinde fayda mülâhaza edilerek 7 000 liralık bir tahsisat üçün
cü maddeden indirilmiş ve yeni açılan beşinci maddeye koasuiştur. 

118 nci, Basın ateşelikleri ve haberler bürosu bölümünün birinci (Genel giderler) maddesinde
ki ödenek 1947; senesine nazaran 3 000 lira noksaniyle 74 116 lira olarak teklif edilmekte ise de 
Ne\\r - York Haberler Bürosunun ihdası üzerine 1947 senesi içinde aktarma suretiyle 88 000 lira 
ilâve edilmesine ihtiyaç hâsıl olan bu tertipteki tahsisatın bir sene evvelki miktarı ile bugünkü 
ihtiyacı karşılamasına imkân görülememektedir, 

109 ncu bölümde arzedildiği gibi buraya da bir miktar zam yapılmasına ihtiyaç vardır. 
119 ncu - 123 bölümlerde arza şayan bir fark yoktur. 
125 nci (Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı değiştirme, düzenleme 

ve her türlü giderleri) bölümündeki ödenek 1941 bütçesine nazaran 1 794 327 lira fazlasiyle 3 510 592 li
ra olarak teklif edilmektedir. 1947 bütçesiyle bu tertibe konan 1 716 265 lira ödenek kâfi gelme
diğinden 5090 sayılı Kanunla bu tertibe 4 000 000 lira daha eklenerek 1947 bütçesindeki tahsisat 
miktarı 5 716 265 liraya çıkarılmıştır. İnşaata ve teknik tesisatın celbine devam edilmekte oldu
ğundan gereken ödenek 1948 bütçesine konmuştur. Alman izahata göre inşaat halen şu durum
dadır : 

Ankara'daki 100 kilovatlık verici istasyonuna ait bina kalorifer tesisatı da dâhil olduğu halde 
Kasını ayı sonunda ikmal edilerek Genel Müdürlüğe teslim edilecektir. Bu istasyona ait teknik 
tesisatın mütaahhit firma tarafından ikmal ve tecrübeleri de icra ettirilmiş olup bu günlerde mem
leketimize şevkine başlanacağı ve İstanbul'da Ümraniye'deki verici istasyona ait binaların mühim 

- bir kısmının inşaatının sona ermek üzere olduğu ve bu istasyona ait anten montajının da önü
müzdeki hafta içinde ikmal edileceği anlaşılmaktadır. İstasyonun stüdyo kısmının da ihale müd
deti içinde yani 1948 senesi Haziranında ikmal edilerek Genel müdürlüğe teslim edilmesinin mu
karrer olduğu ve bu istasyona ait teknik malzemenin de peyderpey ve partiler halinde memleketi
mize vürut etmekte bulunduğu ayrıca öğrenilmiştir. 

Tatbik edilmekte olan çalışma programına göre gerek Ankara'daki 100 kilovatlık kısa dalga 
postasının ve gerek İstanbul'da inşa edilmekte olan 150 kilovatlık orta dalga postasının 1948 
senesi Eylül iptidalarına doğru inşaat ve montaj işlerinin hitama ereceği ve geciktirici bir sebep 
zuhur etmediği takdirde o tarihlerde tecrübe neşriyatına başlanacağı Genel Müdürlükçe tahinin 
olunmaktadır. 

Basın ve Yayın Oienel Müdürlüğünün 1948 bütçe tasarısına ait inceleme sonucunun yukarda 
. hulâsa edilmiş olduğunu derin saygılarımla ar^ederim. ; • 

Niğde Milletvekili 
Rıfat Gürsoy 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

c.'i: 

Birinci kisım - Aylık, ücret, 
Ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylıklar' ve ücretler 
Aylıklar 

1 
2 

r, i i 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

943 046 
1 

943 047 

781 740 
0 

39 312 

22 000 
6 800 
5 000 

33 800 

1 043 925 
1 

1 043 926 

786 420 
18 900 

39 312 

22 000 
6 800 
5 000 

33 800 
*• » • • ' • r — * * 

920 625 
1 

920 626 

786 420 
18 900 

39 312 

22 000 
6 800 
5 000 

33 800 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 60 400 60 400 

Birinci kısım toplamı 1 797 899 1 982 758 1 859 458 

İkinci kiBitn, - Yönetim gider» 
leri 

I - Hizmete ilişkin olanla!" 
Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

5 000 
16 000 
6 000 
3 000 

5 000 
16 OOfr 
6 000 
3 000 

5 000 
14 000 
6 000 
3 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

0 Taşıt giderleri 
1 Motorlu taşıtların işletme gi

derleri 
2 Motorlu taşıtların tamir gider

leri 
3 Motorsuz taşıtlar satmalına 

karşılığı 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 000 6 000 6 000 

36 000 36 000 34 000 

1 700 1 700 1 700 

3 567 5 000 5 000 

96 000 96 000 96 000 

99 567 101 000 101 000 

33 000 50 750 50 750 

25 000 25 000 0 

0 0 15 000 

0 0 5 000 

600 600 600 

25 600 25 600 20 600 

1 000 1 000 1 000 
5 000 5 000 5 000 
77 000 126 000 126 000 

83 000 132 000 132 000 

15 000 15 000 15 000 

3 000 3 000 3 000 

296 867 365 050 358 050 
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tf. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Dâ Ve hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit yayın giderleri 
Foto, film servisi giderleri 
Temsil giderleri 
Propaganda giderleri 
Radyo dinleme ve bültenleş-
tirme giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

545 000 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

477 618 0 
0 54 000 
0 240 618 
0 70 000 
0 6 000 
0 19 000 

0 81 000 
0 7 000 

0 477 618 

Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirleri her türlü ücret ve gi
derleri 
Radyo istasyonlariyle stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri 

0 Ankara radyodifüzyon istas
yon ve stüdyoları 

1 Müzik yayınları 
2 Söz yayınları 
3 Elektrik ve muharrek kuvvet 

giderleri . 
4 îşletme ve başka her çeşit gi

derler 
5 Başka radyodifüzyon istasyon 

ve stüdyoları 
6 Radyodifüzyon istasyonlarının 

genişletme ve ıslah giderleri 
ve her türlü yedek gereç karşı
lığı 

7 Gezgin istsyonlar ve cihazlar 
yapımı, imal ve satmalma kar
şılık ve gideri 

8 Geçici görev yolluğu 

< * » • • ; 

520 837 

132 000 

670 837 

125 000 

1 
7.000 

670 837 

. - • : . . ' . . ' 

541 174 
0 
0 

0 

0 

1 

541 174 
0 
0 

0 

0 

1 

•* i -' 

0 
205 000 
95 000 

156 000 

85 174 

1 

125 000 

1 
7 000 

Bölüm toplamı 637 176 673 176 673 176 
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B. 

118 

119 

M. 

0 
1 
2 

3 
4 
5 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Basın Ataşelikleri ve Haberler 
Bürosu giderleri 
Genel giderler 
Kira karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon ücret
leri 
Diğer yönetim giderleri 
Propaganda giderleri 
Sürekli ve geçici görev yolluk
ları 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlar 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

77 116 
0 

0 
0 
0 

17 000 

94 116 

1 
1 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

74 116 
0 

0 
0 
0 

17 000 

91 116 

1 
1 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

0 
45 000 

40 000 
25 000 
90 000 

17 000 

217 000 

1 
1 

Bölüm toplamı 

120 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 

121 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

0 Kongre ve konferanslar 
0 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 

2 700 
1 

60 400 

4 000 
0 

4 000 
0 

0 

Üçüncü kısım toplamı 1 896 233 1 916 750 2 042 634 

122 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 745 745 745 
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B. 

123 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 
1928 - 1942 ' » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

100 
1 

101 

846 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 
1 

101 

846 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

100 
1 

101 

846 

124 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 25 000 25 000 25 000 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

125 Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme, değiştirme 
ve düzenleme her türlü gider
leri 1 716 265 3 510 592 3 477 842 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
'Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 797 899 
296 867 

1 896 233 
846 

25 000 
1 716 265 

5 733 110 

1 982 758 
365 050 

1 916 750 
846 

25 000 
3 510 592 

7 800 996 

1 859 458 
358 050 

2 042 634 
846 

25 000 
3 477 842 

7 763 830 
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Rapor 
10 .XI. 1947 

İstatistik Genel Müdürlüğünün J948 malî yılı bütçe tasarısını incelemek ödevi âcizlerine tevdi 
edilmiş olduğundan bu bütçe üzerinde yaptığım incelemenin sonucunu ve bu husustaki düşünce
lerimi berveçhiati arzediyorum : 

İstatistik Genel Müdürlüğünün 1948 malî yılı bütçesi, 1947 bütçesine nazaran 117 266 lira 
noksaniyle 763 081 lira olarak tanzim edilmiştir. 

1947 yılı bütçesinin genel yekûnu 880 347 lira idi. Muhtelif bölümlerden ceman 188 946 lira 
tasarruf edilmesi mümkün görülmüş, diğer taraftan da bazı bölümlere geçen sene konmuş olan 
ödeneklerin kifayet etmediği anlaşıldığından tasarrufu mümkün görülen miktardan 71 680 lirası 
bu bölümlere eklenmek ve aradaki farkı teşkil eden 117 266 lira tamamen tasarruf edilmek su
retiyle 1948 bütçesinin hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Bölümlerin durumu 1947 bütçesine nazaran şu farkları arzetmektedir : 

126 ncı aylıklar bölümüne 1947 yılında ihtiyaçtan 2 266 lira fazla ödenek konduğu anlaşıldığın
dan bu sene bu fazlalık indirilmiştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğünün maaşlı memur sayısı 135 olup bunun sekizi (L) cetvelindedir. 
Geri kalan 127 memurun bir senelik maaş tutarı tam olarak bütçeye konmuştur. 

127 nci hizmetliler ücreti bölümüne bu sene 2 100 liralık bir ilâve yapılmıştır. Bu zam, Genel 
Müdürlük emrinde çalışan 26 ücretliden bazılarına ait ücretlerin, diğer dairelerde çalışan em
sallerinin almakta oldukları ücrete yaklaşmalarını sağlamak maksadıyla bir miktar artırılmış ol
masından ileri gelmektedir. Bu artırmaların bütçeye tesiri sadece 2 100 liradan ibaret olduğu gibi 
diğer dairelerdeki emsallerinin almakta oldukları ücreti tecavüz etmemekte ve bu sebeple kabule 
şayan görülmektedir. 

128 nci geçici hizmetliler ücreti tertibi geçen seneye nazaran 48 100 lira fazlasiyle 139 140 lira 
olarak teklif edilmektedir. Bu artırmanın dayandığı mucip sebep şöyle izah olunabilir : 

Nüfus sayımı neticelerini muhtelif kombinezonlar itibariyle tasnif etmek üzere çalışan 107 
ücretli memur istihkaklarını bu tertipten almaktadırlar. 1947 yılı bütçesine bu maksatla konmuş 
olan 91 000 liralık ödenek bu işte çalışanların bir senelik istihkakını karşılıyamadığmdan sene 
içinde bu tertibe 45 000 liralık aktarma yapılmak zarureti hâsıl olmuş ve bu suretle ödenek miktarı 
136 000 liraya iblağ edilmiştir. 

1948 senesi zarfında da tasnif işlerinde asgari olarak bu mesainin devam ettirilmesine ihti
yaç vardır; çünkü fişlerin geç gelmiş olmasından dolayı tasnifine henüz başlanan 1945 yılı Nü
fus sayımı neticelerinin bu takdirde dahi 1950 yılından evvel ikmal edileceğine ihtimal verilme
mektedir. 

Tasnif bürosunun mesaisini bizzat gördüm. En yeni makinelerle teçhiz edilmiş olan bu büro 
mesaisine hararetle devam etmektedir. Buna rağmen hali hazır kadro ile daha evvel ikmâl edilme
si mümkün değildir. Bu hal karşısında mevcut kadronun tenkisi bahis konusu olamıyacağından 
teklif edilen 139 110 lira ödeneğin aynen kabulü muvafık olacağı kanaatindeyim. 

129 ncu geçici tazminat bölümü ile 130 ncu zam ve yardım bölümüne konan ödenek geçen 
senenin aynıdır. Ve Genel Müdürlük ihtiyacını karşılıyacak derecededir, 
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1947 yılı bütçesinde 4 ncü kısımda ayrı bir fasılda yer almış olan 20 940 lira emekli kese

neği ödeneğinin bu bölüme nakledildiği anlaşılmakta isede ayrı bir mahiyet taşımakta olan bu 
tertibin 130 ncu bölümde bir madde halinde değil birinci kısım içinde ayrı bir fasıl olarak ka
bulü bütçe esaslarına daha uygun görülmektedir. 

İkinci kısmı teşkil eden 132, 139 ncu bölümlere konan ödenekler geçen senekilerin aynıdır. 
. 1947 senesi bütçesinin bugüne kadar olan tatbikatından elde edilen neticeye göre bu bölümlere 
konan ödeneklerden birçoğunun ihtiyacı karşıladığı anlaşılmakta isede 132 nci bölümün üçüncü 
aydınlatma tertibine konmuş olan 750 lira ile 135 nci bölümün 2 nci maddesine konan 1 200 
liranın bütün tasarruflara rağmen bir senelik ihtiyaca kâfi gelmediği ve bu maksatla birincisine 
sene içinde 800 liralık bir aktarma yapılmasına zaruret hâsıl olduğu ve ikincisi için de yeniden 575 
liralık bir ödenek istenmesine kezalik ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 1948 yılı içinde de aynı ih
tiyaçla karşı karşıya kalınacağından teklif edilen ödeneğin kifayet etmiyeceği aşikârdır. Bu ih
tiyacı şimdiden karşılamak üzere 132 nci bölümün 4 ncü maddesinden 500 lira indirilerek 3 ncü 
maddeye ve 135 nci bölümün 1 nci maddesinden kezalik 500 lira tenzil olunarak bu bölümün ikin
ci maddesine ilâve etmek yerinde olur mütalâasmdayım, 

Bütçe tasarısında 3 ncü kısmın bölüm numaraları muntazam bir sıra takip etmemektedir. 
Bunların düzeltilmesi gerekmektedir. 

140 nci nüfus sayımı giderleri tertibinde geçen sene 50 000 lira ödenek mevcut iken bu sene 
43 140 ura noksaniyle 6 860 lira olarak teklif edilmiştir. Bu farkın sebebi şudur: 

Nüfus sayımı neticelerinin tasnifine devam edilmekle beraber bu iş henüz neşir safhasına gelme
miş olduğundan bir miktar ödeneğin bu sene için tasarrufu mümkün görülerek bunun, tasnif işin
de çalışanların ücretleri için 128 nci geçici ücretliler tertibine ilâve edilmesi uygun görülmüştür. 

141 nci bölümde geçen seneye nazaran noksan görülen 7 100 liranın 5 000 lirasının aynı mak
satla 128 nci ve 2 100 lirasının da 119 ncu bölümlere eklendiği anlaşılmıştır. 

141 nci yayın bölümüne 1SM:7 yılında konulmuş olan ödenekten 1947 yılı içinde üç cildi ziraate, 
27 cildi dış ticarete, 7 cildi kültür istatistiklerine, 2 cildi maliye, 3 cildi istatistik yıllıkları ve 
15 i de diğer eserler olmak üzere ceman 57 cilt eserin yayınlanmış olduğu ve bunların sahife tu
tarlarının 15 480 e baliğ olmuş bulunduğunu kaydetmeyi faydalı buluum. 

Makine ve aksamı ve makine fişi satınalma ve işletme giderlerini teşkil eden 143 ncü bölüme 
1947 bütçesinde 120 000 lira ödenek konduğu halde makine ve fiş mubayaasına ihtiyaç kalma
dığından bu sene bu miktar 114 900 lira noksaniyle 5 100 lira olarak teklif edilmiştir. 

Diğer bölümlerde geçen seneye nazaran bir fark mevcut değildir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 1948 bütçe tasarısı hakındaki tetkikatımın sonucunu yüksek hu
zurunuza bu suretle arzederken tasarruf zihniyeti göz önünde bulundurularak hazırlanmış oldu
ğuna kaani olduğum bu bütçenin yukarıda, işaret olunan ufak tâdillerle kabulüne müsaade buy-
rulmasmı derin saygılarımla dilerim. 

Niğde Milletvekili 
Rifat Gürsoy 
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126 

127 
128 

4 6 -

M. 

1 
2 
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Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Acık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

M. 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

387 616 
1 

387 617 

32 760 
91 000 

1948 yılı 
TTükütnetçe 

istenen 
Lira 

385 350 
1 

385 351 

34 860 
139 140 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

385 350 
1 

385 351 

34 860 
139 140 

I I -Başka haklar 
129 Geçici tazminat 23 136 23 136 23 136 
130 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çacuk zammı 10 800 10 800 10 800 
2 Yakacak zammı 500 500 500 
3 Doğum yardımı 1 500 1 500 1 500 
4 Ölüm yardımı 1 250 1 250 1 250 

Bölüm toplamı 14 050 14 050 14 050 

131 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 0 20 940 20 940 

Birinci kısım toplamı 548 563 617 477 617 477 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
132 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 1 290 1 290 1 290 
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B. M. 

2 
3 
4 
5 

133 
1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 290 
750 

8 818 
3 056 

15 204 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 290 
750 

8 818 
3 056 

15 204 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 290 
1 250 
8 318 
3 056 

15 204 

500 
340 
240 

2 000 
500 

3 580 

134 Basılı kâğıt ve defterler 800 800 800 
135 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve teglraf ücretleri 15 000 15 000 14 500 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri "* 1 200 1 200 1 700 

Bölüm toplamı 16 200 16 200 16 200 

136 Kira karşılığı 1 1 1 

I I - Özlük olanlar 
137 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 100 100 100 
2 Geçici görev yolluğu 2 500 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 2 600 2 600 2 600 

138 Giyecekler 4 300 4 360 4 300 
139 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 2 200 2 200 2 200 

ikinci kısım toplamı 44 885 44 885 44 885 
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B. 

140 
141 

M. 

1 
0 

0 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

T - Essalı olanlar 
Nüfus sayımı giderleri 
Yayın işleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 
Makineleri işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

1 500 
92 655 

100 

94 255 

1948 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 860 

2 000 
85 555 

0 

87 555 

ılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

6 860 

2 000 
85 555 

0 

87 555 

I I - Çeşitli olanlar 
0 Kitap ve dergi satmalına ve 

abone karşılığı 500 
142 Milletlerarası Kurumlara ka

tılma payı 1 200 
0 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 20 940 

0 

1 200 

0 

0 

1 200 

0 

I I I - Geçici olanlar 
143 Makine ve aksamı ve makine 

fişi satınalma ve işletme gi
derleri 120 000 5 100 

Üçüncü kısım toplamı 286 895 100 715 

5 100 

100 715 

144 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

_ J , i ; , w 

Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 1 1 1 
1928 - 1942 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMİ 

Birinci kısım toplamı 548 563 617 477 617 477 
İkinci kısım toplamı 44 885 44 885 44 885 
Üçüncü kısım toplamı 286 895 100 715 100 715 
Dördüncü kısım toplamı 3 3 3 

Toplam 880 346 763 080 0 

Milletlerarası kongrelere katıl
ma giderleri (Başbakanlık büt
çesine) 1 1 0 

GENEL TOPLAM 880 347 763 081 763 080 





8 - Devlet Meteoroloji işleri 
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Rapor 
10 .XI. 1947 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1948 yılı gider bütçesi tasarısı 2 513 142 lira 
olup geçen seneye nazaran 117 640 lira bir eksiklik göstermektedir. 

147 nci bölümün birinci maddesine konulan ödenek fiilî kadroda bulunan 345 memurun kadro ma-
aşlariyle kadro üstünde aylık alanların yıllık tahsisatı karşılığına göre hesabedilerek konulduğu an
laşılmıştır. 

148 nci bölüme 313 980- lira konulmuştur. İller (D) cetvelinde 3 olacak iken yanlışlıkla 5 gös
terilmiş olan telsiz muhabereci rakamının düzeltilmesi lâzımdır. 

Geçici hizmetliler kadrosunda bulunan 7 müstahdem (D) cetveline nakledilmiş olup bun
ların ücretleri 9 840 lira tutmakta ve bazı müstahdemler ücretlerinde indirme ve bindirme yapıldık
tan sonra geçen sene bütçeye konulan kadrolardan artan miktar 9 420 lira olmakla bu bölümden 
daha 1 200 lira düşülmesi lâzımgelmektedir. 

149 ucu bölümdeki 5 341 lira indirme 7 müstahdemin (D) cetveline geçirilmesinden doğmuş
tur. 

151 nci bölüm emekli keseneği karşılığı olup geçen sene 160 nci bölümü teşkil etmekte idi. (D) 
cetvelinde geçen 7 müstahdeminin de keseneği hesaplanarak 492 lira fazlasiyle 66 492 lira 
olarak konulmuştur. 

Döşeme ve demirbaştan 2 000 liranın tasarruf edilebileceği düşünülerek 154 ncü bölümün 2 nci 
maddesine bu miktar eksik ödenek konulmuştur. 

1947 senesinde posta telgraf ücretlerine zam yapılmış ve bu yüzden aktarma istenilmiş oldu-
ğundan 156 nci bölümün birinci maddesine 140 000 lira ve vilâyetlerdeki telefon ücretlerine bele
diyelerce zamlar yapılmasından ve telefon muhaberesinin tayyarelerin uçuşlarında hayati ehemmiyeti 
bulunmasından muhabereleri sağlamak için 2 nci maddesine 10 000 lira fazla ödenek konulması za
ruri görülmüştür. 

162 nci meteoroloi^ istasyonları kurma ve onarma giderlerinden bu sene 5 000 liralık tasarruf 
yapılabileceği anlaşıdığmdan bu miktar bir indirme yapılmıştır. 

163 ncü bölüm Genel Müdürlüğün çeşitli teknik hizmetlerini görmeyi ve Milletlerarası ta3>yare 
uçuşlarına yarıyan fennî âletlerle malzemenin alınmasını sağlamaktadır. 1947 bütçesine konu
lan ödenekten şimdiye kadar sarfedilenden gayri 409 010 lira görünmekte ise de bunun 393 000 
lirası taahhüde bağlanmış olup akreditif muamelesi intaç edilemediği takdirde bu âletler ve mal
zeme bu sene alınamıyacağmdan 1948 bütçesinde yapılan 257 572 liralık indirmenin tekrar kon
ması zarureti karşısında kalınacağı anlaşılmıştır. 

167 nci bölümün 1 nci maddesine yapılan 15 000 liralık fazlalık Meslek Okulunun Birinci sını
fına alınan 15 öğrencinin giderlerine karşılık olarak konmuştur. 

167 nci bölümde geçen yıl bir kalemde görülen yayın işleri ödeneği bu sene iki bölüme ayrıl
mıştır. 

Toplantılara gönderileceklerin yolluk ve giderleri • ödeneği Başbakanlık bütçesinin buna ait bö
lümünde toplanmak üzere oraya geçirilmiştir. 



- ^ 5 & — 
Emekli keseneği'ödeneği yukarda arzedildiği üzere 152 nci bölüme alınmıştır. 

Diğer bölümlerde bir değişiklik olmayıp geçen seneki miktarlarda ödenek konulmuştur. 1947 de 
ödenek bakiyelerinin tetkiki Genel Müdürlük bütçesinin ihtiyaçlar ve zamanın şartları gözönünde 
bulundurularak iyi bir şekilde hazırlanmış olduğu kanaatini vermiştir. 

Saygı ile yüksek katınıza sunarız. 

Yozgad Milletvekili 
A. Sungur 

Bursa Milletvekili 
Fahri Bük 



64 — Devlet Meteoroloji İşleri G. M. 

B- M. ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri Özlük 

haklar 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I - Aylık ve ücretler 
147 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 1 021 002 1 021 002 1 021 002 
2 Açık aylığı 1 1 1 

Bölüm toplamı 1 021 003 1 021 003 1 021 003 

148 
149 

150 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 

322 200 
16 681 

19 000 

313 980 
11 340 

19 000 

312 780 
11 340 

19 000 
151 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

1 1 
L 

Bölüm toplamı 

40 000 
2 430 
6 800 
6 800 

56 030 

40 000 
2 430 
6 800 
6 800 

56 030 

40 000 
2 430 
6 800 
6 800 

56 030 

152 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 0 66 492 66 492 

Birinci kısım toplamı 1 434 914 1 487 845 1 486 645 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
153 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 4 600 4 600 4 600 
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B. 

154 

« • 

155 
156 

157 
158 

M. 

2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

0 
1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demribaş 
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 
İşletme 
Tamir 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

6 800 
3 000 
5 000 
4 000 

23 400 

4 000 
18 000 
5 000 

13 000 
6 000 

46 000 

8 000 

175 054 

12 000 

187 054 

36 000 

7 500 
0 
0 

1 500 

9 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 800 
3 000 
5 000 
4 000 

23 400 

4 000 
16 000 
5 000 

13 000 
6 000 

44 000 

8 000 

315 054 

22 000 

337 054 

36 000 

7 500 
0 
0 

1 500 

9 000 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

6 000 
3 000 
5 000 
4 000 

22 600 

4 000 
16 000 
5 000 

13 000 
6 000 

44 000 

8 000 

315 054 

22 000 

337 054 

36 000 

0 
4 000 
2 000 

1 500 

7 500 

I I - özlük olanlar 
159 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 15 000 15 000 15 000 



Devlet Meteoroloji İşleri ö. M. 

Ödeneğin çeşidi 

Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Essalı olanlar 
Meteoroloji istasyonları kurma 
ve onarma giderleri 
Her türlü rasat, telli ve telsiz 
haberleşme ve dinleme alet ve 
cihazları, gereçleri satmalına, 
kurma, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gezici istas
yonların işletmesi, nakil vası
talarının işletme ve onarmaları 
ve karoserlerinin yaptırılmala
rı giderleri 

I I - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 
Satınalma Ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bolüm toplamı 

Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 
Toplantılara gönderileceklerin 
yolluk ve giderleri 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 500 7 500 7 500 

22 500 22 500 22 500 

12 000 12 000 12 000 

3 900 3 900 3 900 

347 854 495 854 493 554 

40 000 35 000 35 000 

084 213 426 641 426 641 

10 000 0 Ö 
0 2 500 2t 500 
0 7 500 7 500 

İOOOO 10 000 10 000 

3 000 3 000 3 000 

5 000 0 0 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

166 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 1 1 1 

0 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 66 000 0 0 

I I I - Geçici olanlar 
167 Meteoroloji Meslek Okulu gi

derleri, diğer okullardaki öğ
rencilerin öğrenim ve memur- * 
larla hizmetlilerin kurs ve staj 
giderleri 

1 Meteoroloji meslek okulu mas- . •• >;. -, -, * 
raflariyle memleket okulların- . • . . , . - : « * , 7. s 
daki diğer meteoroloji öğrenci
lerinin her türlü öğrenim gi
derleri 32 000 4.7 000 47 000 

2 Memur ve hizmetlilerin kurs 
ve staj giderleri 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 37 000 52 000 52 000 

Üçüncü kısım toplamı 845 214 526 642 526 642 

Dördüncü kısım - Borçlar 

168 Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
169 Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yılları borçları 1 000 1 000 1 000 
2 1928 - 1942 » » 800 800 800 

Bölüm toplamı 1 800 1 800 1 800 

Dördüncü kısım toplamı 2 800 2 800 2 800 



Devlet Meteoroloji İsleri Ğ. M. 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım topla] [ 1 1 1 

Toplam 

1 434 914 
347 854 
845 214 

2 800 

2 630 782 

1 487 845 
495 854 
526 642 

2 800 

2 513 141 

1 486 645 
493 554 
526 642 

2 800 

0 

Toplantılara gönderileceklerin 
yolluk ve giderleri (Başbakan
lık bütçesine) 0 1 0 

GENEL TOPLAM 2 630 782 2 513 142 2 509 641 



9 - Diyanet İşleri Başkanlığı 



Rapor 
12 . XI. 1947 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1948 yılı bütçesi geçen yıla nazaran (162 800) lira fazlasiyle 
(2 878 906) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu (162 800) lira fazlanın: . . . - . . - • • ; • > . 

a) 27 000 lirası; 5071 sayılı Kanunla kabul edilen 15 müftülük için, 43 200 lirası, yurdun muh
telif bölgelerinde örnek vaızlar vererek bu yolda duyulan umumi ihtiyacı karşılamak ve mevcut 
vaizlerin mesleklerinde tekâmüllerini sağlamak maksadiyle (D) cetveline eklenen 12 mütehassıs 
gezici vaiz için; 25 800 lirası da üst dereceye yükseltilenler ve yükseltilecekler için olmak 
üzere (96 000) lirası maaş bölümüne, 

b) 20 000 lirası; 5064 ve 5070 numaralı kanunlarla vaizlere sağlanan haklardan faydala
nılmak üzere Çocuk ve Yakacak zammı tertiplerine, 

e) 10 000 lirası; gezici vaizlerin yolluklarını ve yevmiyelerini karşılamak için 172 nci bölü
mün 2 nci maddesine eklenmiştir. 

ç) Bu zammın 36 800 lirası; çıkarılacak dergi masraflariyle ilmî ve meslekî eser ve mecmua 
ve gazete ve belgelerin satmalınması ve telif ve tercüme haklarının sağlanması ve bu işlerde gö
revlendirilebilecek kimselerin ücret veya gündelikleri ve yayınla ilgili her çeşit giderlerin karşı
lanması için 175 nci bölümün birinci ve ikinci maddelerine konulmuştur. 

Memlekette çeşit, çeşit derglerin, ölçülü ölçüsüz yazılarla halka hitap ettiği bu sıralarda, Di
yanet işleri Başkanlığının umumi nezareti altında yetkili bir derginin, kötü telkinlerin tesiratmı 
silmek için intişar âlemine doğmasını yalnız faydalı görmem; bunu ana görev ve icabı da saya
rım. 

Diyanet İşleri yayınlarının mutedavil sermaye ile idare edilmesi için bu yıl hazırlıklar yapıl
masını tavsiyeye lâyık görürüm. 

d) Bütçenin diğer bölümlerinde yapılan ufak tefek zamlar, - bölümlerin karşılaştırılmasın
da görüleceği üzere - mübrem ihtiyaçların veya kanuni icapların yerine getirilmesinden ileri gel
miş ve karşılıkları bazı bölümlerde yapılan tenzillerle temin edilmiştir 

e) Ancak Diyanet İşleri teşkilâtında çalıştırılan ve yüksek tahsil gördükleri Millî Eğitim 
Bakanlığından musaddak bulunan 600 den fazla memurun halâ kadrolarının 1 500 kuruş olma
sı umumi prensipe aykırı bir durum teşkil etmekle derin bir sızıltı membaı bulunmaktadır. Bu du
rumun devletçe kabul edilmiş olan umumi kaidelere irca edilmesi ve kadrolarının kanunun tâyin 
ettiği dereceye çıkarılması zaruretini tebarüz ettirmek borcumdur. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan teşkilât kanununun bazı maddeleri bu durumu ıs
lâh edecek mahiyette olduğundan tasarının bir an evvel Meclise sunulması lüzumunu işaret ede
rim. 

f) Diyanet İşleri bütçesinin Emekli keseneği maddesinde 5 467 lira ve çocuk zammı madde
sinde - mevcut beyannamelere nazaran -15 200 lira eksik vardır. Bunların bu halde kalmaları tec
viz edilemezse de mevcut ödenek dâhilinde karşılamıya imkân bulamadığımı arzeder ve rapo
rumu yüksek Bütçe Komisyonu Başkanlığına hürmetle sunarım. 

Diyarbakır Milletvekili 
' ' Şeref TJluğ 



Diyanet İşleri Başkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

— 61 
1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Avlıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Men ııırlar aylığı 
Açık aylığı 
Miistehikkini ilmiye 
olağanüstü ödeneği 

Bölül 

Hizmetliler ücreti 

aylık ve 

n toplamı 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı 
gereğince yapılacak 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölül 

kanunlar 
zamlar ve 

m toplamı 

2 148 
0 

18 

2 168 

000 
000 

854 

854 

175 445 

• • , • - • 

9 461 

116 
4 
5 
8 

000 
500 
000 
000 

133 500 

2 244 000 
2 000 

18 038 

2 264 038 

176 286 

12 077 

133 300 
7 200 
5 000 
8 000 

153 500 

2 244 000 
2 000 

18 038 

2 264 038 

176 285 

12 077 

148 500 
7 200 
5 000 
8 000 

168 700 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 115 547 115 547 121 014 

Birinci kısım toplamı 2 602 807 2 721 447 2 742 114 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 1 500 1 500 1 500 
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B. M. 

178 
179 

180 

181 

182 
183 

Ödeneğin çeşidi 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 
3 
4 
5 

177 
1 
2 
o «") 
4 
5 

Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

3 500 
350 

1 
1 000 

6 351 

4 100 
17 000 

900 
17 500 

3 000 

42 500 

3 500 
350 

1 
1 000 

6 351 

2 500 
12 000 

900 
20 460 

3 000 

38 860 

2 000 
350 

1 
1 000 

4 851 

2 500 
12 000 

900 
20 460 

2 500 

38 360 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

6 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

4 854 

6 000 

7 000 

96 599 

5 000 

14 854 

5 000 

7 000 

103 959 

5 000 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon Âe başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

2 394 

1 500 

3 894 

20 000 

-•"• \ '• ı •- . -

3 000 
1 854 

5 000 

1 894 

6 894 

20 000 

3 000 
11 854 

5 000 

1 894 

6 894 

20 000 

3 000 
11 854 

14 854 

5 000 

7 000 

101 959 



Öiyanet İşleri Başkanlığı — 6& —> 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğ in Çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Essalı olanlar 
Yayın işleri *' • * 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

r> ooo 
8 200 

13 200 

13 200 

10 000 
40 000 

50 000 

50 000 

10 000 
40 000 

50 000 

50 000 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

500 
2 500 

3 000 

3 500 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 500 500 
Eski yıllar borçları 
1943 -1946 yılları borçları 
1928 -1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI g — 

Birinci kısım toplamı 2 602 808 2 721 447 2 742 114 
İkinci kısım toplamı 96 599 103 959 101 959 
Üçüncü kısım toplamı 13 200 50 000 50 000 
Dördüncü kısım toplamı 3 500 3 500 3 500 

GENEL TOPLAM 2 716 106 2 878 906 2 897 573 





10 - Adalet Bakanlığı 



Rapor 
13 . XI . 1947' 

Adalet Bakanlığının 1948 yılı bütçesi incelendi: 

Bakanlığın 1948 yılı bütçe teklifi, 41 596 428 liradır. Geçen yıla nazaran 3 662 588 lira fazlalık 
arzetmektedir. Fazlalık miktarı Hükümet tasarısında bildirildiği üzere aşağıda gösterilmiştir. 

H: 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
i) 

10 

izm e tin nevi 

— M. Aylığı 
— 11. Ücreti 
— G. Tazminat 
—- K. Keseneği 
— ti. Kırtasiyesi 
— B. K. ve Def. 
— P. T. Gideri 
— Kira karşılığı 
— A. T. Kurulu 

Bölüm 

180 
181 
184 
186 
188 
189 
190 
191 
198 

— (\ T. Evleri yapma ve 
onarma işleri 208 

Madde 

1 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 

2 

— 

194' 

22 
2 

1 

7 ödeneği 

686 157 
144 576 
218 350 
280 639 
180 000 
250 000 
798 875 

80 000 
9 500 

100 000 

1948 teklifi 

24 
2 

1 

1 

1 

016 057 
682 720 
228 761 
334 212 
280 000 
400 000 
298 875 
106 000 

19 500 

550 000 

Artış M. 

1 329 900 
538 144 

10 411 
53 573 

100 000 
150 000 
500 000 

26 000 
10 000 

1 450 000 
liradır. 

Yukardaki hizmetlere karşılık olarak konulan fazla ödenekler: 

1. 5071, 5097 sayılı kanunlarla kabul edilen 15 ilce teşkilatı ve kadroya ilâve edilen 150 yargıç 
adayı kadrosu karşılığı ile Millî Korunma mahkemelerinin umumi kadroya alınmasından; 

2. Ödenek noksanının ikmali, Millî Korunma mahkemeleriyle, 15 ilçede kurulacak teşkilât ve 
pek cüzi ücret almakta olan ceza ve tevkif evleri gardiyan ve müstahdemlerine yapılacak olan zam 
karşılığından; 

3. Genel bütçeye alınması kararlaştırılan Millî Korunma mahkemeleri Ankara teşkilâtının geçici 
tazminatı için; 

4. Maaş ve ücret tcrtiplerindeki ödeneklerin r/- 5 ni karşılamak üzere; 

5. Geçen yıl. ödeneğinin mahkemelerin kâğıt ihtiyacını karşılıyamaması ve genel bütçeye alman 
Millî Korunma mahkemelerinin kâğıt ihtiyacı ile kâğıt fiyatlarındaki görülen artıştan; 

6. Yeni dosya usulünün gerektirdiği masraflarla, mahkemelerin ve Millî Korunma mahkemele
rinin ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere. 

7. — Posta telgraf işlerinde peşin ödeme usulünün kabulünden sonra geçen yıl bütçesine ko
nulan ödeneğin ihtiyacı karşılayamamasından dolayı ek ödenekle temin olunan masraf karşılığı 
olarak, 

8. — 5020 sayılı Kanunla artırılan kira bedellerini ödemek üzere, 

9. — Hüviyeti meçhul cesetlerin bir müddet saklanmasını teminen morg şubesinde yaptırılması 
düşünülen soğuk hava dolabı için, 

10. — Yurdumuzun bir çok il ve ilçelerinde perişan bir vaziyette olan ceza ve tevkif evlerinin 
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yeniden yapılması ve onarılması karşılığı olarak 1948 yılı bütçe tasarısına ilâve edildiği anla
şılmıştır. 

1948 yılı bütçe tasarısında görülen zamların yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin uygu
lanmasından ve Adalet cihazından beklenilen hizmetin aksamadan yapılması düşüncesinden doğ
duğu görülmektedir. 

1947 yılı bütçesine yargıç ödeneği olarak konulan 4 121 640 liradan fazla bulunan 698 640 lira 
indirilmiş ve geri kalan o 423 000 liraya 15 ilçede kurulacak olan mahkemelerle genel bütçeye 
alınması kararlaştırılan Millî Korunma mahkemeleri yargıçları için ilâvesi zaruri olan 198 100 li
ranın eklenmesiyle 188 nci bölümün 2 nci maddesi ödeneği 3 621 100 lira olarak teklif ve tesbit 
edilmiştir. 

193 ncü bölümün 1. nci maddesindeki çocuk zammında 36 000, çocuk ıslahevlerine ait 208 nci 
bölümde 5 000, 207 nci bölümde yer alan ceza tevkif evleri hükümlü çocuklar ıslahevleri döner 
sermayesinden 13 900 lira, geçen yıl bütçesine göre noksandır. İndirilen ödeneğin tutarı 555 440 
liradır. 

209 neu bölümün 1 ve 2 nci bölümlerine, Adalet Dergisi, Yargıtay Genel Kurulu ve daireleri 
tevhidi içtihat kararlarının bastırılması, adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin hazırlanması 
işinde sarfı gereken ödenekleri karşılamak üzere ceman 100 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

1947 yılı bütçesinin kabulünden sonra, posta telgraf ücretlerinin tam tarifeye tâbi tutulmasın
dan dolayı bir milyon, 5020 sayılı Kanunla kira bedeline yüzde elli zam yapılması sebebiyle 19 bin 
lira ek ödenek alınmıştır. Bakanlığa ait hizmetlerin ifasını teminen bu yıl bütçesine yukardaki 
tabloda gösterilen ve mucip sebepleri kanuna ve zarurete dayanan ilâveler ve fazlalıklarla ya
pılmıştır. 

Her ne kadar 1947 yılı 10 aylık sarfiyatının ödenekle mukayesesine göre bazı bölümlerde 
geçen yıl tahminine nazaran fazlalık görülmekte ise de sene sonuna iki ay daha bulunması ve ba
kiyelerin eüziyeti itibariyle tenkis ve 1 asar ruf yoluna gidilememiştir. 

Fiilî yargıç kadrosu genel mahkemelerde 1688, gezici mahkemelerde 15, millî korunma mah
kemelerinde 34 olmak üzere ceman 1737, savcı kadrosu ise genel mahkemelerde 566, millî ko
runma mahkemelerinde 38 olmak üzere 604 der yaryıç ve savcı toplamı 2341 dir. Fiilî kadroya 
1948 yılı tasarısiyle 150 yargıç adayı kadrosu ilâve edilmiştir. 

Kadrosu olmadığından halen, askerliğini yaparı 137, yapmıyan 127 kadın olarakta 188 olmak 
üzere 452 yargıç adayı sıra beklemektedir. Bu rakama Memurin Kanununun 64 ncü maddesine 
göre kadrosuz tâyin edilen 57 yargıç, adayı daMâve olunursa sıra bekliyenlerin toplamı 509 ra
kamına baliğ olmaktadır. 

11 . İT. 1947 günü durumuna göre : Ölüm, istifa, emekliye ayrılma 'sebepleriyle 79 münhal 
yargıçlık, savcılık ve savcı yardımcılığı vardır. Açılan yerlere münasipleri bulunarak tâyinleri
nin yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bütçe tasarısında (E) cetveline giren kadro bulunmadığı ve (D) cetvelini 
teşkil eden kadroları nişe daimî mahiyette bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Muhtelif il ve ilçelerde 168 mahkeme ve icra dairesinin kira ile tutulan binalarda oturdukları 
ve altı binanın da evrak mahzeni, depo ve ambar olarak kiralandığı görülmüştür. 

Adalet Bakanlığında olduğu gibi Tapu ve Kadastro, Danıştay bütçelerinin de tetkiki sırasında 
posta telgraf ücretlerinin peşin ödeme usulü, tatbikatta kamu hizmetlerini aksatmıştır. 

1947 yılı bütçesiyle kabul edilen 798 875 lira posta ve telgraf ödeneği yetişmediğinden (bu 
yıl içerisinde 1 000 000 lira ek ödenek alınmıştır. Bu ödeneğin alınan sıkı tedbirlerle sene sonuna 
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kadar kifayet edeceği tahmin olunmaktadır. 1947 bütçesi uygulamasının bu sonucu vermesine rağ
men bu yıl bütçesine bu hizmet için 500 000 lira noksan konulması sene ortasında yine müşkülât 
doğuracağı zannını kuvvetlendirmektedir. 

Adalet Bakanlığı hizmetlerinde 14 motorlu b-ışıt vasıtasiyle 2 bisiklet, bir motosiklet vardır. 
(.'eren yıl taşıt ödeneğine nazaran 1948 yılı ödeneğinde bir fark yoktur. 

Hizmetleri ve bu hizmetlere karşılık olarak konulan ödenekleri yukarda gösterilmiş olan Adalet 
cihazının çalışmalarına kısa da olsa bir gözntniiiyı ve bazı temennilerde bulunmayı faydalı say
dım. 

Yargıtay teşkilâtı ve çalışmaları ; 

Beş Hukuk, beş ('eza ve birer Ticaret ve îera İflâs daireleriyle Başsavcılıktan mürekkep olan 
Yargıtay teşkilâtımızın; Hukuk dairelerine (Ticaıet, İcra ve îflâs dâhil) 1946 yılında devirle bir
likte 29 017 iş gelmiş ve bu yıl içerisinde 21 809 iş karara bağlanarak 7 208 aded iş 1947 yılma 
devredilmiştir. 

15u yıl içerisinde Ceza dairelerine devirle birlikte gelen .'32 721 işten 26 861 adedi karara bağ
lanarak 5 860 dâva 1947 yılma devredilmiştir. 

1947 yılının Ekim ayı sonuna kadar gelen dâva miktarı Hukukta 45 758, Ceza da 47 806 adedi
ne yükselmiştir. Delen bu evraka mukabil l l u \uk dairelerinden 'îf> 789, Ceza dairelerinden ise 
41 996 dâva karara bağlanmıştır. 

Yargıtay dairelerine gelen iş miktarı her yıl munlazamau artış göstermektedir. Yukarıya der-
cedilen 1946 yılının bir senelik iş hacmi ile 1947 yılının on aylık varidesi arasındaki artış farkı 
dahi üzerinde ciddi surette durularak ehemmiyet arzetinektedir. 

Son yıllar içerisinde devamlı artış gösteren işlerin sürüncemede kalmaması için Hukuk ve Ceza 
dairelerine birer daire ibrve olunmuş ise de iş çokluğu dâvaların süratle intacına imkân ver
memiştir. 

Yargıtayın yükünü azaltmak, adaletin son teminatını teşkil eden bu cihazın daha ziyade hu
zurla çalışmasını teminen şimdiye kadar birçok fikirler ileri sürülmüş ve münakaşa edilmiştir. 
Bunları tekrarlıyacak değilim. Cumhuriyetin ilânından sonra kül halinde kabul edilen adli kanun
larımızın yenibaştan ele alınarak incelenmeye tâbi tutulması Yargıçlar Kanununun koyduğu esasla
ra göre yargıç ve savcı yetiştirilmesine doğru ileri adımlar atılması vatandaş ruhlarını ferahlatıcı 
1 edbii'ler cümlesindendir. 

Bu arada birkaç yıldanberi üzerinde durulan İstinaf mahkemelerinin bir an evvel kurulmasını 
istemek Büyük Millet Meclisinin Adalet Bakanlığından, beklediği dileklerin başında gelmekte
dir. 

Sürati, vatandaşlara büyük zahmet ve külfet vermeden hakkının alınması, içtihat aykırılıkla
rına ve ayrılıklarına meydan vermiyecek esasların gözönüude tutulması, ceza ve hukukta muay
yen hadlere kadar katî kararlar verilmesi, prensiplerine dayanılarak teşkil edilecek olan tstinaf 
Mahkemelerinin Yargıtayın işlerinin azalmasına büyük mikyasta yardımı olacağı aşikârdır. 

Mahkemeler teşkili kanunununda biran evvel Yüksek Meclise şevki temenniye lâyıktır. Mem
leketimizde tatbikindenberi iyi neticeler aldığımıza kaani bulunduğum tek yargıçlı mahkemelerin 
yanında, birçok kazalarımızda ceza, hukuk, icra, yargıçlığı ve savcılık vazifelerini gören sulh 
yargıçlarımız da mevcuttur. Benim müşahedelerime göre ekserisini çok genç ve az tecrübeli yar
gıçlarımızın teşkil ettiği bu sistem adalet makanizmasında büyük aksaklıklar doğurmaktadır, her 
biri uzun yılların tecrübeleriyle olgunlaşan ceza, hukuk, icra iflâs ve buna ilâveten bir kısım sav
cılık işlerinin bir yargıçta toplamasının, karar isabetinde tevlit edeceği mahsur- meydandadır, 



— 69 — 
Yargıç ve savcıların, tâyin, nakil, tahvil ve terfilerinde Millî Savunma ve İçişleri Bakanlık

larında olduğu gibi muayyen ve değişmez bir sisteme varılması ve yargıçlar kanundaki teminat 
hükmünün memleket zaruretlerine göre ayarlanmasını görmek arzuya şayandır. 

Adalet Bakanlığının teftiş cihazı bölge ve turne usullerinin mezci suretiyle idare olunmakta
dır. Şikâyetlerin süratle tahkiki muayyen devreler içinde normal teftişlerin yapılabilmesi bakı
mından bu usul zaruridir. 

1947 yılının on ayı içerisinde 149 teftiş 1.37 soruşturma, 323 inceleme yapıldığı ve bunlardan 
başka Ankara, istanbul ve îzmir merkezlerinde ayrıca (82) mahkeme ve adalet dairelerinin tef
tiş gördüğü ve on ay içerisinde bu daireye 5605 iş gelerek (5439) iş çıkarıldığı öğrenilmiştir. 

Yargıçlık ve savcılık sınıfından teftiş kadro suna alman müfetişlerin. askere alınmaları, mü
fettiş iken maaş derecelerinin yükseltilmesi halinde yargıçlık ödeneğinin kesilmesi cidden mümtaz 
olması gereken bu sınıfa rağbeti azaltmakta,* işleri güçleştirmede ve aynı bakanlık manzumesinde 
çalışanlar arasında farklar tevlit etmektedir. 

Bu ayrılıkların süratle ıslahı mütalâaya değer mahiyettedir. Cumhuriyet adliyesinin bu re
jim içerisinde övülmeye değer faaliyelerinin başında iş esası üzerine kurulan Ceza ve Tevkif ev
leri gelir. 

Yurdumuzun onbeş il ve bir ilçesinde kurul ::ıı bu islah ve terbiye müesseselerinde bahtsız 
vatandaşlara marangozluk, kunduracılık, terzilik, hasır koltukçuluk, dokuma, hizarcılık, oyun
cakçılık, kalaycılık, çorapçılık, tesbihçilik, fanilâcılık, aynacılık, tenekecilik, sanatları öğretil
mektedir. 

Genel Bütçeden bu müesseselere döner sermaye olarak 437 784 lira verlmiş ve 1946 yılı sonu
na kadar 2 470 634, 30 lira safi kâr temin etmiştir. Yurt içinde adetlerinin çoğaltılması iş hac
minin artırılması ve eksiltilmiyen bir hızla bu işe devam olunması gereklidir. 

Gördükleri hizmetin önemi karşısında pek cüzi ücret alan ceza ve tevkif elveri gardiyanları
nın ödenekleri bu yıl bütçesiyle br miktar artırılacağı yukarıda arzolunmuştu. 

Yiyecek ödeneklerinden gardiyanların da faydalanmaları Realiteye, zaruretlere uygun bir key
fiyettir. Bütçeye bağlı (R) cetveline gardiyanları da ithal etmeyi faydalı bulmaktayız. 

Adalet işlerinin önemli dâvaları arasında bulunan ve geçen yıl Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sine konulan istanbul Adliye sarayı inşası hazırlıklarının biran evvel ikmaliyle bu işe 1948. yılı 
içerisinde başlanması daha ziyade beklenmesine tahammülü kalmıyan işlerimizdendir. 

Birçok i l ve ilçelerde mahkeme mehabetiyle telifi kabil olmıyan ve vatandaşlar üzerinde men
fi tesirleri aşikâr olan mahkeme binaları ile mefruşat işinin programlaştırılarak bir sistem 
dâhilinde her yıl teminine çalışılması gerekli hususattandır. 

1948 yılı Adalet Bütçesi Yüksek Encümenin tasdik ve tasviplerine arzolunur. 

Konya Milletvekili 
Sedad Çumrah 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 
1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

Birinci hısım, - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

187 Bakan ödeneği 
188 Aylıklar 

194 

5 320 5 320 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli 
keseneği karşılığı 0 

5 320 

189 

190 
191 
192 
193 

1 
2 
0 
0 

1 
9 
imi 

. '> 
4 

Memurlar aylığı 
Acık aylığı 
Yargıç ödeneği 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Yargıç ödeneği 
Temsil ödeneği 
Creçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm vardımı 

22 686 157 
10 000 

4 121 640 
1 500 

26 819 297 

2 144 576 

0 
0 

218 350 

1 396 000 
27 900 
70 000 
50 000 

24 016 057 
10 000 

0 
0 

24 026 057 

2 682 720 

3 621 100 
1 500 

228 761 

1 360 000 
27 900 
70 000 
50 000 

24 016 057 
10 000 

0 
0 

24 026 057 

2 682 720 

3 621 100 
1 500 

228 761 

1 360 000 
27 900 
70 000 
50 000 

Bölüm toplamı 1 543 900 1 507 .900 1 507 900 

1 334 212 1 334 212 

Birinci kısım toplamı 30 731 443 33 407 570 33 407 570 
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Adalet Bakanlığı 
1947 
yılı 

ödeneği 
1 i ira 
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1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

Lira Lira 

t kinci kısım - Yönetim gider
leri 

195 

196 

197 
198 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

28 500 
45 000 
4 500 

21 000 
7 900 

28 500 
45 000 
4 500 

21 000 
7 900 

28 500 
45 000 
4 500 

21 000 
7 900 

Bölüm toplamı , 101 900 

180 000 
887 000 
30 000 
180 000 
35 000 

Bölüm toplamı 762 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

250 000 

101 900 

280 000 
337 000 
30 000 
180 000 
35 000 

862 000 

400 000 

101 900 

280 000 
337 000 
30 000 
180 000 
35 000 

862 000 

400 000 

199 
200 

1 
—1 

1 

2 

8 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili, işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 
Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri isletme gi
derleri 

798 875 

20 000 

818 875 

80 000 

4 800 

0 

0 200 

1 298 875 

20 000 

1 318 875 

106 000 

4 800 

0 

6 200 

1 298 875 

20 000 

1 318 875 

106 000 

3 000 

1 000 

4 000 
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M. 

Adalet Bakanlığı 
1947 
yılı 

Ödeneği 
Ödeneğin çeşidi ı^a 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yargıtay Başkanlığı ve Baş
savcılık otomobilleri tamir gı-

0 

200/A 
1 
2 

201 
1 
2 
3 
4 

derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Başka taşıtlar 
îşletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

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

0 
19 720 

30 720 

0 
0 

0 

180 000 
68 000 

130 000 
13 000 

0 
19 720 

30 720 

0 
0 

0 

180 000 
68 000 

130 000 
13 000 

2 000 
0 

10 000 

13 720 
6 000 

19 720 

180 000 
68 000 

130 000 
13 000 

202 
203 

Bölüm toplamı 391 000 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun 
yapılacak tedavi 
yollukları 

gereğince 
giderleri ve 

90 000 

54 000 

391 000 

90 000 

54 000 

391 000 

90 000 

54 000 

ikinci kısım toplamı 2 578 495 3 354 495 3 353 495 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

204 
I - Esaslı olanlar 

Güdüm giderleri 
1 Meşhut suçlar giderleri 474 735 474 735 474 735 
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Ödeneğin çeşidi 

Hukuk Mahkemeleri usulü ge
reğince adliye müzahereti gi
derleri 
Yabancılar istinabe giderleri 
Medeni Kanunla Nüfus Kanu
nu gereğince savcılar tarfmdn 
açılcak dâvalar giderleri 
Medeni Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince yargıcın ken
diliğinden gütmeye ve yapmı-
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler giderleri 

Bölüm toplamı 

Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 

Adlî tıp kurulu 
Müşahede evi. yiyecek gider
leri 
Demirbaş âletler ve gereçleri 
otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza ve gereçleri satmalına, 
onarma ve başka giderleri 
Yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

Ceza ve tevkifevleri 
Yiyecek giderleri 
Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç 
karşılığı 
Yönetim giderleri 
Hükümlü, mücrim ve mevkuf
ların gönderme ve geri gönder
me giderleriyle götürmeye me
mur edilenlerin yollukları 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyoncu 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 
100 100 100 

200 200 200 

2 000 2 000 2 000 
480 035 480 035 480 035 

1 1 1 

13 300 13 300 13 300 

9 500 19 500 19 500 
14 250 14 250 14 250 
37 050 47 050 47 050 

800 000 1 800 000 1 800 000 
38 000 38 000 38 000 
389 500 389 500 389 500 

66 500 66 500 66 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

309 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ceza ve tevkif evleriyle hüküm
lü çocuk ıslahevlerinde alına
cak sağlık tedbirlerine ilişkin 
genel giderler ' 23 750 23 750 23 750 

İT - Çeşitli olanlar 

Bölüm toplamı 2 317 750 2 317 750 2 317 750 

203 Hükümlü çocuk ıslâhevleri ge
nel giderleri 95 000 90 000 90 000 

Yayın işleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 
Adlî Kanım, Tüzük ve Yönet
melikleri hazırlama ve düzen
leme giderleri 

Bölüm toplamı 

0 
50 000 

0 

50 000 

10 000 
65 000 

25 000 

100 000 

10 000 
65 000 

25 000 

100 000 

210 Ankara Hukuk Fakültesi Ta
lebe Yurdu genel giderleri 149 000 149 000 140 000 

211 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 14 960 14 960 14 960 

III - Geçici olanlar 
212 Pasif korunma ve tahliye ve 

tahrip talimatnamesine göre 
yapılacak hizmetliler giderleri 1 1 1 

Q 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 280 630 0 0 

Üçüncü kısım toplamı 4 524 436 3 198 797 3 189 797 

Dördüncü kısım - Borçlar r 

213 Geçen yıl borçları 23 800 23 800 gŞ 800 



ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

- 7 5 -
için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 
1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

51 766 
8 900 

60 666 

84 466 

51 766 
8 900 

60 666 

84 466 

51 766 
8 900 

60 666 

84 466 

Altmc% kmm - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Ceza ve tevkifevleri ve hüküm
lü çocuklar ıslâhevleri döner 
sermayesi 
Ceza ve tevkifevleri yapma ve 
esaslı onarma işleri 

Altıncı kısım toplamı 

15 000 

0 

15 000 

1 100 

1 550 000 

1 551 100 

1 100 

1 550 000 

1 551 100 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 30 731 443 33 407 570 33 407 570 
İkinci kısım toplamı 2 578 495 3 354 495 3 353 495 
Üçüncü kısım toplamı 4 524 436 3 198 797 3 189 797 
Dördüncü kısım toplamı 84 466 84 466 84 466 
Altıncı kısım toplamı ~ * 15 000 1 551 100 1 551 100 

GENEL TOPLAM 37 933 840 41 596 428 41 586 428 





11 - Tapu ve Kadastro G. M. 



Rapor 
13 . XI . 1947 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe tasarısı incelendi. 

Genel Müdürlüğün 1948 yılı. bütçe teklifi 6 137 653 tür. 1947 yılı bütçesine nazaran 600 654 iira 
fazlalık mevcuttur. 

Tasarı gerekçesinde izah olunduğu üzere bu fazlalık; 

Memurlar aylığında 231 500, yargıç ödeneğinde 27. 000, emekli keseneğinde 2706, merkez kırtasi
yesi 4.000, iller kırtasiyesi 10 000, basılı kâğıt ve defterler 22 000, posta ve telgraf 10 000, kira kar
şılığı 11 000, geçici görev yolluğu 50 000, teçhizat ve fennî gereçler ve aletler satmalına ve onarma 
karşılığı 50 000, yönetim giderleri 70 000, bilir kişi ve geçici amele ve ;j al oncu gündeliği 23 729, kurs 
ve mektep giderleri 78 565, hukuk ve meslek eserleri satmalına ve baskı giderleri 10 000, 1943 -
1946 yılı borçları için 154 olarak görülmektedir. 

Bu zam ve ilâveler 4598, 5017, 4644, 4805 5055, 2613 sayılı kanunların emrettiği hizmetlerin 
ifasından ve Genel Müdürlüğün görevlerine dâhil işlerin yapılmasından doğmaktadır. 

Fiilî kadroların yıllık tutarları bütçe tasarısına tam olarak konmuş olup 1947 yılı bütçesine na
zaran görülen 231 500 lira fazlalık, yeni teşkil olunan (15) İlçenin memur ve kâtiplerinin Ödenek
leriyle 4598 sayılı Kanun gereğince üst derece maaş alan memurların maaş farklarını karşılamak 
üzere konulduğu anlaşılmıştır, iş hacmi itibariyle fiilî kadrolarda tasarruf imkânı görülememiştir. 
Hastalık, askerlik gibi mücbir sebepler dışında vekâletle idare olunan devamlı kadrolar mevcut 
değildir. 

Tapu ve Kadastro Okulunun istilzam ettiği ödenek, tasarısının (E) cetvelindedir. Tapu ve Ka
dastro işlerinin önemi ve memleket çapındaki hizmetleri gözönünde tutularak esasen tedris prog
ramları Millî Eğitim Bakanlığınca onanmış ve lise dereceli bir Meslek Okulu haline getirilmiş olan 
okulun, evvelce aynı vaziyette bulunan Maliye Okulu gibi Genel Müdürlüğün daimî kadrosu içeri
sinde bulunması zaruri sayılmıştır. 

Posta ve telgraf ücretlerinin peşin ödenmesi esası kabul edildikten sonra Adalet Bakanlığı Büt
çesinde arzolunan sebeplerden dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde de hizmetlerini 
tazyik ettiği ve 1947 yılı ortasında alınan 10 000 liralık ödenek aktarmasiyle ihtiyacın karşılandığı 
görülmüştür. 

Memleketimizin 193 yerinde tapu ve kadastro daireleri kira ile tutulan binalarda oturmaktadır. 

Geçen yıl raporunda da belirtildiği üzere, 2015 sayılı Kanun gereğince tapu sicili tesis olunan 
mahallerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kabul olunacak plâna uygun birer tapu sicil 
muhafaza binası temin olunması bu kanunnu 9 ncu maddesi hükmü icabmdandır. Zaman zaman vu-
kuagelmekte olan Hükümet yangınları içerisinde yanan ve ziyaa uğrıyan tapu ve kadastro kayıt
larının ziyamdan doğan büyük zararlar meydandadır. Hükümet konakları ,Adalet sarayları inşa
sında tapu sicil ve dosya defterlerinin muhafazasmael verişi i sağlam ve yangından masun kalacak şekil
de plân ve projelerinin hazırlanması gereklidir. 

1947 yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesini tetkik buyuran Sayın arkadaşlarınım 
bu idare bütçesine ait raporlarında belirttikleri hususlara bende iştirak eder, hizmetin ehemmiyeti
ne mebni aşağıda yazılı mülâhaza ve temennilerin arzına müsaade Duyurulmasını rica ederim. 
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Yakından bilindiği üzere memleketimizin gayrimenkul tasarrufuna mütaallik işlemlerini ifa ile 

ödevlendirilmiş bulunan Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğü : 

1. — Mevcut bütün gayrimenkullerin, Medeni Kanunumuzun emrettiği şekilde sicillerini ihtiva 
eden tapu kütükleriyle bunların mütemmimi bulunan ve büyük emek ve çalışmalar istiyen plân 
ve haritaları vücuda getirmek; 

2. — Satış, intikal, ipotek ve sair muameleleri yaptırmak; 

3. —• Milyonları aşan ve arap harfleriyle tesis edilmiş bulunan kayıtları yeni harflere çevirmek 
gibi çeşitli işlemlerle meşgul bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük, tevdi edilen hizmetin ehemmiyeti ve teşkilâtının genişliği nispetinde bütçe 
imkânlarına malik olamamıştır. 

Hakikat odur ki, Türkiye'de bugüne kadar tatbik edilen kadastro sonunda elde edilen neticeler 
mahdut kalmıştır. Bunun sebeplerinin başında kadastro hizmetlerine ayrılan ödeneğin kifayetsizli
ğini belirtmek icabeder. 

Vatandaşların gayrimenkul tasarrufundan doğan ihtilâflarını önliyecek ve mülkiyet haklarını 
şümul ve ehemmiyetle kullanabimelerini sağlıyacak olan plân ve haritaya müstenit tapu sicillerini 
vücuda getirmek amacı ile tatbik edilen kadastro faaliyetinin kuvveden fiile çıkarılabilmesi gayesi
nin tahakkuku için önümüzdeki seneler bütçelerinde ve bir plân dâhilinde bu hizmet karşılıklarına 
daha geniş bir yer ayrılması zaruri görülmektedir. 

Kadastro çalışmaları sonunda harç ve resimolarak tahakkuk ettirilen 2 663 554 lira ile bera
ber vergi kıymetlerine göre 13 348 158 lira değerinde Devlete ait 32 147 parça mektum ve mah-
lûl gayrimenkul meydana çıkarıldığı görülmüştür. 

Memleket ölçüsünde tatbiki gereken kadastro işinin yanında, bütün il ve ilçelerde teşkilâtı bu
lunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yılda yarım milyonu aşan çeşitli gayrimenkul işlem
lerini düzeninde yürütmek ödevi ile de mükellef olduğu hakle, birçok ilçelerde kâtibe, odacıya ve 
hattâ yazı makinesine bile malik bulunmayan nıemurlariyle çeşitli kanunlarla ilgili gayrimenkul 
tasarrufuna ait günlük işlemleri gereği gibi yürütmekte büyük zorluklarla karşılaştığı açık haki
katlerdendir. ,,. 

Tapu ve kadastro muamelelerinin özlenen sürat ve selâmette yürümemesinin sebeplerinden biri
sini de bu hakikat teşkil etmektedir. 

Tapu teşkilâtı bulunan bütün ilçelerin birer yazı makinesine kavuşması ve her sene büt
çeye münasip miktarda ilâveler yapılarak her idareye birer odaeı temini suretiyle tapu idarelerinin 
Devlet manzumesinde ve işinin ehemmiyeti derecesinde lâyik olduğu mevkie getirmek temenniye 
değer mahiyette görülmektedir. 

Bu idarenin süratle başarması gereken işlerinden biri de adedi milyonları aşan ve eski harflerle 
tesis edilmiş bulunan kayıtları yeni Türk harflerine çevirerek köy ve mahalle esası dâhilinde ye
niden defterlere geçirmektir. 

Arap harfleriyle müesses kayıtların Türk harflerine çevrilmesi keyfiyeti, 

A) Jlarf inkilâbı neticesinde Arap harflerini okuyan memur bulmak imkânı gittikçe azalmak
ta olduğu cihetle bu kayıtların acilen Türkçeye çevrilerek köy ve mahalle esasına göre yeni ka
yıtlarının tesisi, 

B) Yanan, yıkılan ve ziyaa uğrayan kayıtların merkezde mevcut örneklerinden münakale ve 
tedavüllerini yaparak yeni harflerle ve yine köy ve mahalle esasına göre yeni yazı ile kütüklerinin 
vücuda getirilmesi gibi iki cephe arzetmektedir. 
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Yukarıda iki fıkrada arzedileıı işle meşgul olmak üzere geçen senedenberi merkezde geçici ma

hiyette bir teşkilât kurulmuş ve bu güne kadar (175198) aded gayrimenkulun kayitları çıkarıla
rak mahallerine gönderildiği öğrenilmiştir. 

Bu çalışmaların, ancak kayıtları yanan ve birer sebeple ziyaa uğrayan ve yeni teşkil edilen 
kazalar için tesisi zaruri kayitları bile zamanında yetiştiremiyecek derecede olduğu ve dar bir 
kadro ile başarılmaya uğraşıldığı görülmüştür. 

Arzolunan sebeplere binaen, Arap harfleriyle müesses eski ka-yitlarm kısa bir zamanda köy ve 
mahalle itibariyle tasnif ve yeni defterlere geçirilerek mahallerine gönderilmesi için bu kadro
nun bir az daha takviyesi zaruri olup bu maksatla ilgili (219) ncu bölüme hiç olmazsa daha 15 000 
lira ilâvesi yerinde olur. 

Tetkik edilen Bütçede daimi hizmetlilere ait (D) cetvelinde bu hizmelilerin aylık ücretleri
nin pek az ezcümle (60) liralık jaloncu ve (60) liralık daktilo kadroları mevcut olduğu görül
müştür. 

Bu günün hayat şartları gözönünde bulundurulduğu takdirde bu kadar az ücretle iyi elaman 
bulunamıyacağından bu hizmetlerdeki randımanın pek düşük olacağı tabiidir. Bu itibarla bu gi
bi hizmetlilerin ücretlerine birer miktar zam yapılması yerinde olacaktır. 

Bazı daireler bir kısım ücretlilerin adetlerini kısmak suretiyle karşılık bualarak az ücretleri 
çoğaltmıya muvaffak olmuşlarsa da esasen fevkalâde mahdut ve ihtiyaca gayrikâfi gelen kad
rolardan bu idarenin bir tasarruf yaparak ücretlere zam yapmaya gidemediği beyan olunmuştur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin (D) cetveline dâhil hizmetlilerin ücretle
rinin birer miktar artırılması halinde bu zamların bütçeye tesiri âzami (46 620) lira olacağına 
göre bu meblâğın varidat fazlasından sağlanması suretiyle bu idare bütçesinin 218 nci bölümüne 
46 620 lira fazla ilâvesi ve (D) cetvelinin de bu esasa göre tâdil edilerek bu ücret miktarlarını 
diğer Devlet Dairelerindeki mümasilleri derecesine yaklaştırmakla muadeleti temin cihetine gi
dilmesi yerinde olacaktır. 

Memleketimizin halledilmesi zaruri dâvalarından biri ve başlıcalarından olan gayrimenkul 
tasarrufuna ait işlerin tam mânasiyle düzenine konularak Vatandaşları daimi bir üzüntüden 
kurtarmak için bu işlerde çalışan memurların daha iyi bir kalitede olmaları zaruri görülmekte
dir 

Bu itibarla Tapu ve Kadastro teşkilâtında bilgili, tecrübeli, ehliyetli memurların çoğaltıl
masını sağlamak için teşkilâtın daha cazip ve daha refahlı br kalkmmaya mazhar kılınması
nın işin ehemmiyeti bkımmdan yerinde olacağı tabiî görülmektedir. 

(Tapulama) ya dair hazırlanmakta olan tasarı üzerindeki çalışmaların oldukça ilerlemiş bu
lunduğu öğrenilmiştir. 

Saygılarımla arzolunur. 

Konya Milletvekili 
Sedad Çumralı 



Tapu v£cKg4ffeş1tro G. WL — 8J — 
1947 1948 yılı için 
yılı 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 

218 Hizmetliler ücreti 
2$& Geçiçi,;Uizmetliler ücreti 

H - Başka halklar 
220 Yargıç ödeneği 
%%%) Geçici tazminat 
22fr 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ö lüm yardımı 

Aylıklar 
1 Meny&ıu? aylığı 3 841 046 4 072 546 4 072 546 
2 A çık. aylığı 6 500 6 500 6 500 

Böljte toplamı 3,8£T 54§, 4 079 046 4 079 046 

292 440 
112 097 

0 
3$ m 

360 000 
10 000 
12 000 
8 500 

292 449 
112 097 

27 000 
30 800 

360 000 
* 10 000 

12 000 
8 500 

292 440 
112 097 

27 000 
30 800 

360 000 
10 000 
12 000 
8 500 

Bölftm toplamı 390 50Qr 390 500 390 500 

223 4644 ye4B05 sayılı kanunlar . . _ _ _ 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 215 869 218 575 218 575 

Birinci kısım toplamı 4 889 252 5 150, 4f& 5 150 458 



82 Tapu ve Kadastro G. M. 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

224 

225 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

4 000 
3 000 

250 
1 000 
2 500 

10 750 

27 000 
30 500 

2 500 
36 000 
12 000 

108 000 

8 000 
3 000 

250 
1 000 
2 500 

14 750 

37 000 
30 500 
2 500 

36 000 
12 000 

118 000 

8 000 
3 000 

250 
1 000 
2 500 

14 750 

37 000 
30 500 

2 500 
36 000 
12 000 

118 Ö00 

226 Basılı kâğıt ve defterler 
227 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

228 Kira karşılığı 

I I - Özlük olanlar 
229 Yolluklar 

1 Sürekli gövav yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

43 000 

20 743 

2 950 

23 693 

20 000 

35 000 
79 000 
30 000 

65 000 

30 743 

2 950 

33 693 

Bölüm toplamı 144 000 

31 000 

35 000 
129 000 
30 000 

194 000 

65 000 

30 743 

2 950 

33 693 

31 000 

35 000 
129 000 
30 000 

194 000 



Tapu ve Kadastro G. M. ^-83 — 

B. M. 

230 
231 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 000 

14 000 

6 000 

14 000 

6 000 

14 000 

ikinci kısım toplamı 369 443 476 443 476 443 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
232 Kadastro, tapu yazma heyetle

ri giderleri 
1 Teçhizat, fenni gereçler ve 

aletler satmalma ve onarma gi
derleri 

2 Yönetim giderleri 
3 Belediye ve köy temsilcileri 

tarafından seçilecek komisyon 
üyelerile vukuf erbabı, amele 
ve geçici jaloncu gündelikleri 

0 Taşıt giderleri 
4 Motorlu taşıtların işletme gi

derleri 
5 Motorlu taşıtların tamir gider

leri 

233 

234 

I I - Çeşitli olanlar 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

I I I - Geçici olanlar 
Kurs ve mektep giderleri 

24 000 
30 000 

68 301 
9 000 

0 

0 

74 000 
100 000 

92 030 
9 000 

0 

0 

74 000 
100 000 

92 030 
0 

4 000 

2 000 

Bölüm toplamı 131 030 275 030 272 030 

136 000 214 565 214 565 



^îapu ve'Kâidaötro'G/'M. 

Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
L/ira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Hukuk ve meslek eserleri sa
tmalına, baskı ve başka gider
leri 5$Ö0 15 000 İ5Ö00 

KISIMLAR TOPLAMI f: HŞ^~ '• 

Üçüncü kısım toplamı 272 303 504 697 501 597 

- Dördüncü hısım - Borçlar h 

Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 
1929 - 1942 » » 

4 000 
1 001 

4 154 
'1 001 

4 154 
1 001 

Bölüm toplamı 5 001 5 165 5 155 

Dördüncü kısım toplamı 6 001 6 155 6 155 

Birinci kısım toplamı '4 889 252 5 150 458 5 150 458 
İkinci kısım toplamı 369 443 '476 443 476 443 
Üçüncü kısım toplamı 272 303 504 597 501 597 
Dördüncü kısım toplamı 6 001 6 155 6 155 

"GENEL TOPLAM 5 536 999 6 137 653 6 134 653 



12 - Millî Savunma Bakanlığı 



Rapor 
. XI . 1947 

Millî Savunma Bakanlığının 1948 bütçesi tetkik edildi. 
Bunun tümü ve bölümleri hakkında Komisyonda tafsiltlı malûmat verileceği arzolunur. 

Aydın Milletvekii 
B. Alpman 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Eymir 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira;;.- '* «:-.•. 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lfra Lira 

238 
239 

240 

241 

242 

243 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
Ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

» • 

5 320 5 320 5 320 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb, 
Hari ta 

Bölüm toplamı 

G-eçici hizmetliler ücreti (Ka
ra, Hava, Deniz, As. Fb., Ha
rita) 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların ücretleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb, 

71 905 330 
10 092 809 
7 373 014 
2 170 063 
1 186 778 

92 727 994 

89 200 
6 900 
3 900 

100 000 

1 960 653 
594 952 
387 112 
302 220 

51 835 

3 296 772 

63 959 

39 950 
299 109 

69 506 
7 200 

97 721 996 
12 831 470 
9 046 448 
2 679 238 
1 324 625 

123 603 777 

117 300 
6 600 
5 100 

129 000 

5 797 453 
972 600 
884 692 
588 030 
85 200 

8 327 975 

30 000 

1 139 663 
416 117 
253 788 
81 600 

97 721 996 
12 831 470 
9 046 448 
2 679 238 
1 324 625 

123 603 777 

117 300 
6 600 
5 100 

129 000 

5 797 453 
972 600 
884 692 
588 030 
85 200 

8 327 975 

30 000 

1 139 663 
416 117 
253 788 
81 600 
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B. Mi 

V^&mami&toÜhfos 

Ödemeğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

244 

246. 

246 

247 

5 

1 
2 
3 
4n 
$ 

1. 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Harita 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar* 
Geçici tazminat 
Kara, 
Hava 
Deniz 
As. MH 

ifaritar 

Bölüm, toplamı 

4598.sarılı. Kanun., gereğince 
venlaeek •ç^nfezanııp 
Kara . 
Hava 
Deniz 
As. Pb ; 
Harika; 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek doğum yardımı 
Kara. 
Hava: 
Deniz 
As. M). 
Harita 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ölüm yardımı 
Kara?. 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

5 000 

' m?m. 

274 285 
19 885 
11 560 
45 216 
45 000 

395 946 

2 482 000 
269 052 
270 000 

79 420 
33 004 

3 133 476 

291 428 
29 000 
40 000 
30 000 
4 000 

394 4İ8* 

60 000 
5 000 

15 000 ı 
İ5Ö&-. 
2 000 

25 000 

ı mMk 
l*i$-'' ' " 

577 000 
103000 

25 000 
59 000 
69 000, 

833 000 

2 878 000 
354 800 
269.30& 

82 000 
34 000 

3 618 100 

377 000 
58 900-
39 300. 
30 000 

4 000 

509 200 

80 000, 
5 000 • 

15 00O 
a 500 
2 00O 

25 000 

1 916 168 

577 000 
103 000 
25 000 
59 000 
69 000 

833 000 

2 878 000 
354 800 
269 300 

82 000 
34 000 

3 618 100 

377 000 
58 900 
39 300 
30 000 
4 000 

509 200 

80 000 
5 000 

15 000 
8 500 
2 000 

Bölüm toplamı 90 500 110 50G 110 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

248 

0 

249 

250 

251 

4178 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 

1 
2 

Kara 
As. Fb. 

Bölüm toplamı 

Ataşeler temsil ödeneği (kara, 
hava, deniz) 

0 
0 

0 

524 262 

350 000 
1 440 

351 440 

0 

350 000 
1 440 

351 440 

0 
3779 sayılı Kanunun 10, 11 ve 
1059 sayılı Kanunun 5 nci 
maddeleri gereğince gedikli ve 
erbaşlara verilecek ikramiye 
ve mükâfat 

Bölüm toplamı 84 940 172 835 

1 
2 
3 

1 
2 

Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

657, 3485, 4334 sayılı kanunlar 
gereğince verileeck zamlar ve 
tazminatlar 
Hava 
Harita 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

744 443 
143 214 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

1 941 000 
218 500 

15 000 
1 500 
1 500 

18 000 

1 941 000 
218 500 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek 
ücret ve gündelikleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

uzmanlık 

887 657 

24 300 
25 700 
6 000 

22 286 
6 654 

2 159 500 

35 700 
37 335 
40 000 
50 000 
9 800 

2 159 500 

35 700 
37 335 
40 000 
50 000 
9 800 

172 835 
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B. 

252 

, - » * <• 

253 

254 

255 

256 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
gereğince denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 

Birimi kısım toplamı 

thinei ktemı - Yönetim gidvr-

Kırtasiy* 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Tersim gereçleri 
Kara 
Hava 
Harita 

Bölüm toplamı 

Döşeme ve demirbaş 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

194T 
yılı 

ödeneği 
Lira 

232 000 

102 376 019 

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 

105 300 
10 000 
6 000 
3 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

250 000 

142 034 815 

124 000 
13 715 
13 500 

7 600 
2 650 

161 465 

15 000 
500 

2 000 

17 500 

154 350 
25 000 
17 000 
3 950 
2 850 

203 150 

204 000 
15 000 
14 100 
7 100 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

250 000 

142 034 815 

124 000 
13 715 
13 500 

7 600 
2 650 

161 465 

15 000 
500 

2 000 

17 500 

154 350 
25 000 
17 000 

3 950 
2 850 

203 150 

204 000 
15 000 
14 100 
7 100 



1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi *** i*1» Lira 

5 Harita 500 500 500 

Bölüm toplamı 124 800 240 700 240 700 

öteberi giderleri 
1 Kara 133 400 540 850 540 850 
2 Hava 8 000 20 000 20 000 
3 Deniz 8 000 23 450 23 450 
4 As. Fb. 7 250 7 250 7 250 
5 Harita • 3 000 8 550 8 550 

Bölüm toplamı 159 650 600 100 600 100 

Posta ve telgraf ücretleri 
1 Kaı-a . 1 927 043 1 984 000 1 984 000 
2 Hava 7 063 65 000 65 000 
3 Deniz 7 414 40 000 40 000 
4 As, Fb. 1 843 6 000 6 000 
5 Harita 634 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 1 943 997 2 100 000 2 100 000 

Telefon ve başka haberleşme 
ücret ire giderleri 

1 Kara 92 900 250 000 250 000 
2 Hava 8 000 35 000 35 000 
3 Deniz 6 500 20 000 20 000 
4 As. Fb. 6 500 15 000 15 000 
5 Harita 500 500 500 

Bölüm toplamı 114 400 320 500 320 500 

Kira karşılığı 
1 Kara 274 300 603 000 603 000 
2 Hava 14 530 20 000 20 000 
3 Deniz 1 25 000 25 000 
4 As. Fb. 5 600 1 500 1 500 
5 Harita 500 500 500 

Bölüm toplamı 294 931 650 000 650 000 



B. 
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M. 

Mîllî Savunma Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

Bakanlık otomobili giderleri 
1 işletme 
2 Tamir 

950 
0 
0 

000 
o 
o 

Yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluğu (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fb., Harita) 128 390 730 000 

0 
2 000 
2 000 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Sürekli görev yolluğu 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Geçici görev yolluğu 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Müfettişler yolluğu 
Kara 
Hava 

Bölüm toplamı 

1 950 

420 800 
15 oqo 
15 000 

3 000 
1 000 

454 800 

325 400 
77 600 
31 450 
24 850 

7 000 

466 300 

34 000 
2 500 

36 500 

5 000 

1 890 000 
85 000 
55 000 
15 000 
5 000 

2 050 000 

885 300 
142 700 
82 000 
40 000 
20 000 

1 170 000 

97 500 
2 500 

100 000 

4 000 

1 890 000 
85 000 
55 000 
15 000 
5 000 

2 050 000 

885 300 
142 700 
82 000 
40 000 
20 000 

1 170 000 

97 500 
2 500 

100 000 

730 000 

1 
2 
3 
4 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanların yolluk ve baş
ka gerekli giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

40 000 
62 400 
18 200 
5 000 

950 699 
31 300 

8 000 
1 

950 699 
31 300 

8 000 
1 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

5 Harita 

Bölüm toplamı 

ikinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

130 600 

4 071 908 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 10 000 

1 000 000 1 000 000 

9 348*415 9 347 415 

267 
1 
2 
3 
4 
5 

Üçüncü 

Tayinat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

kısım - Daire hizmet
leri 

47 643 000 
1 710 000 
1 941 000 

161 000 
65 000 

71 991 677 
6 177 777 
6 383 060 

906 612 
785 126 

71 m 677 
6 177 777 
6 383 060 

906 612 
785 126 

Bölüm toplamı 51 520 000 86 244 252 86 244 252 

268 2852 sayılı Kanunla verilecek 
yemek karşılığı 100 000 145 000 145 000 

269 Yem 
1 Kara 6 604 000 15 344 892 15 344 892 
2 Hava 1 31 536 31 536 
3 Deniz 8 600 43 800 43 800 
4 As. Fb. 13 000 26 280 26 280 
5 Harita 117 000 321 492 321 492 

Bölüm toplamı 6 742 601 15 768 000 15 768 000 

270 Muytabiye 
1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fb. 
5 Harita 

100 000 
1 

1 000 
1 000 
1 000 

1 051 020 
2 160 
3 000 
1 800 

22 020 

1 051 020 
2 160 
3 000 
1 800 

22 020 

Bölüm toplamı 103 001 1 080 000 1 080 000 
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274 Harb gereçleri, teçhizat ve 
tahkimat karşılık ve giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Harita 

5 916 800 
11 792 000 

32 900 

6 391 231 
9 935 341 

400 000 

B. 

271 

272 

273 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğ: in çeşidi 

Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Giyecekler 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Teçhizat 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 138 000 
150 000 

50 000 
14 000 
12 000 

5 364 000 

11 972 350 
450 000 
232 000 

68 250 
40 000 

12 762 600 

1 504 610 
200 000 
141 200 
30 000 

6 100 

1 881 910 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

8 647 127 
699 542 
529 454 

97 289 
97 504 

10 070 916 

25 138 172 
1 947 760 
1 527 192 

300 688 
285 638 

29 199 450 

4 404 504 
323 760 
357 936 

48 648 
47 820 

5 182 668 

kabul edilen 
Lira 

8 647 127 
699 542 
529 454 
97 289 
97 504 

10 070 916 

25 138 172 
1 947 760 
1 527 192 

300 688 
285 638 

29 199 450 

4 404 504 
323 760 
357 936 

48 648 
47 820 

5 182 668 

6 391 231 
9 935 341 

400000 

Bölüm toplamı 17 741 700 16 726 572 16 726 572 

275 Uçak fabrikaları işçi ücreti 
276 Denize ait harb gereçleri, teç 

hizat, çeşitli gereçler ve devri-
çark 

1 Torpido, paravan, sis cihazla
rı, denizaltı talim cihazları 675 000 491 000 

1 560 000 3 600 000 3 600 000 

491 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

2 Mayın arama tarama 
3 Ağ işleri 
4 Mühimmat, tahkimat, top işle

ri ve mutabiye 
5 Gemi yapma ve onarma 
6 Telsiz ve elektrik ve seyir iş

leri 
7 Çeşitli gereçler 
8 Devriçark 

Bölüm toplamı 

Askerî fabrikalar genel gider
leri 

1 îlk madde ve müstehlek gereç
ler 

2 îşçi ücretleri 
3 Demirbaş 
4 Taşıma giderleri 
0 3285 sayılı Kanım gereğince 

satmalınacak hurdalar karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

Ecza ve sıhhi gereçler giderle 
ri (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., 
Harita) 
Tedavi giderleri (Kara, Hava, 
Deniz, As. Fb., Harita) 
4598 sayılı Kanun gereğince 
tedavi giderleri ve yollukları 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb., 
Harita) 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri (Kara, Hava, Deniz, 
As. Fb-, Harita) 
Hayvan satmalma ve tazmini 
(Kara, Hava, Deniz, As. Fb., 
Harita) 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

276 000 
110 000 
750 000 

2 541 200 
425 000 
700 000 

1:715 000 
7 192 200 

618 417 
210 000 
926 458 

5 000 000 
663 000 
646 725 

3 250 000 
11 805 600 

618 417 
210 000 
926 458 

5 000 000 
663 000 
646 725 

3 250 000 
11 805 600 

7 849 000 8 200 000 8 200 000 
1 568 580 5 500 000 5 500 000 

49 700 1 000 000 1 000 000 
250 000 900 000 900 000 

1 0 0 
9 717 281 15 600 000 15 600 000 

310 800 1 200 000 1 199 400 

25 000 75 00O 75 000 

19 400 5 000 5 000 

66 100 150 000 150 000 

15 000 10 000 10 000 
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B. 

283 

284 

285 

286 

287 

M. 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
0 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
Kara 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Taşıma giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar satmalma karşılığı 
(Harita) 

Motorlu vasıtalar giderleri 
Kara 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Yapı ve onarma işleri 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

66 000 
3 000 

1 
1 

69 002 

2 588 750 
199 000 
39 000 
10 000 
24 850 

2 861 600 

2 000 

7 900 000 
1 500 
5 140 

7 906 640 

1 446 900 
367 000 
300 000 
49 717 
24 000 

2 187 617 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

66 000 
3.000 

1 
1 

69 002 

4 189 099 
700 000 
200 000 

0 
41 000 

5 130 099 

35 000 

5 982 000 
2 500 

10 000 

5 994 500 

3 273 700 
400 000 
440 000 
400 000 
100 000 

4 613 700 

kabul edilen 
Lira 

66 000 
3 000 

1 
1 

69 002 

4 189 099 
700 000 
200 000 

0 
41 000 

5 130 099 

35 000 

5 982 000 
2 500 

10 000 

5 994 500 

3 273 700 
400 000 
440 000 
400 000 
100 000 

4 613 700 

288 Hava meydanlariyle yolları ve 
depoları yapımı 474 750 1 538 500 1 538 500 
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B. 

289 

290 

291 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

Ödeneğin çeşidi 

Okullar giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Basımevi giderleri 
Deniz 
Harita 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 
Kara 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

120 000 
32 000 
50 000 

202 000 

4 285 
2 000 

6 285 

1 000 
500 

1 

1 501 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

120 000 
50 000 
55 000 

225 000 

10 000 
4 000 

14 000 

1 
1 
1 

3 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

120 000 
50 000 
55 000 

225 000 

10 000 
4 000 

14 000 

1 
1 
1 

3 

292 

293 

294 

295 

296 

2441 sayılı Kanun gereğince 
Tekel Genel Müdürlüğüne öde
necek eşya ve malzeme taksidi 515 9 300 9 300 

1 
2 
3 

1 
2 

Manevra giderleri 
Kara 
Hava 
Deniz 

Bölüm toplamı 

Staj ve tahsil giderleri (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fb., Harita) 
Fen ve sanat GH. Md, deneme 
ve muayene giderleri 
Askerlik müzeleri giderleri 
Kara 
Deniz 

Bölüm toplamı 

150 000 
0 
0 

150 000 

391 140 

17 150 

2 000 
26 500 

28 500 

613 380 
10 000 

0 

623 380 

1 027 200 

200 000 

2 000 
36 500 

38 500 

603 380 
10 000 
10 000 

623 380 

1 027 200 

200 000 

2 000 
36 500 

38 500 
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B. M. 

297 

1 
2 
3 
4 
5 

- Millî Savunma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Yazı tercüme ve yayın kitap, 
dergi ve abone karşılıkları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita-

Bölüm toplamı 

1947 
vılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
10 000 
2 000 

500 
500 

15 000 

1948 yılı 
.Hükümetçe 

istenen 
Lira 

57 000 
29 000 

6 000 
3 000 
1 000 

96 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

57 000 
29 000 

6 000 
3 000 
1 000 

96 000 

298 
299 

300 

301 

Sınırlama komisyonu giderleri 
Sanık olarak askerî mahkeme
lere gönderileceklerle şahit ve 
vukuf ehli olarak gönderile
ceklerin giderleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fb. 
5 Harita 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler (Kara, 
Hava, Deniz, As. Fb., Harita) 

1 000 

Bölüm toplamı 

15 000 
500 

1 000 
1 000 

1 

17 501 

25 000 
1 000 
1 000 

500 
1 

27 501 

25 000 
1 000 
1 000 

500 
1 

27 501 

26 500 75 000 75 000 

1 
2 
3 

3575 sayılı Kanun gereğince 
As. Fb. emekli ve yardım san
dığı keseneği karşılığı 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 

Bölüm toplamı 

48 000 
33 000 
94 000 

175 000 

143 380 
GO 000 

420 000 

623 380 

143 380 
60 000 

420 000 

623 380 

302 4644, 4805, 4806, 4807 sayılı 
Kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 

4 212 330 
525 710 
387 150 

5 248 343 
683 544 
458 175 

5 248 343 
683 544 
458 175 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğ in çeş id i Lira Lira Lira 

309 

305 Uluslarasaı konkuripiklere iş 
tirak giderleri 

306 Uluslararası kurumlara katıl
ma giderleri 

307 İltica edenler giderleri 
1 Kara » 
2 Hava 
3 Deniz 

4 As. Fb. 120 000 162 630 162 630 
5 Harita 126 400 69 518 69 518 

Bölüm toplamı 5 371 590 6 622 210 6 622 210 

303 Tersaneler giderleri 1 000 850 1 500 000 1 500 000 
304 Spor giderleri ~ 

1 Kara 1 1 1 
2 Hava 0 3 000 3 000 
3 Deniz 1 10 000 10 000 
4 As. Fb. 1 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 3 18 001 18 001 

0 

0 

0 
0 
0 

120 000 

6 000 

36 000 
8 000 
4 000 

120 000 

6 600 

36 000 
8 000 
4 000 

Bölüm toplamı 0 48 000 48 000 

308 Esir edilenler giderleri (Kara) 0 3 280 3 280 

Üçüncü kısım toplamı 136 027 737 225 520 015 225 520 015 

Dördüncü kısım - Borçlar 

1 
2 
3 
4 
5 

Geçen yıl borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita &•<* 

*•* Bölüm toplamı 

2 000 
10 000 

850 
1 000 

10 
13 860 

2 000 
10 000 
3 000 
5 500 
500 

21 000 

2 000 
10 000 
3 000 
5 500 
500 

21 000 
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/[. 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
Kara 
Hava 
Deniz 
As. Fb. 
Harita 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

4 140 
2 500 
1 370 
. 350 

10 

8 370 

1948 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 140 
2 500 
2 000 
3 000 

10 

11 650 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 140 
2 500 
2 000 
3 000 

10 

11 650 

3395 sayılı Kanun karşılığı 1 0 0 

Dördüncü kısım toplamı 22 231 32 650 32 650 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 102 376 019 142 034 815 142 034 815 
İkinci kısım toplamı 4 071 908 9 348 415 9 347 415 
Üçüncü kısım toplamı 136 027 737 225 520 015 225 520 015 
Dördüncü kısım toplamı 22 231 32 650 32 65Ö 

Toplam 242 497 895 376 935 895 Ö 

Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri 
(Bu ödeneğin hizmetlere dağı
tılması ve maddelere ayrüma-
sı ve gerek maddeler arasın
da gerek askerî ihtiyaçlar içm \ ' ". : ; 

lüzumlu görülecek miktarları
nın ilgili Bakanlıklar bütçele
rinde mevcut veya açüacak bö
lümlere aktarüması Bakanlar 
Kurulunca yapılır.) 115 000 000 0 0 

Toplam 357 497 895 376 935 895 0 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınâlınacak taşıtlar karşılığı 
olarak Maliye bütçesine 0 562 000 0 

GENEL TOPLAM 357 497 895 377 497 895 376 934 895 
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Rapor 
13 . XI . 1947 

İçişleri Bakanlığının 1948 yılı bütçe tasarısı 1947 bütçe.. İ 632 439 lira fazlasiyle 20 526 853 
lira olarak teklif edilmiştir. Bazı tertiplerden indirilen 200 001 lira fazlalığa eklenince zam gören 
tertiplere 1 832 440 lira eklendiği anlaşılır. Bunun hangi tertiplere eklenmiş olduğu Hükümet ge
rekçesinde gösterilmiştir. 

Artışlardan çeşitli bölümlere konan 93 000 lirası Beşinci Genel Müfettişliğin kurulması dolayı-
siyle bütçede yer almıştır. Bunun müfredatı şudur: 

Lira 

22 000 Yönetim giderleri 
8 000 Taşıtlar " 
4 000 Yolluk 

48 300 Beşinci Genel Müfettişliğin aylıklı kadroları tutarı 
8 160 Beşinci Genel Müfettişliğin hizmetliler kadrosunun tutarı 
3 000 Temsil ödeneği 

93 460 Toplam -

Genel Müfettişlik teşkilâtı idari bünyemizin normal ihtiyaçları için lüzumlu bir teşekkül sayılamaz. 
Bu sebeple hem beyhude.bir masraf ve israfa hem de birtakım yetki tedahüllerine yol açılmakta
dır. Hükümet programında (Devlet kadrolarında esaslı bir tasarruf yoluna gidilmesi) esîisınm yer 
aldığı bir sırada Genel Müfettişlikler tOijkilâtvıiın devam ettirilmesini birbiriyle telif edilebilir ma
hiyette görmemekteyim: 

Bu yıl içinde mevcut dört Genel Müfettişliğe ilâveten kurulan Beşinci Genel Müfettişliğin ihdası 
için dayanılan gerekçeyi araştırdım. İçişleri Bakanlığından Başbakanlığa yapılan teklifte: 

(İçel, Seyhan, Hatay, Gazianteb ve Maraş İllerinde idari, ekonomik, tarım ve sosyal işlerin esaslı 
ve birbiriyle ahenkli olarak tanzim ve idaresi) buna sebep olarak gÖPterilmiştir. 

Eğer sayılan sebepler Genel Müfettişlik ihdasını zaruri kılma lâzımgelse bu teşkilâtı yurdun 
her tarafında kurmak icap ederdi. Halbuki böyle bir ihtiyaç görülmemiş olduğu gibi teşkilâtın 
kadrosuna bakıldığı zaman esasen böyle geniş ve çeşitli ihtisaslarla ilgili işlerin bu teşekkül tara
fından yürütülmesine imkân olmıyacağı kolaylıkla anlaşılır. Binaenaleyh Beşinci Genel Müfettiş
liğin teşkili için ortaya konan gerekçenin varit olmadığı kanaatmdayım. 

Genel Müfettişlikler teşkili için Hükümete yetki veren 1164 sayılı Kanun müfettişlik kadrola
rının bütçelerle tâyin olunacağını ve malî yıl içinde kurulmasına lüzum görülecek Genel Müfet
tişlik kadrolarının Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve ertesi yıl Meclise arzedileceğini belirtmiştir. 
Şu hale göre bu kadrolar kanuna bağlı kadrolardan farklı olarak Meclisin tasvibine tâbi tutul
maktadır. Bu sebeple gerek Beşinci Genel Müfettişliğin ödenekleri ve gerekse diğer Genel Müfet
tişlikler hakkında komisyonun bir karara varması lâzımgelecektir. | - "* 

Fazlalıklar arasında 3 ncü Genel Müfettişlik için bir otomobil alınmak üzere konmuş olan 
10 000 lira için de varılacak prensip kararma göre işlem yapılması gerekecektir. 

Çtenel Müfettişlikler İçişleri bütçesine 1948 yılı için 545 214 liraya mal olmaktadır. (L) cetve-
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üne alınmış ulan müfettişlik kadrolarının tutarı 83 700 liradır. Bunlar 21 memurdur. Diğer Ba
kanlıkların 385 020 lira olan. ödenekleriyle beraber Genel Müfettişliklerin kadro ve hizmet öde
nekleri 1 014 000 lirayı bulmaktadır. 

Yangın, su baskını gibi sebeplerle kayıtları zıyaa uğrıyan yerlerde nüfus sicillerinin yeniden 
tesisi için nüfus işleri bölümünün yazım maddesi 5 000 liradan 25 000 liraya çıkarılmıştır. Bunun 
bir misli artırılması suretiyle 10 000 liraya çıkartılması ile yerinilerek geri kalan 15 000 lirası
nın bir uüfus uzmanı getirilmek yabancı uzman ücretleri maddesine eklenmesini muvafık görü
yorum. 

Nüfus işlerimizin yeni esaslara göre düzenlenmesi maksadiyle hazırlanmış olan bir kanun tasa
rısı İçişleri Komisyonunca incelenerek Adalet Komisyonuna verilmiş bulunuyor. Memleketimizde 
nüfus işlerinin yeni baştan düzenlenmesine girişilirken yabancı bir uzmanın bilgi ve tecrübesinden 
faydalanmak maslahatın selâmetini ve yapılacak masrafların yerinde yapılmasını sağlıyacaktır. 

Uzman ücretine mütenazır olarak bu bölümün yolluklar ve başka giderleri maddesine de 5 000 
lira eklenmesi zaruri olduğundan bunun 40 000 lira artırılması teklif edilen nüfus defterleri bölü
münden temini muvafık olur. 

Diğer bölümlerde yeralıııış olan fazlaların gerekçelerine iştirak ediyorum. 

Fiilî kadroların karşılıkları bütçeye tam olarak konmuştur. 

Yaptığım incelemelere göre aşağıdaki tertiplerin ödenekleri yetmiyecektir. Eksiklik miktarı 
hizalarında gösterilmiştir. 

Lira 

150 000 
15 000 

250 000 
80 000 
10 000 
. 7 500 
30 000 
40 000 

5 000 
50 000 
15 000 

* . % • . 

Açık aylığı 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Merkez aydınlatma 
îller ısıtma 
Telefon 
Kira 
Geçici görev yolluğ 
Müfettişler yolluğu 

Bu eksiklerden açık aylığı ile geçici tazminat, çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları toplamı 
505 000 liradır. Bunun memur aylıkları bölümünden yılı içinde yapılacak tasarrufla karşılanması 
düşünülmüştür. Açık miktarı memur aylığı bölümünün % 4 üne yakındır. Aylıklardan yılı için
de % 4 tasarruf yapılması mümkün olabilirse de ödeneklerin tertiplerine eksik konarak yılı içinde 
ek ödenek alınmak suretiyle artırılması sistemi bütçenin asli şeklini fazla değiştirmemek ve büt
çelere hakiki hüviyet ve kıymetini verebilmek bakımından üzerinde durulmaya değer. 

Diğer ödeneklerdeki eksiklerin bulunacak karşılıkla tamamlanması yerinde olur. 

Posta ve telgraf ücretlerinin peşin para ile ödenmesi bütçelerde önemli bir tasarruf sağlamıştır. 
İçişleri bütçesinde bunun nispeti % 120 dir. 

1947 yılı bütçesinde (L) cetveline alınmış olan 262 bucak tahrirat kâtibinden bugüne kadar 
148 i münhallere yerleştirilmiştir. 

İçişleri Meslek ve Bucak Müdürleri Kursuna geçen üç devre içinde yalnız 40 bucak müdürü iş-
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tırak etmiştir. Bucakların kuruluş ve görevleri bakımından düzenlenmesini sağlıyaeak yeni esasların 
hazırlanmasiyle beraber bucak müdürlerinin hizmetlerini gereği gibi yapacak şekilde yetiştirilmeleri
nin daha esaslı olarak ele alınması faydalı olacaktır. 

Seferberlik teşkilâtının merkez ve iller aylık ve ödenekleri 325 800 liradır. Seferberlik teşkilâtının 
bugünkü harblerin şartlarına göre memleketi seferberliğe hazır bulundurmak bakımından esaslı bir 
hizmet yaptığına kani değilim. Diğer Bakanlıklardaki Seferberlik Müdürlükleriyle beraber bu teş
kilâtın bütün olarak ele alınıp ya hakikaten faydalı bir hale sokulması ve yahut beyhude masrafa 
ma} olmamak üzere büro ihtiyacı için illerde birer kâtip bırakılarak kaldırılması uygun olacağı mü-
talâasmdayım. 

Muhtelif Bakanlıklara ait (D) cetveline bağlı hizmetlilerin ücretleri arasında nispetsizlikler göze 
çarpmaktadır. Bu farklar hizmetlilerin vasıfları ve gördükleri hizmetin mahiyet ve ölçüsü ile müte
nasip olursa tabiî sayılmak lâzımgelir Ancak farkların geniş bir kısmı hiç de böyle bir esasa da
yanmadığını hizmetliler cetvelinin incelenmesi ve ücret artışlarında tutulan yol göstermektedir. Ge
çen yıllar da üzerinde durulmuş olan bu konunun 1949 yılı bütçesine kadar adaletli bir sistem için
de düzenlenmesinin Komisyonumuzca Hükümetten istenilmesi ve işin bir temenni kararı olarak rapo
rumuza geçirilmesi muvafık olacağı kanaatindeyim. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin yukardaki mâruzâtım dâhilinde kabul Duyurulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akahn 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

'. - Bakan ödeneği, aylıklar ve 
ücretler 

315 Bakan ödeneği 
316 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 

&320 

12 977 205 
6 800 

5 320 

13 864 650 
6 800 

5 320 

13 864 650 
6 800 

Bölüm toplamı 12 964 005 13 871 450 13 871 450 

317 Hizmetliler ücreti 
318 Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
319 Temsil ödeneği 
320 Geçici tazminat 
321 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

322 

323 

810 686 
49 000 

929 580 
49 000 

929 580 
49 000 

334 200 

1 000 000 
50 000 
25 000 
17 000 

672 300 
67 000 

1 000 000 
50 000 
25 000 
17 000 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
Özel idareler bütçelerini ince
leyeceklere verilecek ücretler 

672 300 
67 000 

1 000 000 
50 000 
25 000 
17 000 

Bölüm toplamı 1 092.000 1 092 000 1 092 000 

7 844 

1 680 

707 844 

1 680 

707 844 

1 680 

Birinci kısım toplamı 16 051 735 17 396 174 17 396 174 
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1947 1948 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyenea 

ödeneği istenen kabul edilin 
M. ödeneğ in çeşidi Lira Lira Lira 

328 
329 
330 

ve giderleri 

İkinci kmm, - Yönetim gider-
îeri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
324 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 7 980 14 980 14 980 
2 Döşeme ve demirbaş 45 000 45 000 20 000 
3 Aydınlatma 12 940 12 940 12 940 
4 Isıtma 24 000 24 000 24 000 
5 öteberi giderleri 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 104 920 111 920 86 920 

325 İller büro giderleri 
1 Kırtasiye 120 000 120 000 120 000 
2 Döşeme ve demirbaş 69 000 69 000 94 000 
3 Aydınlatma 16 400 16 400 16 400 
4 Isıtma 140 000 140 000 140 000 
5 öteberi giderleri 37 700 37 700 37 700 

Bölüm toplamı 383 100 383 100 408 100 

326 Basılı kâğıt ve defterler 70 000 70 000 70 000 
327 Posta, telgraf ve telefon ücret 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Genel müfettişlikler giderleri 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 
G-enel müfettişlikler taşıtları 

578 526 

40 000 

618 526 

67 000 
30 000 

7 000 

0 

0 
17 000 

578 526 

40 000 

618 526 

92 000 
52 000 

7 000 . 

0 

0 
25 000 

578 526 

40 000 

618 526 

92 000 
1 

0 

2 000 

2 000 
1 



B. M. 

4 

331 
1 
2 
3 
4 
5 

332 
333 

İçişleri Bakanlığı 
1947 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Genel müfettişlikler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

îkinoi kısım toplamı 

3 100 

27 100 

170 000 
100 700 
129 700 
17 100 

0 

417 500 

11 000 

42 800 

1 771 946 
9 . . .-..'-. ELLİ L-LLLg 
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1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

Lira Lira 

3 100 

35 100 

170 000 
100 700 
129 700 
21 100 

1 

421 501 

31 000 

42 800 

1 857 947 

3 100 

7 101 

170 000 
100 700 
129 700 

1 
1 

400 402 

31 000 

42 800 

1 756 850 

V#*n$ü kaim - Dair* hi»m*t-
Uri 

I - Esaslı olanlar 
334 2850 sayılı Kanun gereğince 

köy ve mahallelerde yapılacak 
askerlik yoklamasında bulu
nan nüfus memurları yolluk
ları 40 000 

335 Nüfus işleri 
1 Nüfus defterlerinin ve kâğıt

larının satınalma, bastırma, 
onarma ve ciltleme giderleri 
ve nüfus kayıtlarının yeni def
terlere geçirilmesi için verile-
şşkuerelter ŞO 000 

40 000 

90 000 

40 000 

85 000 
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B. 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

vr. 

2 

1 
2 
3 

4 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Nüfus yazımı 

Bölüm toplamı 

Devir yollukları 
Valiler 
Kaymakamlar 
5005 sayılı Kanun gereğince 
bucak müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş giderleri 
Mifus müdürleri 

Bölüm toplamı 

Seçim giderleri 

I I - Çeşitli olanlar 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

55 000 

60 000 
162 000 

169 200 
10 000 

401 200 

300 000 

32 500 
0 
0 

32 500 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 

115 000 

60 000 
162 000 

451 200 
10 000 

683 200 

100 000 

0 
15 000 
17 500 

32 500 

, için-
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

95 000 

60 000 
162 000 

451 200 
10 000 

683 200 

100 000 

0 
15 000 
17 500 

32 500 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Milletlerarası kurumlara ka
tılma payı 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 
Ücretler 
Yolluklar ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

10 930 

1 000 

15 001 
5 001 

20 002 

40 930 

1 000 

15 000 
5 001 

*20 001 

40 930 

1 000 

30 000 
10 001 

40 001 



İçişleri Bakanlığı , 
1947 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

Dumlupmar'da zafer bayramı 
töreni genel giderleri 0 

1948 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
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. için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

I I I - Geçici olanlar 
Kaymakamlık ve bucak mü- . 
dürlüğü kursları ve İçişleri 
meslek kursu 
Kursa gelecek memurların yol
lukları, gündelikleri ve incele
me gezileri yollukları ve her 
çeşit uygulama genel giderleri 94 000 94 000 94 000 
Yönetim, sınav, ders notları
nın yazdırma çoğaltma vesair 
türlü giderleri 7 000 7 000 • 7 000 

r 

Bölüm toplamı 101 00(K 101 00O- 101 000 

Üçüncü kısım toplamı 961.632 1 143 631 1 143 631 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 30 000 40 000 40 000 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 

1928 - 1942 ' » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Altıncı kısmı - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

1437 sayılı Kanuna göre veri
lecek avans 12 000 12 000 12 000 

58 700 
2 400 

61 100 

91 100 

58 700 
2 400 

61 100 

101 100 

58 700 
2 400 

61 100 

101 100 



110 — İçişleri Bakanlığı 
1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 16 051 735 17 396 174 17 396 174 
ikinci kısım toplamı 1 771 946 1 857 947 1 756 850 
Üçüncü kısım toplamı 961 632 1 143 631 1 143 631 
Dördüncü kısım toplamı 91 100 101 100 101 100 
Altıncı kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

Toplam 18 888 413 20 510 852 0 

Üçüncü Genel Müfettişlik için 
taşıt satmalına karşılığı olarak 
maliyeye 0 10 000 
îçerde ve dışarda açılacak 
kongre giderleri ve bunlara 
gönderilecek memurlar yolluk
ları için Başbakanlığa 6 001 6 001 

GENEL TOPLAM 18 894 414 20 526 853 20 409 755 
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Emniyet Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe tasarısına göre teklif edilen ödeneklerin toplamı 
1947 yılından 1 307 781 lira fazlasiyle 32 084 730 liradır. Artışların hangi tertiplerde yer aldığı 
ve sebepleri Hükümet gerekçesinde belirtilmiş bulunuyor. Bunun önemli kısmı gerekçede görüldü
ğü gibi 4598 sayılı Kanuna göre yapılan terfilerin karşılığı ile emekli keseneğine konmuştur. 
Geri kalan artışlardan polis karakolları ve motorlu nakil vasıtaları arasında telsiz telefon irtiba
tını sağlamak için konan 100 000 lirayı önemli bir işin başlangıcı olarak memnunlukla karşıla
mak lâzımdır. 

Fiilî kadroların yıllık karşılıkları bütçeye tam olarak konmuştur. 

ödenekleri yetmiyecek tertiplerle eksik miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

Toplam 

100 000 
140 000 

5 000 
20 000 
15 000 
15 000 

150 000 
15 000 
55 000 
50 000 
30 000 
15 000 

365 000 
25 000 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
3201 sayılı Kanun gereğince para mükâfatı 
İller kırtasiyesi 
îller döşeme ve demirbaşı 
îller aydınlatması 
iller ısıtması 
İller öteberi 
Telefon konuşma 
Kira karşılığı 
Taşıtlar işletmesi 
Sürekli görev yolluğu 
Yiyecekler 
Polis okulları yönetim giderleri 

1 000 000 Toplam 

, Bunlardan çocuk zammı ile doğum yardımına ait olan 240 000 lira aylıklar bölümünün % 1 ni 
biraz aşmakta olup buradan yapılacak tasarrufla ek ödenek alınarak karşılanabilir. 

Polisin olağanüstü yararlık göstererek veya hayatını tehlikeye koyarak yapacakları hizmet
leri teşvik etmek yurdun emniyet ve nizamı için önemli bir âmildir. Bu gibi fedakârlıklarda bu
lunan memurlara verilecek para mükâfatının ölçüsü aldıkları aylıklar olduğundan ve aylık tutarla
rı da yükseltilmiş bulunduğundan bu ödenek miktarının da artırılmasını ve bu yıl ..için bu bölüme 
5 000 lira daha konmasını lüzumlu görmekteyim. 

Diğer eksiklerin karşılıkları bulunarak lüzumlu miktarlara çıkarılması takdirinde ihtiyaç sağ
lanmış olacaktır. * 

Prevantoryum ve sanatoryum giderleri bölümüne geçen yıl konulmuş olan 160 000 liranın 78 000 
lirası çeşitli ihtiyaçlar için başka bölümlere aktarılmış ve halen de 25 000 Harsı sarfedilmemiş 
bulunuyor. Bu sebeple bu bölümün 80 000 liraya indirilerek 5 000 lirasının 3201 sayılı Kanun gere-
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ğince verilecek para mükâfatı bölümüne eklenmesi, geri kalan 75 000 liranın da Komisyonca tak
dir edilecek en zaruri ve önemli ihtiyaçlara tahsisi muvafık olacaktır. 

Teknik giderler bölümünün (Fotoğraf ve Daktiloskopi Kurumu makina ve gereç giderleri) mad
desindeki (Kurumu) kelimesinin tesisleri olarak düzeltilmesi uygun olur. 

(Gözetim altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların gönderme, iaşe giderleri, iskân mm 
takasını terkedenlerden geldikleri yerlere geri gönderileceklerin ve bunlara memur edilenlerin gerekli 
giderleri) adını taşıyan bölüm başlığının (Gözetim altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakla
rın veya memleket içinde yer değiştirmeye mecbur bırakılacak yabancıların.ve bunlara memur edilen
lerin giderleri) şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 

Türlü emniyet teşkillerini birleştirerek tek bir Cumhuriyet zabıtası kurmak yolundaki çalışmala
rın önümüzdeki yıl biterek gerekli tasarıların Meclise sunulması memleket, ölçüsünde esaslı bir hiz
met olacaktır. 

Emniyet- Genel' Müdürlüğü bütçesini bu mütalâalarımla Komisyonun yüksek tasvibine sunarım. 

:*)}•'.. Kast anı onu Milletvekili 
Muzaffer Akahn 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonea 

(kleneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğ in çeş idi Jjira Lira Lira 

347 
1 
2 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

21 098 519 
5 000 

21 103 519 

22 194 300 
5 000 

22 199 300 

22 194 300 
5 000 

22 199 300 

296 871 
35 781 

296 871 
35 781 

296 871 
35 781 

348 Hizmetliler ücreti 
349 Geçici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
350 Geçici tazminat 285 000 285 000 285 000 
351 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 1 607 760 1 607 760 1 607 760 
2 Yakacak zammı 35 000 35 000 35 000 
3 Doğum yardımı 87 000 87 000 87 000 
4 Ölüm yardımı 12 640 12 640 12 640 

352 

353 

354 

355 

Bölüm toplamı 

4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayın karşılığı 
1475 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 

1 742 400 

2 721 000 

2 500 

1 069 770 

10 000 

1 742 400 

2 721 000 

2 500 

1 119 770 

10 000 

1 742 400 

2 721 000 

2 500 

1 119 770 

15 000 

Birinci kısım toplamı 27 266 841 28 412 622 28 417 622 
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VI. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

17 500 
7 500 
7 000 

32 000 

40 000 
45 000 
55 000 
75 000 
20 000 

235 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

17 500 
7 500 
7 000 

32 000 

40 000 
45 000 
55 000 
75 000 
20 000 

235 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

17 500 
7 500 
7 000 

32 000 

40 000 
45 000 
55 000 
75 000 
20 000 

235 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

25 000 

1 Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 

0 Başka giderler 
2 Motorlu taşıtL 

derleri 
3 Motorlu taşıtla 

leri 

25 000 25 000 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

453 724 

25 000 

478 724 

100 000 

453 724 

25 000 

478 724 

100 000 

453 724 

25 000 

478 724 

100 000 

irin işletme gi

rin tamir gider-

Bölüm toplamı 

20 000 
80 000 

0 

0 

100 000 

20 000 
90 000 

0 

0 

110 000 

20 000 
0 

70 000 

20 000 

110 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 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 memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Tedavi giderleri 

156 000 
65 000 
24 000 

0 

245 000 

12 000 

156 000 
65 000 
24 000 

1 

245 001 

12 000 

156*000 
65 000 
24 000 

1 

245 001 

12 000 

1 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yolluMarı 

2 Görev sırasında yaralanan ve 
hastalanan -memurlarla kazaya 
uğrıyanların ve yaralıların te
davi giderleri 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

10 000 

25 000 

35 000 

10 000 

25 000 

35 000 

10 000 

25 000 

35 000 

1 262 724 1 272 725 1 272 725 

Üçüncü hışmı - Dmre hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Teknik giderler 
Polis telli ve telsiz telefonları 
ve teletipleri satmalına, işlet
me ve değiştirme giderleri 
Fotoğraf ve daktiloskopi ku
rumu makine ve gereç gider
leri 

39 000 

30 000 

139 000 

37 360 

139 000 

37 360 

Bölüm toplamı 69 000 176 360 176 360 
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B. 

366 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Giyecek ve teçhizat 
Giyecekler 
Silâh, cepluuıe, maske, haber
leşme araçları ve yedek parça
ları 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 000 

35 000 

1 035 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 000 

35 000 

1 035 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 000 

35 000 

1 035 000 

367 

368 
369 

370 

371 

Gözetim altında bulunanlarla 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya memleket içinde yer de
ğiştirmeye mecbur edilecek ya-
yabancıların gönderme, iaşe gi 
derleri ile bunlara memur edi-

1-
2 

lenlerin gerekli giderleri 
Haber alma giderleri 
Süvari polis hayvanları ve po
lis köpekleri 
Satmalına karşılığı 
Yem, muytabiye, nal, mıh ve 
başka gereç karşılıklar iyi e te
davi ve ilâç ve köpekler için 
•yiyecek- giderleri 

34 000 
203 500 

1 

80 000 

34 000 
203 500 

1 

80 000 

34 000 
203 500 

1 

80 000 
rH

 CM
 

1 
2 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
Yayın giderleri 
Satuıalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

80 001 

6 800 
0 
0 

6 800 

13 000 
2 000 

15 000 

80 001 

0 
2 000 
4 800 

6 800 

13 000 
2 000 

15 000 

80 001 

0 
2 000 
4.800 

6 3 0 0 

13 000 
2 000 

15 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

372 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

373 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 

374 Prevantoryum ve sanatoryum 
giderleri 

375 Onarma 

I I I - Geçici olanlar 
376 Okullar, kurslar ve öğrenci gi

derleri 
1 Polis memur ve adayları, öğ

rencileri yiyecek ve giyecek gi
derleriyle harçlık ve yollukları 

2 Yönetim ve sınav giderleri 
3 illerde açılacak polis kursları 

giderleri 
4 Yüksek öğrenim kurumlarında 

okutturulacak öğrenci gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü ktstm - Borçlar 

377 G-eçen yıl borçları 
378 Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yılları borçları 
2 1928 - 1942 » ' » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 500 7 140 7 140 

5 000 5 000 5 000 

160 000 160 000 155 000 
300 000 300 000 300 000 

240 000 280 000 280 000 
60 000 60 000 60 000 
2 383 2 382 2 382 

13 000 • 13 000 13 000 

315 383 355 382 355 382 

2 226 184 2 378 183 2 373 183 

8 500 8 500 8 500 

6 000 6 000 6 000 
1 700 1 700 1 700 

7 700 7 700 . 7 700 

16 200 16 200 16 200 
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ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 27 266 841 28 412 622 28 417 622 
İkinci kısım toplamı 1 262 724 1 272 725 1 272 725 
Üçüncü kısmı toplamı 2 226 184 2 378 183 2 373 183 
Dördüncü kısım toplamı 16 200 16 200* 16 200 

Toplam 30 771 949 32 079 730 0 

Uluslararası kongre ve konfe
ranslara gidecek ve inceleme 
için yabancı memleketlere gön
derilecek memurların yolluk
ları 5 000 5 000 

GENEL TOPLAM 30 776 949 32 084 730 32 079 730 
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Rapor 
13 . XI . 1947 

Jandarma Genel Komutanlığının 1948 yılı bütçesi 1947 yılından 454 571 lira eksiği ile 36 779 569 
liradır. Bu fark çeşitli bölümlerden 617 951 lira indirilmiş olmasına karşı yine çeşitli bölümlere 
163 380 lira fazla ödenek konmasından doğmaktadır. 

Hangi tertiplerin ödenekleri artırıldığı, hangilerinden indirme yapıldığı Hükümet gerekçesinde 
gösterilmiş bulunuyor. Artış sebeplerini inceliyerek yerinde buldum. 

Fiilî kadroların yıllık tutarı bütçeye tam olarak konmuştur. 

Ödenekleri yılı içinde yetmiyecek tertiplerle eksik miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

Lira 
I 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
İller kırtasiyesi 
Basılı kâğıt ve defter 
Taymat bölümüne ait yakacak 
Taşıt giderleri 

501 000 Toplam 

Bunlardan çocuk zammı ile yakacak zammının ve doğum, ölüm yardımlarının tutarı 221 000 
lira olup aylıklar ödeneğinin % 2 sine yakındır. Bu farkın yılı içinde bu tertipten elde edilecek 
tasarrufla karşılanması mümkündür. 

Diğer eksiklerin de karşılıkları bulunarak tamamlanması yerinde olacaktır. 

Komisyonumuzun 1947 yılı bütçesine ait raporda, jandarma telefon hatlarının ıslahı ve jan 
darmanm telsiz telefonla teçhizi için gerekli teşebbüslere girişilmesi temenni edilmişti. Harb gereç
leri ve teçhizatı karşılık ve giderleri bu yıl da 1947 bütçesinde olduğu gibi 688 000 lira olarak teklif 
edilmektedir. Bunun 588 000 lirasının telefon malzemesine gerisinin de diğer ihtiyaçlara tahsis 
olunacağı alınan izahattan anlaşılmıştır. Bu ödenekle telefon hizmetinin düzenlenmesi sağlanamı-
yacağı ve işin daha esaslı tedbirlere ihtiyaç göstereceği meydandadır. 

Bugün Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telefon İdaresinin hatları yanında polisin, jandarmanın, 
orman işletmesinin de telefon hatları ve şebekesi vardır. Bunlardan bazılarının aynı istikametlere 
gittiği de görülmektedir. Telefon İdaresine ait olanlardan maadası cılız direkler üstünde derme 
çatma tesislerdir. Hem hizmeti lâyıkivie sağlıy amam akta hem de mütedahil tesisler olarak israfa 
yol açmaktadır. Teknik elemanların yetersizliği telefonların çeşitli ellere dağılması mahzurunu 
artırmaktadır. 

Jandarma bütçesine konan ödeneğin azlığı dolayısiyle köy ve özel idareler bütçelerinden yar
dım adiyle paralar alınması da ayrı bir meseledir. 

Bu sebeple Telefon İdaresinin belirli yıllara bölünmüş bir programla bu işi bir bütün olarak 

100 000 
10 000 
100 
11 
40 
25 
175 
40 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
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ele almasını işin düzenlenmesini sağlıyacak esaslı bir tedbir olarak temenniye lâyık bulmaktayım. 
Herhangi bir yerde müdahaleyi icabettirecek bir hâdise vukuunda oraya süratle yetişmenin zaru
reti zabıtanın yeter derecede motorize edilmesine ihtiyaç göstermektedir. Bu husus memleketin en 
önde gelen bir hizmeti olarak asayiş ve inzibatın her zaman ve her yerde lâyıkiyle sağlanması ba
kımından lüzumlu olduğu gibi zabıta kuvvetlerinin sayısından tasarruf etmiye de yarıyacaktır. 
önümüzdeki yıl bütçesinde Hükümetçe bu esasmrinin sayısından tasarruf etmeye de yarayacaktır. 
bulunması yerinde olacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı bütçesini bu mütalâalarımla Komisyonun yüksek tasviplerine ar-
zederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira liira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

380 
381 

382 
383 
384 

1 
2 
3 
4 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

12 667 360 
303 600 

1 500 
58 000 

550 000 
28 990 
24 000 

6 000 

608 990 

12 412 212 
310 740 

2 100 
58 000 

550 000 
28 990 
24 000 

6 000 

608 990 

12 412 212 
310 740 

2 100 
58 000 

550 000 
28 990 
24 000 
6 000 

608 990 

385 4644, 4805, 4806, 4807 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 648 548 635 017 635 017 

386 İkramiye ve tazminat 
1 1493 sayılı Kanun gereğince 

verilecek ikramiye 3 000 3 000 3 000 
2 1861 sayılı Kanun gereğince 

verilecek ikramiye 15 000 20 000 20 000 
3 1471 sayılı Kanun gereğince 

verilecek tazminat 20 000 20 000 20 000 
4 1475 sayılı Kanun gereğince 

verilecek tazminat 4 990 4 990 4 990 

Bölüm toplamı 42 990 47 990 47 990 

Birinci kısım toplamı 14 330 988 14 075 049 14 075 049 
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Ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

3 000 
850 

2 000 

5 850 

30 000 
30 000 
30 000 

90 000 

5 000 
850 

2 000 

7 850 

80 000 
30 000 
30 000 

140 000 

5 000 
850 

2 000 

7 850 

80 000 
30 000 
30 000 

140 000 

Basılı kâğıt ve defterler 30 000 80 300 80 300 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 314 593 314 598 314 593 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 324 593 324 593 324 593 

Kira karşılığı 95 000 95 000 95 000 
Taşıt giderleri ^ 
Komutanlık otomobili 
Başka taşıtlar 
Komutanlık otomobili işletme 
giderleri 
Komutanlık ootmobili tamir 
giderleri 
Başka taşıtlar işletme giderleri 
Başka taşıtlar tamir giderleri 

2 500 
8.000 

0 
0 

0 
0 

2 500 
7 000 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 500 
1 000 

5 000 
2 000 

Bölüm toplamı 10 500 9 500 9 500 
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ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

ikinci kısım toplamı 

250 000 
130 000 
25 000 

405 000 

30 300 

991 243 

250 000 
130 000 
25 000 

405 000 

30 300 

1 092 543 

250 000 
130 000 
25 000 

405 000 

30 300 

1 092 543 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Muayyenat 
Tayinat 13 770 660 13 578 240 13 578 240 
Yem 788 912 716 130 716 130 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 440 000 440 000 440 000 

Bölüm toplamı 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

14 999 572 

3 686 000 
783 000 

4 469 000 

14 734 370 

3 686 000 
700 000 

4 386 000 

14 734 370 

3 686 000 
700 000 

4 386 000 

Harb gereçleri ve teçhizatı kar
şılık ve giderleri "* 688 000 688 000 688 000 
Sağlık gereçleri ve tedavi gi
derleri 
Ecza ve sağlık gereçleri 78 800 93 800 93 800 
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B. 

399 

400 
401 
402 

403 

404 

405 
406 
407 

M. ödeneğin çeşidi 

2 Tedavi 

Bölüm toplamı 

Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satmalma ve tavizi 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 

1 işletme 
2 Tamir 

Bölüm toplamı 

Okullar genel giderleri 

I I - Çeşitli olanlar 
Kurumlar ve komisyonlar ge
nel giderleri 
Basımevi giderleri 
Spor giderleri 
Onarma işleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

30 000 

108 800 

6 000 
20 000 

431 542 
60 000 

0 
0 

0 

115 000 
• . * . » - • . -

17 500 
3 400 
3 325 

960 000 

1948 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

45 000 

• 138 800 

6 000 
33 340 

431 542 
60 000 

0 
0 

0 

115 000 
- « • • . - - . • . " 

20 800 
3 400 
3 325 

960 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

45 000 

138 800 

6 000 
33 340 

431 542 
0 

45 000 
15 000 

60 000 

115 000 
- - •= ••• * * > 

20 800 
3 400 
3 325 

960 000 

Üçüncü kısım toplarru 21 882 139 21 580 577 21 580 577 

408 
409 

Dördüncü ktstm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yıllan borçlan 
2 1928 - 1942 » » 

25 000 

4 300 
470 

25 000 

6 000 
400 

25 000 

6 000 
400 

Bölüm toplamı 4 770 6 400 6 400 

Dördüncü kısım toplamı 29 770 31 400 31 400 



Jandarma G. K. 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 14 330 988 14 075 049 14 075 049 
İkinci kısım toplamı 991 243 1 092 543 1 092 543 
ÜÇÎİDOÜ kısım toplamı 21 882 139 21 580 577 21 580 577 
DöTdfineü kısım toplamı 29 770 31 400 31 400 

GENEL TOPLAM 37 234 140 36779 569 36 779569 



16 - Dışişleri Bakanlığı 



Rapor 
28 . XI . 1947 

Dışişleri Bakanlığının 1948 yılı bütçe tasarısı geçen yıldan 900 bin lira fazlasiyle (12 889 998) li
ra üzerinden hazırlanmıştır. 1947 yılı bütçesinin bazı bölümlerinden aşağıda gösterildiği üzere: 

Lira 

2 520 Geçici hizmetliler ücreti 
150 000 Telefon ve haberleşme 

50 000 Sürekli görev yolluğu 
15 000 Kongre ve konferans 

700 000 Birleşmiş milletler hissesinden 

Ceman 917 520 
1 817 520 lira il, 

552 700 
404 400 

3 000 
2 000 
1 000 
1 200 

260 000 
50 000 
90 000 
80 000 
17 000 

6 000 
92 999 

100 000 
1 000 
1 000 

29 500 
16 000 
93 500 
26 000 

lira indirilerek bu yıl eklenen 
âve edilmiştir. 

Aylıklar 
Ücretler 
Temsil 
Doğum 
ölüm 
Merkez kira 
Elçilikler bina, kira ve sairesi 

» Ziyafet 
» Taşıt 
> Başka giderleri 
» Yardım ve geri verme 

Tedavi 
Hakem mahkemesi 
Ağırlama 
Telif ve tercüme 
Basımevi 
Himaye 
Geçen yıl borçları 
Geçen yıllar borçları 
Satmalmacak taşıtlar 

900 000 lira ile birlikte aşağıdaki tertiplere 

Yukardaki cetvelden anlaşılacağı üzere 1 817 520 liranın yarısından fazlası aylık, ücret vesa
ire kabilinden şahsa ait ödeneklere üst tarafı diğer masraflara ayrılmıştır. Bütçe tasarısının gerek
çesinde de açıklandığı gibi aylıklar, ücretler ve diğer masraflardaki artış, son zamanda açılan ve 
yeniden açılması kararlaştırılan Büyük Elçilik ve elçiliklerden ve Büyük Elçiliğe tahvil edilen el
çiliklerden ve Birleşmiş Milletlerdeki Daimî Delegemiz teşkilâtından ileri gelmektedir. 

Yeniden kurulacak Büyük elçilikler Hindistan ve Pakistan 'a aittir. Büyük elçiliğe yükseltilenler 
Kiodöejnero, Ottava ve Bükreş Elçilikleridir. Meksiko'da bir elçilik kurulmuş, Merkezî Amerika'
da iki elçilik daha kurulması düşünülmüş ve Frankfurt ' ta bir konsolosluk açılmıştır. 

Büyük elçiliğe tahvil edilen yerlerde büyük elçinin şahsından maada eski kadronun aynen mu-
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hafazası ve Merkezî Amerika'da kurulacak olan iki elçilikten hiç olmazsa birinden şimdilik vaz
geçilmesi mümkün ve muvafık olacağını düşünüyorum. Bu elçilikler için alınacak otomobillerle 
kiralanacak binaların bedellerinden âzami tasarrufa riayet edilmesini temenniye şayan görmekle 
beraber miadı gelmiş olması dolayısiyle yenilenmesi lâzımgeleıı taşıtlar hususunda da aynı zih
niyetin hâkim olmasını tabiî bulmaktayım. Bu esasa göre hareket edildiği takdirde kadrolardan 
ve her biri ayrı ayrı şartlara tâbi memleketlerde kira bedellerinden ve taşıtlarından ne miktar ta
sarruf temin edilebileceğini tâyin etmek benim için mümkün olmadığından bu cihetin bütçenin 
konuşulması sırasında Komisyonca Sayın Bakanla mutabık kalınarak halledilmesi daha doğru ola
caktır. Ağırlama tertibindeki ödenek her yıl kâfi gelemiyerek aslının birkaç misli üstünde ek öde
nek alınmakta olduğu anlaşılıyor. Bu itibarla şimdiden tahmini mümkün olmıyan hâdiselere 
tâbi olan bu tahsisat hakkında mütalâa dermeyanı kabil olmamakla beraber gerek bu hususta ve 
gerek diğer tasarruf tedbirleri hakkında Sayın Bakanın isabetli kararlara sahip olduğunu gördüğüm 
için bu cihetin kendileri tarafından Komisyon huzurunda verilecek izahat ile daha iyi aydınlataca
ğım umuyorum. 

Bütçenin en sonuna «alman otomobil ile motosiklet» in karşılığı olarak konulmuş 26 000 lira 
görülüyor. Bütçe, ileride sarfedilecek ödenekleri ihtiva ettiğine göre buradaki emrivakiin açık
lanması Yüksek Komisyonca her halde lüzumlu görülecektir. 

Yukarıdaki düşüncelerime göre Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bazı değişikliklerle kabulü mu-
vafıkolacağmı saygılarımla arzederim. 

Samsun Milletvekli 
M. Ali Yörüker 



— 

B. 

410 
411 

412 

132 

M. 

1 
2 

1 
2 

— Dışişleri Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I -Bakan ödeneği, aylık ve 
ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez 
Elcilik, Daimî Delegelik ve 
konsol asluklar 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

. , : - • ' • • ; 

5 321 

6'896 840 
2 700 

6 899 540 

192 660 

855 600 

1 048 260 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• - . - ; -

5 321 

7 446 840 
5 400 

7 452 240 

192 660 

1 260 000 

1 452 660 

için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

5 321 

7 397 840 
5 400 

7 403 240 

192 660 

1 230 000 

1 422 660 

413 Geçici hizmetliler ücreti 14 520 12 000 12 000 

414 
415 
416 

1 
2 
3 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

, . r « İÜ* | ;" ' *" 

0 
52 211 

28 800 
2 000 
3 000 

33 800 

3 000 
52 211 

28 800 
4 000 
4 000 

36 800 

3 000 
52 211 

28 800 
4 000 
4 000 

36 800 

417 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 120 230 120 230 120 230 

Birinci kısım toplamı 8 173 882 9 134 462 9 055 462 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
418 

419 
420 
421 
422 

, ; t «•» ; t 

423 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

0 
1 

2 

0 

4 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Para taşıma giderleri 
Kira karşılığı 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobilleri 
Bakanlık otomobilleri işletme 
giderleri 
Bakanlık otomobilleri tamir 
giderleri 
Başka taşıtlar 
Başka taşıtlar işletme giderleri 
Başka taşıtlar tamir giderleri 

Bölüm toplamı 

6 000 
6 800 
4 500 
6 000 
7 000 

30 300 

6 000 
1 678 
1 200 

1 137 

600 000 

601 137 

6 800 

0 

0 
11 000 

0 
0 

17 800 

6 000 
6 800 
4 500 
6 000 
7 000 

30 300 

6 000 
1 678 
2 400 

1 137 

450 000 

451 137 

6 800 

0 

0 
11 000 

0 
0 

17 800 

6 000 
6 800 
4 500 
6 000 
8 200 

31 500 

6 000 
1 678 
1 200 

1 137 

450 000 

451 137 

0 

4 000 

4 000 
0 

2 500 
1 500 

12 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

Elçilik, Daimî Delegelik ve 
Konsolosluklar giderleri 
Arsa, bina satınalma, yaptır
ma ve kira karşılıklariyle si
gorta, belediye vergi ve resim
leri ve küçük onarma 
Döşeme ve demirbaş 
Ziyafet 
Taşıtlar satınalma karşılığı ve 
onarma, işletme giderleri 
Taşıtlar satınalma giderleri 
Taşıtlar onarma giderleri 
Başka giderler 
Yardım ve ödünç verme 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

440 000 
100 000 
75 000 

80 000 
0 
0 

225 000 
12 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

700 000 
100 000 
125 000 

170 000 
0 
0 

295 000 
29 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

688 000 
90 000 

123 000 

0 
96 000 
28 000 

290 000 
29 000 

Bölüm toplamı 932 000 1 419 000 1 344 000 

I I - Özlük olanlar 
lar 
:1i görev yolluğu 

2 Geçici görev yolluğu 94 000 94 000 94 000 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 250 000 200 000 200 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

344 000 

10 000 

9 000 

1 953 115 

294 000 

10 000 

15 000 

2 247 315 

294 000 

10 000 

15 000 

2 166 515 

Üçüncü kısım -Daire hizmet-
leri 

I - Esaslı olanlar 
Kongre, konferans ve komis
yonlar genel giderleri 115 000 100 000 100 000 



Dışişleri Bakanlığı -W-

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

429 Hakem mahkeme ve heyetle
riyle uzlaşma komisyonları gi
derleri 

430 Yabancı elçilerle konukların 
ağırlanma giderleri 

431 Fahri konsolosluklar keseneği 

I I - Çeşitli olanlar 
432 Telif, tercüme, yazı, yayım ve 

abone ücret ve giderleri 
433 Basımevi giderleri 
434 Milletlerarası kurum ve der

neklere katılma payı 

I I I - Geçici olanlar 
435 Himaye giderleri 
436 Yaşıyan diller kursu her türlü 

giderleri 

93 000 93 000 

90 000 
3 000 

9 000 
2 500 

1 613 560 

500 

2 840 

190 000 
3 000 

10 000 
3 500 

913 560 

30 000 

2 840 

190 000 
3 000 

10 000 
3 500 

913 560 

30 000 

2 840 

Üçüncü kısım toplamı 1 836 401 1 345 900 1 345 900 

Dördüncü kısım - Borçlar 

437 Geçen yıl borçları 20 000 
438 Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yılları borçları 6 500 
2 1928 - 1942 » » 100 

Bölüm toplamı 6 600 

Dördüncü kısım toplamı 26 600 

36 000 

100 000 
321 

100 321 

136 321 

36 000 

100 000 
321 

100 321 

136 321 



Dışişleri Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım toplamı 8 173 882 9 134 462 9 055 462 
İkinci kısım toplamı 1 953 115 2 247 315 2 166 515 
Üçüncü kısım toplamı 1 836 401 1 345 900 1 345 900 
Dördüncü kısım toplamı 26 600 136 321 136 321 

Toplam 11 989 998 12 863 998 0 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar karşılığı 0 26 000 

:SSS23E2S 

GENEL TOPLAM 11 989 998 12 889 998 12 704 198 



17 - Maliye Bakanlığı 



Rapor 
12 . XII. 1947 

Maliye bütçesi üzerinde yapılan incelemelerimizin neticeleri aşağıda telhis edilmiştir : 

Umumi bakış: 

Maliye bütçesinin ödenekleri toplamı 1947 de 114 253 215 lira iken 1948 yılında 146 920 775 
lira olarak teklif edildiğine göre 32 667 560 lira miktarında bir fazlalık göstermektedir. 1948 öde
nekleri geçen yıla nispetle 1 nei ilâ 5 nci kısımlarda 35 720 560 lira fazla ve buna mukabil 6 ncı 
kısımda 3 053 000 lira noksan teklif edilmiş olup aradaki fark yeni yıl ödeneklerinin geçen seneye 
nazaran fazlalığını teşkil etmektedir. Bu vaziyet aşağıda her kısma ait rakamlar verilmek suretiyle 
bir tablo halinde gösterilmiştir: 

1 nci kısım 
Aylık, ücret, ödenek v ebenzeri öz
lük haklar 

2 nci kısım 
Yönetim giderleri 

3 ncü kısım 
Daire hizmetleri 

4 ncü kısım 
Borçlar 

5 nci kısım 
Yardımlar 

6 ncı kısım 
Sermaye, kredi ve tesisler 

1947 ödeneği 1948 ödeneği 

31 880 319 

3 843 781 

12 736 137 

142 001 

48 441 977 

17 209 000 

114 253 215 

34 930 659 

5 528 250 

20 091 887 

142 001 

72 071 978 

14 156 000 

146 920 775 

1947 ödeneklerinin 1948 
ödeneklerine nispetle 
Fazlası Eksiği 

3 050 340 

1 684 469 

7 355 750 

23 630 001 

35 720 560 

3 053 000 

3 053 000 

146 920 775 
114 253 215 

32 667 560 

35 720 560 
3 053 000 

32 667 560 
Bayındırlık bütçesinde maliye'ye ait inşaat ödeneği 1947 bütçesinde 4 410 000 lira iken 1948 

için buna 3 090 000 lira ilâvesi teklif edilmekte olduğu cihetle yukarda gösterilen 32 667 560 
lira miktarındaki fazlalığın yanıbaşında bu ilâvenin de nazara alınması gerekir. 

1948 yılı için teklif edilen ödenekler ve bu meyanda 1947 ye nazaran görülen eksiklik ve faz
lalıklar hakkında aşağıda bütçeye mütenazır altı kısımda izahat verilmiştir: 

Birinci kısım 
Aylık, ücnet, ödenek ve benzeri özlük haklar 

Bu kısımda 1947 yılma nispetle görülen 3 050 340 lira miktarındaki fazlalık başlıca aylıklar, 
ücretler, çocuk, yakacak ve doğum zamları, emekli keseneği tertiplerine taallûk etmektedir. 
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415 nci faslın 1 nci memur aylığı maddesine teklif olunan 27 755 700 lira miktarındaki öde

neğin hesabı şöyledir: 

Lira , : > ^ . . ' . . 4 : : r ~ ' ~ : ' r t •'•.. L ^ » ^ . . . 

"25 635 000 Askerî saymanlıklar dışındaki servislerin kadroları tutarı 
928 800 Askerî saymanlıklar teşkilâtının kadro tutarı 
167 400 Ecnebi memleketlerdeki memurla :n aylıklarına ait emsal farkı 

26 731 200 
893 400 1947 (L) cetveli tutarı 

25 837 800 
88 500 1947 (L) cetvelinden çıkarılanların kadro'tutarı 

25 926 300 
89 400 1948 de yeniden (L) cetveline alınan memurların kadro tutarı 

25 836 900 
1 918 800 Yerinde terfi edecekler için ilâve 

27 755 700 

Yukardaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile bütçede ödenek miktarının çoğalmasını 
önliyecek şekilde (L) cetvelinde bir değişiklik teklif edilmekte olup bu değişiklik 1947 (L) cetvelin
de görülen 23 memurun çıkarılarak yerine aynı adedde memurun yeniden 1948 (L) cetveline alın
masını derpiş etmektedir. 

Faal kadroya alınan 23 memurdan 10 u yeni kurulmakta olan Hesap Uzmanları Kuruluna ta
allûku hasebiyle yerinde ve diğerleri için de denilecek bir şey bulunmamakta ise de 1 Elçilik 
Müşaviri ile 1 kâtibinin şimdilik (L) cetvelinde bırakılması uygun olacağı düşünülmüş ve keyfi
yet Bakanlıkça da mümkün görülmüştür. 

Bu takdirde madde yekûnunun 10 200 lira noksahîyle 27 745 500 lira olarak tesbiti lâzım
dır. 

416/1 hizmetliler ücreti maddesine konan 2 540 280 lira miktarındaki ödeneğin şu veçhile 
hesaplandığı anlaşılmaktadır. 

2 348 064 1947 ödeneği 
13 356 1947 ödeneğinin noksanı 

178 860 1948 de ilâve 

2 540 280 
Teklif olunan 178 860 lira miktarındaki ilâvenin çoğu 15 ilce teşkili, bazı yerlerde yeni hükü

met konakları yapılması ve bazı dairelerde işlerin artması suretinde izah olunan sebeplerle ih
das edilen hizmetlere ve bir miktarı da hizmetlilerden bazısının aylıklarına yapılan. zamlara ta
allûk etmekte olup bu hususta alınan izahat kanaat verici görülmüştür. Ancak yukarda temas 
edildiği veçhile 1947 (L) cetvelinden çıkarılması düşünülen Elçilik Maliye Müşavirinin mezkûr 
cetvelde bırakılması halinde (D) cetvelinde ilâveten teklif olunan mahallî kâtibinin de tayyı lâ
zım geldiğinden ve aşağıda izah olunacağı üzere memur konutları için satınaİınmaşı düşünülen 
kamyondan vazgeçilmesi sebebiyle buna ait şoföre deihtiyaç kalmayacağından bu iki müstahdeme ait üc-
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retlerin yıllık toplamı olan 8 700 liranın bu tertipten tenziliyle madde yekûnunun 2 531 580 lira ola
rak tesbiti iktiza eder. 

416 nci faslın 2 nei maddesinde görülen 2 010 lira miktarındaki fazlalık Millî Piyango denetçisinin 
1946 da 300 lira olan aylık ücretinin 1947 yılında umum meyanmda 550 liraya iblâğ edilmesinden 
mütevellit olduğu anlaşılmıştır. 

420 nci faslın 1 nci çocuk zammı ve 2 nci yakacak zammı, 3 ncü doğum yardımı maddelerine ko
nan ödeneklerin 1947 yılında kâfi gelmemesine mehni müıa'-ale suretivle nrtnvdığı ve hc -_• biri iriı. 
1948 öden eki erinde yapılması teklif olunan tezyidkrle hakiki ihtiyacın karşılanması cihetine gidildi
ği ani9çil?niş ve zarurî görülmüştür. 

Emekli keseneği karşılığı olarak 190 338 lira teklif edilmektedir. 

Yukarıda memur aylığı ve hizmetliler ücreti tertiplerine konan ödeneklerde yapılması gereken ten
ziller münasebetiyle bundan 8 985 liranın tenzili suretiyle fasıl toplamının 1 504 814 lira olarak tas
hihi gerekmektedir. 

Bu kısmın diğer tertipleri hakkında izahatı müstelzim bir cihet görülememiştir. 

İkinci kısım 
Yönetim giderleri 

Bu kısma ait tekliflerde geçen seneye nazaran başlıca hususiyet 1947 yılında bu kısma dâhil olan 
memur konutlarına ait giderlerin önümüzdeki yıl için mütaakıp 3 ncü kısma nakledilmiş olmasından 
ve geçen yıl 3 ncü bölümde yer alan ecnebi memleketler yolluklarının 1948 de 2 nci kısma ithal kı
lınmasından ibarettir. 

Değişiklik gösteren ödenekler hakkında aşağıda izahat verilmiştir. 

421/1 merkez kırtasiye ve 422/1 iller kırtasiye maddelerine 1947 yılında konmuş olan ödenekler 
önümüzdeki yıl için kâğıt fiyatlarındaki artış dolayı siyle bir misli fazlasiyle teklif edilmiş ise de % 70 
nispetinde bir zammın kâfi geleceği hususunda bakanlık ile mutabık kalınmış olduğundan 421 nci bö
lümün 1 nci maddesinin 12 000 lira indirilerek 68 000 lira ve 422 nci bölümün 1 nci maddesinin de 
36 000 lira tenzili suretiyle 198 000 lira olarak tesbiti iktiza eder, 

Merkeze ait 421/1 döşeme ve demirbaş maddesine ait ödenek geçen yılm aynı olarak teklif edilmiş 
ve illere ait 422/2 döşeme ve demirbaş maddesi ise 1948 için 155 000 lira mikdarında bir fazlalık gös
termekte bulunmuştur. 

Taşraya ait bu fazlalığın yeniden teşkil olunan 15 kaza mal müdürlükleri ile kurulmakta olan 
Hesap Uzmanları bürolarının demirbaş ihtiyacına ve bundan başka maldaireleri ile sivil ve askerî 
muhasiplikler teşkilâtının geçen yıllarda temhJ kalil olmıyan kasa, hesap ve yazı makinaları muba
yaalarına taallûk ettiği anlaşılmıştır. 

Tasarruf maksadiyle merkez döşeme ve den.ıişU's maddesinden 5 000 liranın ve 422/2 taşra döşeme 
ve demirbaş maddesinden de 25 000 'ıranın tenzili jygım olacağına bakanlık ile muUbık kalındığın
dan 421/2 nci maddenin 15 000 lira ve 422/2 net maddenin de 300 000 lira olarak tesbiti lâzımgelir. 

424 ncü bölümün posta telgraf ücretleri maddesine zammı teklif olunan 393 969 liranın posta 
telgraf ücretlerinin ödeme sisteminde ve tarifelerinde 1947 başından itibaren yapılan değişiklikten 
ileri geldiği ve tarifelerin yükselmesine rağmen posta müraselâtı masraflarında ehemmiyetli nisı < ite 
tasarruf sağlandığı anlaşılmış ve '.arım görülmüştür. 

425 nci kira bölümüne ait 40 000 lira ödenek ilâvesinin Millî Korunma Kanununda yapılan değişik
lik hasebiyle vâki olduğu anlaşılarak muvafık bulunmuştur. 

426 nci bölümün 1 nci maddesine mevzu 4 500 lira miktarındaki taşıt giderleri ödeneğinin geçen 
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yıla muadil olmakla beraber tasarruf zihniyetiyle 500 lira noksaniyle tesbiti ve aynı bölümün 2 nci 
başka taşıtlar maddesi için teklif olunan 6 000 liranın da memur konutları için satın alınması teklif 
olunan kamyon aidiyeti ve bu kamyonuna iştirasından vazgeçilmesi hasebiyle bu maddeden düşül
mesi hususunda bakanlık ile mutabık kalınmıştır. 

427 nci yolluklar bölümünün hesap uzmanları yolluğuna ait 4 ncü maddesine 73 J0OO lira 
zam teklif edilmekte olup bu ilâvenin kurulmakta olan hesap uzmanları kurulunun uzmanları 
adedinin artmasından ileri geldiği ve hesaba müsteniden konduğu anlaşılmış ve kabulü muva
fık görülmüştür. 

Aynı bölümün 5 nci (Yabancı memleketler yolluğu) maddesine 22 000 lira ve aynı bölümün 6 
nci (Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin yollukları) 
maddesine 183 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bu iki tertibin mecmuu 205 000 lira tutmaktadır. 

1947 bütçesinde bunlardan birincisi için 44 000 lira ve ikincisi için 161 000 lira olmak üzere 
ceman yine 205 000 lira bulunmakta idi. 

Maliye memurlarından muvakkat memuriyetle harice gönderilmesine lüzum hâsıl olacaklar için 
teklif olunan 22 000 lira böyle bir lüzum ve zarurete ancak cevap verecek miktarda bulunmuş ve 
Maliye müfettişlerinin ecnebi memleketler teftiş kurulları nezdinde tetkik ve hariçteki konso
loslukları teftiş için yollukları olarak teklif edildiği anlaşılan 183 000 liranın da faideli bir hizmete 
taallûk etmesi ve miktarı da alınan izahata nazaran müfredatlı bir hesaba müsteniden tesbit edil
miş olması hasebiyle uygun görülmüştür. 

428 nci giyecekler bölümüne geçen yıla nispetle 3 000 lira fazlasiyle konan 35 000 liranın An
kara'daki odacı ve benzeri müstahdemlere ait melbusat için cari fiyatlara ve mutedil miktarlara 
göre hesaplandığı anlaşılmış ve kabulü uygun görülmüştür. 

Bu bölümün diğer tertiplerine ait ödenekler geçen yıl tahsisatına muadil olmaları ve ayrı 
izahat verilmesini gerektirecek cihetleri bulunmamaları hasebiyle bunlar için başkaca tafsilâta lü
zum görülmemiştir. 

Üçüncü kısım 
Daire hizmetleri 

4'G ncu komisyonlar ücretleri bölümünün 1 nci maddesine vergi komisyonlarında aylıklı ol-
mıya uların huzur ücretleriyle vukuf ehli ücretlerinin 1947 tahsisatiyle idaresi kabil olmamasına 
binaen 12 000 lira 431 nci vergi tahsil giderleri bölümünün 1 nci (kıymetli kâğıtlar gereçleri kar
şılığı ve baskı giderleri) maddesine kâğıt fiyatlarındaki artış dolayısiyle 75 000 lira ve aynı bölü
mün 2 nci maddesine sinemaların çoğalması hasebiyle 15 000 lira ve yine bu bölümün 5 nci mad
desine haciz masrafları için mevzu ödeneğin yetmemesine binaen 5 000 lira teklif edildiği ve ne
bati yağlardan alınan muamele vergisinin kaldırılması üzerine buna ait 4 ncü maddedeki 15 000 
liranın tayyolunduğu anlaşılarak uygun görülmüştür. 

432 nci faiz ve acyo maddesine geçen yıla nispetle 6 236 250 lira zam teklif edilmektedir. Ge
rekçede de izah olunduğu veçhile bu ilâvenin Hazinece ödenen faizlerin artmasından değil Hazine 
muamelelerine taallûk eden ve şimdiye kadar Devlet borçları bütçesinden tesviye edilen bu mas
rafın 1948 yılında mezkûr bütçeden naklen Maliye bütçesine katılmasından ileri geldiği anlaşıl
mıştır. Filhakika tasarruf bonoları,' Bütçe Kanununun ilgili maddesiyle ihracına yetki verilen 
Hazine bonoları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda yazılı 9 ay vadeli bonolar 
ve Hazine avansı gibi câri yılın nakit muamelelerine taallûk eden bu faizlerin Devlet borçları 
bütçesiyle bir ilgisi bulunmayıp Hazineye ait masraflardan mâdut bulunmaları hasebiyle Mali
ye bütçesinde yeralnıalan daha doğru bulunmuş ve tetkik olunan müfredatlı hesabına nazaran 
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çoğunun tasarruf bonolarına ait olduğu anlaşılan bu masrafın kanuni hadlere uygun olarak tes-
bit edildiği görülmüştür. 

434 ncü millî mülkler işleri bölümünün 1 nci (Belirtme işleri) maddesine 35 000 lira ve 2 nci 
(Kamulaştırma) maddesine 400 000 lira ve 3 ncü (Menkul ve gayrimenkul genel giderleri) mad
desine 10 000 lira zam teklif edilmekte olup bunlardan birincisi millî emlâkin tesbiti ve ecrimisil-
lerinin takibi gibi verimli bir mahiyet irae etmesine ve ikincisi yapılmakta olan Hükümet konak
larının yerlerinin satınalmması zaruretine ve üçüncüsü de millî emlâkin alım ve satımında ta
puca tescili ve satış masrafları gibi içtinabı kaabil olmıyan hususlara taallûk etmesine mebni ka
bulü uygun görülmüştür. 

Bu bölümde yer alan memur konutları masrafları bilmunasebe yukarda da izah edildiği üvt-ı-e 2 nci 
bolümden naklen buraya alınmıştır. Miktarı geçen seneki gibi 242 500 liradır. Bu masrafın tetkik 
olunan müfredatına göre mühim bir kısmı kömür bedeline aittir. Kabulü zaruri görülmüştür. 

435 nci (Onarma giderleri) bölümüne geçen yıla muadil olarak konan 2 730 818 liranın millî mülk
lere ait tamir bedellerine ancak kifayet ettiği alıııani/rd.attfaı anlaşılmıştır. 

436 nci (Devir ve teftiş yollukları) bölümünün üç maddesine konan ödenekler üzerinde ehemmi
yetle durularak 1 nci ve 3 ncü maddeler tahsisatının ihtiyaç, ile mütenasip olduğuna ve 2 nci mad
deye mevzu ödeneğin kontrol memurlarının görevlerinin gerektirdiği kadar gezerek bihakkın iş gör
meleri için kâfi gelmiyeceğine kanaat getirilmiştir. 

Bu sebeple birinci ve üçüncü maddelerin teklif veçhile ve 2 nci maddenin dairesiyle birlikte yapı 
lan hesabına göre 57 000 lira fazlasiyle kabulü uygun olur. 

(Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler) e ait 437 nci bölümün muh
telif maddeleri için teklif olunan ödenekler bir taraftan Umumî Muhasebe Kanununun İm husustaki 
hükmüne göre kifayetsizlik halinde kendiliğinden tezayüde mütehammil oldukları ve diğer taraftan 
iki kalemde 800 000 lira gibi mühimce bir zamma tâbi tutuldukları için üzerlerinde bilhassa tevak
it uf olunmuş ve neticede bu maddelere ait ödeneklerin elde mevcut en son üç yıllık katî hesap kanun
larında yer alan fiilî giderlerin vasati miktarları navara alınarak tesbit ve teklif edildikleri anlaşılarak 
rmvafık görülmüştür. 

438 nci bölümde 1947 ye nispetle 70 000 lira miktarında teklif olunan ilâvenin mukaveleli Hazi
ne avukatlarına ait zaruri olduğu neticesine varılmıştır. 

Satınalmcak taşıtlara ait ödenekleri ihtiva eden439 nen bölümde maliyeden gayri daireler için tek
lif olunan giderler hakkında geçen yıllarda olduğu gibi mezkûr daireelr mümessillerinin encümen
de izahat vermeleri tabiî görülmüştür. 

Bu bölümün 8 nci maddesiyle Maliye Bakanlığı için teklif olunan 35 000 liranın Maliyenin kul
lanılmaz bir hale gelen kamyonu ile motosikletinin tecdidi ve İstanbul Defterdarlığının harb yıl
larında tahsis suretiyle satmaldığı ve ahiren satışa çıkarttığı hizmet otomobilinin yerine bir kam
yonet tedariki ve Ankara'daki memur konutları için yeniden bir kamyon satmalınması maksadiy-
le teklif edildiği anlaşılmıştır. 

Memur konutları için satınalmmak istenen kamyonun Saraçoğlu Mahallesinin bir yıllık kömür 
ve kalorifer küllerini taşımakta kullanılacağı alman izahattan anlaşılmış ve hizmetin bir kamyon te
dariki suretiyle yaptırılması mâkul olmakla beraber bedel mukabilinde harice yaptırılması da 
mümkün bulunduğundan sözü geçen nakliye işinin bir mütaahhide ihalesi suretiyle tedviri ve kam
yon iştirasından vazgeçilmesi hususunda Bakanlık ile mutabık kalınmıştır. 

Bu sebeple mezkûr tertipten 10 000 liranın tenzili lâzımgelir. 

440/1 Damga Basımevi işletme ve işçi ücretleri maddesine teklif olunan 20 000 lira ilâvenin 
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Damga Matbaasında pul tabı işlerinin çoğalmasından ileri geldiği anlaşıLmış ve uygun görülmüştür. 

4489 sayılı Kanun gereğince staj için harice gönderileceklerin yollukları için 75 000 lira tek
lif edilmekte olup alınan izahattan, yüksek tahsil görmüş ve ecnebi dil bilen Maliye memurla
rından inkişaf istidadı gösterenlerin yakında yürürlüğe girecek olan Gelir vergisi v diğer malî 
konularda ecnebi memleketlerdeki tatbikattan faydalanarak bilgi ve görgülerinin artırılması 
maksadiyle ecnebi memleketlere staja gönderilmek istenildiği anlaşılmıştır. 

4489 sayılı Kanuna uyan ve benzeri diğer bazı Bakanlıklarda mevcut olan bu tasavvur esas 
itibariyle faydalı ve binaenaleyh, uygun görülmüştür. Ancak önümüzdeki yılda bu işe tahsis edil
mek istenen paradan 25 000 lira tasarruf edilmesi mülâhazasına Bakanlık da iltihak etmiştir. Bu 
münasebetle komisyonumuz, ecnebi memleketlerestajiyer memur göndrmekten matlûp faydanın an
cak gönderilecek memurların sanatkâr olanlardan gayrisine yüksek tahsil görmüş ve gideceği mem
leketin dilini bilenlerden seçilmeleri ile sağlanabileceği anütalâasiyle bu hususta aşağıdaki formü
lün gerek Maliye Bakanlığı gerekse diğer daireler için tatbik edilmek üzere (E) cetveline derci 
muvafık olacağını kayıt ve işaret etmeyi lüzumlu görmüştür. 

«Yüksek tahsil görmüş olmak ve gideceği memleketin lisanını iyice bilmek şartiyle gönderile
ceklerin staj giderleri.» 

(Sanatkârlarda bu kayıtlar aranılmaz.) 

Kitap ve mecmua satmalınması maksadiyle 45 000 lira teklif edilmektedir. Alman izahata 
göre hem bakanlık kütüphanesi hem de teşkil olunan Hesap Uzmanları Kurulu için ilmî eserler 
mubayaası maksadiyle teklif edilen bu ödenekten tasarruf zihniyetiyle 20 000 lira indirilmesi hu
susunda bakanlık ile mutabık kalınmıştır. 

1351 sayılı Kanun gereğince imar Müdürlüğüne verilmek üzere 175 000 lira ödenek teklif edil
mektedir. 

Komisyonumuz, îmar Müdürlüğü bütçesinin açığı olarak her sene Maliye bütçesine ödenek 
konulduğunu, halbuki bu dairenin bugün yaptığı işlerin bir kısım belediye hizmetlerinden başka 
bir şey olmadığını nazara alarak îmar Müdürlüğü dairesinin artık bu şekilde idamesi caiz ola-
mıyacağı mütalâasını encümene arzetmeyi faydalı bulmuştur. 

(3827 sayılı Kanun gereğince teslim alınacak taşıtların bakım giderleri) olarak 13 500 lira 
teklif edilmiş ise de önümüzdeki yıl bu masrafa lüzum kalmıyacağı komisyonumuzca ifade olun
muş ve bu sebeple tayyı lâzımğelmiştir. 

Temsil giderleri bölümüne 2 500 lira miktarında teklif olunan zammın bu tertipteki ödene
ğin kifayet etmemesinden ileri geldiği anlaşılmış ve muvafık görülmüştür. 

(5098 sayılı Kanun gereğince istihkak sahiplerine ödenecek mazbata karşılığı) olarak 
200 000 lira teklif edilmektedir. 

Bu karşılıkların iki yılda ödenmesi mezkûr kanun iktizasından olup teklif olunan ödeneğin 
yarı taksite kâfi geleceği izah olunmuş ve uygun görülmüştür. 

Bu bölümün diğer tertipleri mahiyet ve miktar itibariyle geçen yılın aynı olduğundan bunlar 
üzerinde ayrıca izahat verilmesine lüzum görülmemiştir. 

Dördüncü kısım 
Borçlar 

Dördüncü kısmı teşkil eden borçlar hakkında izahatı müstelzim bir cihet bulunmamaktadır. 
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Beşinci kısım 

Yardımlar 
Bu kısmın I işaretli paragrafına giren bölümler mülhak bütçeli dairelere taallûk ettiğinden 

üzerinde durulmamıştır. 

II işaretli paragrafına giren bölümler özel idare ve belediyelere taallûk etmektedir. 

Bunlar içinde 465 nci (Hastaneler yiyecek giderlerine yardım) ve 468 nci (özel idareler ve be
lediyelere yardım) bölümleri üzerinde durulmuştur. 

Alman izahattan anlaşıldığına göre hususi idare ve belediyelerin durumu Hükümetçe esaslı 
bir hal şekline bağlanmak istenmektedir. 

Hususi idarelerin vazifelerinin yeniden tesbiti ve ödevlerinin başarılmasını sağlamak için ken
dilerine esaslı Devlet vergilerinden hisse ifrazı sisteminin kabulü tetkik edilmektedir. 

Belediyelere ait vergiler üzerinde de ıslahat derpiş edilmekte ve hususi idarelerin muhasebe 
işlerinin Maliye teşkilâtına gördürülmesi suretiyle kendilerine masraf tasarrufu sağlanması düşü
nülmektedir. 

Bu hususta hazırlanmakta olan lâyihaların bu yıl içinde Kamutaya sunulacağı komisyona bil 
dirilmiştir. 

Bu izahata göre bina, arazi vergileri hususi idarelerden alındığı takdirde 2871 sayılı Kanun 
gereğince Hazinece alınıp verilen farkın da kaldırılması tabiî olacaktır. 

Beşinci kısım III ve IV işaretli paragrafı hayır kurumlarına ve diğer dernek ve kurumlara yar
dımları ihtiva etmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu kurumların ilgili bulunduğu bakanlık
lar mümessillerinin yardım ödenekleri münasebetiyle encümene izahat vermeleri tabiî görülmüştür. 

Altıncı kısım 
Sermaye, kredi ve tesisler 

Bu kısımda 488 nci maddedeki 442 000 liralık zammın asliyle birlikte 2 051 000 liranın kömür 
ocaklarının istimlâk bedelleri karşılığında verilmiş olan Hazine bonolarından önümüzdeki yıl 
içinde ödeneceklere taallûk ettiği alman izahattan anlaşılarak uygun görülmüş ve diğer bölüm
leri hakkında ayrı izahatı müstelzim bir cihet bulunmamıştır. 

Bayındırlık bütçesinde Maliyeye ait inşaat ödeneği 1947 bütçesinde 4 410 000 lira olup 1948 
yılı için buna 8 090 000 lira ilâve teklif edilmektedir. 

Alınan izahata göre şimdilik hiç Hükümet konağı olmıyan il ve ilçelerde inşaata, ehemmiyet 
verilmekte ve bunun yanıbaşında ehemmiyet ve müstaceliyet gösteren diğer bazı binalar da ya
pılmaktadır. 

Hükümet konaklarının bugünkü durumu etraflıca tesbit edilmiş ve ihtiyaç hesaplanmıştır, ti , il
ce ve bucaklarda hiç bulunmıyan Hükümet konaklarının inşası, mevcut olup da ihtiyaca kâfi gel-
miyen binaların ikmali yüksek bir masrafı istilzam etmektedir. Bu ihtiyacın kamilen karşılanması 
ayrı bir mevzu olarak kalmakta ve yalnız çok zaruri olan kısmının giderilmesi için 3 milyon lira 
ilâve teklif edilmektedir. Bu zammın kabulü uygun görülmektedir. 

Netice 

Maliye Bakanlığı bütçesinde beşinci kısım Devletçe yapılan yardımları ve altıncı kısım ise 
Devlet müesseselerine ödenen sermayeleri ihtiva ettiğinden bu bakanlığın öz masrafları 1 ilâ 4 
ncü kısımlarda toplanmaktadır. Binaenaleyh Maliyenin kendi hizmetleri için tahsis olunan öde
neklerde 1947 ve 1948 seneleri itibariyle yapılacak mukayesede 4 ncü kısma kadar olan yekûnların 
alınması doğru olur. Bu şekilde yapılan kıya lama aşağıdaki neticeyi vermiştir. 
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İ947 ödeneği 1948 teklifi fazlası 

Birinci kısım 31 880 319 34 930 659 3 050 340 
İkinci kısım 3 843 781 5 528 250 1 684 469 
Üçüncü kısın. 12 736 137 20 091 887 7 355 750 
Dördüncü kısım 142 001 142 001 0 

48 602 238 60 692 797 12 090 559 

Bu vaziyete göre Maliye Bakanlığı hizmetlerine ait ödeneklerin ilk bakışta geçen yıla nispetle 
12 milyon 90 bin lira miktarında bir artış kaydettiği görülür. 

Artış miktarının tahlilinde bilmünasebe yukarda da izah edildiği üzere bu yıl Devlet borçları 
bütçesinden Maliye bütçesinin 3 ncü kısmına 432 nci bölüme naklolunan 6 milyon 200 bin liranın 
nazara alınması gerekir. Bu takdirde Maliye bütçesindeki tezayüdü yuvarlak rakamla 6 milyo 
lira olarak ifade etmek yerinde olur. Bu meyanda Hükümet konakları inşaatı için Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine ilâvesi teklif olunan 3 milyon lira ayrıca nazara alındığı takdirde hakikî 
artış miktarını bununla birlikte 9 milyon lira raddesinde kabul etmek doğru olur. Maliye bütçesin
deki 6 milyon lira raddesindeki artışın yarısı olan 3 milyon lira birinci aylıklar ve benzeri is
tihkaklar kısmına diğer yarısı ise 2 ve 3 ncü kısımlara taallûk etmektedir. Maliye bütçesindeki 
artışların her kalemi hakkında yukarda her kısım için ayrılan bölümlerde yegân yegân izahat ve
rilmiştir. 

Yukardaki izahattan anlaşılacağı veçhile ödenekler üzerinde yaptığımız incelemeler sırasında 
bazı maddelere bakanlıkla mutabık olarak yapılan indirmeler 150 805 liraya baliğ olmuş ve bun
dan 436 neı bölümün 2 nci maddesinde yazılı hizmetlerin lâyıkiyle ifasını sağlamak üzere tek
lif edilen 57 bin lira ilâve indirilince tasarruf yekûnu 123 885 lira raddesinde bulunmuştur. 

Saygılarımızla arzederiz. 

Ankara Urfa Kocaeli 
Raportör Raportör Raportör 

Cevdet Gölet Esat Tekeli tsmaü Rüştü Aksal 

Bütçede esaslı umumi tasarruf prensipi hakkındaki teklifim baki kalmak şartiyle diğer bakan
lıklara nazaran (bir kaç kalem tasarruf hariç) d^e r masrafların yapılmasını zaruri gördüm. 

Eskişehir 
Abidin Potooğlu 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

Bakan ödenği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 
0 Temsil ödeneği 
0 4910 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince yerilecek 
kasa tazminatı 

5 320 5 320 5 320 

25 843 024 
25 000 
1 500 

27 755 700 
25 000 

0 

27 528 300 
25000 

0 

300 000 0 0 

Bölüm toplamı 26 169 524 27 780 700 27 553 300 

"ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 2 348 064 2 540 280 2 517 960 
2 Millî Pivango İdaresi denet

çisi ve üyesi ücreti 5 790 7 800 7 800 

Bölüm toplamı 2 353 854 2 548 080 2 525 760 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ücret, yol
luk ve başka giderleri 

205 000 205 000 

4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince verilecek 
kasa tazminatı 300 000 

205 000 

Ücretler 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 
Temsil ödeneği 

12 000 
3 000 

15 000 • 

0 

0 
0 

0 

1 500 

0 
0 

0 

1 500 

300 000 
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B. U Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

445 Geçici tazminat 
446 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

300 000 300 000 300 000 

447 

448 

1 100 000 
50 000 
60 000 
50 000 

1 750 000 
70 000 

150 000 
50 000 

1 750 000 
70 000 

150 000 
50 000 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 324 461 
Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan ve yem karşılığı 247 160 

1 514 799 

255 260 

Bölüm toplamı 1 260 000 2 020 000 2 020 000 

1 508 799 

255 260 

Birinci kısım toplamı 31 880 319 34 930 659 34 674 939 

449 

450 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye ' 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 

40 000 
20 000 
20 000 
12 000 
25 000 

117 000 

117 000 
170 000 
30 000 

170 000 

80 000 
20 000 
20 000 
12 000 
25 000 

157 000 

234 000 
325 000 

30 000 
170 000 

68 000 
15 000 
20 000 
12 000 
25 000 

140 000 

198 000 
300 000 

30 000 
170 000 



- ı 4 S Maliye Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

m 
452 

5 
0 

1 
2 

öteberi giderleri 
Memur konutları genel gider
leri 

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 

70 000 

242 500 

799 500 

537 000 

1 126 031 

75 000 

1 201 031 

70 000 

0 

829 000 

1 475 000 

1 520 000 

75 000 

1 595 000 

70 000 

0 

768 000 

1 475 000 

1 520 000 

75 000 

1 595 000 

453 
454 

0 
1 

2 

3 

Kira karşılığı 
Taşıt -giderleri 
Bakanlık otomobili 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

80 000 

4 500 
0 
0 

10 000 
14 500 

120 000 

4 500 
0 
0 

16 000 
20 500 

120 000 

0 
2 000 
2 000 
10 000 
14 000 

II - Özlük olanlar 
&5 Yolltıklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 "(reçiei'görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Hesap uzmanları yolluğu 
5 Yabancı memleketler yolluğu 
6 Teftiş ve tetkik için yabancı 

memleketlere gönderilecek ma
liye müfettişlerinin yollukları 

173 000 
90 750 

235 000 
440 000 
44 000 

173 000 
90 750 

235 000 
513 000 
22 000 

173 000 
90 750 

235 000 
513 000 
32 000 

0 183 000 183 000 

Bölüm toplamı 982 750 1 216 750 1 226 750 
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B. 

456 
457 

M. # ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

* 
îkinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

32 000 

80 000 

3 843 781 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

35 000 

80 000 

5 528 250 

için 
Komisyonca 
kabul edile* 

Lira 

35 000 

80 000 

5 453 750 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
458 Komisyonlar ücretleri 

1 Vergi komisyonlarında aylıklı 
olmıyanlarm huzur ücretleriy
le vukuf ehli ücretleri 73 000 

2 Malî müşavere komisyonu üc
retleri ' 22 om 

Bölüm toplamı 95 000 

459 Vergi tahsil giderleri 
1 Kıymetli kâğıtlar gereçleri 

karşılığı ve basla giderleri 120 000 
2 Görevleri dışında tahsil işle

rinde çalıştırılan memurlarla 
muhtarlar ve ihtiyar heyeti 
üyeleri keseneği 5 000 

3 Tatil günlerinde ve çalışma 
saatleri dışında sinemalar
da çalıştırılacak memurlar 
gündelikleri 70 000 

0 Nebati yağ istihsal eden mües
seselerden alınacak Muamele 
Vergisinin her türlü takip ve 
tahsil giderleri 15 000 

4 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, satış, ilân ve taşıma 
giderleri 8 000 

m ©oo 

22 000 

107 000 

195 000 

7 000 

85 000 

85 000 

22 000 

107 000 

195 000 

7 000 

85 000 

13 000 13 000 



Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Tahsil komisyonlariyle artırma 
ve eksiltme ve ihale komisyon
larında bulunacak belediye 
üyeleri huzur ücretleri 

Bölüm toplamı 

Hazine işleri 
Faiz ve acyo 
Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

Elçilikler maliye müşavirlik 
leri 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Millî mülkler işleri 
Belirtme işleri 
Kamulaştırma ve satmalma gi
derleri 
Menkul ve gayrimenkul genel 
giderleri 
Memur konutları genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

Onarma giderleri 
Devir ve teftiş yollukları 
Merkez kontrolörleri 
Defterdarlar, malmüdü ileri, 
gelir müdürleri, millî mülkler 
müdürleri ve denet memurları 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 

228 000 ' 310 000 310 000 

21 500 6 257 750 6 257 750 
20 000 30 000 30 000 

41 500 6 287 750 6 287 750 

61 150 61 150 21 000 
22 750 22 750 7 750 
83 900 83 900 28 750 

15 000 50 000 50 000 

300 000 700 000 700 000 

50 000 60 000 60 000 

0 242 500 242 500 

365 000 1 052 500 1 052 500 

730 818 2 730 818 2 730 818 

110 500 110 500 110 500 

160 000 160 000 217 000 



Maliye Bakanlığı — İ5İ — 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

4«B«cfSar*r 

3 Yergi kanunlarının uygulan
ması için kövlere gönderilecek
ler ' 60 000 100 000 100 000 

465 

Bölüm toplamı 330 500 370 5Ö0 427 500 

1 
2 

3 
4 
5 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Bey'iye aidatı 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Gerçekleşmiş, ve gerçekleşecek 
Devlete ilişkin bina ve arazi 
vergileri 

1 050 000 

1 200 000 
• 2 000 000 

250 000 

240 000 

1 030 000 

1 500 000 
2 500 000 

200 000 

240 .000 

1 030 000 

1 500 000 
2 500 000 

200 000 

240 000 

Bölüm toplamı 4 740 000 5 470 000 5 470 000 

466 4553 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gider
ler 80 000 150 000 150 000 

467 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar karşılığı 

0 Başbakanlık 18 000 18 000 0 
1 Basın ve Yaym Genel Müdür

lüğü 
2 Adalet Bakanlığı 
0 Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğü 
3 Millî Savunma Bakanlığı 
4 içişleri Bakanlığı 
5 Emniyet Genel Müdürlüğü 
6 Jandarma Genel Komutanlığı 
7 Dışişleri Bakanlığı 
8 Maliye Bakanlığı 
9 Millî Eğitim Bakanlığı 

10 Bayındırlık Bakanlığı 
11 Ekonomi-Bakanlığı 
12 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı ' 90 249 90 249 115 249 

6 000 
38 714 

16 000 
0 

21 000 
222 857 
113 500 

0 
0 
0 

887 500 
6 ÖÖÖ 

6 000 
38 714 

0 
0 

21 000 
172 857 
113 500 

0 " 
35 000 

0 
500 000 

6 000 

6 000 
38 714 

0 
562 000 
21 000 

172 857 
113 500 
16 000 
25 000 
16 000 

420 000 
21 000 



— 162 Maliye Bakanlığı 

B. M. 

0 
18 
0 

14 

ödeneğin çeşidi 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 000 
108 096 
15 000 

0 

1 549 916 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 
108 096 

0 
0 

1 116 416 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 
202 096 

0 
25 000 

1 754 416 

468 Damga Basımevi giderleri 
1 işletme ve işçi ücretleri 120 000 140 000 140 000 
2 Demirbaş eşya satmalına, 

onarma karşılık ve giderleri 10 000 10 000 10 000 
3 îlk madde . 86 000 66 000 66 000 
4 îşçi Sigortaları Kurumuna ve

rilecek prim 7 500 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 223 500 223 500 223 500 

469 

470 

471 

472 

I I - Çeşitli olanlar 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek maliye memurla 
rının yolluk ve başka giderleri 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 

1 Ücretler 
2 Yolluk ve başka giderler 

ı Bölüm toplamı 

Malî Kanun, tüzük ve yönet
meliklerin toplama ve düzen
lenmesi giderleri 

161 000 

0 

8 500 

75 000 

12 000 
3 000 

15 000 

8 500 

50 000 

12 000 
3 000 

15 000 

8 500 

Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Bask her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

23 500 
0 

23 500 

45 000 
18 500 

63 500 

15 000 
8 500 

23 500 



Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1351 sayılı Kanun gereğince 
tmar Müdürlüğüne 

Düşünülemiyen giderler 

İhtiyat ödeneği 

Ford sözleşmesi gereğince öde
necek prim karşılığı 

3827 sayılı Kanun gereğince 
teslim alınan taşıtların bakım 
giderleri 
Temsil giderleri 

III - Geçici olanlar 

Okul ve kurs genel giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

175 000 
100 000 
40 000 

1 

13 500 
2 500 

294 000 

— 153 — 
1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

175 000 5 000 
100 000 100 000 
40 000 40 000 

1 1 

13 500 0 
5 000 5 000 

294 000 274 000 

Kanunlar gereğince Özel İda
relere yapılacak ödemeler 
2871 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
Bina ve arazi tadilât komis
yonları giderleri karşılığı ola
rak yapılacak ödemeler 1 1 1 

Bölüm toplamı 1 200 001 1 200 001 1 200 001 

Kanun gereğince ticaret oku
lunda okutulacak öğrencilerin 
giderleri 1 1 1 
İlce teşkili giderleri 200 000 0 0 
Kaldırılan Toprak Mahsulleri 
Vergisi cibayet giderleri 50 000 0 0 
5098 sayılı Kanun gereğince 
istihkak sahiplerine ödenecek 
mazbata karşılığı 0 200 000 200 000 



— 154 — Maliye Bakanlığı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

t r j !v « î #•• ^ . >-* A * V 482 3342 sayılı Kanun gereğince 
dağıtılmış tohumluk bedelin
den tahsil edilemiyen zarar 

_ _ karşılığı 0 0 1 146 711 
482 A. 3656 sayılı Kanunun 5 nci ^ ^ f ; -—~ ; , i 

maddesi gereğince ö d e n e c e k ^ ; 
yabancı dil ikramiyesi 0 0 10 000 

Üçüncü kısım toplamı 12 736 137 20 091 887 21 619 948 

Dördüncü hısım - Borçlar 

483 Geçen yıl borçları 85 000 85 000 85 000 
484 Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 y ı l l an borçlar ı 57 000 57 000 57 000 
2 1928 - 1942 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 57 001 57 001 57 001 

Dördüncü kısım toplamı 142 001 142 001 142 001 

Beşinci kısım - Yardımlar 
I - Katma bütçeli idarelere 

485 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğüne 3 965 000 10 965 000 10 965 000 

486 Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğüne 460 000 260 000 310 000 

487 Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 720 000 720 000 920 000 

488 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 2 400 000 2 200 000 2 555 000 
489 Ankara Üniversitesine 5 000 000 5 000 000 5 162 000 
490 İstanbul Üniversitesine 11 022 500 12 022 500 12 719 000 
491 İstanbul Teknik Üniversite

sine 3 555 369 3 555 369 3 555 369 

I I -öze l idare ve belediyelere 
492 Hastaneler yiyecek giderlerine 

yardım 250 000 250 000 450 000 



Maliye Bakanlığı 

1947 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

— 185 — 
1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Mezarlık için Ankara Beledi
yesine 
Şehir yolları için Ankara Bele
diyesine 
özel idareler ve belediyelere 
Ankara Gençlik Parkı için An
kara Belediyesine 

m - Hayır kurumlarına 
Yardım Sevenler Derneğine 
Darülacezeye 
Kızılay Kurumuna 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Darüşşefakaya 
Türk Eğitim Derneğine (Yurt
lar için) 
Yeşilay Derneğine 
Musevi Hastanesine 
Balıklı Bum Hastanesine 
Ermeni Hastanesine 
Manisa'da Morisşinasi Hasta
nesine 

100 000 100 000 

0 0 

100 000 

125 000 125 000 125 000 
17 926 108 33 926 108 33 926 108 

45 000 

10 000 
10 000 

500 000 
5 000 

120 000 

50 000 
5 000 

0 
15 000 

0 

10 000 
10 000 

500 000 
5 000 

120 000 

50 000 
5 000 

15 000 
15 000 
15 000 

0 
10 000 

500 000 
15 000 

120 000 

50 000 
5 000 

15 000 
25 000 
15 000 

5 000 5 000 5 000 

IV - Başka dernek ve kurum-1 " > 
lara >1«1 

Halkevlerine 
Türk Tarih Kurumuna 
Kuruma 
Kazı ve yayın işlerine 

1 950 000 1 950 000 1 950 000 

59 000 
50 000 

Bölüm toplamı 109 000 

Türk Dil Kurumuna 
Türk Hukuk Kurumuna 
Türk Coğrafya Kurumuna 

57 500 
3 000 
5 000 

59 000 
50 000 

109 000 

57 500 
3 000 
5 000 

59 000 
50 000 

109 000 

57 500 
3 000 
5 000 



— 

B. 

512 
513 
514 
515 

516 
517 

518 

156 

M. 

— Maliye Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Tiftik Derneğine 
Ağaç Koruma Derneğine 
Yarış ve Islah Komisyonuna 
Millî Ekonomi ve Tasarruf 
Derneğine 
Bazı milletlerarası derneklere 
Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsalarına yardım 
Millî Kütüphaneye 

Beşinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

12 500 
10 000 
16 500 

4 500 
30 000 

0 
0 

48 441 977 

1948 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 500 
10 000 

• 16 500 

4 500 
30 000 

1 
0 

72 071 978 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

" Y2T00 
10 000 
16 500 

4 500 
30 000 

1 
10 000 

73 795 478 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi - * 
vetesisler * ' \^ - %" ? * ' * ^ * . ' « a 7 - j * î - f * 

519 3867 sayılı Kanun gerekince 
yapılacak ödemeler 1 609 000 2 051 000 2 051 000 

520 Sermayesine mahsuben Devlet 
Ziraat işletmeleri Kurumuna 2 000 000 1 OûO 000 1 000 000 

521 Sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

522 Ereğli kömür şirketinin satm
alına taksitlerine karşılık ol
mak üzere Etibanka 100 000 100 000 100 000 

523 Ziraat Bankasına ödenecek ih
tiyat sermaye karşılığı 500 000 500 000 500 000 

524 Sermayesine mahsuben Tür-
kiye Emlâk Kredi Bankasına 5 000 00ü 5 000 000 5 000 000 

525 Sermayesine mahsuben Eti
banka 5 000 000 3 U00 000 3 000 000 

526 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdür
lüğüne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

527 1437 sayılı Kanun gereğince 
verilecek avans karşılığı 0 o 000 5 000 
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ödeneğin çeşidi 

1947 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Genel bütçeye alınacak özel 
idare hastaneleri giderleri 500 000 O O 

Altıncı kısım toplamı 17 209 000 14 156 000 14 156 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

Toplam 

Bayındırlık bütçesine ait inşa
at ödeneği 
M. T. A. için Ekonomi kısmına 

31 880 319 
3 843 781 

12 736 137 
142 001 

48 441 977 
17 209 000 

114 253 215 

0 
0 

34 930 659 
5 528 250 

20 091 887 
142 001 

72 071 978 
14 156 000 

146 920 775 

3 090 000 
2 000 000 

34 674 939 
5 453 750 

21 619 948 
142 001 

73 795 478 
14 156 000 

0 

0 
p 

GENEL TOPLAM 114 253 215 152 010 775 149 842 116 





18 - Devlet Borçları 



Rapor 
12 . XII. 1947 

Devlet Borçları bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız tetkiklerin neticelerini aşağıda arzediyoruz : 

Tetkikatı kolaylaştırmak ve mukayeselere imkân vermek maksadiyle 1948 Devlet Borçları üze
rinde yaptığımız tetkiklerin neticelerini ihtiva eden raporumuzun da, ana hatları itibariyle, geçen 
seneki raporumuzda takibedilen tasnif dâhilinde hazırlanmasına itina edilmiş ve bu bakımdan Dev
let Borçları, biri İç ve Dışborçlar, diğeri 'Kişi aylıkları olmak üzere iki ayrı mevcutta mütalâa edil
miştir. Ayrıca; emisyon durumu hakkında zaman ve imkânın müsaadesi ve mevzuun Devlet Borç
ları ile alâkası nispetinde malûmat verilmesine gayret edilmiştir. 

•: \ • • • _ - • - - . . j 

. >,' îş ve Dış borçlar 

1. — Umumi mahiyetteki mukayese ve tahliller: 

A) 1947 ve 1948 yılları ödeneklerinin genel mukayesesi : 

1948 bütçe tasarısı ile İç, Dış, Konselide, Dalgalı bütün borçlar için teklif olunan ödenekler ye
kûnu 154 622 404 liradır. Hazine ihtiyaçları için yapılmakta olup, faiz ve masrafları şimdiye 
kadar Devlet Borçları bütçesinde yer alan kısa vadeli borçlanmalara (Plasman bonoları, Tasarruf 
bonoları, Avanslar gibi) ait faiz ve masraflar bu yıldan itibaren Maliye bütçesine nakledilmiş 
bulunmaktadır. Yekûnu 6 257 750 lira olan bu ödenek, yukarıda zikredilen 154 622 404 liraya 
ilâve edildiği takdirde, 1948 yılı için teklif edilen ödenekler yekûnu, 160 880 154 liraya baliğ olur. 
Bu miktar 1947 yılı bütçesine konan ödenekler yekûnundan 13 879 490 lira fazladır. 

1947 yılı için kabul edilen ve yukardaki mukayeseye esas olarak alman ödenekler yekûnu 
147 010 664 lira olmakla beraber, sene içinde Devlet borçları bütçesinin bazı fasıllarından di
ğer bütçelere yapılan ve ceman 31 000 000 liraya baliğ olan münakaleler (1) nazarı itibara 
alındığı takdirde, fiilî artışın, yukarda işaret edildiği üzere 13 879 490 lira değil 44 879 490 
lira olduğu görülür. Son defa Maliye Bakanlığınca Devlet borçları bütçesinden diğer büt
çelere yeni münakale talebini ihtiva eden bir teklif Yüksek Komisyona sevkedilmiş bulun
maktadır. Yekûnu 2 327 000 lira (2) tutan bu münakale talebi de kabul edildiği takdirde, 1947 
ve 1948 yılları ödenekleri arasındaki fiilî fark, 47 206 490 liraya yükselmiş olacaktır. Burada 
Devlet borçları bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerinden diğer bütçelere yapılmış ve yapı
lacak münakalelere sadece mukayese bakımından işaret edilmiştir. îlerde bu münakalelerin 
borç faizleri ve ana paralarının ödenmesi bakımından doğurduğu neticelere ayrıca temas edi
lecektir. 

Bu yıl Maliye Bütçesine nakledilmiş bulunan ödenekler hariç olmak ve yıl içinde yapılan 
münakaleler nazarı itibara alınmak şartiyle, muhtelif bölüm ve maddeler bakımından borçları
mızın mürettebat karşılıklarında (îç, Dış, Konsolide, Dalgalı) 1948 bütçesinde 1947 ye nazaran 
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29 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

31 000 000 

28 000 
1 804 000 
500 000 

2 327 000 

[1] 5090 sayılı Kanunla yapılan münakaleler: 

507 nci fasıldan 
508 » » 
509 » » 

Yekûn 
[2] Yeni teklif: 

511/2 den 
518/2 » 
518/3 » 

Yekûn 

42 027 114 liralık bir artış ve buna mukabil 3 740 599 liralık bir azalış görülmektedir. 

Artışlardan 42 027 114 lirası iç borçlara, 325 225 lirası ise dış borçlara isabet etmektedir. 

îç borçlara taallûk eden artışdan - başlıcaları nazarıitibara alınmak şartiyle 8 285 000 lirası, 
1947 yılı içinde iki tertipte çıkarılıp, faiz ve itfaları 1948 de başlıyacak olan 80 000 000 liralık 
Kalkınma istikrazından, 20 822 000 lirası, bir taraftan 4060 sayılı Kanun gereğince verilen mev
duat bonolarının 11 . V . 1947 tarih ve 5072 sayılıKanuna tevfikan Konsolide edilmesinden, diğer 
taraftan yine kanununa göre bu borç miktar ve fajzindeki otomatik artışdan, 7 800 000 lirası, 
Su İşleri kredisinin müterakim faiz ve masraflarından, 2 513 372 lirası, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Ziraat Bankasına hususi kanunları gereğince ödenecek paraların, bütçe mas
raf yekûnuna muvazi olarak artmasından ileri gelmiştir. 

Dış borçlara taallûk eden 325 225 lira artış kısmen 10 000 000 Sterlinlik garanti anlaşması 
mucibince açılan kredi miktarındaki artışdan, kısmen de Bayındırlık ve Millî Savunma ihtiyaç
larını karşılamak için muayyen kanunlara istinaden gelecek senelere sari taahhütler bakiyesin
den tevellüt etmektedir. 

Azalışlara gelince; ceman 3 740 599 liraya baliğ olup 1 956 025 lirası iç borçlara, 1 784 574 
lirası dış borçlara taallûk etmektedir. İç borçlara taallûk eden azalıştan - ufak kalemler hariç -
1 000 000 lirası, olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçlar için; 1947 yılında yapılan 
münakaleden sonra kalan 21 000 000 liraya mukabil 1948 Bütçesinde 20 000 000 lira konmasından, 
895 000 lirası, da, Zirai Donatım Kurumunun sermayesine mahsuben yapılan ödemeW- nıeyanında 
bu yıl müterakim faiz bulunmamasından ileri gelmiştir. 

Dış borçlar mürettebatmdaki azalışlar itfa plânları iktizasındandır. 
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R. — Borç ana paraların (Resülmal) Genel Mukavelesi : 

a) Borçlarımızın 20 . X . 1947 tarihi itibariyle durumu: 

Umumi Muvazeneye dâhil olanlar : 

Borçların 
nevi Miktarı İcmal Genel toplam 

Konsolide 

Dalgalı 

S Dahilî 646 828 122 
\ Haricî 571 424 794 1 218 252 916 

S Dahilî 239 338 718 
l Haricî 1 457 591 634 

Katma ve diğer bütçeler : 
\ Dahilî 21 171 322 

Konsolide ^ ^ . ^ ^ ^Q ^ 2 2 Q o g l ? 9 ( ) 

b) 20 . X . 1947 tarihiyle, geçen sene raporumuza esas olarak alınan 30 . IX . 1946 durumu 
arasında mukayese : 

Umumi Muvazeneye hâhil olanlar : 

30 . IX . 1946 20 . X . 1947 Azalış Artış 

Dahilî konsolide : 332 347 913 646 828 122 314 480 209 
Haricî konsolide : 558 796 510 571 424 794 12 628 284 
Dahilî dalgalı : 762 844 509 239 388 718 523 505 791 

Toplam # 1 653 988 932 1 457 591 634 523 505 791 327 108 493 

Ve diğer 
Katma bütçeler: 
Dahilî konsolide : 396 000 21 171 322 20 775 322 
Haricî konsolide : 192 189 258 198 910 468 6 721 210 

192 585 258 220 081 790 27 496 532 

Borç ana paralarının 30 . IX . 1946 - 20 . X . 1947 tarihlerindeki miktarlarını gösteren yu-
kardaki tablonun tetkikinden şu neticeler çıkmaktadır.: Umumi Muvazeneye dâhil iç, dış, konsoli
de, dalgalı borçlarımızın yekûnu, geçen sene raporuna esas olarak alman 30 . IX . 1946 tarihin
de 1 653 988 932 lira olduğu halde, 20 . X . 1947 tarihinde bu miktar, 1 457 591 634 liraya düş
müş, diğer bir ifade ile, bir kısım borç nevilerinde artış ve diğerlerinde azalışların muhassalası ola
rak ceman 196 397 298 liralık bir tenezzül kaydetmiştir. 

Muhtelif borçlar ayrı ayrı nazarıitibara alındığı takdirde, ceman 327 119 093 liraya baliğ 
olan artışın 314 480 209 lirası dâhili konsolide, 12 628 284 lirası da harici konsolide borçlara isa
bet etmektedir. 

Dahilî konsolide borçlardaki 314 480 209 liralık artıştan; 228 094 800 lirası evvelce dalgalı 
borçlar meyanmda bulunan mevduat bonolarının kısmen 5072 sayılı Kanuna tevfikan konsolide 
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edilmesinden, kısmen de, 30 . IX . 1946 - 20 . X - 1947 tarihleri arasında, yine kanun mucibince 
borç miktarında hâsıl olan otomatik tezayütten, 90 000 000 lirası 1946 ve 1947 senelerinde ihraç 
edilen Kalkınma İstikrazından, 10 000 000 lirası 1946 da ihraç edilen Demiryolu İstikrazından 
ileri gelmiştir. Yukarda işaret edilen artışların yekûnu 328 094 800 liraya baliğ olduğu halde, 
iili artışın 314 480 209 lira olması, itfa tabloları mucibince aradaki farkın 1947 yılında itfa 

edilmesinden ileri gelmektedir. 

Harici konsolide borçlarda görülen 12 628 284 liralık artışa gelince; harici borçlarda 1947 yılı 
zarfında vâki tezayüt, hattızatında, 31 075 236 liraya baliğ olmaktadır. Bunun 14 127 997 lirası 
10 000 000 dolarlık malzeme kredisinden, 4 620 794 lirası 10 000 000 sterlinlik garanti anlaşma
sı bakiyesinden, 12 320 445 lirası da 6 milyon sterlinlik teslihat kredisinden doğmaktadır. Fiili 
tezayüdün 31 075 236 lira yerine 12 628 284 liradan ibaret oluşu, 1947 yılı zarfında itfa tablola
rına istinaden -18 416 952 liralık itfa yapılmasından neşet etmektedir. 

Haricî Konsolide borçlar yekûnunda oldukça mühim bir artış olduğu halde, 1948 mürettebatı 
üzerinde tesirinin hissedilmemesi, nazarı dikkati celbedebilir. Bunun sebebi 10 milyon dolar
lık malzeme kredisi mürettebatının, bu malzemeden istifade eden daireler tarafından doğ
rudan doğruya ve masraf şeklinde ödenmekte olması, 6 milyonluk teslihat kredisi müretteba
tının ise, anlaşması gereğince, 1952 den itibaren ödenmeye başlanacak olmasından ileri gelmek
tedir. 

Dahilî dalgalı borçlardaki 523 505 791 liralık azalışa gelince; bunun 180 889 945 lirası, daha 
evvel de temas edildiği üzere, mevduat bonolarının konsolide edilmesinden, 260 820 025 lirası 
Altın ve döviz reevalüasyonundan tahassül eden farkın borçlara mahsubundan ileri gelmiştir. Bu 
iki kalemle 523 505 701 lira arasındaki 81 795 821 lira da Hazine mevcutlarından ödenmiş bu
lunmaktadır. 

Mülhak ve diğer bütçelere ait dahilî konsolide borçlardaki 20 775 322 liralık artış, İstan
bul Elektrik ve Tramvay, Ankara, Adana Elektrik ve Havagazı Şirketlerine ait olup, şimdiye 
kadar dış borçlar meyanmda bulunan tahvillerin satmalınmasmdan doğmuştur. Haricî konsoli
de borçlarda görülen 6 721 210 liralık artışa gelince: Haricî konsolide borçlarda 1947 yılında 
bir taraftan tezayüt, diğer taraftan tenakuslar vukua gelmiştir. Tezayüt; Import - Export Bank 
kredisinden 41 531 802 lira, Garanti Anlaşması bakiyesinden 13 küsur milyon lira, itfa anlaş
ması gereğince Şark Demiryolları borçlarından 1,5 küsur milyon liradır. Buna mukabil, Aydın 
Demiryollarının erken tediyesi dolayısiyle 19 küsur milyon lira, Anadolu Demiryolu Şirketi 
Haydarpaşa - Mersin - Tarsus hattı itfalarından 5 milyon lira, İstanbul Belediyesi istikrazı 
itfalarından 1,5 milyon lira, hali itilâfta olan İzmir Rıhtım Şirketi istikrazının bu sene borçlar 
tablosuna alınmamasından ve nihayet yukarda z'kredilen istanbul Elektrik ve Tramvay, An
kara, Adana Elektrik ve Havagazı Şirketlerine ait tahvillerin satmalma bedeli olan 20 milyon 
küsur liralık bir azalma vâki olmuştur. 

Yukarda genel olarak tahlil ve mukayesesi?' yaptığımız borçlarımızın 30 . IX . 1946- 20 
«£ . 1947 tarihlerindeki durumlarını müfredat itibarîyle ihtiva eden cetvelleri aşağıya dercedi-
yoruz. 
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Dahilî Konsolide 

İstikrazların nev'i 

% 5 faizli ikramiyeli 1933 
» » » :» 

% 7 faizli Sivas - Erzurum 
(7 nci trtip) 

% 7 faizli 1941 Demiryolu istikrazı 
(3 ncü tertip) 
% 5 faizli ve ikramiyeli Demiryolu 
istikrazı (2 nei tertip) 
% 6 faizli Demiryolu istikrazı 
(1 nci tertip) 
% 5 faizli ikramiyeli M. Müdafaa 
(1 nci tertip) 
% 7 faizli M. Müdafaa (4 ncü ter
tip) 
% 6 faizli Kalkınma (2 nci tertip) 
Mahsubu umumi tahvilleri 
% 1 faizli evrakı nakdiye itfa bo
noları 
1947 Hazine tahvilleri (Mevduat 
bonoları yerine kaim olan) 

Yekûn 

30 . IX . 1940 
da vaziyet 

6 104 406 
6 207 603 

22 765 707 

27 199 138 

19 686 150 

— 

10 435 806 

117 851 101 

343 475 

121 754 527 

332 347 913 

Borçlarımız 
20 . X . 1947 

ae vaziyet 

5 382 
5 860 

21 527 

26 271 

000 
540 

520 

320 

19 066 000 

9 867 

9 994 

114 490 
89 336 

289 

116 646 

228 094 

646 828 

400 

800 

840 
900 
474 

428 

800 

022 

9 

89 

228 

327 

Artı 

867 

336 

094 

299 

§ 

400 

900 

800 

100 

Eksiliş 

722 406 
347 063 

1 238 187 

927 818 

620 150 

441 006 

3 360 261 

54 001 

5 108 099 

12 818 991 

l 
Nev 'i 

Dahilî Dalgalı Borçlar 
30 . IX . 1946 20 . X . 1947 

da vaziyet de vaziyet Artış Eksiliş 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 
6) 
V 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 

14) 
15) 

Mütaahhitler ve Ocak bonoları 
4060 sayılı Kanun bonoları 
D. D. Y. bonoları 
inhisar bonoları 

9 oy vadeli bonolar 
Plasman bonoları 
Tasarruf bonoları 
Altın mukabili avans 
Koordinasyon kredisi 
Su işleri kredisi 
Buğday ve silo kredisi 
Cezaevleri inşa kredisi 
1933 Türk borcu tahvilleri 
erken ödeme karşılığı bonoları 
Zirai Donatım Kurumu 
Devlet Kâğıt ve Basım 

21 973 115 
180 889 945 

23 000 000 

24 289 429 
63 300 000 
74 025 812 

235 000 000 
60 45i 764 
57 000 000 
2 997 874 
1 100 000 

2 905 0rfS 
12 600 000 
3 308 162 

32 

33 
28 

60 
57 

2 
1 

1 
12 

9 

392 077 

900 000 
618 350 

653 765 
000 000 
237 854 
000 000 

936 672 
600 000 
000 000 

10 418 

199 

5 691 

962 

001 

838 

180 889 045 
23 000 ono 

24 289 429 
29 400 000 
45 407 4.6? 

235 000 000 

760 020 
100 000 

968 336 
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Haricî 'Konsolide Borçlar 

istikrazın nev'i 

Amerika Hükümetine borç 
S. S. C. I. Kredisi 
Alman teslihat kredisi 
% 3 faizli 1938 teslihat kredisi 
(İngiltere) 
% 4 faizli 1940 teslihat kredisi (İn
giltere, Fransa) 
15 milyonluk altın istikrazı 
Klering dö Blokaj istikrazı (İngil
tere) 
Klering dö Blokaj istikrazı (Fran
sa) 
1938 Garanti anlaşması (İngiltere) 
10 milyon dolarlık Amerikan kredisi 

30. I X . 1946 
da vaziyet 

. 10 364 
15 309 953 
45 478 429 

52 845 309 

291 787 060 
124 855 745 

16 647 431 

4 591 061 
7 271 158 

558 796 510 

20 . X . 1947 
de vaziyet 

5 176 
13 655 286 
45 478 429 

65 165 753 

283 -925 717 
117 228 889 

15 630 518 

4 309 076 
11 897 952 
14 127 997 

571 424 794 

Artıg 

12 320 445 

4 626 794 
14 127 997 

31 075 236 

Eksiliş 

5 188 
1 654 667 

7 861 343 
7 626 856 

1 016 913 

281 985 

18 446 952 

Borç ana paralar hakkında umumi olarak verdiğimiz izahatı tamamlamış olmak için bir nokta
ya işaret etmek yerinde olacaktır. Yukarda 20 . X . 1947 tarihindeki İç Konsolide borçlarımız 
yekûnunun 646 828 122 lira olduğu kaydedilmişti. Müfredat tablolarının tetkikinden anlaşılaca
ğı üzere bu yekûn için de 158 küsur milyon liralık evrakı nakdiye karşılığı olarak Merkez Ban
kasına verilen %. 1 faizli bonolardan, henüz ödenmemiş olan 116 646 428 lira da mevcuttur. Ha
kikatte Merkez Bankası kanununa tevfikan şimdiye kadar bu bonolara mahsuben muhtelif büt
çelerden bankaya yapılan tediyelerin yekûnu 71 609 872 liraya baliğ olmuştur. Merkez Bankası 
kanununun 8 nci madedsine 1934 yılında eklenen bir fıkra ile Hazine ve diğer bütçeler tarafın
dan bonolara mahsuben yatırılacak paraların derhal mahsup edilebileceği gibi Maliye Bakanlığının 
talebi üzerine mahsubu cihetine gidilmiyerek bu paralarla muayyen evsaftaki tahvillerin satm-
alınabileceği düyunların faizlerinin de borcun itfasında kullanılacağı kaydı konmuştur. Bu hükme 
uyularak, şimdiye kadar yatırılan paralardan bir kısmı doğrudan doğruya borca mahsup edil
miş, bir kısmı ile tahvil satınalınmış, bir kısmıda bir nevi ihtiyat akçesi olarak nakden tutul
muştur. Bugüne akdar fiilen yapılan ödemenin - ki, 42 102 135 liradır - ancak 7 044 670 lirası 
c/c 1 lerin doğrudan doğruya mahsubundan, 35 057 491 lirası, banknot karşılığı portfönünün ne
masından ve Hazineye ait Merkez Bankası hisse senetlerinin temettüünden elde edilmiştir Halen 
71 609 872 liralık mezkûr hesabın durumu şudur: 

Mahsup edilen miktar 7 044 67C 
Tahvile bağlanmış olan miktar 27 e?6 834 
Nakit 36 92S 362 

Yekûn 71 609 872 

Maliye Bakanlığı, 158 küsur milyon liralık banknot karşılığı olarak Merkez Bankasına tev
di ettiği bonolar için % 1 faiz vermesine mukabil, banknot karşılığı portföyündeki tahvilâttan 
<*c 7 veya % 6 almak suretiyle aradaki farkın bonoların itfasına tahsis edilmesini, Hazine ba
kımından kazançlı bir muamele addetmekte ve şimdiye" kadar bu suretle 35 057 491 lira itfa 
edilmiş olmasını da, bu noktainazarını teyiden ileri sürmektedir, 
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Diğer taraftan Merkez Bankası kanununun 8 nci maddesinin tadilindeki asıl maksadın, Dev

let istikrazlarına karşı bankanın elinde bir ihtiyat akçesi bulundurmak olduğu anlaşılmaktadır. 
Bidayette Devlet istikrazlarına karşı halk ve hattâ bankalarca gösterilen çekingen tavırdan do
layı, Devlet istikrazlarını, zahiren de olsa, muvaffak kılmak için baş vurulan bu tedbirin, ha
len vaziyet değişmiş olduğuna göre, ameli neticesi cidden münakaşaya değer. 

Yukardanberi verilen izahattan çıkan ikinci bir netice de, konsolide borçlar yekûnunun, Mer
kez Bankasının elinde nakit ve tahvil olarak mevcut olan ceman 65 565 196 lira fazla gözük
mekte olmasıdır. 

2. — iç konsolide borçlarımızın, Merkez Bankası, Bankalar, Kurumlar ve eşhas arasındaki da
ğılışı : 

Cumhuriyet devrinde ve Ergani Demiryolu istikrazı ile başlıyan uzun vadeli iç borçlanmaları
mızın, Merkez Bankası, Bankalar, Kurum ve şahıslar arasında dağılış nispetlerinin, bu mev
zuda şimdiye kadar esaslı bir yayın yapılmamış olduğu için, türlü mütalâalara yol açtığı ve aç
makta devam ettiği malûmdur. Esaslı bir bilgiye istinat etmemekle beraber, bu mevzularla uzak
tan, , yakından meşgul olanların hemen ekserisindeki peşin hükmün, bu istikrazların geniş mik
yasta ve biraz da zoraki a larak Merkez Bankası ve bankalar tarafından kapatıldığı merkezinde 
olduğu ifade olunabilir. Devlet borçlanmalarının muvaffakiyeti, borcun «demokratize» edilme
siyle ölçen telâkkinin, bir bakıma, isabeti münakaşa edilemiyecek kadar açıktır. Bu itibarla hem 
mevcut tereddütleri izale etmek ve hem de son ondört sene zarfında, daha evveLhemen tamamen 
yabancısı olduğumuz âmme kredisinin seyri hakkında bir fikir vermek bakımından, borçlarımı
zın emisyon tarihlerindeki dağılışını gösteren bir tabloyu aşağıya dereediyoruz. 

Adı-

Sivas 
Erzurum 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
S. E. 
1941 D. Y. 
1941 D. Y. 
Millî M. 
1941 D. Y. 
M. M. 
1941 D. Y. 
M. M. 
1941 D. Y. 
M. M. 
1941 D. Y. 
Kalkınma 
Kalkınma 

[•] 5 ' 
1 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
I 
II 
I 

III 
II 
IV 
III 
' V 
IV 
VI 
I 
II 

Toplamı 
Tl. 

2 000 000 
4 500 000-
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
5 500 000 
5 000 000 
10 000 000 
40 000 000 
15 000 000 
25 000 000 
10 000 000 
35 000 000 
10 000 000 
35 000 000 
10 000 000 
50 000 000 
40 000 000 

İhraç 
tarihi 

J10.1.1935 
£15. İ..1935 
^20.11.1935 
l 5.12.1935 
5.12.1936 
5.12.1937 
5.12.19.38 
5.12.1939 
5.12.1940 
15.11.1941 
15. 3 .1942 
30. 9 .1942 
15. 7.1943 
31. 3 .1944 
31.1.1945 
31.1.1945 
30.11.1945 
30.11.1945 
23.12.1946 
23.12.1946 
2.6.1947 

701 831 T. S. bonolariyle tebdi] 
2 M. İhraç, farkı 

Eşhas ve kurumlar 
Tl. 

383 000 

1 745 220 
1 933 000 
856 920 

2 448 389 
1 983 660 
4 899 060 
3 869 500 
8 054 620 
12 189 329 
7 212 520 
14 716 700 
10 000 000 
34 992-300 
7 820 200 

32 282 800 
6 748 100 

22 950 000 
31 053 000 

l -i > : 

% 

19.15 

38.78 
42.95 
19.04 
54.40 
44.08 
89.07 
77.04 
80. 
37.74 
48.08 
58.86 
100 
100 
78.20 
92.23 
67.48 
45.90 
77 

Bankalar > 
Tl. * 

— 

— 
2 000 000 

— 
873 260 
225 580 
650 000 

1 945 380 
19 475 000 
6 941 640 
4 926 300 

7 700 
86 OOOJ 

304 200 
983 100 

14 331 000 
,-5 911 000 

Banknot K. Cüzdanı 
Jc 

44.44 

19.40 
4.10 
13 
20 
60.30 
46.28 
19.71 

. <0.86 
0.87 
9.83 

1 

2 
2 
1 
2 
1 

5 

2 
2 

Tl. 

617 000 

754 780 
567 000 
643 800 
051 220 
643 080 
375 360 
480 500 

633 840 
845 840 
357 000 

093 800 
413 000 

2 268 800 
28.66 12 
14 

619 000 
3 036 000 

% 

80.85 

61.21 
57.04 
36.51 
45.59 
36.51 
6.82 
9.06 

1.96 
5.04 

21.43 

20.94 
6.90 

22.69 
25.44 
8 
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Yukardaki tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere, bidayette» ihraç miktarları pek az olması

na rağmen, Devlet borçlanmalarına eşhas ve kurumlar tarafından gösterilen alâka, hemen hemen 
i zikre değmiyecek kadar az! olduğu ve bu istikrazlar geniş, mikyasta Merkez Bankası ve <diğer 

bankalar tarafından kapatıldığı halde amanla bu vaziyet çok değişmiş bulunmaktadır. Halkın 
ve kurumların Devlet istikrazlarına karşı gösterdiği alâkanın derecesi, ihraç tarihine ve borcun 
nevine göre zikzaklar arzetmekle beraber, umumi seyir, yükselme istikametindedir.. Bu seyir, 1945 
de 2 tertipte ihraç edilen Demiryolları istikrazının tamamı eşhas ve kurumlar tarafından kapa
tılmak suretiyle âzami haddine çıkmış bulunmaktadır. 

Devlet istikrazlarına karşı halk tarafından gösterilen rağbette, muhtelif faktörlerin rol oynadı
ğı malûmdur. Bu rağbetin pek fazla olması, doğuracağı bir takım iktisadi neticeler bakımından 
hattâ tenkitte edilebilir. Biz yukardaki izahatı vermekle mevzuun ekonomik cepheden münakaşa
sını yapmaktan ziyade başlangıçta memleketimizin hemen hemen meçhulü olan âmme kredisinin, 
zamanla ne derecede inkişaf ettiğini göstermiş oluyoruz. 

Verilen izahatı tamamlamış olmak için} şimdiye kadar ihraç edilmiş bulunan uzun vadeli iç 
istikrazların, son zamanlardaki dağılış nispetinin umumi olarak gösteren bir tabloyu da aşağıya 
dercediyoruz. 

Nerelerde olduğu Miktarı Nispeti 

Merkez Bankası banknot karşılığı cüzdanı 27 422 000 % 9 
Bankalar 71 955 000 % 23 
Eşhas ve kurumlarda 202 694 000 % 68 

Yekûn 302 071 000 %100 

3. — Hazinece uzun vadeli iç istikrazlarda geçen senedenberi tatbikine başlanan faiz poli
tikasının tesirleri: 

Bilindiğ üzere hazine, geçen senenin sonunda ve bu sene içinde yaptığı uzun vadeli istikraz
larda faiz nispetini % 7 den % 6 ya indirmiş bulunmaktadır. Faiz nispetindeki indirmenin, bil
hassa eşhas ve kurumlar tarafından gösterilen rağbet bakımından istikraza ne gibi tesirler yap
tığını katiyetle ifade etmek hemen hemen imkânsızdır. Bu mevzuda, daha evvelde bilmünasebe 
işaret edildiği üzere, birçok faktörleri hesaba katmak lâzımdır. Bununla beraber, diğer faktör
leri bir tarafa bırakarak, istikrzın, eşhas ve kurumlar, bankalar ve Merkez Bankası arasındaki 
dağılış nispetini esas olarak aldığımız takdirde ilk anda bu indirmenin menfi tesir yaptığı neti
cesinde varılabilir. Bilfarz 30 . XI . 1945 de ihraç edilen % 7 faizli 35 milyon liralık Millî Müda
faa istikrazından eşhas ve kurumlara isabet eden nispet % 92, 23 olduğu halde, 23 . XII . 1946 da 
yani bir sene sonra ihraç edilen % 6 faizli 10 milyon liralık Demiryolu istikrazında bu nispet 
% 67, 48 ve yine aynı tarihte ihraç edilen 50 milyon liralık Kalkınma istikrazında •% 45, 90 na 
düşmüştür. Bu azalışın, diğer birçok faktörlerle birlikte (bilhassa bu tarihlerde ihracat ve itha
lât hareketlerinin fevkalâde canlanmış olması) bu istikrazların o tarihe kadar ihraç edilen istik
razlara nazaran, miktar itibariyle fazla olmalarından (60 000 000) ileri gelmiş olması mümkün
dür. Bununla beraber 1947 de yapılan ihraçtaki nispetin % 77 ye çıkması, ilk tesirin yavaş yavaş 
zail olduğuna bir işaret sayılabilir. 

Piyasada iki nevi faizli borçların mevcudiyeti, nazari olarak, yüksek faizli tahvillerin baş yap
malarını intaç eder. Halen ehemmiyetli olmamakla beraber, fiiliyatta bu baş yapma temayülü 
mevcuttur. Bu vaziyet geçen sene raporumuzda etraflı bir şekilde temas etmiş olduğumuz 
(Tebdili düyun - Conversion) meselesini hatıra getirmektedir. % 6 faizli istikrazların başlangıçtaki 
mütereddit vaziyetlere rağmen, bilâhara müsait bir seyir takip etmesi, ilk nazarda böyle bir ame
liyenin muvaffakiyeti için kâfi görülebilirse' de, bilhassa memleketimiz bakımından mühim olan 
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piskolojik âmilin de hesaba katılması yerinde olur. Diğer taraftan kanunları mucibince şimdiye 
kadar ve önümüzdeki yıl içinde erken ö'leme ihtiyarına sahip olduğumuz istikrazlar bakiyesi, 
ancak 30 - 35 milyon lira civarında bulunduğuna göre, tebdili düyun ameliyesi muvaffakiyetle ya-
pılabilldiği takdirde, bu ameliyeden bugün için istifade edeceğimiz miktar pek cüzi olacaktır. 
Bu kadar cüzi olan bir tasarruf için oldukça riskli ve memleketimizin henüz yabancısı olduğu 
bir ameliyeyi tavsiye etmeyi şimdilik doğru bulmuyoruz. 

4. -— Borçlar mürettebatının bütçe masraf yekûnları ile mukayesesi: 

Devlet borçlarının bütçelere tahmil ettiği rakamları göstermek ve muhtelif seneler arasında 
mukayeseler yapmağa imkân vermek bakımından, kesinhesap neticelerine göre 1939 - 1945 sene
leri bütçe masraf yekûnları ile borçlar mürettebatını aşağıya dercediyoruz 1946 ve içkide bu
lunduğumuz senelere ait rakamlar, bu senelere ait kesinhesap neticeleri henüz malûm olmadığın
dan bütçe tahmin rakamları esas olmak üzere ve bilâhara yapılan değişiklikler (ek ödenek, mü
nakaleler) nazarı itibare alınarak tesbit edilmiştir.Kesinhesap neticelerine göre bu rakamların da 
değişeceği tabiîdir. Diğer taraftan bu yıl, geçen seneden farklı olarak, mahiyetleri aynı olmamakla 
beraber, bir Devlet borcu olan ve bu bakımdan borçlar bütçesinde yer alan kişi aylıkları da cet
vele ithal edilmiştir. 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 

. 1943 
1944 
1945 (*) 
1946 
1947 

Masraf .toplamı 

398 692 270 
545 573 841 
581 876 356 
913 751 349 

1 031 386 792 
1 077 456 281 
600 676 043 

1 071 913 439 
1 238 915 451 

Zat maşları 

18 764 396 
19 583 789 
23 349 808 
24 024 190 
28 649 042 
34 143 066 
20 363 031 
43 392 000 
54 080 749 

(*) Yedi aylık 

. 5. — 1947 yılı Devlet Borçları Bütçesinden, yıl içinde diğer bütçelere yapılan münakaleler: 

Yukarda 1947 ve 1948 yılları ödeneklerinin genel olarak mukayesesi sırasında temas edil
miş olduğu üzere, 1947 yılı içinde ek ödenek karşılığı olarak diğer bütçelere münakaleler ya
pılmıştır. Ceman 31 milyon liraya baliğ olan bu münakalelerden 29 milyon lirası, olağanüstü 
ödenek karşılıklarından doğan borçların fcaiz ve itfa karşılığım teşkil etmek üzere 1947 yılı 
bütçesinin 507 nci faslına konan 50 milyon liradan, 1 milyon lirası; 4649 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan su işleri bonoları için yapılacak ödemeler karşılığını ihtiva eden 508 nci fasıldan, 1 mil-
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yon lirası da 4604 sayılı Kanun gereğince Zirai Donatım Kurumunun sermayesine mahsuben 
yapılacak ödemeler karşılığını ihtiva eden 509 ncu fasıldan yapılmıştır. 

1947 yılı Devlet borçları bütçesinin 507 nci faslına konan 50 milyon lira ödenek, kısa va
deli Hazine borçlanmalarının (Plasman bonoları, tasarruf bonoları, 9 ay vadeli bonolar, mev
duat bonoları, altın avansı gibi) faiz ve masraflarını ihtiva ettiği gibi, ayni zamanda bunun 
24 küsur milyon lirası da, muhtelif dalgalı borçların itfa karşılığını teşkil ediyordu. Hakikatte 
1947 yılı içinde su işleri bonolarının biriken faizle 'i ödenemediği gibi, bu ödenekten dalgalı borçla
rın itfasına da hemen hemen para tahsis edilememmiş ve yukarda da işaret edildiği üzere bu fasıl
dan tenzil edilen 29 milyon lira, ek ödenek karşılığı olarak başka bütçelere nakledilmiştir. 

Diğer taraftan 1946 yılında da bu fasla dalgalı borçlar faiz ve itfa karşılığı olarak 
bidayette 134 milyon lira konduğu halde, bu para da itfaya tahsis olunarak ve senesi için de 
bu fasıldan diğer bütçelere münakaleler yapılmıştır. 

Verilen izahattan anlaşılacağı üzere, Maliye Bakanlığı, olağanüstü ödenek karşılıklarından 
doğan borçların itfası için bidayette bütçeye konan ödenekleri, hepimizin malûmu olan za
ruretlerin tazyiki altında itfaya tahsis edemrmiş ve bu ödenekler fiiliyatta bilhassa Millî Sa
vunmanın kâfi gelmiyen ödeneklerine bir karşılık teşkil etmiştir. Bu bakımdan bu yıl 507 nci 
fasla konan 20 milyon liranın da mahalline sarfedilemeyip, yıl içinde vâki olacak ek ödenek 
taleplerine karşılık teşkil etmesi mümkündür. Kanaatimizce, dalgalı borçların biran evvel it
fası katî bir zaruret ise, bu ödenek maksadına sarf edilmeli, değilse, ödeneği kifayet etmiyeceği 
şimdiden belli olan bütçelere nakledilmelidir. 

Yukarda arzedilen mütalâalar muayyen borçlara taallûk eden ve- miktarları daha az olan 508 
ve 509 ncu fasıllardaki ödenekler için de vardır. 

Emisyon durumu 

Her sene Devlet borçları için hazırlanan raporlarda Merkez Bankasının emisyon durumuna te
mas edilmesi bir âdet hükmüne girmiştir. Haddizatında emisyon mevzuu, bir memleketin takip 
ettiği para, kredi ve fiyat politikasiyle alâkalı geniş bir meseledir ve bu sebeple başlı başına bir 
tetkik mevzuu olarak ele alınmaya değer bir mahiyet taşımaktadır. 

Devlet borçlarında bu mevzua temas, daha ziyade, harb yıllarında bütçe finansmanı için bu 
mekanizmadan istifade edilmesinden, iktisadî mahiyet arzeden bazı mülhak bütçelerin bugün de, 
bu finansman şeklinden istifade etmekte olmalarından ve nihayet, Hazinenin bazı kısa vadeli 
borçlanmaları ile alâkalı olmasından ileri gelmektedir. Bu itibarla bizim üzerinde duracağımız 
nokta; emisyon mevzuunu bir kül olarak ve bütün cepheleriyle mütalâadan ziyade, içinde bulun
duğumuz yıl içinde doğrudan doğruya Hazine ihtiyaçları için emisyona müncer olan borçlan
malara gidilip gidilmediği hususuna inhisar etmek lâzımdır. 

Bu hususun tetkikma geçmeden evvel, geçen sene raporumuzdaki münteha tarihi olan 23 . XI . 
ı946 ile 29 . X I . 1947 tarihleri arasında umumi olarak emisyon hacminin takip ettiği seyri- aşa
ğıya dercediyoruz : 
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Tarih 

(Mebde hariç olmak üzere 
ay sonları itibariyle) 

23 . XI . 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

1946 
1946 

» 
1947 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Miktar 
(1 000 liradan aşağı olan 
miktarlar alınmamıştır.) 

915 157 000 
918 587 000 
930 676 000 
933 217 000 
967 150 000 
976 764 000 
986 156 000 
961 991 000 
941 231 000 
929 170 000 
941 61.9 000 
942 095 000 
948 511 000 
914 041 000 

Yukardaki tablonun tetkikmdan görüleceği zere emisyon hacmi, mebde olarak aldığımız 
23 . XI . 1946 dan itibaren ve ay sonları itibariyle, Nisan 1947 ye kadar daimi bir yükseliş arzet-
miş ve bu tarihten sonra inmeye başlıyarak Kasım 1947 sonunda 914 041 000 liraya düşmüştür. 
Emisyon hacmi, 12 . IV . 1947 tarihinde 998 417 977 liraya baliğ olmak suretiyle, en yüksek had
dine vâsıl olmuştur. 

1947 yılı zarfında, münhasıran doğrudan doğruya hazine ihtiyaçları için yeniden emisyona 
müncer olacak herhangi bir borçlanmaya gidilmediğini ve bilâkis ötedenberi devamedegelen bu 
mahiyetteki borçlardan bir kısmının tamamen ve bazılarının kısmen ödenmiş olduğunu memnuni
yetle müşahede ettiğimizi belirtmek isteriz. Hazinenin emisyon hacmini daraltıcı mahiyetteki 
bu ödemelerine rağmen, 23 . XI . 1946 ve 29 . XI 1947 tarihlerindeki emisyon miktarlarının he
men aynı oluşu ve bu iki tarih arasında ve meselâ 12 . IV . 1947 de bu miktarın 998 417 977 li
raya kadar çıkmış bulunmasında, diğer faktörlerle beraber, kanunlarına istinaden muayyen li
mitler dâhilinde olmak üzere bir kısım iktisadi devlet teşekkülleriyle, mülhak bütçeli dairelerin 
hazine kefaletiyle 1947 yılı içinde bonoya baş vurmalarının da mühim tesiri olmuştur. Bu hususta 
bir fikir vermek için Millî Korunma kredisi bakiyesi hariç olmak üzere (bu kredinin emisyona 
müessir kısmı 1947 de hemen hemen aynı kalmıştır.) Kanunlarına tevfikan hazine kefaletiyle Mer
kez Bankasına kırdırdıkları bonolar yekûnlarının, geçen sene raporuna esas olarak aldığımız 
Kasım 1946 dan itibaren ve ay sonları itibariyle takip ettiği seyri dercediyoruz. 
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Aylar Miktar 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

1946 
» 

1947 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

333 435 979 
336 568 707 
336 568 707 
332 668 707 
357 691 712 
360 636 034 
355 334 101 
343 071 049 
359 316 238 
378 826 508 
410 531 629 
399 175 006 
432 378 621 

Yukardaki cetvelin tetkikmdan anlaşılacağı üzere Kasım 1946 - Kasım 1947 tarihleri arasında 
yalnız mevzubahs teşekkül ve dairelerin finansmanı, emisyon hacmine 98 942 642 liralık bir tesir 
yapmıştır. Bu izahat yukarda işaret ettiğimiz üzere, Hazinenin doğrudan doğruya kendi ihtiyaç
ları için emisyona müneer olan borçlanma yoluna gitmemesine ve hattâ devam edegelen bu mahi
yetteki borçlanmalara mahsuben 1947 yılında esaslı ödemeler yapmış olmasına rağmen mebde ve 
münteha olarak alman iki tarih arasında (Emisyona müncer olacak diğer faktörler hariç) emis
yon hacminin, neden arttığını ve nihayet bu iki tarih arasındaki miktarların neden aşağı yukarı 
müsavi olduğunu göstermektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve bazı mülhak bütçeli dairelerin iktisadi mahiyetteki işletme
lerinin, emisyon makanizmasiyle finansmanı, bu raporun haddini aşan başlıbaşma bir mevzudur. 
Bu itibarla bu mevzuun burada münakaşasına girmekte amelî bir fayda görmüyoruz. 

I I I 
Bölüm ve maddeler itibariyle 1948 yılı ödeneklerinin tahlili 

Gerek gerekçede ve gerek bu raporun, ödeneklerin umumi tahlil ve mukayesesine tahsis edilen 
kısmında, 1948 yılı ödenklerinde 1947 yılma nazaran vâki artış ve eksilişlerin sebepleri hakkında 
kâfi izahaf verilmiş bulunmaktdaır. Esasen bu ödeneklerin hemen ekserisi, ya muayyen itfa tab
lolarına tevfikan hesaplanmış mürettebat ve masrafları (iç ve Dış Konsolide borçlarda olduğu gi
bi) veya, muayyen kanunların icabı olarak muayyen nispetlerde konan karşılıkları (Merkez ve 
Ziraat Bankalarına yapılacak ödemelerde olduğu gibi) ihtiva etmektedirler. Yapılan tetkikat ne
ticesinde yukarda mevzuubahis borçlar için konan ödeneklerin hesaplara uygun olduğu görüldüğün
den bunlar hakkında ayrıca izahat verilmesine lüzum hissedilmemiştir. 

Dalgalı borçlara ait ödenekler meyanında olup olağanüstü ödenek karşılıklarından doğan borçla
rın itfa bedellerine karşılık olmak üzere 507 nci fasla konan 20 000 000 lira hakkında raporumu
zun (1947 yılı Devlet borçları bütçesinden yıl içinde diğer bütçelere yapılan münakaleler) kısmında 
etraflı izahat verilmiş bulunmaktadır. 

508, 509 ve 510 neu bölümlerdeki ödeneklere gelince; 508 nci bölüme mütaallik 4649 ve 509 
ncu bölüme mütaallik 4604 numaralı kanunlarda yıllık ödenek miktarı tesbit edilmiş olmayıp, sa-
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dece bu borçların «her sene Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla itfa edileceği» tasrih 
edilmiştir. 510 neu bölümle alâkalı 4911 sayılı Kanunda ise «her yıl bir milyondan aşağı olma
mak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konacak tahsisatla ödeneceği» kaydı mevcuttur. Maliye Ba
kanlığı da bu kanunlara istinaden, bu üç borç için birer itfa plânı hazırlamış bulunmakta ve her 
yıl ödeneklerini de bu plâna göre bütçeye koymaktadır. Ancak mevzuubahis itfa plânları Maliye Ba
kanlığının sadece iç servisini alâkadar eden bir mahiyet taşımaktadır. Nitekim, bu itfa plânla
rına uyularak 1947 bütçesine konan ödenekler fiiliyatta tamamen mahalline sarfedilmemiş ve ra
porumuzun münakaleler kısmında işaret edildiği üzere, 1947 yılı i^nde 508 ve 509 neu fasıllar
dan diğer bütçelere münakaleler yapılmıştır. 

Verilen izahattan anlaşılacağı üzere, 508, 509 ve 510 neu bölümlere konacak ödenekler husu
sunda (510 neu fasıl için asgari bir milyon mahfuz kalmak şartiyle) yüksek komisyon tam takdir 
hakkını haiz bulunmaktadır. 

Son bir nokta olarak, 511 nci bölümün birinci maddesiyle 512 nci bölümün birinci maddesindeki 
ödeneklerin genel bütçe masraf yekûnunun yüksek komisyonca bağlanacak katî miktarına göre değiş
tirilmesi icabedeceğine işaret edelim. 

Kişi aylıkları 

A) Umumi mukayese ve tahliller: 

1.— Kişi aylıkları için 1948 bütçe tasarısı ile teklif olunan ödenekler yekûnu, 57 284 23? lira
dır. Bu yıl bütçesiyle teklif edilen ödenekler yekûnunda 1947 yılı bütçesine nazaran 6 9S*J1 723 
liralık bir artış vardır. Bu artışın, 4 133 753 lirası, 5107 sayılı Kanunla harb malûlü erlere, subay
lara ve şehit yetimlerine yapılan zamlardan 1 193 970 lirası, 4992 sayılı kanunla kişi aylığı alan
larla vatani hizmet tertibinden aylık alanlara yapılan zamlara karşılık olmak üzere 1947 bütçesi
ne konan ödeneklerin kâfi gelmiyeceğmin anlaşılmasından ileri gelmektedir. Mütebaki 900 000 lira 
da, daha evvelki senelere ait kesinhesap neticelerine göre, kişi aylıklarında görülen ortalama artış 
(hakkı sakıt olanlarla, yıl içinde yeniden maaş bağlananlar arasında fark) karşılığı olarak kon
muştur. 

2. — Kısım 1947 vaziyetine göre zat maaşı alan mütekait, dul ve yetimlerin adedi ile aylık ve 
yıllık maaş tutarları, askerî ve mülki ayrı ayrı gösterilmek üzere aşağıya dercedilmiştir. 

Zat maaşı alan emekli, dul ve yetimler Kasım 1947 vaziyeti 

A s k e r î M ü l k i 
Aylık tutarı Yıllık tutarı Aylık tutarı Yıllık tutarı 

Aded Lira Lira Aded Lira Lira 

Emekliler 19 361 1 706 251 20 475 012 Emekliler 8 947 834 971 10 019 652 
Dul ve yetim- Dul ve yetim 
ler 20 614 876 930 10 523 160 ler 17 866 614 219 7 370 628 

Toplam 39 975 2 583 181 30 998 172 Toplam 26 813 1 449 190 17 390 280 
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Aded 

Askerî 39 975 
Mülkî 26 813 

Toülanı 66 788 

1 c m a 
Aylık tutarı 

Lira 

2 583 181 
1 449 190 

4 032 371 

Genel toplam 

1 
Yıllık tutarı 

Lira 

30 998 172 
17 390 280 

48 388 452 
700 000 

4 133 753 

53 222 205 

Toptan ödemeler karşılığı 
5107 sayılı Kanunla yapılan zamlar 

B) Bölüm ve maddeler: 

Umumi mukayese ve tahliller kısmında da arzedildîği üzere, 519, 520, 521 nci bölümler ve 522 
nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerindeki artış ve eksilişler 4992 ve 5107 sayılı Kanunla vatani hiz
met tertibinden maaş alanlara; emekli, dul ve yetimlere; harp malûlü subay, er ve şehit yetimle
rine yapılan zamlardan ve yine bu kanunların icabı olarak bölüm ve maddelerdeki değişiklikler
den ileri gelmiştir. 

Filhakika; 1947 ve 1948 ödenekleri genel olarak mukayese edildiği zaman, 1948 yılındaki artış 
miktarının 6 227 723 lira olduğu görüldüğü halde, 520 nci bölümdeki emekli, dul ve yetim aylık 
ve Ödeneklerinin 1948 bütçesinde 24 401 222 lira fazlasiyle 53 301 222 liraya çıkışı nazarı dikkati 
celbedebilir. Bunun sebebi (A) bendinde temas edilen ödenek kifayetsizliği ve yıllık vasati artış 
miktarı hariç, 1947 senesinde 4992 sayılı Kanunun şevkine intizaren, kanunla yapılacak zamlara 
karşılık olmak üzere, 521 nci fasla 10 000 000 lira konmasından ve ayni kanunla kaldırılıp aylıklar
la mezcedilen ayni yardımdan 8 200 000 lirasının bu yıl 520 nci bölüme nekledilmesindendir. 

522 nci bölümün birinci maddesindeki çocuk zammı karşılığının, 1947 de 250 000 liraya mu
kabil, 1948 de 2 250 000 liraya çıkarılması, evvelce 4 ncü çocuktan itibaren çocuk başına veril
mekte olan 2,5 liranın, 4992 sayılı Kanun gereğince 1 nci çocuktan itibaren verilmeye başlanma
sından ve ayrıca miktarının çocuk başına 5 liraya iblâğından tevellüt etmektedir. Nitekim 522 nci 
bölümün ikinci maddesindeki ayni yardım ödeneklerinden kalan 2 000 000 lira bu maddeye nakle
dilmiş bulunmaktadır. 

Kişi aylıkları için muhtelif bölüm ve maddelere 1948 yılında konulan ödeneklerin, hesaplara 
ve bu hesaplarda nazarı itibara alınması zaruri olan teknik icaplara uygun olduğu görülmüştür. 

Arzederiz. 

12 . XII . 1947 

Ankara Milletvekili Urfa Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Cevdet Gölet Esat Tekeli İsmail Rüştü Aksal 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

Borçlar 

I - iç borçlar 

A - İstikrazlar 
2094 sayılı Kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komüsyon si
gorta ve başka her türlü gider
leri 
2463, 2614 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan isitkrazm faiz 
ve itfa karşılıklariyle komüs
yon, sigorta ve başka her tür
lü giderleri 
3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan tahvillerin faiz ve it
fa bedelleriyle komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 
4057, 4625 sayılı kanunlar ge
reğince yapılan istikrazın faiz 
ve itfa karşılıklariyle komüs
yon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri 
4275 sayılı Kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gi
derleri 
4938 ve sayılı kanunlar 
gereğince yapılan istikrazın 

ve itfa karşılıklariyle ko-
ve başka her 

faiz 
müsyon, sigorta 
türlü giderleri 
5072 sayılı Kanun gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa 
karşılıklariyle komüsyon, si
gorta ve başka her türlü gider
leri 

1 135 000 1 135 000 1 135 000 

2 850 000 2 850 000 2 850 000 

785 000 785 000 785 000 

5 633 300 5 633 300 5 633 300 

12 800 000 12 800 000 12 800 000 

4 350 000 12 635 000 12 635 000 

0 20 822 000 20 822 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
* yılı 
ödeneği 

Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

B - Dalgalı Borçlar 
537 Genel Mahsup Kanunu gere

ğince verilecek tahvillerin 
1932 - 1948 yılları faiz ve itfa 
karşılıklariyle nakden verile
cek tahvil kesirleri, komüsyon 
ve sigorta ve başka her türlü 
giderleri 

538 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 

539 Olağanüstü ödenek karşılıkla
rından doğan borçların itfa be
delleri 

540 4649 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan su işleri bonoları için 
yapılacak ödemeler karşılığı 

541 4604 sayılı Kanunun 1 nci geçi
ci maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 

542 4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 

80 000 

50 000 

80 000 

25 000 

80 000 

25 000 

50 000 000 20 000 000 20 000 000 

3 000 000 9 800 000 9 800 000 

3 019 000 1 160 000 1 160 000 

1 100 000 1 530 000 1 530 000 

C - Çeşitli borçlar 
543 Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasına yapılan ödemeler 
1 Kâğıt para amortismanı 10 061 410 
2 Kâğıt para karşılığı verilmiş 

olan bonoların faizi 1 217 345 

12 238 152 

1 150 000 

12 241 161 

1 150 000 

Bölüm toplamı 11 278 755 13 388 152 13 391 161 



— 170/6 — Devlet Borçları 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

544 T. C. Ziraat Bankasına yapı
lan ödemeler 

1 3202 sayılı Kanun gereğince 
verilecek sermaye 

2 3491 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesi geerğince yapı
lan ödemeler 

Bölüm toplamı 

545 Hükme bağlı borçlar 
546 Cezaevleri inşaat kredisi fa

izleri 

İç borçlar toplamı 

I I - Dış borçlar 

547 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 
nci maddesi gereğince çıkarı
lan bonoların itfa karşılıkla-
riyle faizleri 

548 3022 sayılı Kanun gereğince 
Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine verilecek taksit 

549 2434 sayılı Kanun gereğince 
temin olunan kredi taksiti 

550 3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

1 10 milyon sterlink kredinin 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

2 25 milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

3 15 milyon »sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 030 704 6 119 076 6 120 580 

1 000 000 2 425 000 2 425 000 

6 030 704 8 544 076 8 545 580 

500 000 500 000 500 000 

94 680 90 000 90 000 
102 706 439 111 777 528 111 782 041 

1 113 587 1 162 004 1 162 004 

5 184 5 178 5 178 

1 652 500 1 653 105 1 653 105 

1 457 936 1 620 652 1 620 652 

26 834 413 25 050 000 25 050 000 

11 315 742 11 -315 742 11 315 742 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

4 

5 

1 

2 milyon sterlinlik istikrazın 
faiz ve itfa karşılıklariyle baş
ka giderleri 
264 750 000 franklık istikra
zın faiz ve itfa karşılıklariyle 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

1 508 772 

416 091 

41 532 954 

1 508 766 

415 942 

39 911 102 

1 508 766 

415 942 

39 911 102 

551 944 ve 2980 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan bonolar ve 
bu mahiyetteki borçlar 0 113 487 113 487 

Dış borçlar toplamı 44 304 225 42 844 876 42 844 876 

ILI - Kişi aylıkları 

552 Vatanî hizmet karşılığı bağte 
nan aylık ödenekleri 

553 Emekli, dul ve yetim aylık ve 
ödenekleri 

0 Özel kanunlar gereğince yapı
lacak zamlar 

554 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak çocuk 
zammı 

0 Çocuk zammı 
0 Aynı yardım 

56 499 

28 900 000 

10 000 000 

250 000 

10 200 000 

83 ÛÖÖ 

53 301 222 

0 

2 250 0U0 

0 

83 000 

53 301 222 

0 

2 250 000 

0 

Bölüm toplamı 10 450 000 2 250 000 

555 551 sayılı Kanun gereğince 
harb malûllerine verilecek ara
zi karşılığı 50 0ÛU 50 000 50 000 

556 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek • 
emekli ikramiyesi 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Kişi aylıkları toplamı 51 056 499 57 284 222 57 284 222 
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M. 

_ 5 

Ödeneğin çeşidi 

Devlet Borçlan 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 102 706 439 111 777 528 111 782 041 
İkinci kısım toplamı 44 304 225 42 844 876 42 844 87(3 
Üçüncü kısım toplamı 51 056 499 57 284 222 57 284 222 

GENEL TOPLAM 198 067 163 211 906 626 211 911 139 



19 - Millî Eğitim Bakanlığı 



Rapor [*] 
23 .XI . 1947 

Millî Eğitim Bakanlığının 1948 yılı bütçe tasarısı incelenmiş ve varılan sonuçlar aşağıda arzedil-
miştir. 

/. — Bütçe tasarısının genel durumu 

Yükseu Komisyonun tasdikına arzedilen 1948 yılı bütçe tasarısı Bayındırlık Bakanlığı bütçesin
deki 3 405 000 liralık inşaat, esaslı onarım ödeneği hariç olmak üzere 107 356 248 liradır. 1947 büt
çesi 100 716 321 lira olduğuna göre 6 639 927 liralık fazlalık vardır. Bu fazlalığa 1947 yılı öde
neklerinin bazı bölümlerinden yapılan indirmelerden hâsıl olan miktar da eklenmek suretiyle 
ilâve edilen miktar 13 692 967 liradır. Bundan : 

1 500 000 lirası aylıklara, 
7 000 000 » Köy Eğitmenleri ücretlerine] 
1 200 000 » İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelernin giderleriyle Ankara Üniver

sitesi Tıp Fakültesi tesisatına, ve 1948 olimpiyatlarına katılmak için Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçelerine yardım olmak üzere ceman 

9 700,000 lira ayrılmış ve geri kalan 3 992 967 liranın büyük bir kısmı, izahatı bütçenin bölüm 
ve maddeleri incelenirken şifahen arzedilecek olan hizmetliler ücretleriyle 4644 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek ek görev tazminatı, Meslekî ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin ders ve ekzersiz 
ve şeflik ücretleri, çocuk zammı, posta, telgraf ücretleriyle Ankara'daki Birinci Ortaokul ve Ba
kanlık binalarının karşılığı olarak ayrılmış ve küçük bir kısmı da bütçenin mübrem ihtiyacı olan 
bölümlerine dağıtılmıştır. 

1948 bütçesinde yabancı memleketler yolluğu, memleket içi ve dışı Bilim ve öğrenim kurumla
rına yardım maddesi ile Milletlerarası kurumlara yardım payı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Hastanesi giderlerine yardım, Ankara Tıp Fakültesi tesisatına yardım, 1948 Olimpiyatlarına 
katılma giderleri için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yardım bölümleri ihdas edilmiş ve 
Balıkesir Öğretmen Okulu maddesi ile köy enstitüleri ve Eğitmen kursları döner sermayesi bö
lümü kaldırılmıştır. 

107 356 248 liralık ödenekten diğer bütçelere aktarılacak olan 1 200 000 lira çıktıktan sonra 
bakiye kalan 106 155 848 liranın servisler ve hizmetler bakımının bakanlıkça tahsis edildiği 
yerleri gösteren dağılış cetveli ilişik olarak sunulmuştur. 

1948 yılı Bütçe Kanununun 8 nci maddesi: 

Madde 8. — 1948 ders yılı içinde pansiyonlu lise ve orta okullarda Devletçe yatılı okutturu
lacak öğrencilerin sayısı 1650 yi geçmez. Bu suretle yeniden alınacak yatılı öğrenciler: 

a) Üçte biri orta okulu veya lisesi bulunmıyan yerler halkının çocukları arasından, 

b) Üçte biri orta okul veya lisesi olmıyan yerlerde Devlet bütçesine giren dairelerde görevli 
memurların çocukları arasından, 

[*] Raporda adı geçen cetvel dosyasındadır. 
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c) Üçte biri başka yerlerden başvuracak çocuklar arasından, 

8 . VI . 1926 tarihli ve 915 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak müsabaka imtihanında 
en çok başarı gösterenler alınmak suretiyle seçilir, şeklinde değiştirilmiştir. 

1948 yılı bütçesine bağlı çeşitli cetvellerden (L) den boşaltma yapılmamıştır. Diğer bazı cetvel
lerde yapılan değişiklikler cetvellerin incelenmesi sırasında arzedilecektir. 

II . — Servislerin çalışmaları 

I. îlk öğretim: 

Bakanlıkça 1948 ödeneği olarak ilk öğretim için ayrılan para 15 877 536 lirası maaş ve 
çeşitli ücretler ve 22 114 978 lirası da genel giderler olmak üzere 37 792 514 liradır. 

1. — Köy enstitüleri : • 

a) Hâlen mevcut olan köy enstitülerinin yerleriyle kuruluş tarihlerini ve bugünkü öğrenci mev
cutlarını gösteren bir cetveli areztmeyi faydalı bulduk. 

Köy enstitülerinin bulunduğu yer 

1 — Kepirtepe 
2 —• Arifiye 
3 — Kızılçullu 
4 — Savaştepe 
5 — Gönen 
6 —• Aksu 
7 — Çifteler 
8 —• Düziçi 
9 —• Akpmar 

10 — Beşikdüzü 
11 — Cılavuz 
12 — Akçadağ 
13 — Hasanoğlan 
14 — Göl 
15 — Ivriz 
16 — Pamukpmar 
17 — Pazarören 
18 — Pulur 
19 — Dicle 
20 — Ortaklar 

Köy Enstitüsü 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Lüleburgaz 
Kocaeli 
İzmir - Buca 
Balıkesir 
İsparta 
Antalya 
Mahmudiye 
Bahçe - Seyhan 
Samsun - Lâdik 
Trabzon 
Kars 
Malatya 
Ankara 
Kastamonu 
Konya 
Sivas 
Kayseri 
Erzurum 
Diyarbakır 
Aydın 

Kuruluş 
tarihi 

1938 
1940 
1937 
1940 
1940 
1940 
1937 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1941 
1940 
1941 
1942 
1940 
1942 
1944 
1944 

Toplam 

Bugünkü 
öğrenci 

mevcudu 

666 
888 

1 045 
950 
780 
783 
968 
988 
897 
839 
801 
694 
978 

1 179 
650 
523 
950 
530 
354 
407 

15 780 

b) 1947 yılında köy enstitülerinden ve kurslardan : 
öğretmen 2 000 
Eğitmen 562 
Sağlık Me. 254 

2 822 
mezun olmuştur. 
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c) 1948 yılında ise köy enstitülerinden : 

Öğretmen 3 9-75 
f? i * Eğitmen 577 

Sağlık Me. 267 
sağlık memuru olmak üzere ceman 4 719 mezun verilecektir. 

1947 - 1948 öğretim yılı için enstitülere yeniden 2 OOO öğrenci alınmıştır. 

Köy enstitülerinin kurulduğu tarihten bugüne kaciar: 

öğretmen 7 284 
--"'•^"" Eğitmen 9 318 

' \ "- Sağlık Met 775 

17 377 
diploma alarak görevlendirilmişlerdir. 

2. — îlk öğretim : 

a) 1946 - 1947 ders yılı başında şehir, kasaba ve köylerimizde 15 290 ilkokul bulunduğu; 

b) Genel- olarak daha 26 305 ilkokula ihtiyacımız olduğu; 

c) İlkokullarda, öğrenci sayısının 1946 da (1 359 034), 1947 de (1 454 581) olduğu; 

d) Kanunen ilk okula gitmek zorunda olan çocuk saysının da 1941 sayımına göre (3 749 909) 
bulunduğu; 

e) öğretmen durumdu : 

1946 - 1947 ders yılı istatistiklerine göre bütün ilkokullarda fiilen çalışan öğretmen ve eğitmen 
sayısının (29 353) olddğu ve köy enstitülerinden mezun ( 2 006) öğretmenin bu ders yılı başında 
yeniden göreve başladığı ve gelecek ihtiyacın da (40 939) dan ibaret bulunduğu; 

f) İlköğretim için 1947 yılında Devlet bütçesinden : (35 665 135), özel idarelerden de 
(33 498 11Ö) lira sarf edildiği tesbit olunmuştur. 

4988 sayılı Kanunun uygulanması dolayiöiyle özel İdarelerin maaş açıklarını karşılamak üzere 
Devlet bütçesinden bu yıl içinde özel idarelere 27 450 677 lira yardım yapılmış ise de bu yardımda 
açık tamamiyle kapatılamadığı, özel idarelerin kendi bütçelerinden temin ettikleri miktardan gayri ha
len daha 11 367 634 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. 

1947 yılı özel idare bütçelerindeki öğretmen: aylıkları tutarı 22 110 944 liradır. 4988 sayılı 
Kanun gereğince aynı kadro dâhilinde aylıkların, tutarı 41 438 400 liraya baliğ,olmuştu ve aradaki 
fark 14 327 456 lira bulunmaktadır. 

g) 1H7 yılında, köylerde 1948 yeni okulun faaliyete geçildiği, 1948 yılında 10 yıllık plâna 
göre şehir ve kasabalarda 60 ve köylerde ise 3000 kadar ilkokulun yeniden yaptırılarak veya tadil 
edilerek faaliyete geşfcrii»e«ği öğrenilmiştir, 



h) 1947 yılında Devlet bütçesinden ayrılan dört miiyan liralık yardımla, yftpdan inşaat aşa
ğıda arzedilmiştir. 
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1946 yılında veya daha eski yıllarda inşasına 
başlanıp 1947 yılında ikmal edilen 

1947 yılında yeniden yapılan 

Toplam 1381 345 353 1J01 183 61 458 

i) 3803 ve 4274 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Köy okulları Sosyal Yarcfom Sandığı 1947 
yılı başından Ekim ayı sonuna kadar köy öğretmen ve eğitimlerine kaza, ölüm, doğum, evlenme, 
tedavi, yangın gibi sebeplerle 4065 öğretmen ve eğitmene 211 552 lira yftîdım- yapjHişiır. 

j) 4357 sayılı Kanunla faaliyete geçen ilkokul öğretmenleri Yardım sandığı: ise 1947 yıliada 
ölen 70 üyeye 23 200, çocuğu doğan 1357 üyeye 97 000, evlenen 437 üyeye 46 220, hastalanan 
493 üyeye tedavi yardımı olmak üzere 26 785,15 ki ceman 2357 üyeye 193 305,15 lira yardımda 
bulunmuştur. Bundan başka çocuklarına tahsil yaptıran 124 üyeye de 29 536 lira borç para 
vermiştir. 

K) 4357 sayılı Kanunla kurulan ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığına ait gayrimenkullerin 
de sayı ve değerleri aşağıda arzedilmiştir. 

Sayı Değeri 

Apartman 5 385 572.89 
Hazır ev 30 101 131;$T 
Yeni yapı 6Ş 1 274 603/21 
Arsa 411 370.16 metre kare 270 616,18 değerinde 

Gayrimenkullerin tutarı 2 ö$2: 013.3& lirady? 

G-eçen yıl raporumuzda belirtildiği gibi bu hayırlı tesisin arta meslek ve yüksek öğretim men
suplarına da teşmilini sağhyacak müeyyideler üzerinde durulmasının yerinde olacağı mülâhazasını 
arzederiz. 

II. - Orta öğretim: 

Bakanlıkça 1948 yılı ödeneği. olanak orta öğretim işleri için ayrılan 21 827 274jMşalık öd^nejin. 
18 774 968 lirası maaş ve çeşitli ücretlere ve 3 052 306 lirası da genel giderlere tahsis edilmiştir. 

1. — Memleketimizde 52 lise 177 ortaokul ve 6 öğretmen okulu mevcuttur. Bu okullarda: 
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a) 1947 - 1948 öğretim yılı başında öğrenci sayısı; 

Erkek Kız Toplam 

Liselerde 
Orta okullarda 
öğretmen okulları 

16221 
40475 

273 

3912 
16300 

403 

20133 
56775 

676 

56969 20615 

b) 1946 - 1947 ders yılında diploma alan öğrenciler sayısı: 

Erkek Kız Toplam 

77584 tür. 

Ortaokullarda: 
Lise bitirme: 
Olgunluk: 

7755 
4435 
4446 

2947 
924 
879 

10702 
5359 
5325 tir. 

c) 1947 - 1948 öğretim yılı başında orta birinci sınıfa giren öğrenci sayısı ise 18374 tür. 

2. — Orta Öğretim öğretmen durumu: 

a) Maaşlı öğretmen sayısı: 

Liselerde 
Orta okullarda 
öğretmen okullarında 

1840 
2195 
206 

4241 
b) Yardımcı öğretmen sayısı: 

230 Maaşlı öğretmen vasfını haiz olmıyan, * ^ : 
254 Maaşlı öğretmen vasfını haiz olan Yüksek okul mezunu. 

Bu yıl orta öğretimde yardımcı Öğretmenlerin sayısı azalmıştı. Geçen yıl 712 yardımcı öğret
men varken bu yıl 484 yardımcı öğretmen bulunmaktadır. Ve bunların 254 ü esasen yüksek okul 
mezunu veyahut öğretmen olmak vasfını haizdir. Yardımcı öğretmen sayısının azalması öğret
men yetiştiren kaynaklardan yeni öğretmenler gelmiş olmasındandır. Salâhiyetsiz yardımcı öğret
menleri tasfiye etmek ve orta öğretim kadrolarını doldurmak için halen liselerde 6 ve orta okullar
da 273 öğretmene lüzum var. Bu ihtiyaç geçen yıl liselerde 101, orta okullarda 504 idi. Salâhiyet
siz yardımcıların tasfiyesi, önümüzdeki yılda Eğitim Enstitülerinden çıkacak öğretmenlerle ken
di hesabına yüksek tahsil yapmış olanlara sağlanacaktır. Ancak bu gibi tâyinleri yapabilmek 
için orta öğretim maaş kadrosunda yer yoktur. 

1948 bütçesinin maaş bölümüne ilâve yapılmasına rağmen (L) cetvelinden 
ması, kendi hesabına okuyanların tâyinlerine imkân vermemektedir. 

boşaltma yapılma-
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3. — Binaları halk tarafından yaptırılmış olan aşağıdaki orta okullar 1947 - 1948 öğretim yılı ba

şında faaliyete geçirilmiştir. 

1. — Çerkeş 
2. — Tosya 
3. — Akseki 
4. — Akçaabat 
5. — Siverek 
6. — Alanya 
7. — Ereğli (Konya) 

4. — 1948 yılında Eğitim Enstitülerinden mezun olacak öğretmenler önümüzdeki yıl 40 - 50 ka
dar orta okulun faaliyete geçebileceği tahmin olunmaktadır. Memleketin muhtaç olduğu 320 orta o-
kulun 3500 kadar öğretmene ihtiyacı vardır.. Bu ihtiyaç yeni Eğitim Enstitüleri mezunları ile kar
şılanacaktır 

5. — 1947 ödeneğinden 1 361 071 lira sarfiyle aşağıdaki inşaat ve onarmalar yapıldığı anlaşılmış
tır. 

İzmir Karşıyaka Lisesi- 1946 yılında başlanılan pavyon ikmal ettirilmiştir. 
Yozgad Lisesi : 1946 yılında başlanılan pavyon ikmal edilmiştir. 
İzmir » : > •» » » » » 
Diyarbakır Lisesi : Yeni lise binasının üçüncü kısmı yaptırılmıştır. 
Kars Lisesi : Lâboratuvar binası yaptırılmıştır. 
Manisa Lisesi: > > » 
Galatasaray Lisesi : Giriş kapısı inşaatı ikmal ettirilmiştir. 
Adana Erkek Lisesi : Binanın esaslı onarımı yaptırılmıştır. 
Van Ortaokulu : 1946 yılında başlıyan yeni binanın inşaatına devam edilmiştir. 
Urfa Ortaokulu : Binaya bir kat ilâvesi işi bitirilmiştir. 
Hakkâri » Yeni binası ikmal ettirilmiştir. 
Bursa 1 nci Ortaokulu : Okul binasının esaslı onarımı yapılmıştır. 
Adana 1 nci » : Yıkılan helaların yerine yenileri yaptırılmıştır. 
Görele 1 nci » : Yeni binanın inşasına devam edilmiştir. 
Ordu » : Yeni binasının eksikleri tamamlattırılmıştır. 
Valdebağ Prevantoryum - Sanatoryum: Binanın 3 ncü kısmının inşaatına başlanmıştır. 

III - Yüksek öğretim : 

Bakanlıkça 1948 ödeneği olarak Yüksek öğretim için ayrılan 4 525 296 liradan 1 308 488 lirası 
naaş ve çeşitli ücretlere ve 3 216 808 lirası da ge nel giderlere tahsis olunmuştur. Bu yıl genel gi
derleri -geçen yıla nispetle 1 449 858 lira fazladır. Bu fazlalığın öğretmen kaynağı olması ve bilhassa 
Eğitim Enstitülerine menşe teşkil etmesi itibariyle öğretmen Okullarının Yüksek öğretim Genel 
Müdürlüğüne bağlanmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bunlar Edirne, Bursa, Adana ve Konya 
Kız ve Sivas, Erzurum Erkek öğretmen Okullarıdır. 

1.—Üniversite dışında kalan Yüksek öğretim müesseseleriyle son iki yıl içindeki öğrenci mevcut
ları ve mezunları aşağıda gösterilmişr: 



1946- 1947 

455 
600 
375 
120 

1947 -1948 

501 
600 
289 
190 

A) Ö ğ r e t i mevcutları: 

a) Siyasal Bilgiler Okulu 
b) Gazi Eğitim Enstitüsü 
c) Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
d) İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

B) Bu okullarda 1946 - 1947 öğretim yılında mezun olanlarla 1947 - 1948 öğretim yılında me
zun olacaklar: 

a) Siyasal Bilgiler Okulu 
b) Gazi Eğitim Enstitüsü 
c) ^Balıkesir Necati -Eğitim Enstitüsü 

d) İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

2. — Resmî ve özel ölai»ak yabancı memleketlerde 'bulunan öğrenci sayısı 

Memleket Resmî özel Toplam Bu sene giden 

1946 -1947 

80 
368 

1947 -1948 

104 
124 
209 

73 

İngiltere 
Amerika 
İsviçre 
Fransa 
Kanada 
Macaristan 
Avusturya 
İsveç 
İtalya 
Belçika 
Lübnan 

Toplam 

67 
198 
180 

2 

1 
2 

450 

21 
189 
157 

30 
1 

4 

1 
1 

403 

88 
487 
338 

32 
1 
1 
2 
4 

1 

954 

7 
71 
24 
19 

1 
2 
4 
4 
1 

133 = = 1940 tır. 

3. — 1946 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü halinde teşkilâtlandırılan Erkek öğretmen Oku
lu,'Kız öğretmen Okulu ile birleştirilecek Çapa'daki bina içinde daha geniş bir kadro ile çalışır hale 
getİTİlniiş ve Uyrıca 'îzmrr Kız Öğretmen Okulu da Eğitim Enstitüsü haline konulmuştur. 

1946-1947 1947-1948 ' 
Bunların öğrenci mevcutları: — 
İstanbul Eğitim Enstitüsü 
İzmir » > 
Bunlardan 1947 - 1948 öğretim yılında mezun 

olacakların sayısı: 
İstanbul Eğitim Enstitüsü 
İzmir » » 

175 
— 

- , t | 

454 
106 

142 
66 

4. — 1947 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Yıldız'daki binada iki seminer açıl
mıştır. Üç yıl süreli olan bu seminerlere ortaokulların bilhassa müzik ve resim derslerinde de büyük 
istidat gösteren öğrencileri alınmaktadır. Lise seviyesinde bir tahsilden ve Eğitim Enstitülerinde 
daha iki yıl okuduktan sonra orta öğretim okullarına bu derslerin öğretmeni olarak verileceklerdir. 
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Bu seminerlerin birinci sınıfları açılmıştır. Hâlen müzikte 20 ve resim - îş bölümünde 48 öğrenci 
mevcuttur. 

5. — Diğer hazırlıklar: 

a) Eğitim Enstitüleri-ve öğretmen Okulları kuruluş kadrolariyle Üniversiteler Kanununun ka
bulünden sonra hâsıl olan durum dolayısiyle tâdili zaruri bulunan Türk Devrim Tarihi Enstitüsü hak
kında iki kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

b) Siyasal Bilgiler Okulu ve bu okulda vazife gören öğretim üyelerinin hukuki durumları hak
kında hazırlanan kanun tasarısı. Talim ve terbiye Dairesince incelenmektedir. 

e) Yüksek öğretmen Oukulunun bugünkü şekliyle liselerimiz için kifayetli öğretim elemanı ye-
tiştirmemekte olduğu görülmektedir. Bir Üniversite pansiyonu mahiyetini almış olan bu okulun ted
ricen tasfiyesiyle Üniversitelerin ilgili Fakültelerinden lisans almış ve müsabaka ile seçilmiş kabiliyetli 
gençlere iki yıl süre ile burs verilmesi ve kendilerinin bir ilim doktorasına veya ağregasyon imti
hanına hazırlanacakları bu devre içinde ayrıca pedagojik formasyonlarını sağlıyacak özel bir ça
lışma programı takip etmeleri hususu kararlaştırmıştır. Bunun gerektirdiği kanuni tedbirler de bu 
yıl içinde alınacaktır. 

Bu suretle Ankara ve İstanbul'da açılması düşünülen özel pedagoji kurslarına serbest olarak 
yetişen ve öğretmen olmak istiyen Üniversite mezunlarının devamlarına da müsaade olunacaktır. 

1948 yılı bütçe tasarısında ihdas edilmiş olan numarasız bölümde Milletlerarası Kurumlara ka
tılma payı olarak 400 lira teklif edilmiştir. Halbuki 4895 sayılı Kanun uyarınca üyesi bulunduğu
muz Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna 1948 katılma payı olması lâzımken bu 
ödeneğin miktarı 260 000 lira olmak gerekmektedir. 

Aldığımız izahata göre bu ödeneğin Maliyece Başbakanlık Bütçesinde yer alacağı ileri sürülmüş 
ise de ne Başbakanlık ve ne de Maliye Bakanlığı Bütçelerinde yer almadığı görülmüştür. Bu duru
mun önemini Yüksek Komisyona arzederiz. 

Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin yıl başında ödeneklerini geç almakta oldukları anlaşıl
dığından sebebi incelenmiş ve bunun kanuni bir takım müşküllerden ileri geldiği görülmüş ve bu 
sebeple Ocak aylıklarına münhasır olmak üzere ve bütçe kanuniyle verilecek özel bir yetkiyle öğ
renci ödeneklerinin önce avans olarak ödenmesi ve mahsup işlemlerinin sonradan tamamlanması 
için Hükümete yetki verilmesi zaruri olduğu anlaşılmış ve bu hususta bir karar alınmasının Yüksek 
Komisyona teklifi uygun görülmüştür. 

IV - Meslekî teknik öğretim : 

Meslekî ve teknik öğretim için Bakanlığımız 1948 bütçe tasarısındaki ödenekten 28 521 483 lira 
ayrılmıştır: Bunun 14 420 505 lirası maaş ve çeşitli ücret ödenekleri ve 14 100 978 lirası dal genel 
giderler karşiliğıdır. 

4304 sayılı Kanunla muhassas ve 10 senede verilecek olan 81 milyon liradan 1948 yılma kadar 
68 milyon lirası alınmış ve harcanmıştır. Geri kalan 13 milyon liradan 8 000 000 lirası da 1948 
bütçesi ve Bakanlıkça ayrılan yukardaki esas ödenek içindedir. Geri kalan 5 000 000 lirası da ilerki 
yıllar alınacaktır. 

8 000 000 lira ile 1948 yılında : 

1. — 2 S43 832 lirası ile taahhüde bağlanmış işler karşılanacak, 
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2 . - 2 000 000 lirası ile de aşağıdaki işler yapılacaktır : 

îşin yeri ve nevi 

Antalya 
Rize 
Burdur 
Tire 
Akhisar 
Manisa 
Antalya 
Tekirdağ 
Antalya 
Malatya 
Urfa 

Erkek Sanat Enstitüsü 

Orta 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» Okulu 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
:» Enstitüsü 

ikmali inşaatı. 
» » 

Demirhanesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tesviye, atölyesi noksanları 
Elâzıığ Erkek Sanat Okulu idare binası ikmali 
Denizli Erkek Sanat Enstitüsü ikmali 
Ankara Kız Meslek Öğretmen Okulu 

» Hava tüneli ikmali 
;» Teknik Üniversitesi kalorifer tesisatı 

Van Erkek Sanat Enstitüsü • . , - , , „ , - • • • 
Kırşehir » » » 
Ordu » » » 
Nevşehir » :» » 
Giresun » » » 
Bursa » » » 

3. — Geri kalan 3 156 168 lira döner sermayelere ve makine, avadanlık ve çeşitli malzeme satın 
alınmasına tahsis olunacaktır. 

Halen faaliyette bulunan okullarımızın hakiki makine ve avadanlık ihtiyacının 19 803 000 lira 
olduğu öğrenilmiştir. 

5. — 1947 ödeneğinden aynı kanunla alman 9 116 000 liranın sarfı ciheti aşağıda gösteril
miştir. 

inşaat ve Makine ve Tesisat Mütedavil Mütahassıs ve Müteharrik 
tamirat avadnalık sermaye alman kadro mas. ve harcırah 

7 903 346 449 096 612 688 7 500 87 780 105 590 
9 166 000 

Bu sarfiyattan bilhassa inşaat ve tamirata tâbi tutulan müesseseler şunlardır: Bunların bir kıs
mı tamamlanmış bir kısmı da tamamlanmak üzeredir, veyahut temelleri yeni atılmıştır. 

a) Ankara Teknik Üniversitesi; 
b) istanbul Taşkışla; 
c) Ankara Kız Meslek Öğretmen Okulu (yeni inşaat); 
d) Ankara Erkek Öğretmen Okulu 
e) Tekirdağ, Antakya, izmit, Burdur, Urfa, istanbul, Tophane, Uşak, Antalya Erkek Sanat 

Enstitüleri (yeni); 
f) Ankara, Maraş ve Rize Erkek Orta Sanat Okulları (yeni); 
g) Kastamonu Kız Enstitüsü (yeni); ' ' ' ' •"* 



- Î 6 İ -
h) Aydın Orta Ticaret Okulu (yeni); 
i) Ankara Teknik Üniversite Hava tüneli (yeni). 

6. — Erkek Teknik öğretim işleri: 

A) 1947 - 1948 öğretim yılında Erkek Teknik Öğretim Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden açı
lan okullar ve bunlara devam eden öğrenci sayıları; 

a) Erkek sanat enstitüleri ve erkek orta sanat okulları içinde 76 tane pratik sanat okulu açıl
mıştır. Bu okullar belgeli duruma düşen veya genel bilgi derslerine hevesi olmıyan öğrencileri bir 
sanat sahibi yapmak düşüncesiyle açılmıştır. 

Erkek Sanat Enstitüleri içinde açıl 

Adana 
Afyon 
Ankara I. 
Ankara II. 
Antakya 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa I. 

Bursa 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
İsparta 

Erkek Orta Sanat Okulları içinde 

Adapazarı 
Akhisar 
Akşehir 
Amasya 
Ayvalık 
Bandırma 
Bergama 
Bolu 
Ceyhan 

b) Ankara Y 

Çanakkale 
Çankırı 
Edirne 

an Pratik Sanat okulları şunlardır: 

açılan 

Ereğli (Karadeniz) 
Erzincan 
Gelibolu 
Giresun 
Gümüşane 
İskenderun 

apı Enstitüsü içinde bir Y 

İstanbul 
İzmir - Mitatpaşa 
İzmit 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 

Pratik Sanat Okulları 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kilis 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
Mersin 
Merzifon 
Muğla 

apı Kalfa Okulu açılm: 

Ödemiş 
Samsun 
Sivas 
Tekirdeğ 
Tire 
Tophane 
Trabzon 
Uşak 
Urfa 
Zongtıldak 

da şunlardır: 

Mustafakemalpaşa 
Nevşehir 
Ordu 
Bize 
Siirt 
Tokad 
Turgutlu 
Van 
Yozgad 

ıştır. Bu okulun 1947 1948 
öğretim yılı başı öğrenci sayısı: 

43 tür. (Geçici rakam). 

c) Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da birer gazici köy demirciliği ve marangozluğu kursu açıl
mıştır. 

d) 1947 - 1948 Öğretim yılında Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Rize Yapı Ens
titüleri içinde Erkek Sanat Enstitülerinde ve Erkek Orta Sanat Okullarında açılan Pratik Sanat 
Okullarına benzer 6 tane Pratik Yapı Okulu açılmıştır. 



B) Öğretim yıllarına göre okul ve öğrenci sayıları : 

1945-

Okul 
sayısı 

1 
1 

27 
6 

28 

4 

67 

1946 

öğrenci 
sayısı 

534 
233 

14 109 
1 200 

4 295 

380 

21 351 

1946 -: 

Okul 
sayısı 

1 
1 

30 
6 
1 

46 

10 

95 

1947 (*) 

Öğrenci 
sayısı 

622 
303 

20 918 
1 514 

30 
8 334 

1 361 

33 082 

1947-1948 (#) 

Okul 
sayısı 

1 
1 
1 

40 
6 
1 

36 
76 
10 

172 

öğrenci 
sayısı 

715 
347 
49 

23 567 
1 436 

30 
6 049 

747 

32 936 

C) Gezici Köy Demirciliği ve Marangozluğu kursu : 

1943 -1944 1944 -1945 1945 - 1946 1946 - 1947 1947 - 1948 

Kurs sayısı 22 20 39 52 56 
öğrenci sayısı 229 308 601 588 ? 

D) 1948 - 1949 öğretim yılında muhtelif illerde 10 tane daha Gezici Köy Demirciliği ve Maran
gozluğu Kursu açılacağı ve böylece kurs sayısı 66ya çıkarılacağı öğrenilmiştir. 

E) 4304 sayılı Kanun gereğince 1943 yılmdanberi alman ödenekle açılmış bulunan okullara ilâ
veten bugünkü bütçe durumu karşısında yeniden okul açmak mümkün görülmemektedir. Çünkü 
4304 sayılı Kanun harb yılları öncesine göre tasarılanmış bir plânı gerçekleştirmek için yapılmış 
harb yılları içinde fiyatların yükselmesi üzerinde, bu kanunla alınan ödeneğin kıymeti azaldığından 
muvakkat binalarda açılmış bulunan okullar için dahi yeni binalar yapmak imkânları maalesef 
kalmamıştır. 

7. — Kız Teknik öğretim: 

a) 1947 - 1948 öğretim yılı başında İzmir Göztepe Akşam Kız Sanat Okulu ile Kırşehir Akşam 
Kız Sanat Okulu Enstitüsü haline getirilmiştir. Aynı öğretim yılı başında Yozgad'da aynı zamanda 
Akşam Kız Sanat Okulunu da ihtiva etmek üzere bir Kız Enstitüsü açılmıştır. 

b) 1947 - 1948 öğretim yılı başında, mevcut köy kadınları gezici kurslarma yeniden 38 kurs 
ilâve edilmiş böylece bu kursların sayısı (253) ü bulmuştur. Yeni açılan bu 38 kursun nerelerde açıl
dığı aşağıda gösterilmiştir. 

(*) Geçici rakam 



iller Kurs sayısı: 

Afyon karahisar 3 
Ankara 2 
Bilecik 1 
Bolu 1 
Çanakkale 2 
Çankırı 2 
Çorum 2 
Denizli 4 
Bmırum 1 
Eskişehir 2 
Gazianteb 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 
Malatya 1 
Tekirdağ 1 
Doğu illerindeki köy kadınları gezici kursları: 
Ağn 1 
Bingöl 1 
Bitlis 1 
Diyarbakır 1 
Elâzığ 1 
Hakkâri 1 
Mardin 1 
Muş 1 
Siird 1 
Erzurum 1 
Kars 1 
Çoruh 1 

Toplam 38 

c) Kız Teknik öğretim Müesseselerinin ve Koy Kadmları Kurslarının okul ve Öğrenci sayıları da 
aşağıda arzedilmiştir: 

T 

ı) Kız Teknik öğretim 

ıı) Köy kadınları: 

1943-1944 

Kurs sayısı 84 
2 716 

1944-1945 

110 
2 202 

1945 -1946 

Okul Öğrenci 
sayısı sayısı 

114 24 431 

1945 -1946 

151 
4 215 

1946 -1947 

Okul Öğrenci 
sayısı sayısı 

121 29 722 

1946 -1947 

215 
5 070 

İv*/-1948 

Okul öğrenci 
sayısı sayısı 

125 32 371 

1947-1948 

255 
î 

8. — Ticaret öğretim: 

a) İçinde bulunduğumuz bütçe yılında Manisa Aksam Ticaret Okulu açılmış bulunacaktır. 
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b) Ticaret Okullarının 1945 - 1948 yıllarındaki Öğrenci mevcudu ile daktilo, isteno, muhasebe ve 

tezgâhtarlık kursları verimi aşağıda gösterilmiştir: 

i) Ticaret Okulları (Orta - Lise - Yüksek) 

1945 -1946 1946 -1947 1947 -1948 

Okul öğrenci Okul öğrenci Okul öğrenci 
sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı sayısı 

Yüksek Ticaret Okulu 
Ticaret Okulu 
Orta Ticaret Okulu 

1943 -1944 

Daktilo, steno, 10 
muhasebe ve tezgâh-
atrlık kursu 

öğrenci sayısı 513 

Toplam 

1944-1945 

15 

473 

2 
11 
22 

35 

1945 

1 839 
1 860 
2 385 

6 084 

-1946 

15 

434 

2 
12 
23 

37 

1946 

; 

2 034 
1 959 
2 615 

6 608 

-1947 

19 

927 

2 2 567 
12 1 945 
23 2 776 

37 7 288 

1947 -1948 

19 

950 

c) 1948 yılında yeni Ticaret Okulu açmak imkanı bulunamıyacağı anlaşılmıştır. 

V - Güzel Sanatlar : • . . - . - . -

Güzel Sanatlar için Bakanlıkça 1948 yılında ayrılan ödenek 2 209 243 liradır. Bunun 1 367 513 
lirası maaş ve çeşitli ücretlere, 841 730 lirası da genel giderlere tahsis edilmiştir. Bu teşekküle 
bağlı müesseselerin 1947 faaliyeti kısaca aşağıda arzcdilmistir. 

1. — Öğrenci ve mezun durumu : 

a) 1946 - 1947 yılı mezun sayısı : 

Devlet Konservatuvarı 
Güzel Sanatlar Akademisi 

b) 1947 - 1948 yılı öğrenci sayası : 
Devlet Konservatuvarı 
Güzel Sanatlar Akademisi 

c) 1947 - 1948 yılında me 
Devlet Konservatuvarı 
Güzel Sanatlar Akademisi 

Akademinin Mimarlık bölümünde, ikisi Tarih Kurumu hesabına olmak üzere 5 ve süsleme bölü
münde de 1 öğrenciye burs verilmektedir. 

2. — 1947 yılı bütçe raporumuzda yapılacağı arzedilen işlerden : 

a) İstanbul Bale Okulu, Konservatuvar Kanunundan faydalanarak açılmıştır. İlkokul öğrenim 
çağına girmiş olan çocuklardan alınan 25 öğrenci ile yatılı olarak işe başlamış olan bu okul beş 
sınıflıdır. 

Yatılı 
Erkek 

14 
— 

TISI : 

66 
— 

olacak 
8 

Kız 

2 
— 

46 
— 

Yatısı: 
Erkek 

1 
53 

11 
450 

öğrenci sayısı : 
13 — 

93 

7. 

Kız 

14 

14 
130 

1 
24 

Toplam 
Erkek Kız 

15 + 2 = 17 
53 + 14 = 67 

77 + 60 = 137 
450 + 130 = 580 

8 + 14 = 22 
93 + 24 = 117 
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b) istanbul Belediye Konservatuvarı Bakanlığa bağlanmamıştır. Bunun sebebinin, Bakanlığın 

yalnız bütçe mülâhazaları dolayısiyle nefesli sazlar yetiştiren bölümünü istemesi ve îstanbul Beledi
yesinin de bütün Konservatuvarı Bakanlığa devretmek kararında olmasından ileri geldiği anlaşıl
mıştır. 

c) Bursa Güzel Sanatlar Akademisi Kanun tasasrısınm Bakanlar Kurulunda olduğu ve bütçe
de, tahsisatının mevcut bulunduğu tesbit edilmiştir. 

d) Devlet Konservatuvarının bu yıldan itibaren yatılı öğrenci almıyacağı öğrenilmiştir. Kon-
servatuvarm önemli temsil kısmı olduğu ve bunlarmyatüı bir hayat şeklinden daha çok aile içinde 
yetiştirmenin maksat için daha uygun olacağı mülâhazası bu kararın başlıca sebeplerindendir. Kal
dı ki, Konservatuvara gelen öğrencilerin çoğu istanbul ailelerine mensup çocuklardır. Bu bakım
dan istanbul Belediyesi Konservatuvarının Bakanlığa alınması tahakkuk ederse orayı takviye ede
rek yatısız hale sokmak ve memleketin diğer yerlerinden gelecek istidatlı çocukları da Bursa, An
kara veya istanbul ailelerinin yanma yerleştirmek suretiyle istenilen amaca uygun eleman yetiştir
mek cihetine gidilecektir. 

e) Nüfusu yüzbini geçen Adana ve izmir gibi merkezlerde açılması düşünülen Plâstik Sanat 
Atelyeleri, kanun çıkar çıkmaz faaliyete geçecektir. 

f) Devlet Konservatuvarına bağlı Folklor, Müzikoloji Enstitüsü ile istanbul Güzel Sanatlar 
Akademisine bağlı olarak da Millî Mimarlık Enstitüsü Kanununun ve bundan başka Devlet Ti
yatro ve Operası 'Kanununun da hazırlanmış ve Yüksek Meclise sunulmak üzere bulunmuş oldu
ğu öğrenilmiştir. 

g) Ayrıca olağanüstü sanat istidadına sahip çocukların yabancı memleketlere gönderilmesi ka
nun tasarısı ile Millî Oyunlar ve Danslar Akademisi kurulması hakkındaki kanun tasarıları da ha
zırlanmış ve Yüksek Meclise sunulmak üzere bulunmuştur. 

Devlet Operası müstesna olarak bu tasarıların karşılıkları bütçede vardır. 

VI - Yaym işleri: 

1948 yılı bütçesinde bu servis için Bakanlıkça 1 095 572 lira tahsis edilmiştir. Bunun 206 244 
lirası maaş ve çeşitli ücretlere ve 889 328 lirası da genel giderlere ayrılmıştır. 

ı) Okul kitapları: 

a) 1947 yılında 1947 - 1948 öğretim yılı ihtiyacı karşılığı olarak 164 çeşit okul kitabı bastırıl
mıştır. Bu kitapların basılışı sayısı tutarı (3 146 000) dir. 

b) 1948 - 1949 ders yılı ihtiyacını karşılamak üzere 1948 yılında da tahminen geçen seneki çeşit 
ve sayıda okul kitabı bastırılacaktır. 

2. — Klâsikler: 

Muhtelif yıllarda bastırılan klâsiklerin sayıları ile bunların bastırıldıkları yıllar aşağıda gösteril
miştir : 

1941 yılında 13 
1942 » 2 7 
1943 » 69 . . . 
1944 » 1 0 4 
1945 » 129 
1946 » 154 
1947 » , içinde bulunduğumuz aya kadar 55 klâsik eser yayımlanmıştır. Bunla

rın yıl sonuna kadar sayısının 80 e yükseltileceği umulmaktadır. 
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3. — 1947 yılında çeşitli konulardan 3 sanat eseri, 4 iyi yaşama serisi, 12 Feryodik yayımlar, 

5 dergiler ve diğer 17 çeşitli eserler yayımlanmış tur. 

4. — 1948 yılında, henüz tercüme edilmemiş olan 1526 klâsikten mütercimlere havale edilen 
245 inin enaz yarısının tercümesinin bitirileceği ve 100 ünün bastırılacağı umulmaktadır. Diğer ya
yınlara da muntazam devam edilecektir. 

VII - Eski eserler ve müzeler: \~ '",.'--̂  *:-"~* -̂ .-"••%'. 

Bu servis için 1948 bütçesinden Bakanlıkça ayrılmış olan 1 244 540 Liralık ödenoîrt?n 725 640 
lirası maaş ve çeşitli ücretler ve 518 900 lirası da genel giderlere tahsis olunmuştur. 

1. — 1947 bütçesinden yapılan işler aşağıda «Przedilmiştir: 

a) Onarımlar: 1947 bütçesinden aşağıdaki anıtların onarımları yapılmaktadır: 

Mahmutpaşa Bedestanmda emaneten yapılacak tamir ve tuğla imarı; 
Ankara Etnografya Müzesi onraımı ve portatif bekçi kulübesi inşaası; 
istanbul'da Rölüve Bürosunda, rölüve levhalarının camlanması mimarî araştırmalar; 
Sivas anıtlarının âcil onarımı; 
Ahlat Türbelerinin onarımı; '• . • ' . . . 
Alanya'da Kızılküle onarımı; " ' '' * 
Erzurum Anıtlarının âcil onarımı; 
Konya Türbelerinin onarımı; 
îstanbul Türbelerinin onarımı; 
Nuri Mehmetpaşa camiî onarımı; 
Kuşadası kale duvarlarının olarımı; 
Bergama'da Çandarlı kalesinin onarımı; 
Ankara Etnografya Müzesi bekçi kulübesinin onarımı; 
Kayseri anıtlarının âcil onarımları; 
Trova'daki bekçi evinin âcil onarımı; 
Atatürk 'ün geçici kabri ile ilgili onarımlar; 
îstanbul anıtlarının onarımı; 
Edirne Onarım Bürosu giderleri; 
Bostancı'daki Çatalçeşme'nin onarımı; 
Hatay Müze binasının onarımı; 
I^yarbakır Müze damının onarımı; 
Hatay Müze binasının âcil onarımı; 
NîgÖe Dışa*ı Hüsamettin Camiinin â£il o n a n m l ; 
Topkapı Sarayı âcil onarımları; 
Edirne'de Alipaşa çarşısı etrafında bulunan dükkânların kamulaştırılması; 
Ankara Türbelerinin onarımı; 
Amasya'da Bimbarhans kapısı onarımı; 
Gevaş'da îçkale üzerindeki tarihî kümbetin â c i l onarımı; 
tzmir Müzesinde bahçe duvarlarının onarımı; 
Akşehir Sahip Ata medresesinin onarımı; 
Manisa'da Dere hamamının korunması için etrafına dikenli tel ; 
Mardin Zinciriye medresesinin kapı ve pencere onarımı; 
Erzurum'da tçkale kümbetinin onarımı. 

Ve 1947 raporumuzda arzolunan onarımlara devam olunmuştur. 
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b) Tesçilİer: 

Bursa, Edirne, izmir ve Sinob anıtlarının tescillerine devam edilmiştir. 

e) Kazı ve arkeolojik araştırmalar: 

Ankara, Çankırı klâsik hamamının arkeolojik temizlik ve resturasyonu, ile Ayasofya, Aya İreni, 
Karatepe kazıları ve izmit Kandıra çevresi Arkeolojik araştırmalar, çalışmaları başlanmış veya 
devam edilmekte bulunmuştur. 

d) Eski kitapların ve eserlerin toplanmasına devam edilmektedir. 

2. — 1948 de yapılacak işler: 

Topkapı Sarayının, istanbul, Konya ve Bursa'daki Türklerin Edirne Alipaşa çarşısı ile Arasta 
ve Sokullu hamamlarının, Sivas'taki Gök medrese, Gıyasiye, Çifteminare gibi eski eserlerin ona
rılmaları ile istanbul'daki eski Bizans anıtlarının onarılmalarına kısmen veya tamamen başla
nacak ve 1947 de başlamış olanlara da devam olunacaktır. 

Geçen yıl raporumuzda arzedildiği gibi bilhassa müzelerin harb sonrası iç ve dış turizm ihti
yaçlarını karşılıyaeak şekilde yeniden teşkilâtlandırılmasının ve 10 Nisan 1322 tarihli Âsari 
Atîka nizamnamesi ihtiyacı karşılıyamadığından bakanlıkça hazırlandığı anlaşılan eski eserler 
kanunu tasarısının biran önce Yüksek Meclise sunulmasının yerinde olacağı mülâhazasını tekrar
larız. Bilhassa bugün sahipsiz görünen ve hangi dairenin malı olduğu kesin olarak belli olmıyan 
birçok kıymetli eski tesis ve anıtların mülkiyet durumunun da biran önce tesbiti de zaruri bir ih
tiyaç olarak görmekteyiz. 

VIII - Kitaplıklar ve Millî kitaplıklar işleri: . , 

1. — Kitaplıklar: . .* ,„* . . . . . . . , 

1948 bütçesinde kitaplıklar için bakanlıkça ayrılan ödenek 480 593 liradır. Bunun 400 473 
lirası maaş ve çeşitli ücretler ve 80 120 lirası da genel giderlere tahsis edilmiştir. 1947 ödeneği 
ile, sayıları 50 olan ve 14 ü istanbul'da, 3 ü Antalya'da, 3 ü Bursa'da, 3 ü İsparta'da 3 ü Niğ
de'de, 2 si Çorum'da, 2 si Hatay'da, 2 si Kayseri'de, 2 si Manisa ve diğerleri de birer olarak 
Ankara, Afyon, Bolu, izmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Rize, Muğla, Seyhan, Sinob, 
Trabzon ve Yozgad'ta bulunan kitaplıklardaki kitapların kayıt, tasnif, teclid, onarma işlerine de
vam olunmuştur. 

Bilhassa biri i l diğeri Bakanlık bütçesinden idare edilen Kastamonu'daki iki kitaplık bir bina
ya toplandığı gibi Konya'daki iki kitaplık ta «Konya Kitaplığı» adı altında ve bir teşkilâta bağ
lı olarak birleştirilmişti.. Bu işlerde 1948 yılında da devam olunacaktır. Muhtelif vilâyetlerde özel 
idare bütçesinden idare olunan 27 ve Vakıf ve şahıs, özel teşekküller tarafından idare olunan 6 ki
taplığın da ilmî yönlerden tam bir tasnif ve murakabeye mazhar olmaları ve bunlardan kendilerini 
idare edemiyecek durumda bulunanlardan aynı yerde olanların, orada Devlet Kitaplıkları varsa 
bir topluluğa tâbi tutulmalarının yerinde olacağı mütalâasını arzederiz. 

2. — Millî Kitaplığa gelince: ^ 

1948 bütçesinden Millî Kitaplık için ayrılan 60 000 liralık ödenek 443 ncü bölümün 3 ncü ya
yın giderleri arasındadır. 

1947 raporumuzda belirtilen ve esasen devlet programı içinde bulunan Millî Kitaplık kurulması 
işine 1947 Nisan ayında başlanmış ve bugüne kadar 70 000 kitap toplanmış bulunmaktadır. Bunla
rın bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığı kendi neşriyatının tam kolleksiyonunu vermek, bir kısmı Mil
lî Kitaplık Yardım Derneği tarafından piyasadan satınalınmak suretiyle sağlanmıştır. Ayrıca 
6000 kitap da kısmen bağış kısmen de Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden sağlanmıştır. 
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Eski ve yeni harfli (Matbaacılığın Türkiye'de kurulduğu tarihten bugüne kadar basılmış bütün) 

eserlerle memlekette mevcut el yazmalarının mükerrer nüshalarını ve istanbul hariç bir araya top-
lıyacak olan Millî Kitaplık Teşkilât ve Vazife Kanununun hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna su 
nulmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Raporumuza san verirken halen ödeneği yıayin giderleri arasında bulunan Millî Kitaplık için 443 
ncü bölüme 4 ncü madde açılarak yukarda arzedüen 60 000 liranın aynı bölümün 3 neü maddesinden 
indirilmek suretiyle ayrı bir madde ihdasmın ve bundan başka 6494 sayılı Bakanlar Kurulunun 
karariyle kamuya faydalı dernekler arasına alman ve kuruluşu tarihinden pek az zaman geçmiş 
olmasına rağmen Millî Kitaplığa sağladığı binlerce cilt kitaplarla gerçekten hayırlı yardımda bu : 

lunmuş olan Millî Kütüphaneye Yardım derneğinin de diğer kamuya faydalı demekler gibi dev
let yardımına mazhar kılınmasının yerinde olacağı mütalâasına Yüksek Komisyonun takdirine arz-
ederiz. 

Ankara Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Naki Cevat Akkermcm Esat Altan 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
• .Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

• 

Birinci kısvm - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

Bakn ödeneği 5 320 5 320 5 320 
Aylıklar 
Mensurlar-aylığı 35 236 336 36 736 336 36 736 336 
Açık aykğı 4 227 4 227. 4 227 

Bölüm toplamı 35 240 563 36 740 563 36 740 563 

Ücretler 
Köy öğretmenleri ücreti 1 442 275' 8- 442 275 8 442 275 
Hizmetliler ücreti o 286 673 6 156 291 6 156 291 

Bölüm toplamı 6 728 948 14 598 566 14 598 566 
1 ! ' i 

Z.& 

Geçici hizmetliler ücreti 288 107 288 107 341 107 
Kanunlar gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
öğretmen ders ücretleri 
Meslekî ve teknik öğretim 
okulları öğretmenelrinin ders, 
ekzersiz ve şeflik ücretleri 
Askerlik dersleri öğretmenleri 
ücreti 
Konferans ve devrim tarihi 
dersleri ücreti 

2 483 182 
925 000 

903 000 

150 000 

8 800 

2 841 451 
925 000 

1 079 000 

85 000 

8 800 

2 841 451 
925 000 

1 079 000 

85 000 

8 800 

Bölüm toplamı 4 469 982 4 939t 251 4 939 251 
AV.i '•• ı- • Vf)/ ttU4i 

özel idare bütçeelrini inceliye-
cek eğitim temsilcisi ücreti 840 840 840 

I I - Başka haklar 
TemsiL ödeneği 3 000 4 200 4 200 
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B. 

564 
565 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

185 272 

710 000 
40 000 
69 000 
30 000 

1 190 490 

568 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

285 272 285 272 

800 000 800 000 
40 000 40 000 
102 000 102 000 
34 000 34 000 
100 000 100 000 

Bölüm toplamı 2 039 490 1 076 000 1 076 000 

566 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 1 871 458 1 871 458 1 871 458 

Birinci kısım toplamı 50 832 980 59 809 577 59 862 577 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
567 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 8 000 8 000 8 000 
2 Döşeme ve demirbaş 10 000 10 000 10 000 
3 Aydınlatma 3 500 3 500 3 500 
4 Isıtma 14 500 14 500 14 500 
5 öteberi giderleri 11300 11300 11300 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

47 300 

11 400 
23 600 

5 700 
20 760 
9 300 

70 760 

47 300 

11 400 
23 600 
5 700 

20 760 
9 300 

70 760 

47 300 

11 400 
23 600 
5 700 

20 760 
9 300 

70 760 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

569 Basüı kâğıt ve defterler 10 500 10 500 70 500 
570 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 259 345 409 345 409 345 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 24 000 24 000 24 000 

571 
572 

573 

1 
2 

1 
2 
3 
0 

Bölüm, toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 
îşletme 
Tamir 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar f 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
(Başbakanlık kısmına aktarı
lacak) 

Bölüm toplamı 

283 345 

125 000 
7 000 

0 
0 

7 000 

98 500 
101 100 
270 600 

0 

470 200 

433 345 

325 000 
10 000 

0 
0 

10 000 

98 500 
101 100 
270 600 

25 000 

495 200 

433 345 

325 000 
0 

2 000 
2 000 

4 000 

98 500 
101 100 
270 600 

0 

470 200 

574 Giyecekler 
575 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

9 000 

23 500 

9 000 

33 500 

9 000 

33 500 

İkinci kısım toplamı 1 046 605 1 434 605 1 463 605 
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B. M. 

576 

0 

I 
2 

3 
4 
5 

r 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
İnceleme, kitaplıklar, derleme 
ve yayın giderleri 
İnceleme ve Bakanlık kitap
lıkları 
İnceleme giderleri 
Bakanlık kitaplıkları gider
leri 
Derleme giderleri 
Yayın giderleri 
2133 sayılı Kanun gereğince 
Devlet kitaplıkları döner ser
mayesi 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 480 
0 

« 
0 

1 140 
668 208 

0 

679 828 

1948 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 480 
0 

0 
1 140 

668 208 

0 

679 828 

lı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

0 
6 480 

4 000 
1 140 

548 208 

185 000 

744 828 

577 Yüksek okullar genel giderleri 
1 Yüksek öğretmen okulu 136 230 152 000 152 000 
2 Eğitim enstitüleri ve öğretmen 

okulları 326 800 1 360 000 1 352 000 
3 Siyasal Bilgiler Okulu 370 450 370 450 362 450 
4 Ankara Devlet Konservatuva-

rı ile istanbul Konservatuvarı 229 550 229 550 229 550 
0 Balıkesir öğretmen Okulu 121 339 0 0 

Bölüm toplamı 1 184 369 2 112 000 2 098 000 

578 Lise ve orta okulların genel gi
derleri 1 304 600 804 600 804 600 

579 Lise ve orta okulların tesisat 
giderleri 

1 Dershane, yatakhane, mutbak 
ve hastanelere ilişkin her tür
lü gereç, döşeme, demirbaş, 
ders ve yangın aletleri karşılığı 225 435 285 435 285 435 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi L&& îifra Lira 

Taşıtların hayvan ve gereçleri 
karfriiğı ?e giderleri • 1 510 1 51$ 1 510 

Bölüm toplamı $26 W6 «86 945 286*945 

Yatılı, yarım yatılı ve gündüz
lü meslek okullariyle akşam 
okulları ve kursları genel gi
derleri 
Teknik okulu 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okullariyle diğer meslek okul
ları ve enstitüleri 
Kurslar 

Bölüm toplamı 

528 125 
» <• - -

4 571 058 
309 700 

5 408 883 

528 125 

5 124 998 
309 700 

5 962 823 

528 125 

5 124 998 
309 700 

5 962 823 
' •H I M I 

3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
4459 ve 5129 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek köy okulla
riyle enstitüleri ve köy eğit
menleri giderleri 
Köy enstitüleri 
Köy eğitmenleri kursları 
Gezici başöğretmenlerin yol
lukları 
öğretmen okullarını bitirenle
rin donatım karşılığı 
Köy öğretmenleri gerekli yol 
paraları donatım ve çalışma va-
sıtalrı krşılıkları ve tazminat 

Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 96 662 96 663 96 663 

12 361 255 
231 636 

588 385 

42 408 

4 548 066 

17 771 750 

12 361 255 
231 636 

588 385 

42 408 

548 066 

13 771 750 

12 361 255 
231 636 

588 385 

42 408 

548 066 

13 771 750 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 
Kitaplıklar genel giderleri 

20 000 

103 750 
65 120 

20 000 

103 750 
80 120 

20 000 

103 750 
80 120 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

586 Müzeler ve anıtlar genel gi
derleri 

587 Yabancı memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 

1 Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü 

2 Adalet Bakanlığı 
3 Millî Savunma Bakanlığı (De

niz kısmı) 
4 Maliye Bakanlığı 
5 Millî Eğitim Bakanlığı 
6 Bayındırlık Bakanlığı 
7 Ekonomi Bakanlığı 
8 Tarım Bakanlığı 
9 Ulaştırma Bakanlığı 

10 Çalışma Bakanlığı 
11 Harita Genel Müdürlüğü 
12 Askerî Fabrikalar Genel Mü

dürlüğü 
13 Çeşitli giderler 

Bölüm toplamı 

588 Yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği giderleri 

1 Genel giderler 
2 Yolluklar 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
589 Prevantoryum ve sanatoryum 

genel giderleri 
590 Yurt içinde ve dışında açıla

cak resim ve heykel sergileri
nin her türlü giderleri 

591 Milletlerarası kültür münase 
betleri genel giderleri 

0 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

513 900 513 900 513 900 

74 950 
52 075 

4 350 
173 670 
288 000 
50 740 
10 080 
30 005 
14 575 
114 180 
17 975 

12 935 
5 000 

848 535 

74 950 
52 075 

1 
173 670 
316 760 
50 740 
10 080 
30 005 

1 
114 180 

1 
1 

10 000 

832 464 

74 950 
52 075 

1 
173 670 
316 760 
50 740 
10 080 
30 005 

1 
114 180 

1 
1 

10 000 

832 464 

38 160 53 160 53 160 
36 765 36 765 36 765 

74 925 89 925 89 925 

200 000 220 000 220 000 

5 700 5 700 5 700 

176 400 156 400 156 400 

380 0 0 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

592 Okul kitaplıkları genel gider
leri 

593 Okul müzesi giderleri 
594 Yabancı uzmanlar, hizmetlileri 

ve tercümanlar ücret ve gider- TT 
leri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 458 
1 492 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 458 
1 492 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 458 
1 492 

595 
596 

1 
2 

1 

2 

Ücretler 
Yolluk ve gerekli başka gider
ler 

Bölüm toplamı 

Kamp giderleri 
Devletin üzerine aldığı gider
ler 
Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleriyle başka gider
leri 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 

Bölüm toplamı 

655 533 

34 060 

689 593 

72 000 

916 150 

38 000 

954 150 

655 533 

34 060 

689 593 

72 000 

916 150 

38 000 

954 150 

671 133 

34 060 

705 193 

72 000 

916 150 

38 000 

954 150 

597 îzmir Fuarında açılacak eğitim 
paviyonunun bütün giderleri 9 500 9 500 9 500 

598 Kamulaştırma ve satınalma 
karşılık ve giderleri 

1 Kamulaştırma ve satmalına 
karşılığı 62 510 62 510 62 510 

2 Devletçe intifa edilen âmme tü
zel kişiliklerine ait binaların 
onarma giderleri 308 235 494 043 494 043 

Bölüm toplamı 370 745 556 553 556 553 

599 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 19 499 19 499 19 499 



Millî Eğitim Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı O 0 250 400 

III - Geçici olanlar 
Orta öğretim öğretmenleri 
kursları ile memleket içinde 
yapacakları ilmî incelemeler 
genel giderleri 38 000 38 000 33 000 
Gezici sinema satmalma ve 
karşılığı ile başka gidreler 1 2 2 
Üniversite ve yüksek okulların 
öğrencileri için yapılacak yar
dımlar 80 000 80 000 0 
Muhtaç öğrencilerin giyim eş
yası giderleriyle para yardım
ları ' 0 0 80 000 
Burslar 0 0 138 000 

Bölüm toplamı 80 000 80 000 218 000 

Üçüncü kısım toplamı 30 924 185 28 165 115 28 613 115 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 33 868 33 868 33 868 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yuları borçları 
1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

îllere 
Mület okulları için 8 000 8 000 8 000 

16 900 
900 

17 800 

51 668 

16 900 
900 

17 800 

51 668 

16 900 
900 

17 800 

51 668 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

îlk okullarla köy eğitmenleri 
için 2 151 000 2 151 000 2 151 000 
İlkokul yapılan için yapılacak 
para ve ayın yardımı 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Öğretmen okulu mezunlarımı! 
yollukları için 46 950 46 950 46 950 
4599 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak aynı yardım için 1 521 800 1 521 800 1 521 800 

Bölüm toplamı 7 727 750 7 727 750 7 727 750 

Makine ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme taşıma ve ye
den kurma işlerinde kullanıl
mak üzere Eğitim Basımevi dö
ner sermayesine 75 000 75 000 75 000 
2133 sayılı Kanun gereğince 
Devlet kitapları döner serma
yesine 125 000 125 000 0 
Prevantoryum ve sanatoryum 
paneî; Dnuna yardım 30 000 60 000 60 000 
Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına 6 000 5 000 5 000 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı 
kanunlara göre kurulan san
dıklara 525 375 525 375 525 375 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için 
özel okullara 61 758 61 758 61 758 
Memleket içi ve dışı bilim ve 
öğretim kurumlarına 0 10 000 10 000 

Beşinci kısım toplamı 8 549 883 8 589 883 8 464 883 

Altıncı kıtım - Sermaye, tereâi 
ve tesisler 

Çeşitli hizmetler 
Köy enstitüleri ve eğitmen 
kursları döner sermayesi 40 000 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Meslek ve teknik okulları açıl
ması ve eldekilerin büyütülme
si hakkındaki 4304 sayılı Ka
nun gereğince yapılacak hiz
metler 
Müzeler yayın işleri döner ser
mayesi 
Ankara Devlet Konservatuva-
rı ve Cumhurbaşkanlığı Filâr
monik .Orksetrası döner ser
mayesi 

Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fa
kültesi hastane giderlerine yar
dım (Maliye kısmına) 
Ankara Tıp Fakültesi tesisatı
na yardım (Maliye kısmına) 
1948 Olimpiyatlarına katılma 
giderleri için Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne yardım 
(Maliye kısmına) 

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

Toplam 

Diğer bütçelere aktarılacak 
olan 

1947 
'yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

9 166 000 

5 000 

100 000 

9 311 000 

9 311 000 

0 

o 

o 
50 832 980 
1 046 605 
30 924 185 

•51 668 
8 549 883 
9 311 000 

8 000 000 7 936 400 

5 000 5 000 

100 000 

700 000 

300 000 

200 000 

59 809 577 
1 434 605 
28 165 115 

51 668 
8 589 883 
8 105 000 

100716 321 106155,848 

100 000 

8 105 000 8 041 400 

8 105 000 8 041 400 

0 

0 

o 

59 862 577 
1 463 605 
28 613 115 

51 668 
8 464 883 
8 041 400 

0 

0 1 200 000 

GENEL TOPLAM 100 716 321 107 356 248 106 497 248 
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Rapor 
13 . XII . 1947 

Bayındırlık Bakanlığı 1947 yılı bütçe tasarısını tetkik ettim. Umumi mütalâa ve dilekleri rapo
rumun sonunda kaydetmek üzere giderlerin ve hizmetlerin tahliline girişiyorum: 

1. Umumi giderlerin tahlili: 

Geçici hizmetliler tertibinde görülen 312 000 liralık fazlalık üzerinde durulmuş ve bunun ba
kanlığın uhdesine verilen yeni işlerin yürütümünü sağlamak üzere konmuş olduğu ifade edilmiş 
ise de, İstanbul Adalet Sarayı yapımı için verilen ödeneğin daha ziyade kamulaştırma işlerine 
harcanacağı ve 1948 yılı içerisinde bilfiil inşaata geçüemiyeceği anlaşılmış olduğundan bu inşaatın 
Bakanlık tarafından kontrolü için ayrılmış olan 50 000 liranın tenzili ile bölüme 1 659 136,00 lira 
koymanın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar bölümünde çocuk zam
mı maddesinde geçen yıl konmuş olan ödeneğin 10 aylık sarfiyat cetveli incelenmiş ve ihtimaller 
de geniş ölçüde hesaba katılmak suretiyle bu maddeden 40 bin liralık bir tasarruf yapmanın müm
kün olacağı sonucuna varılmıştır. 

Merkez döşeme ve demirbaş tertibinden tasarruf yapmak çareleri aranmış, fakat aralık başla
rında memleketimize gelmeleri beklenen Amerika'lı mütehassıslar için hazırlanmakta olan odala
rın tefrişi bu imkânın gerçekleşmesine engel olmuştur. 

Aynı bölümün (öteberi) maddesi gereğince yapılan sarfiyat müfredatı tetkik edildiğinde bu 
maddeden (şölen giderleri) adı altında ziyafet masrafları da yapılmakta oluduğu anlaşılınca (R) 
cetveli incelenmiş ve formülün ıslaha muhtaç bir durumda olduğu kanaatma varılmıştır. Gerçek
ten bir çok bakanlıklarda eski adı ile ziyafet giderleri diğer adiyle temsil giderleri tertibinin 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde müstakil bir bölüm halinde görülmemiş olması dikkat nazarımı 
çekmiş ve beni formül üzerinde ciddiyetle durmağa sevketmiştir. Bakanlığın bilhassa Amerikan 
yardımından tefrik edilen 5 milyon dolarlık ödenekle satmalınaeak olan yol inşaatı makine ve 
malzemesinin kurulması ve işletilmesini yakından müşahede etmek üzere Türkiye'ye gelecek olan 
Amerika'lı mütehassısları ağırlamak durumunda bulunduğu gözönünde tutulmakla beraber bu su
retle harcanacak paraların öteberi giderleri arasında eriyip gitmesi uygun görülmemiş ve bakan
lıkla mutabık kalınarak bu tertipten 4 000 liralık bir Ödenek tenzil ile temsil giderleri adı altın
da ayrı bir bölümde gösterilmesi hem bütçe murakabesi ve hem de sarfiyatta açıklık ve samimi
lik bakımından münasip mütalâa edilmiştir. 

Raporumun sonunda ileri süreceğim dilekler arasında önemli bir yer tutan (R) cetvelinde ıs
lahat yapmak zaruretini tipik bir şekilde canlandıran bu misal üzerinde yüksek komisyonun dik
katini çekmek isterim. 

Basılı kâğıt ve defterler bölümünde, Maliye tarafından basılı kâğıt fiyatlarına yapılan bir mik
tar zamma rağmen ödeneğin geçen yılın aynı olması üzerinde durulmuş ve bu fiyat artışı farkının 
tasarrufa riayet etmek suretiyle kapatılmış olduğu zehabına kapmılmış ise de, verilen izahat so
nunda bu neticenin (R) cetvelinde yer almış olan geniş formül imkânlarından faydalanılarak, 
şose ve köprüler gibi bazı daire ödeneklerinden masraf yapmak suretiyle elde edilmiş olduğu hay
retle anlaşılmıştır. Aynı cins sarfiyata çeşitli yollardan ve kanallardan yapılmasına yol açan ve bu 
itibarla ynı cins hizmet işin sarfedilen parayı toplu bir şekilde Global olarak görmeye ve çlola^ 
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yısiyle murakabeye imkân vermiyen (R) cet Agelinin ne badar ıslaha muhtaç bir mekanizma ol
duğunu göstermesi bakımından bu misali de kayda değer görmekteyim. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri bölümü incelenirken, tam tarife ve peşin ödeme 
rejiminin nasıl bir sonuç vermiş olduğu meselesi üzerinde durulmuş ve Bakanlığın bu alanda bü
yük hassaslık göstermiş olduğu memnunlukla müşahede edilmiştir. On aylık sarfiyat cetvel
leri üzerinde yaptığım incelemelerde '% 50 tenzilâtlı tarifenin kalkmış olmasına rağmen Posta ve 
telgraf giderlerinin iki misli artmamış olduğunu üs telik konmuş olan ödenekten 10 000 lira indirme
nin mümkün olacağını şükranla gördüm. 

Bakanlık otomobili Lassal marka olup 1939 modelidir. 1944 yılında müstamel olarak Roman-
yadan getirilmiş ve hizmete girmiştir. Yüksek Komisyonca alınmış bulunan prensip kararınca 
Bakanlık otomobili giderleri için en çok 4 000 lira kâfi görülerek 900 liralık bir ödenek tasarruf 
edilmiş olacaktır. 

Yolluklar bölümünde de bazı tasarruf imkânları görülmüş ve 1947 yılı 10 aylık sarfiyatı ile 
birlikte muhtemel vaziyetler de gözönünde tutulmak suretiyle geçici görev yolluğundan 15 000, müfet
tişler yolluğundan 10 000 liralık ödenek indirmeleri derpiş edilmiştir. 

Kurs giderleri için geçen yıl bütçeye konmuş olan 20 000 liralık ödeneğin 12 000 lirası bu 
yıl açılacak olan yapı kalfası yetiştirme kursları öğretim kadrosu giderleri karşılığı olarak tef
rik edilmiş ve geçici hizmetliler bölümüne nakledilmiştir. Mütebaki 8 000 lira da bu kurslar için 
hazırlattırılmakta olan ders kitaplarının giderlerine karşılık tutulmuştur. Bu bölüme yeniden 
konan 60 000 liraya gelince, 3888 sayılı Kanuna göre açılması gerekip de memurların uzun müddet 
silâh altına alınmaları zarureti dolayisiyle 1941 yılmdanberi açılamıyan mühendislik kurslarının 
bu yıl yeniden faaliyete geçmesi ve bu kurslara 40 fen memurunun gönderilmesi karşılığını teşkil 
etmektedir. 

Hemen hemen her bakanlıkta olduğu gibi Bayındırlık Bakanlığında da yayın işleri hakkında 
söylenecek sözler vardır. Yaptığım temaslarda 3 ayda bir çıkan derginin çıkarılmamasına, buna 
mukabil Bakanlığın bayındırlık hareketini gösteren yıllık bir eser çıkarılmakla iktifa edilmesine 
mütedair kararlar vermek üzere bulunduğunu öğrendim. Basılacak ve satınalmacak eserlerin 
yüksek fen heyeti murakabesinden geçmekte olduğu ifade edilmiş olmakla beraber yayım işle
rinde âzami derecede tasarrufa riayet edilmesi lüzumunu umumi bir mütalâa olarak temenni et
mekteyim. 

Yabancı uzmanlar bölümünde ücret tertibinden yabancı uzmanlar bölümünde ücret tertibin
den şose, köprü, su, yapı, ve liman mütehassıslarına ödenek verilmekte olduğundan burada bir ta
sarruf imkânı görülmemiş olmakla beraber bu yıl yeniden uzman getirilmiyecek olduğundan yol
luk maddesinde mevzu ödenekten 20 000 liralık bir indirme yapmanın mümkün olacağı müşahede 
edilmiştir. 

Bu konuya temas etmiş iken memleketin liman mütehassıslarına olan şiddetli ihtiyacını da 
belirtmeyi bir borç bilirim. 

Yardımlar kısmında, hususi birer cemiyet olan mühendisler ve mimarlar birlikleriyle teknik 
okullarını bitirenler birliğine Bayındırlık bütçesinden yardım yapılmasını mesnetsiz görmekteyim. 
Bakanlıklar bütçesinde yardım kısmına bu geniş mâna ve imkân verildiği takdirde Adalet Bakan
lığının Hukuk Cemiyetine, Ekonomi Bakanlığının iktisat Cemiyetine yardım yapması da müm-
küm görülecektir ki, bu çeşit yardımların belki gaye. ve maksat bakımından izahı yapılabilse 
dahi, ödeneklerin muayyen âmme hizmetlerine tahsisi endişesi ve zarureti bakımından müdafa
ası kolay olamaz. i 

Buraya kadar vermiş olduğum izahatla Bakanlığın diğer Bakanlıklar bütçelerinde de mev-
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eut olan umumi mahiyetteki giderlerini gözden geçirmiş ve mümkün görülen tasarrufu belirt
miş bulunuyorum. Şimdi, Bakanlığın asıl çalışma konusu olan Bayındırlık hareketini muayyen 
gruplar etrafında toplamak suretiyle Yüksek Komisyona arzediyorum: 

•II. - Yapı ve imar Grupu: 

1. — Ankara Gençlik Parkı. 

1938 yılında inşasına başlanan Ankara Gençlik Parkı için ilk defa verilmiş olan 650 ÜÜO lira
lık ödenekle faaliyete geçilmiş ve 1946 yılı sonuna kadar 1 120 000 liralık ödenek harcanmıştır. 
1947 yılında konan 90 630 liralık ödeneğe, 108 500 liralık ek ödenek ilâve edilmiş ve 1948 yılı büt
çesine ise ceman 315 630 lira ödenek konulmuştur. 

Gençlik Parkı için bu yıl bütçeye konan bu ödenek Bakım ve tesis olmak üzere iki ayrı mad
deye bölünmüştür. 

Bakım için teklif edilen 90 630 lira içinde çok geniş tutulmuş bütçe formülü gereğince par
kın her türlü giderleri, işçi gündelikleriyle beraber, daimî bir hizmet mahiyeti arzetmemesine 
rağmen, şoför, hademe, bekçi ve bahçıvan ücretleri, döşeme, taşıt giderleri yeraldıktan başka 
30 000 liralık bir masrafı gerektiren ser tamiri işi de yeralmış olduğuna göre bakım ve sürekli 
onarma için konmuş olan 90 630 liralık tahsisat zaruri görülmüştür. 

Ancak gazino, kosket, idare binası, elektrik tesisatı ve diğer bazı yapı işleri için teklif edilen 
225 bin liralık ödeneğin tamamiyle kaldırılmasına veya hiç olmazsa asgari haddine indiril
mesine taraftarım. Beni bu düşünceye sevkeden mucip sebep şudur: Halkın istifadesine arzedi-
len park geniş hatlariyle meydana gelmiş ve iç mahallelerde sıkışık ve havasız yerlerde otur
makta olan birçok yurttaşların hava alacak ve dinlenecek bir mahal hüviyetini almıştır. Bun
dan sonra yapılacak tesisler ada üzerinde gazino ve kosket gibi daha çok yarı lüks ihtiyaçları 
istihdaf etmektedir. Parkın bir kül teşkil etmesi bakımından biran önce ikmal edilmesi arzuya 
şayan olmakla beraber bugünkü ihtiyaçların tazyiki ve bütçe mülâhazaları karşısında zaruri ma
hiyette ^elâkki olunmıyan yeni tesisler için ödenek konulması faydalı mülâhaza olunmuştur. 

2. —• Zelzele bölgelerine yardım ve resmî binalar yapımı işleri: 

Zelzele ve sair âfet gören bölgelere yapılan yardımları da yapı ve imar gurupu içerisinde 
mütalâa etmek mümkündür. Gerçekten bu bölüme konan ödenekle zelzeleden zarar görmüş bir
çok iller ve belediyeler, hastane, hamam, belediye binası gibi binalar yapılmış veya onarılmış su 
ve elektrik tesisatları gibi hayırlı işler başarılmıştır. 

Yardım kısmında yer alan bu ödeneklerin belediyelerin eline verilmeyip onların menfaat ve 
hesabına müspet işler için sarfedilmesinde büyük bir isabet olmakla beraber, bu paranın tahsisi 
cihetlerine âzami derecede itina göstermek gerektir. 

Bilhassa inşasına başlanmış bulunan ve fakat zelzele tahribi ile pek alâkası olmıyan Adana Ada
let sarayı için inşaat bölümünden milyonlrı aşan ödenek tahsisinin sebep ve zaruretine lâyıkiyle 
nüfuz etmek mümkün olamamıştır. 

Bugüne kadar yardım maddesinden ne şekilde sarfiyat yapılacağını «gider şekli Bakanlar Ku
rulunca belirtilir» kaydı göstermekte iken bu yıl maddeden bu kayıt çıkarılmış ödeneklere mali
yece tam bir yardım mahiyeti verilmek istenmesi endişesi zihinlerde yer almış olabilir. Her hal ve 
kârda zelzeleden zarar gören bölgelere yardım yapılması ne kadar faydalı ise, bu yardımın za
ruret sırasını ve ÜV şeklini sağlam bir esas ve kıstasa bağlamak da o derece lüzumludur. 

Bu arada Erzincan meselesinin henüz halledilmemiş olduğunu da üzüntü ile belirtmek zorun
dayım. Vukua geldiği sıralarda dost memleketlerin ve bütün dünyanın teessürünü üzerinde top-
lıyan bu zelzeleden sonra Erzincan'ı hâlâ barakalar ve muvakkat pavyonlar kasabası olmaktan 
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kurtarmış değiliz. Hükümetin Erzincanın imarı meselesi üzerinde ciddiyetle durması ve pek mü
tevazı rakamlar içerisinde kalan yardım ödenekleri dışında daha esaslı çareler araması, yürekten 
temenni edilecek bir keyfiyettir. 

'Paşanda zelzele vesaire âfeti gören bölgelere yardım şeklinde konmuş olan 1 475 000 liralık 
ödenekten ayrı olarak, zelzele bölgelerinde resmî binalar yapma içinde 1 900 000 liralık bir öde
nek yer almış bulunmaktadır. 

Yukarda bahsedilen-yardımlarda fiilen inşaat şeklinde tecelli ettiğine göre bu iki bölümdeki 
ödenekleri bir arada mütalâa etmek mümkün görülmektedir. Nitekim yaptırılmakta olan inşaatın 
1948 yılında ödenecek olan bakiye bedelleri 2 387 197 lirası inşaat tertibinden ve 592 000 lirası da 
yardım tertibinden olmak üzere bir tek rakam halinde 2 990 147 lirayı bulmaktadır. 

Tatbikatta müşahade edilen bu birlik ve tedahüle göre zelzele bölgeleri için bütçeye konmak
ta olan yardım şeklinin kesin bir şekilde tesbit edilmesinde ve mümkün olduğu kadar Hükümet 
ve belediye binaları gibi inşaattan başka işlerin gözönünde 'tutulmasında fayda mülâhaza etmek
teyim. 

• K — Diğer Bakanlıklara ait Devlet yapıları. 

a) Devlet meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - Bayındırlık Bakanlığı tarafından 1947 yılı 
içinde taahhüde girişilip 1948 yılma intikal eden meteoroloji binaları inşası için 92 500 liralık bir 
ödenek konmuştur. Halbuki Sinob ve İzmir Meteoroloji binaları için miktar ancak 75 000 lirayı 
bulacaktır. Bu itibarla bu maddeden 17 000 liralık bir tasarruf sağlamanın mümkün olacağını 
ummaktayım. 

b) Adalet Bakanlığı hesabına yaptırılması düşünülen inşaat ise Kayseri Cezaevi ile Tarsus 
Adalet binasını ihtiva etmektedir. Adalet Bakanlığının Adalet binası inşasında nasıl bir sıra ta
kip etmekte olduğu raeçhulümüzdür. Ancak inşaata resmî daire olmayan elverişli binaları bulun-
mıyan ve mahkemeleri biribirinden uzak yerlerde mahdut odalara ve otel köşelerine sığınmış 
bir vaziyette bulunan yerlerden başlanması da temenniye şayan bulmaktayım. Bu itibarla ile
ride yapılması derpiş olunan binaların inşasında müstaceliyet ve zaruret sabit olmadıkça ödenek 
ayrılmasını uygun bulmamaktayım. 

c) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için konan 1000 lira gibi cüzi bir paranın onar
ma işlerini istihdaf ettiği zannedilmekte okluğundan bu miktar üzerinde durmayı zait görüyo
rum. 

c) içişleri Bakanlığı için konmuş olan 2 750 liralık ödenek hakkında da aynı mütalâayı yü
rütmek mümkündür. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğü için mevzu 108 000 liralık ödeneğin de başlanmış işlere harcana
cağı anlaşılmış olmakla beraber Umum Müdürlüğün inşaatta ne gibi bir plân ve sıra takip etmek
le olduğu anlaşılamamıştır. 

e) Aynı mülâhazaya .Jandarma Genel Komutanlığı için de varit görmekteyim Bu Ödenekler ge
çen yılın aynı olmak üzere konmuş ve başlanmış işlerin ikmaline tahsis edilmiştir. 

f) Maliye Bakanlığı hesabına inşa edilmekte olan binaların tutarı büyük rakamlara baliğ ol
maktadır. 1947 yılında taahhüde girişilmiş olup 1948 yılma intikal etmekte olan Hükümet J\o-
nakları ve Maliye binaları için ödenmesi gereken miktar 2 700 000 liradır. Ancak ihale edilmiş 
binalardan tamamiyle faydalanılabilmesi için 1948 bütçesiyle teklif edilen ödeneğin tamam i yi e 
harcanması lâzımgeldiği ifade edilmiştir. Maliye Bakanlığı hesabına yaptırılacak olan bu bina
ların inşa müstaceliyeti üzerinde münakaşa yapmanın mümkün olacağı kanaatmdayım. Hakkâri, 
Pervari, Patnos, Varto, Şirnak gibi umumi bayındırlık durumu pek geri olan mahallerde Dev
let şeref ve otoritesiyle mütenasip derli toplu Hükümet konaklarının inşası müstacel olmasa bi-
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le zaruri görülebilir. Fakat Kızılay civarında az çok iyi bir şekilde barınmış bulunan Çankaya 
Kaymakamlığı için yeni bir bina yapmanın zaruretine bugünün dar şartları karşısında hiçbir su
retle inanmış bulunmamaktayım. Bu itibarla Hükümet konakları yapımı işini sıkı bir incelemeye 
tâbi tutmanın ve pek zaruri görülmiyen hallerde inşaattan şimdilik vazgeçmenin yerinde bir endi
şe olacağı mütalaa surdayım. 

itele bir milyona yakın para sarf etmek suretiyle Galata'da Muamele ve İstihlâk Vergileri 
Müdürlüğü için yeni bir bina yaptırılmasını hiçbir suretle tecviz edememekteyim. Mükelelf sıfa-
tiyle birçok yurttaşların gidip gelmekte oldukları Maliye binalar mm derli toplu ve temiz olmaları 
elbet arzu edilecek bir keyfiyettir. Fakat bazı şehirlerin muhtelif semtlerinde büyük paralar sar-
fiyle muazzam ve lüks Maliye binaları yaptırmayı Hazinenin bekçiliğini yapmakta olan Maliye 
Bakanlığının titizliği ile uygun görmemekteyim. Bu itibarla bu maddeye konmuş olan ödenek 
yeni baştan gözden geçirilmeli ve fayda ve lüzum mucip sebepleri biryana bırakılarak yalnız 
müstacel zaruretler ölçüsü üzerinde durulmalı ve gerekirse bazı inşaat tatil edilmelidir. 

g) Millî Eğitim Bakanlığı inşaat ödeneklerinde de ihtiyaçları sıraya koyma.k suretiyle bir 
miktar tasarruf elde etmenin mümkün olacağını zannetmekteyim. Bilfarz memleketin muhtelif 

yerlerinde ilk defa açılacak olan ortaokullar için bina inşası lüzumlu olmakla beraber Saraçoğlu 
Mahallesinde yalnız bir yıllık bütçe içinde 800 000 liralık bir masraf yapmanın lüzum ve za
ruretine şahsan inanmış değilim. Yine meselâ, Konservat livarın Kız Pavyonu için yalnız 1048 
bütçesinde yarım milyon liraya yakın ödenek ayırmanın zaruretini de ilgili makamların mukni se
beplerle izah etmesi faydalı olur zannındayım. 

h) Sağlık ve Sosyal Yiardım Bakanlığı inşaatına gelince, bunun daha ziyade Ankara merke
zinde toplanmış olduğu görülür. Gerçekten çok geniş tutulmuş olduğunu zannettiğimiz yalnız An
kara Doğum ve Nisaiye kliniği için bugüne kadar sarfedilmiş olan milyonlara, mütebaki inşaat ve 
sıhhi tesisatın ikmali için 1 942 424 lira ödenek ayrılmıştır. Ankara'da çeşitli hastanelerde doğum 
ve nisaiye servisleri ve ayrıca bir doğumevi mevcut olduğuna göre bu muazzam inşa«atm ikmalinde 
bugün için bir zaruret mütalâa etmemekteyim. 

Sağlık bahsinde basit tasarruf endişelerine saplanarak kalkınma hareketinin durdurulması 
taraftarı değilim. Ancak memleketimizin birçok bölgelerinde henüz hastane, doktor ve eczacı 
yokken Ankara'da muazzam sağlık binaları inşaatına girişmenin münasip olmıyacağı kanaatin
deyim. 

i) Gümrük ve Tekel Bakanlığı inşaat kısmına konan 837 526 liralık ödeneğin yalnız 406 275 
lirası nispetinde bir inşa programı mevcut olduğunu müşahede ettim. Şııhalde geri kalan öde
nek derhal, tenzil edilebileceği gibi, inşa edilmekte veya inşa edilecek olan yapılara olan ihtiyaç 
derecesi de yeniden gözden geçirilebilir 

j) Tarım Bakanlığı inşaatı için tasarıda yeralnnş bulunan 269 000 liralık ödeneğin nerelere 
tahsis edileceği hakkında yapı ve imar işleri tarafından verilen dosyada bir nota ve izaha te
sadüf edilmemiştir. Tehiri mümkün görülen inşaattan madut görülürse Tarım Bakanlığına 
ait yapı işlerinin de geri bırakılması faydalı olur. 

k) Keza, Ulaştırma Bakanlığı için konan 142 .500 liralık ödenekle neler yapılmak istendiği 
öğrenildikten sonra bir kısım inşaatın geri bırakılması imkânları araştırılmalıdır. 

1) Geçen yıl istanbul Adalet Sarayı için konmuş olan 500 000 liralık ödenek 1948 yılında 
2 000 000 liraya çıkarılmaktadır. 1947 yılı içerisinde alınan 530 027 liralık ek ödenekte gözö-
nünde tutulacak olursa yalnız bu binanın yapılacağı sahanın kamulaştırma ve muhtemelen 
proje işleri için 3 000 000 lirayı aşan ödenek verilmiştir. Fiilen inşaat bu yıl yapılamıyaeağma 
göre yalnız kamulaştırma giderleri için, bütçenin bu sıkışık yılında, bu kadar masraf yapmanın 
müstaceliyetine inanmak güç olur. Bu itibarla bu sene Adalet Sarayı için ödenek konmamasını 
muvafık bulmaktayım. 
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Çeşitli bakanlıklara ait inşaat bölümü ve yapılacak tasarruflar hakkında görüşümü bildirdik

ten soma, hususi kanunlarla inşası Bayındırlık Bakanlığına verilen veya devredilen bazı önemli 
inşaattan bahsetmek isterim. , 

4 — Büyük Millet Meclisi inşaatı 

3090.sayılı Kanunla 1939 yılında inşasına başlanan Büyük Millet Meclisi binası için 7 000 000 
liralık bir ödenek kabul edilmişti. İnşaat başladıktan bir müddet sonra harbin getirmiş olduğu 
yeni şartların tesiriyle inşaat durdu. Mutaahhitle mukavele feshedildi. Ve 1942 yılında baş
lamış olan inşaatı harap olmaktan kurtarmak endişesiyle inşaata emaneten devam edildi. 1947 
yılı başlarında inşaatın Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 17.11.1947 tarih ve 5011 sayılı 
Kanun çıkarıldı. Bakanlık on beş günlük bir devir müddetinden sonra inşaatı bilfiil üzerine al
mış bulunmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığına geçinceye kadar inşaat için ceman 20 276 000 liralık ödenek alınmış 
bundan idari işlere nekledilen ve iptal edilen kısmı çıkarılacak olursa geçen yıla kadar 16 970 488 
lira harcanmıştır. Bu yekûndan kamulaştırma işi için sarfedilen 1 730 435 lira tenzil edilmek 
suretiyle bilfiil inşaata tahsis edilen miktarın 15 240 063 liradan ibaret olduğu anlaşılmış olur. 
Bu miktarın 2 000 000 lirası taş kesme makineleri , çimento, kereste, tuğla, kum ve çakıl gibi in
şaat malzemesine tekabül etmektedir. 

1947 yılına kadar Meclis inşaatına tahsis edilmiş olan paraya geçen yıl Büyük Millet Meclisi 
bütçesinde görülen 5 000 000 liralık ödenek ilâve edilmiş ve 1948 yılı bütçesi için de ayrıca 5 000 000 
lira teklif edilmiştir. Bu suretle ödenek yekunu 27 000 000 lirayı bulacaktır. 

Meclis binasının ikmali için 3 000 000 nu mefruşat olmak üzere daha 18 000 000 ödeneğe ih
tiyaç olduğu hesaplanmaktadır. Bu suretle Büyük Millet Meclisi binası 45 000 000 liraya mal ola
caktır. Bu miktar, plân üzerinde yapılan bazı tadil ve tasarruflardan sonra elde edilebilmiştir. 
Bu tadillere göre Meclis Başkanlığı ikâmetgâhı ile, İdareci Üyeler apartmanları yapılmıyacak, 
polis kışlası ile asker kışlası birleştirilecek, arşiv binası kaldırılıp arşiv kitaplığın bodrum katına 
ilâve edilecektir. 

Bugüne kadar yapılan inşaat sonunda Meclisin ana binası ortaya çıkmıştır. Bakır çatı, tuğla 
dıvarlar, ikmal edildikten sonra büyük bina ana lıatlariyle bitmiş olacaktır. 

1948 yılında konulması istenen ödenekle beraber asker ve polis kışlası ve matbaa inşasına 
başlanacak ve ana yol yapılacaktır. Yapılması tasavvur edilen diğer işler şunlardır: Sıhhi tesisat, 
elektrik tesisatı, havalandırma ve klimatizasyon, buhar kazanları ve tebrit gurupları işi. 

Şahsi görüşüme göre ana binanın duvar, çatı ve pencere inşaatından sonra Büyük Millet Mecli
sinin müştemilâtı sayılan kışla, matbaa ile yol ve dahilî tesisat işlerini bütçemizin daha müsait 
olacağı yıllara bırakarak, inşaatı bir müddet için geciktirmek faydalı olacaktır. 

İnşaata her yıl 5 000 000 lira ödenek verilmesi kabul edildiği takdirde Meclis binası bütün 
müştemilâtiyle 1950 yılında ikmal edilmiş olacaktır. 

5. — Ankara Tıp Fakültesi: 

Ankara Tıp Fakültesi inşası için geçen yıl bütçeye konmuş olan ödeneğin cüzi bir miktarı 
sarfedilebilmiş, 2 000 000 lirası Devletin başka ihtiyaçlarına karşılık tutulmuştur. 

1948 yılı için Fen Fakültesi inşaatı üzerinde durulmamış ve 800 000 lira noksaniyle bütçeye 
2 000 000 lira konmuştur. Mütaahhit 1946 yılı sonbaharında yapılan para ayarlanmasını öne sür
mek suretiyle bir ihtilâf mevzuu ihdas etmiş ve bu ihtilâf bugüne kadar tarafları tatmin edici 
bir şekilde halledilememiş olduğundan, 1948 yılı bütçesine konmuş olan ödeneğin de 1947 yılma 
varıldığı gibi sarfedilemiyeceğinden ciddiyetle endişe etmekteyim. Mütaahhidin katî niyet ve du-
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rııınu inşaat mevsiminden önce belli olmıyacağma ve o tarihte mukavelenin feshi imkânı elde 
edilse bile yeni bir mukavele hükümlerini tatbik mevkiine koyuncıya kadar inşaat mevsimi geçmiş 
olacağından bütçeye konmuş olan bu ödeneğin jok mühim bir kısmının sarfedilemiveceğini 
iddia etmek imkânsız telâkki edilmemelidir. Bu itibarla fiilen, sarfına imkân görülemiyen ödene
ğin !>ütc,ede yer almasında bit' fayda mülâhaza edememekteyim 

6. Kabir. 

20 . XII . 1939 tarihinde Başbakanlıkta kurulan Komisyonun Milletlerarası bir müsabaka yap
mak karariyle işe başlanan bu inşaat teşebbüsü ancak 4 . VII . 1944 tarihinde kesin bir sonuca 
varmış ve müsabakayı kazanan proje sahipleriyle mukavele yapılmıştır. 22 . Yİ . 1944 tarihin
de çıkarılan bir kanunla Bayındırlık Bakanlığına devredilen Anıt - Kabir işi denebilirki. bu 
tarihten sonra müspet bir sahaya girmiştir. 

9 . X . 1944 tarihinde yapılan 1. 000 000 liralık ilk ihale ve 29 . IX . 1945 tarihinde yapılan 
9 751 000 liralık ikinci ihale ile fiilen inşaata girişilmiştir. 

Bu ihaleler temel etüdlerinin ve jeolojik tetkiklerin devam etmekte olduğu bir sırada ya
pılmış olduğundan bilâhara yapılan temel tadilleri sonunda mütaahhitle ihtilâf zuhur etmiştir. 

İnşaata başlamadan önce bütün temel sondajları yapılmış ve tassement tazyikleri de hesap 
edilmiş olduğu halde inşaatta tadilât zaruretinin, ebediyete intikal edecek olan bu binanın en 
ufak zelzele ihtimalinden bile masun tutulmamış olması endişesinden ileri gelmiş olduğu ifade 
edilmiştir. Ankara'nın klâsik zelzele bölgesine dâhil olmadığı malûm olmakla beraber, en uzak 
zelzele tehditlerini dahi gözönünde tutmanın yerinde olacağı neticesine varılmış ve profesörlerin 
de mütalâaları alınmak suretiyle taş inşaatın betonarma inşaata tahvili cihetine gidilmiştir. 

İnşaat projesinde yapılan bu tadil neticesinde mütaahhitle Hakanlık arasında ihtilâf vukua 
gelmiş ve fiyat farkından mütevellit anlaşmazlık Danıştay a intikal etmiştir. İddianın Danış
tay tarafından yersiz görülmesinden sonra miitaahit iş yapar gibi görünmekte ve fakat hakikati a 
inşaatta hissedilir bir terakki müşahede edilememektedir. 

İnşaat mevsimi başında ihtilâfın kesin bir şekilde halli cihetine gidileceği tabiî olmakla bera
ber bir inşa mevsiminin daha heder olmasından endişe edilmektedir. 

Anıt - Kabir için ceman 21 000 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır. İnşaat devam ettiği 
takdirde, 1950 - 1951 sonlarında ikmal edilebilecektir. Bu yıl bütçeye konan 2 472 138 liralık 
ödenekle Anıt - Kabir ikinci kısım yapımı ile proje mütaahitleri giderleri karşılanacaktır. 

NT. - Demiryolları ve l imanlar (Irııpıi: 

Demiryollar ve Limanlar (Trupuna (786.900) lira fazlasiyle bu sene (22 502 588) liralık bir 
ödenek teklif edilmektedir. 

İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma giderleri maddesine konmuş olan (325 000) lira 
bu sene Samsun Limanı için yapılacak olan etüdlere harcanacaktır. Geçen yıl aynı iş için bu mad
deye konmuş olan ödenek proje ihzarı için Bakanlığa geniş yetki veren 3 . TX . 1947 tarih ve 5127 
sayılı Kanunun geç çıkmış olmasından dolayı safredilememiştir. 

Keşif, denet, .yönetim ve kabul işleri ile bu işler için gönderileceklerin yollukları maddsine ko
nan ödenek (60 000) lira olup geçen yılın aynıdır. Hususi kanunlarla yapılması derpiş edilen. 
her liman ve demiryolu inşaatı için konmuş olan ödeneklerden formüllerine göre bu çeşit masraf
lar yapılabildiğine göre demiryollar ve limanlar grupu için aynı maksatla ayrıca toptan bir öde
nek koymanın zaruretine nüfuz edilememiştir. Nitekim geçen yıl bu ödeneğin tamamı tenkis edil
miştir. Bakanlık kısmında mevcut yolluklardan başka her dairenin bünyesi içerisinde bu şekilde 
iki çeşit yolluk tertibinin mevcudiyeti aynı iş için üç kaynaktan sarfiyat yapmaya yol aç-. 
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makta olması bütçenin tertip ve tekniğnde ıslâhat yapmak lüzumunu telkin etmektedir. 

Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri ile kilometre ikramiyesi maddesine konmuş 
olan (60 000) liralık ödeneğin tamamiyle sarfedilenıiyeceği yapılan hesaplar neticesinde anla
şılmıştır. Bu tertipten (20 000) liralık tasarruf mümkün görülmektedir. 

Bu maddenin de yeniden gözden geçirilmesine ve formülünün ıslahına zaruret vardır. Şöyle ki. 
demiryol inşaatı ile birlikte kilometre tazminatının bu madde ile hiçbir alâkası olmadıktan baş
ka, bu tazminatın tevzi şekli üzerinde de söylenecek sözler vardır. Bilfarz, bilfiil inşaatta çalışan 
memurlar gibi Bakanlık merkezinde bazı büyük memurların da bu tazminattan istifade etmekte 
olmaları ciheti üzerinde durulacak bir keyfiyettir. 

Kaza tazminatı meselesine gelince, bundan da muahhar olan işçi sigortaları kanunu zaviyesin
den mütalâa edilmesi ve işçi sigortaları kurumuna tahmil edilmesi hakkında incelemeler yapılma
sı faydalı olur mütalâasmdayım. 

Bu tertibe konan (60 000) liradan yalnız ikramiye olarak tevzi edilecek miktarın (25 000) 
lira tutacağını arzetnıekle tazminat işinin bu maddede nasıl sığıntı halinde kalmış olduğunu gös
termiş bulunuyorum. 

Yapı ve işletme gereçleri karşılığı olarak dördüncü maddeye geçen yıl konmuş olan (180 688) 
liralık ödenekten yalnız (6 451) lirası serfedilmiş olmakla bu tertibin de ne kadar maksatsız 
ve vuzuhsuz olduğu anlaşılabilir. Zira yapı ve işletme gereçleri hususi kanunlarla yetki verilen 
her yapı ve işletme işleri için konmuş olan ödeneklerle karşılanmaktadır. 

Bu kısa izahattan sonra bu neviden giderlerin de Bakanlık, daire ve muayyen işletmelerden 
olmak üzere üç ayrı kaynaktan yapılmakta olduğu açıkça görülmektedir. 

Bu sene istenen ödeneğin ne şekilde sarfedilebileceği hususunda incelemeler yapılırken, 
bu tahsisatın Tarak Dubası işletme masraflarına karşılık gösterildiği ifade olunmuştur. 

Denıiryollar ve limanlar gurupunda bu 4 maddeye konmuş olan ödeneklerden sonra, diğer 
maddelerde muayyen işler için ayrı ayrı ödenek istenmekte olduğundan bu çeşitli Bayındırlık 
işleri iki ayrı kısımda mütalâa etmeyi tasarlamış bulunuyorum. 

A) Denıiryollar: 

Cumhuriyet idaresi kurulduğu gündenberi demiryolarını yurdun en önde geleli dâvaların
dan biri olarak elealnıış ve bu hususta büyük fedakârlıklara katlanarak 1946 yılı sonuna kadar 
479 619 291 lira harcamak suretiyle 3447 kilometre uzunluğunda yeni demiryol yapmıştır. 
içinde bulunduğumuz yılın 70 kilometre daha şebekeye katılacak ve ceman 496 884 979 lira 
harcanmış olacaktır. 

Bugün devanı etmekte olan denıiryollar inşaatımız şunlardır: 

1. — Elâzığ - Van - Iran hudut hat t ı : 

Klâzığ - Van hattı inşası 134 ncü kilometredeki Genç İstasyonuna kadar ulaşmıştır. Buraya 
kadar 70 milyon lira harcanmıştır. 

5075 sayılı Kanunla alınan 120 milyon liralık ödenek yetkisinden 80 milyon sarl'edilerek 
Genç - Tatvan yolu da ikmal edilecektir. Jler yıl 25 - 30 milyon verilmek şartiyle bu hat 3 yıl
da Tatvan'a ulaşabilir. 

Bu yıl bütçeye konmuş olan 10 000 000 liralık ödenekle bu istikamette büyük bir inşaal 
hamlesi yapmak mümkün olmıyacaktır. Zira, bu ödenekten 4 milyon lira daha evvelce yapıl
mış olan demiryolu bina ve demir köprü montajı taahhüt bakiyelerine tahsis edilmiş, 5 mil
yon lirası yapılmış olan diğer işlerin 3948 yılında vâdesi hulul edecek olan bonolarına karşılık 
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olarak gösterilmiştir. Diğer bazı zam masraflar da gözönünde tutulursa bu ödenekle yeni 
bir inşaata girişmenin mümkün oJamıyacağı anlaşılır. Nitekim, bu iş iyin 4 milyon 750 bin lira
lık bonolar çıkarılmak suretiyle yeni inşaatın 1949 yılında ödenmeleri cihetine gidilmiştir. 

2. — Erzurum - Sarıkamış hattı: 

Krzurunı - Horasan arasındaki 87 kilometrelik kısım kül halinde elealınnuş ve 1945 te inşa
ata başlanmıştır. Tahsisat sıkıntısı bu hattın da ilerleme hızını yavaşlatmak keyfiyetini gös
termektedir. 1948 yılında ödeme vâdesi hulul edecek olau taahhüt bakiyelerinin 8 500 000 lira 
olmasına mukabil bütçeye konan ödeneğin 3 milyon liradan ibaret olması inşaat programının 
nasıl maddi bir güçlükle karşı karşıya bulunmakta olduğunu açıkça göstermektedir. 

Burada da 1949 yılı ödeneğini karşılık tutarak 5 500 000 liralık bono çıkarmak zarureti Jıâ 
sil olacaktır. 

iki yıl elde fazla ödenek olmadığı için bütün inşaat bitmiş olsa bile, hat t'erşiyatı yapılanııya-
cağmdan bu kısımdan faydalanmak mümkün ola mıyacaktır. Bu ödeneğe 3 milyon liralık fazla 
ödenek ilâve edildiği takdirde Erzurum - Horasan hatı 1948 sonunda işletmeye açılabilecektir. 

3. -— 'iazianteb - JVlaraş iltisak hatları: 

4643 sayılı Kanunla inşasına 20 milyon lira tefrik edilen M araş hattı normal bir şekilde iler
lemekte dir. 1948 yılı sonunda ferşiyat bilecek ve iltisak hattı işletmeye açılacaktır. 

Anteb hattında inşaat bir durgunluk safhası geçirmektedir. Mütaahhitle fiyat farkından ıııü-
tevelit ihtilâf zuhur ettiğinden mukavele ahkâ minin yürütülmesinde zorluklar görülmektedir. 

Yeni inşaat mevsimi başında mütaahhidin durumu açıkça anlaşılacak ve mukavelenin feshe
dilip edilmemesi üzerinde kesin bir karara varılacaktır. 

Kısaca söylemek gerekirse, denebilir ki. Anteb battı da Ankara Tıp Fakültesi inşaatı gibi 
hukuki bakımdan bir zorluk safhası içerisindeharekcisiz bekleıııekterir. 

B) Limanlar: 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bir zamanlar yaptırılması ve işletilmesi münhasıran bir ya
bancı şirket ve imtiyazı konusu sayılmış olan mevcut limanlar Devletçe satmalmıp ıslâh edilmeye 
çalışılmış ve bir yandan da limanların ulaştırmada mütemadilik sağlaması, kıyı ticaret merkez
lerinin tesis ve hinterlantları ile beraber gelişmesi ve seyrüsefer emniyeti düzen altına alması 
bakımından önemi takdir edilmiş ve memleket ölçüsünde 200 milyon liralık bir plân 
ve iskele inşası programı meydana getirilmiştir. 

Bu programa göre, bugün yapılmakta olan limanlar şunlardır: 

1. - - Ereğli limanı : 

Pilyos - W regli demiryolu inşaatı sıralarında 2214 sayılı kanunla yapılması derpiş edilen Ereğli 
Limanı bu nevi inşaatın büyük firmaların fiilî in hisarı altında olması dolayısiyle, ancak 1945 yılın
da taahüde bağlanabilmiş ve bugüne kadar verilmiş olan 10 milyon liralık ödenekten 6 933 000 li
rası harcanmıştır. 1948 yılı bütçe tasarısında yer almış bulunan 3 060 000 liralık ödenekle 2214 
sayılı Kanunla verilmiş olan ödenek bitmiş olacaktır. Bu miktarın 1 800 000 lirası taahhüt ba
kiyesi olup 1 200 000 lirası da 1948 vadeli bono-lar karşılığıdır. Bu miktarın dışında elde (57 000 
liralık cüzi bir ödenek kalıyor ki, bu para ile inşaatı devanı ettirmek mümkün görülememekte
dir. 

1930 yılında o zamanki fiyat rayiçlerine göre verilen 10 milyon liralık ödenek kâfi gelmedi
ğine göre yeni bir kanunla 10 milyon liralık daha ödenek yetkisi almak zarureti hâsıl olmuştur, 
Bu ödenek verildikten sonra, liman 1950 yılında bitmiş olacaktır. 
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2. — Trabzon limanı: 

4643 sayılı Kanunla yaptırılması kabul edilen Trabzon limanı için İÜ milyon liralık ödenek 
verilmiş ve 1945 yılı sonunda inşaat taahhüde bağanmıştır. 

Bu seneye konmuş olan 2 milyon lira ile taahhüt bakiyeleri karşılanacak ve yıl içerisindeki 
inşaatın 1948 vadeli bonolarla karşılanması cihetine gidilecektir. 

Bugüne kadar konmuş olan ödeneğin büyük bir. kısmı liman inşasında kullanılması zaruri olan 
makine mubayaasına tahsis edilmiştir. Bu makineler Trabzon limanı inşaatı bittikten sonra baş
ka liman inşaatına tahsis edilecekleri cihetle liman inşaatı programında bu makinelere ayrılan 
ödeneklerden bir kaç defa istifade edilmiş olacaktır. 

Samsun'dan önce Trabzon'da liman inşaatının mucip sebepleri araştırıldıkta, Trabzon'un Ka
radeniz'in doğu bölgesinde seyrüsefer emniyetini sağlıyan bir emniyet limanı olduğu ve seyrüsefer 
emniyetinin her-endişenin önünde yer alan bir mesele olduğu ifade edilmiş ve Samsun limanının ise 
büsbütün "başka ekonomik mucip sebeplerle inşası gerektiği ve bu itibarla çok daha büyük mas
raflara ihtiyaç gösterdiği ilâve edilmiştir. Mamafih, bu kısmın başında da temas ettiğim gibi Sam
sun liman inşaatı için gereken istikşaf ye etüd işleri için lüzumlu ödenek tefrik edilmiştir . 

3. — Amasra - İnebolu limanları: 

Bu iki liman Karadeniz hattı üzerinde büyük limanlar arasında birer barınma limanı olarak 
ele alınmıştır. 

4870 sayılı Kanun gereğince yapılmasına başlanan bu limanlarda inşaat miktarlarının artma
sından dolyı ihale bedeli % 20 nispeti artmış bulunduğundan bu limanların bundan sonraki inşa 
kısımları yeni bir taahhüt konusu olmak istidadını göstermektedir. 

Bu yıl bütçeye konmuş olan ödenekle taahhüt bakiyeleri tamam iyi e karşılanamıyacağmdan 
1948 vadeli bonolar çıkarılacaktır. 

4. — Küçük iskeleler: 

Bütçeye konan 300 000 lira ile Alanya ve Sinob'da birer küçük iskele yapılacaktır. 

IV - Yollar ve köprüler grupu: 

Bakanlığın çalışma sahası içinde yollar şüphesiz en önemli konuyu teşkil etmektedir. Bugün 
yollarımız hem uzunluk hem de kalite bakımından ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzaktır. 

Memleketimizde 40 000 kilometreden fazla şehir ve kasabalar arası yol vardır. Fakat bunların 
pek azı memnunluk verici bir durumdadır. 

Yurt savunmasında ekonomik ve sosyal kalkınmada birinci derecede önemli ana istikametler, 
Bakanlıklararası bir heyet marifetiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır, ilk plâna giren yollarımızın 
uzunluğu 20 000 km. yi bulmaktadır Bu yolların inşası için 800 milyon liraya ihtiyaç olduğu 
hesaplanmıştır 

Bu yıl bütçeye yollar ve köprüler için 3 278 306 lira fazlasiyle 15 200 000 lira ödenek kon
muştur. 

Bu miktarın 100 bin lirası istikşaf ve etüd işlerine harcanacaktır. 

İnşaat ve makina mubayaası için konmuş olan 9 800 000 liranın 400 bin lirası köprülerin tami
rine tahsis edilecek geri kalan ödenekle taahhüt bakiyeleri karşılandıktan sonra kesik parçaların 
ikmaline ve geçit sağlamaya gayret edilecektir. Derhal ilâve edelim ki, muazzam yol inşaatı plânı 
karşısında konulan bu ödenek çok azdır. 
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Yol inşası masraflarında r/c 20 - 15 derecesinde bir tasaı ruf sağlamak ve az zamanda çok iş 

yapmak endişesiyle yol yapımında makineleşmeye önem verildiği ifade olunmuştur. 

Bu arada Amerikan yardımından tefrik edilen 5 milyon dolarlık ödenek ile de yol makimi 
ve malzemesi getirilmekte olduğuna işaret etmek isterim. Ancak getirilecek makinalarm işletme 
masrafları hesap edilerek bütçeye bu miktarda ödenek konmamış olduğu da ilgili makamlarca 
beyan edilmiştir. 

Amerikan yardımından aluıaeak olan makina ve malzemenin ayrı bir defterde hesabı tutul
maktadır. I)iı hesabın gelir ve gider muvazenesi 1948 yılı kati hesaplarında görülecektir. 

Amerikan yardımından istifade etmek suretiyle bir miktar çelik köprü almak tasavvurundan 
memnunlukla bahsetmek isterim. Amerikan ordusunun savaş yıllarında kullanmış olduğu demir 
köprülerin mubayaası Anadolunun birçok ırmaklar üzerinde milyonlarca yurttaşa geçit vermeleri 
bakımından çok hayırlı bir tebebbüs olacaktır. 

Yolların sürekli onarmaları için bu yıl bütçeye 950 bin lira fazlasiyle 5 450 000 lira ödenek kon
muştur. Bu ödenekle iyi yolların sürekli bakımı sağlanacak, bozuk yolların toprak yolları kısım
ları düzeltilecek, küçük tamirler yapılacak ve bazı toprak yolların geçitleri temin edilecektir. 

Bundan başka bir kısmı yollar genişletilecek ve bazılarında varyantlar yapılacaktır. 

Bir Bayındırlık hareketinin yapılması kadar bakımı da çok önemli olduğundan Bakanlığın 
yol bakımı işlerini esaslı bir plâna ve teşkilâta bağlamış olmasını şükranla kaydetmeliyim. Bu 
sürekli onarma plânına göre memleket 11 bölgeye ayrılmış ve bölgeler de şubelere bölünmüştür. 
Şubelerin sayısı 40 tır. Her şubenin bakımına bırakılan yol miktarı 300 - 400 kilometre kadar
dır. Şubeler 100 - 120 kilometrelik kısımlara ayrılmış ve bakını işleri protisyon olan kısım 
şeflerine tevdi edilmiştir, iler kısım 3 - 4 çavuşluğa ayrılmış ve her çavuşun bakım sorumluluğu 
altında bulunan kısım da yerine ^öre mütaaddit amele gruplarına ayrılmıştır. 

Bu suretle bakım altına alınmış olan yolların uzunluğu 5 000 kilometresi bozuk, 7 000 kilomet
resi iyice olmak üzere 12 000 kilometreyi bulmaktadır. 

Bakım altına alınmakta olan bu yollar 20 000 kilometrelik yol plânının içinde bulunmakta ve 
İm plânın önemli bir kısmım teşkil etmektedir. 

Bakım için bir kilometrelik yola harcanan paranın 700 liradan ibret olduğu da teknisyenlerce 
hesap edilmiş bulunmaktadır. 

Yollar ve Köprüler grupunu bitirmeden önce Genel Müfettişlikler bölgelerinde yaptırılmakta. 
olan yollar ve diğer Bayındırlık işleri için ayrılmış ödeneğine de kısaca temas etmek isterim: (Je-
çen sefer bu yolda görüşülürken, her yıl konmakta olan ödeneğin 1947 bütçesinde pek cüzi bir 
miktara indirilmiş olduğu üzerinde durulmuş ve sözcünün de mütalâası alınmak suretiyle heyeti
niz ödeneği 900 006 liraya çıkarmıştır. Bu yıl bütçeye konan ödenek 900 006 liradan ibarettir. 

Bayındırlık durumu çok geri olan bu bölgelerin hususiyetleri gözönünde tutulduğu takdirde. 
bu miktarın işin azameti karşısında mütevazı bir meblâğ olduğu anlaşılır. 

V. - Su tşleri (Irupu: 

Bayındırlık Bakanlığı çalışmasına göre su işleri taşkınlardan koruma, bataklıkları kurııtmı 
ve sulama konularını ihtiva etmektedir. Su işlerinde Bakanlığın ilk hedefi başlanmış olan işleri 
toparlamak ve biran önce bitirmekten ibrettir. Bu hedefe ulaşmak maksadiyle hazırlanmış olan 
programın gerçekleşmesi 165 000 000 liraya mal olacaktır. Başlanmış olan su işlerinin bu sureli e 
ikmalinden sonra 1,5 milyon dönüm toprak taşkınlardan korunacak, 3,5 milyon dönüm sulanacak 
ve 360 000 dekar bataklık kurutulacaktır. 
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Bu ilk plânın tahakkukundan sonra 15 milyon dönümlük toprağı taşkınlardan koruma, sulat

ma ve kurutma işleri için 700 - 800 milyon liralık çok büyük bir ödeneğe ihtiyaç olacaktır. 

Bugüne kadar ele alman sulama işlerinde ne gibi bir sıra takip edilmiş olduğu hkkında Bakan 
lıkta ilini ve zaruri endişelere yol veren bir plâna tesadüf edilmemiştir. Sulama dâvası ele alınır
ken umumiyetle harcanan paranın memleket tarafından mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda 
itfa edilmesi gibi iktisadi bir fayda mülâhazası gözönünde tutulduğu kadar birçok mahalli istek
leri tatmin etmek genişliği ile hareket edilmiş olduğu zehabı da hâsı) olmuştur. Nitekim muaz
zam masrafları gerektiren büyük su işlerine vaktiyle 20 muhtelif yerden başlanmış olması da bu 
görüşümü takviye mahiyetindedir. 

Bu yıl bütçeye 476 722 lira fazlasiyle 13 694 354 liralık ödenek konmuştur. Bunun 10 bin li
rası küçük suların istikşaf ve etüd işlerinde sarfedilecektir. 27 887 lirası işletme giderlerine karşı
lık tutulmuştur. 

Çubuk Barajının şoför ve bahçıvan ücretlerine kadar her çeşit giderleri bu tertipten veril
mektedir. Çubuk Barajının bir işletme mahiyeti alarak bu gibi giderlerle bütçeye sürekli bir yük 
olmaktan kurtarılması arzuya şayan bir keyfiyettir. 150 000 liralık bir ödenek keşif, denet, yöne
tim ve kabul işlerine ayrılmıştır. Demiryollar ve limanlar grupu ile yollar ve köprüler gru* 
punda bu tertip için ileri sürdüğüm mülâhazalar burada da caridir. Hususi kanunları ile verilmiş 
olan ödenekle her çeşit giderleri akrşılamak imkânlarına malik bulunan çeşitli su işleri teşebbüs
leri karşısında Su İşleri Dairesi emrine merkezden 150 000 lira gibi mühimce bir pranın bulun
durulması zaruretine lâyıkiyle nüfuz edilememiştir. 

1. — Meriçin ıslahı: 

Meriç nehri kıyılarının ıslahı için bütçeye topu topu 10 467 liralık bir ödenek konmuştur. Her 
ne kadar 1947 yılı 10 aylık sarfiyatı mühim bir yekûn tutmamakta ise de, Yunanlılarla yapmış 
olduğumuz anlaşma hükümleri gereğince harita çıkarmak işlerine başlamamız iktiza etmektedir. 
Meriç ıslah edilmedikçe Edirne ve Trakya'yı su baskınlarından kurtarmak mümkün olamıyacak-
tır. Bu nehrin Talveg hattı Türkiye ile Yunanistan arasında hudut olarak kabul edildiği için 
kıyılarda yapılacak ıslahatın her iki taraftan birden başlaması ve ahenkli yürütülmesi gerekir. An
laşma gereğince Yunanlılar 1948 yılında ıslah teşebüsüne geçerken, bizim muvazi olarak işe baş
lamamız icabeder. ödeneği 100 bin liraya çıkarılmakla bu imkân kısmen elde edilmiş olacaktır. 

2. — Taşkın sular ve su baskınlarına karşı korunma tedbirleri: 

Bu iş için 1947 bütçesine konmuş olan 26 000 liralık ödenek sarfedilmiştir. Bu yıl da ayın mik
tarda ödenek teklif edilmektedir. Bakanlar Kurulu karariyle bu ödenekten icabında faydalanacak 
olan sahalar tesbit edilmiş bulunmktadır. Taşkın sular ve su baskınlarına karşı mahallinde köylü
lerin imece suretiyle çalıştırıldıkları hallerde bunlara lâzım olan alet ve yiyecek bu tertipten ve
rilir. Bu itibarla cüzi bile olsa böyle bir ödeneğin Bayındırlık bütçesinde yer almasında fayda 
vardır. 

3. — Şam ram Kanalı: 

1937 yılından itibaren bugüne kadar 305 000 lira harcanan Şamram Kanalı Van içine kadar 
getirilmiştir. Bu yıl istenen 150 000 lira ile bu kanalın bütün noksanları ikmal edilecek ve işlet
meye açılacaktır. Bütün bu işlerin başarılmasından sonra Van civarında 40 000 dekarlık bahçenin 
esaslı bir şekilde sulanması da mümkün olacaktır. 

4. — Büyük Su İşleri: 

3132, 4100, 4649 sayılı kanunlar gereğince yapılması gereken büyük su işleri için 165 000 000 
liraya ihtiyaç vardır. Yapılan 5 yıllık çalışma plânına göre bu ödeneğin 1949 yılından başla
mak suretiyle 1955 bütçesinde tamamen verilmiş olması iktiza eder, 
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P>u yıl bütçeye konan ödenek 11 700 00ü liradan ibarettir. Halbuki yapılması zaruri görülen 

masraflar 16 milyonu aşmaktadır. 

Tatbikimi başlanmış olan bu programa göre elealmmış olan işler 15 havzada toplanmış bu
lunmaktadır : 

1. — Susurluk havzası (Bu iş için 1948 yılından ödenek ayrılmıştır) . - , „• 
2. — Nilüfer » 
•j. — Bak ı rköy » 
4. — Gediz » (I)iı iş için 1948 yılından ödenek ayrılmıştır.) 
5. — Büyükmenderes hazası » » » » » 
ö. — Malatya havzası » » » » » 
7. — Seyhan » » » » » » 
8. — Berdan » » » » » » 
9. — Göksu » » » » » » 

10. — Amik » » » » » '» 
1' . —- Zanıanti }> » » » » » 

Gelecek yıllarda büyük su işlerinin tahakkuku için bütçeye :>0 000 000 liradan fazla ödenekler 
koymak gerekecektir. 

5. — Küçük Su işleri: 

Başarılması makineli vasıtalara ve yüksek masraflara ihtiyaç gösteren büyük su işlerinin 
yanında ufak masraf ve yardımlarla önemli faydalar sağhyaıı küçük su işleri için geçen yıl bütçeye 
bir* milyon liralık ödenek konmuş ve birçok taleplere rağmen sırf çimento sıkıntısı yüzünden bu 
miktarının 24 000 lirası harcanamamıştır. Halbuki bu mevzuda birçok istek ve dilekler var
dır. Bakanlığın tetkik etmiş olduğu küçük su işlerinin yekûnu (7) milyon lirayı bulmakta olma
sına karşılık 1948 bütçesine konan ödenek 1,5 milyon liradan ibarettir. Bu tertipteki ödenek mik
tarlım artırılması imkânlarının araştırılması faydalı olacaktır. 

6. — Halkın yapacağı su işlerine yardım: 

Halkın yapacağı su işleri için konmuş oclan 100 000 liralık ödenek her ne kadar yardım 
kısmında yeralmış ise de Bakanlığın bütün bayındırlık faaliyetini ve buna ödenek tertiplerini 
sistematik bir tasnife tâbi tutarsak, halk tarafından yapılacak olan su işlerini de su işleri guru-
pu içerisinde mütalâa etmek yerinde olur kanaatmdrayım. 

Küçük kasaba ve fakir köylerimizde halk tarafından yapılmakta olan su işlerine Devletin hiç 
olmazsa inşaat malzemesinin bir kısmını sağlamak suretiyle yardım şeklinde de olsa elini uzat
ması büyük bir ihtiyacın realist ifadecsidir. Bu yardımı biraz olsun artırmak maksadiyle Bakan
lığın yönetim giderlerinde tasarruf edilmesi mümkün görülen 50 bin liranın bu maddede yeralan 
mütevazı ödeneğe ilâvesi hususunda Bakanlık le aramızda mutabakat hâsıl olmuştur. Yüksek 
Komisyon uygun gördüğü takdirde elde edilmiş olan bu masrafın halkın yapacağı su işlerine 
yardım tertibine ilâvesini temcenni etmekteyim. 

7. — Ankara lâğımlar : 

1941 yılında çıkan 4099 sayılı Kanunla inşaatı kararlaştırılmış olan Ankara lâğımları için 
7 200 000 liralık bir ödenek tahsis edilmişti. 1942 yılında işe başlanarak bugüne kadar (4) kü
sur milyon lira harcanmıştır. Henüz elde 3 milyon liraya yakın ödenek vardır. Bu miktarın ta
ahhüt bakiyesi olan 500 000 lirayı indirdikten sonra dahi 2 500 000 liralık bir ödenek bakiyesi 
kalmaktadır. Buna karşılık 1948 bütçesine ancak 1 500 000 liralık ödenek konmuştur. Bu yıl için 
de yapılacak iş hacmi malûm ve muayyen olduğundan mütebaki ödeneğin hepsinin bütçeye 
konmasında ameli bir fayda görülmemiştir. 
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Elde mevcut ödenekle hiç olmazsa Yenişehir semtinin kanalizasyon inşaatı bitirilmek isten

mektedir. Esasen değil bütün Ankara'yı sadece imar hududu dâhilinde olup yolları muntazam 
olan semtlerin lâğım inşaatı için (25) milyon liralık ek ödeneğe ihtiyaç olduğu hesaplanmak
tadır. 

Devlet bütçesinin velev Başşehir için olsun bir şehir için olsun bu kadar ağır bir yükü 
kaldırması pek kolay ve mümkün görülmese gerektir. 

VI - Raportörün umumi mütalâa ve dilekleri : 

İ. — Kadro ve teknik elemanlar meselesi : 

Bayındırlık Bakanlığı mahdut bir teknik kadro ile memleket ölçüsündeki Bayındırlık işlerini 
başarmaya çalışmaktadır. Dışarda çok daha cazip ve geniş kazanç imkânlarına malik bulunan 
teknik elemanların baremin dar çerçevesi içinde tatmin edilmiş olmalarına maddeten imkân yok
tur. Bu fiilî durum karşısında Bakanlık ek görev vermek suretiyle kıymetli elemanlarını terfih 
etmeye ve bu suretle teşkilâta bağlamaya çalışmaktadır. Ek görev sisteminin normal bir yol ol
duğu iddia edilemez. Hattâ bir kısım kadroları kapalı tutmak bakımından bu yolun mahzurlu 
tarafları bile öne sürülebilir. 

Bu mülâhazalar karşısında hazırlanmakta olan yeni memur barem kanununda meslek sahibi 
teknik elemanları Devlet teşkilâtına bağlamak için gereken tedbirlerin düşünülmesi temenniye 
şayan bir keyfiyettir. 

2. — Devlet inşaatının Bayındırlık Bakanlığında toplanması : 

Verimli çalışmanın ilk şartı olan iş bölümüne Devlet çalışmalarına âzami itina göstermek gere
kirken, bugün birçok Devlet daireleri doğrudan dovruya inşaat yapmakta ve bu işler için inşaat 
büroları kurarak büyük masraflar ihtiyar etmektedirler. 

Hususi kanunlarla inşaat yaptırmak yetkisi olan Devlet daire ve müesseseleri denebilir ki, 
kendi bünyeleri içerisinde birer yapı ve imar işleri dairesi meydana getirmişlerdir. Her bakanlık 
ve müessesenin başlı başına bir Hükümet olmayıp, Hükümetin bir cüzi olduğu bedihi olduğuna göre, 
Bayındırlık Bakanlığı yapı ve imar işlerinin yetkisine girmesi tabiî olan birçok inşaatın mütaaddit el
lerde dağınık bir vaziyette bulunması tecviz edilemez. 

Bugün birçok bakanlık ve müesseselerde yapı bürolarında çalışmakta olan teknik elemanları 
Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde toplanmak suretiyle her bakanlıkarası ihtisasa saygı sağlanacak 
ve hem de Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Dairesinin personel kadrosu genişlemiş ola
caktır. 

3. —• Devlete ait binaların bakım ve tamir işlerine bir veçhe verilmesi : 

Her gün sayısı artmakta olan Devlete ait yapıların tamir ve bakım işlerinin merkezi bir tek
nik teşkilâtı tarafından yapılmasında büyük bir fayda mülâhaza etmekteyim. Bugün tamir ve 
bakım işlerine lâzımgelen itina gösterilmediğinden birçok masraflar ihtiyariyle meydana gel
mekte olan hakikaten güzel binalar az zamanda harap bir duruma düşmekte ve bilâhara ıslahı için 
büyük masrafları ieabettirmektedir. 

Yapı ve İmar işleri Reisliğine ilâve edilecek bir büro ve memleketin muayyen bölgelerinde kuru
lacak küçük tamir ekipleriyle Devlete ait yapıların bakım ve tamir işleri kolaylıkla sağlanabile
cektir. Maksat yalnız bina yapmak değil, yapılan binaların ömürlerini uzatmak ve güzellik ve te
mizliğini de sağlamak olduğuna göre Yüksek Komisyonun bu nokta üzerinde bir mütalea dcrme-
yanmı rica ederim. 



4. — Zaruri olmıyan inşaatın yapılmaması ve yapılmasında zaruret gören inşaatda tasarrufa 
riayet edilmesi: 

Yapı ve İmar işleri grupunda her biri üzerinde ayrı ayrı izahat vermiş olduğum Devlet inşa
atının zaruret derecesiyle tasarruf endişesi bakımından bir prensip kararma varılmasının faydalı 
olacağını mütalâa etmekteyim. 

5. — Bütçe tertibi ve (E) cetvelinin ıslâhı; 

Bayındırlık Bakanlığının demiryollar, sular ve şoseler gibi dairelerin giderlerini tahlil eder
ken aynı cins masrafın muhtelif yerlerde başka adlar altında görünmekte olduğunu belirtmiş ve 
bu sistemin ödeneklerin tahsisi ciheti ve harcanma şekli bakımından gerçek bir murakabeyi zor
laştırdığına işaret etmiştim. 

Bakanlığın ileri gelen memur ve mütehassısları da bütçedeki bu sarf şeklini karışık ve müp
hem bulmakta ve aynı mahiyet ve süreklilik arzeden masrafların bir tek tertipte toplanması lü
zumunu açıklamaktadırlar. 

Bütçe tertibinde gözönünde tutulması gereken en önemli muayyen masrafların muayyen fa
sıllardan yapılması, murakabeye imkân verecek bir sadelik ve açıklıkta olması ve nihayet günün 
ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde karşılaması endişeleri olduğuna göre gelecek sene bu realitelerin 
ışığı altında daha sarih ve realiteye daha uygun bir tertiple bütçelerin hazırlanmasını büyük bir 
temenni olarak yüksek takdirlerinize sunmaktayım. 

İler yıl bütçeye bağlanmakta olan (R) cetvelindeki formüllere gelince; bu formüllerinde yeni 
baştan gözden geçirilmesinde kati bir ihtiyaç mütalâa etmekteyim. Bugün mevcut formüllerin bir 
çok ödeneklerin nerelere ve ne şekilde sarfedilmekte olduğu yolundaki murakaba makanizmasını 
zorlaştırmakta olduğu bir hakikattir. Bu itibarla formüllerin bir tasfiyeye tâbi tutularak daral
tılmasını, sarfiyat mahallinin mümkün olduğu kadar bütçe fasıl ve maddelerinde gösterilmesini 
ve bunun mümkün ve pratik görülmediği hallerde formül bünyesinde akıl ve mantığa uygun mü
şabih masraf katagorileri tesbit edilmesinin bütçe murakabe ve tasarrufu bakımından faydalı 
olacağına kaani bulunmaktayım. 

G. — E cetvelinin ıslahı: 

Bugün Bakanlığın çeşitli teşkilâtında şoför, yol çavuşu, bahçıvan, daktilo gibi daimî bir mahi
yet arzeden hizmetlilerin (E) cetvelinde yer aldıkları görülmüştür. Geçici hizmetler tertibinden 
bu gibi ücretlilere yevmiye şeklinde ücret verilmesini normal bir duruma telâkki etmemekteyim. 
Bir hizmetin ifası için tahsis edilmiş olan ödenekten yevmiye rengi altında daimî mahiyette ücret. 
vermenin doğru bir yol olmadığı aşikârdır. 

7. — Teftiş kadrosunun düzenlenmesi: 

Bakanlık teftiş mekanizmasını verimli bir şekilde çalışan bir heyet mahiyetinde telâkki etmek 
güçtür. Teftiş Heyetinde bir çok kadrolar münhal alduğu gibi bizzat başkanlık yeri dahi boştur. 
İkisi asker ve ikisi hukukçu olmak üzere mevcut bir kaç müfettişle geniş bayınıdrlık teşkilâtını 
müessir bir teftişe tâbi tutulmasını imkân tasavvur edilememektedir. Teftiş turnesi ve programı 
yoktur. Kadro dereceleri yüksek olmadığından, esasen mahdut sayıda olan teknik elemanlarla 
Teftiş Heyetini takviye etmek imkânsızdır. 

İllerde Bayındırlık ve bölgelerde bölge müdürlüklerinin sıkı bir murakabeye tâbi tutulabilmesi 
için Teftiş Heyetini takviye ve ıslah etmek lâzımdır;. 
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8. — İnşaatta bono mekanizması: 

Hususi kanunlarla birçok inşaat işlerinde Bakanlığa, bono çıkarmak yetkisi verilmiş bulun--
maktadır. Gerçi bono mekanizması sayesinde o yıl içerisinde verilmiş bulunan ödenekten fazla 
iş yapmak imkânı elde edilmekte ise de, bu sistemin bazı mahzurları ihtiva etmediği iddia edile
mez. Bir kere hemen hemen, bütün bütün Bayındırlık inşaatında geleoek yılların ödeneği önce
den bağlanmakta ve ait olduğu yıl içerisinde serbest ödenek seyyaliyetinin vermiş olduğu suples 
kısa olmaktadır. Denilebilir ki, 1946 yılı bütçesine konan ödeneklerin bir çoğu bir yıl önceki taah
hütlerin ödenmesine karşılık teşkil etmekte ve bu suretle bonoların itasına tahsis edilmektedir. 

Bizde bono mekanizmasının asıl özürlü ciheti, bu şekilde devletle iş yapmayı kabul eden mü-
taahhütlerin bonoları vâdesinden önce nakde tahvil edilirken kaybettiklerini, ihale sırasında tek
lif fiyatlarını ilâve etmek suretiyle Devlet inşaatının pahalıya mal olmasındadır. 

Bu noktalar gözönünde tutularak büyük bayındırlık işleri için mümkün olduğu kadar büt
çeye gereken ödeneğin konması ve imkân nispetinde bono mekanizmasına baş vurulmaması temen
niye değer bir keyfiyettir. / , 

Bu umumi mütlâalardan sonra şu noktaların da dilek şeklinde belirtilmesini faydalı bulmak* 
tayım:. . , ; 

a) Birçok köylerde çeşme hattâ kuyu şeklinde bile içme suyu mevcut değildir. Çeşitli has
talıkların çıkmasına sebep olan fakir köylerin içme su işinin esasından halletmek üzere arteziyen 
kuyuları açmak işinde Bakanlığın geniş ölçüde harekete geçmesi faydalı olacaktır. 

b) Ana köprüleri esaslı bir surette yapıncıya kadar, kısa zamanda çok sayıda ucuz ve daya--
nıklı köprü sğlanarak birçok ırmak ve çaylar üzerinde geçit temin etmek suretiyle yurdun gerçek 
bir ihtiyacını karşılamış olacaktır. 

e) Bataklık arazi ve karlık mmtaka gibi yerlerde ağır işlerde çalışmakta olan işçilerin mâruz 
bulundukları tehlikelerin de işçi sigortaları kurumu tarafından meslek hastalıkları şümulü içeri
sinde mütalâa edilmesi sosyal alanda bir terakki merhalesi olacaktır. 

ç) Elâzığ - Tatvan hattının inşasından sonra 120 000 000 lira ödenekten 45 000 000 liralık ba
kiye kalacaktır, bu ödenekle yurdumuzun Güney doğu bölgesinin, tesbit edilmiş olan plân gere
ğince, I rak 'a bağlanması tasavvurunun gerçekleşmesine teşebbüs edilmelidir. 

g) Nihayet Irak'la yapmış olduğumuz son anlaşma ile Irak topraklarını su baskınlarını kur
tarmak maksdiyle Türkiye'de Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde tesisat yapılması prensip olarak 
kabul olunmuş ve bu iş için gereken paranın Irak Devleti tarafından verilmesi derpiş olunmuştur. 

Güney doğu illerimize sulama ve enerji bakımından büyük refah imkânları vadeden ve mem
leketimize hemen hemen hiçbir maddi mükellefiyet tahmil etmiyecek olan bu anlaşmanın bir yandan 
Dışişleri Bakanlığımız tarafından teati formalitelerinin taciline teşebbüs edilmesi ve Öteyandan bu 
formaliteyi beklemeden Bayındırlık Bakanlığı tarafından ihzarı mahiyette de olsa şimdiden etüd-
lere başlanmasını temrini etmekteyim. 

VII - Netice : .' 

Bayındırlık Bakanlığının muayyen gruplar etrafında tetkik ettiğim faaliyetlerinden diğer Ba
kanlık ve daireleri ilgilendirmekte olan yapı ve imar hareketlerinin esaslı bir program ve sıraya 
bağlanmamış olduğunu belirttikten sonra, asıl Bakanlığın faaliyeti sahasına giren. Bayındırlık ha
reketlerinin plânlı bir şekilde yürütülmekte olduğunu ifade etmek isterim. 

Bayındırlık alanında bugün kalkınmayı geciktiren plansızlık değil, sadece parasızlıktır. Ger
dekten yapılan plânlara göre ilk merhaledeki büyük su işlerine 165 000 000, limanlara 200 000 000 



yirmi bin kilometrelik yol inşaatına 800 000 000 milyon, iki bin üç yüz küsur kilometrelik demir^ 
yolları inşaatına keza 800 000 000 ki, ceman iki milyara yakın bir paraya ihtiyaç gösterilmektedir. 

İktisadi kalkınmamız için Bayındırlık alanında sarfına mecbur olduğumz bu paranın tahsis edi
lecek olan yıllık bütçe ödenekleriyle karşılanmasına imkân tasavvur edilemediğinden, verimli te
şebbüslerimiz için yabancı memleketlerden uzun vadeli istikrazlar teminine çalışmayı büyük bir 
hakikatin ifadesi olarak zaruri »Örmekteyim. Umumi dünya şartlarının buna imkân vermesi dile
ğiyle raporumu Bütçe Komisyonunun sayın üyelerine ârzederinu 

Diyarbakır Milletvekili 
Vcdad Dicleli 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Ayhk, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

622 

623 

I - Bakan ödeneği, aylık, 
ve ücretler 

615 
616 

617 
618 

619 
620 
621 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

LT - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

5 320 

5 668 322 
2 100 

5 670 422 

295 560 
1 397 136 

1 500 
106 557 

230 000 
3 400 

34 000 
10 000 

5 320 

5 668 322 
2 100 

5 670 422 

295 560 
1 709 136 

2 100 
106 557 

230 000 
3 000 

30 000 
10 000 

5 320 

5 661 122 
2 100 

5 663 222 

293 760 
1 757 806 

2 100 
106 557 

190 000 
3 000 

30 000 
10 000 

Bölüm toplamı 277 400 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince Ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 
özel idareler bütçelerini ince-
liyeceklere verilecek ücretler 

309 542 

273 000 

299 069 

840 840 

233 000 

297 744 

840 
Birinci kısım toplamı 8 064 277 8 362 004 8 360 349 
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B. M. 

Bayındırlık Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci hısım - Yönetim gider-
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
624 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

628 
629 

8 000 
8 000 
5 000 

14 000 
10 000 

51 000 

8 000 
8 000 
5 000 

14 000 
16 000 

51 000 

8 000 
8 000 
5 000 

14 000 
12 000 

47 000 

625 

626 
627 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

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 

(> 500 
22 000 
2 000 
8 000 
8 500 

47 000 

10 000 

1! 055 

17 000 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Bakanlık otomobili giderleri 

1 Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 

2 Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 

Bölüm toplamı 

58 055 

15 100 
4 900 

0 

0 

6 500 
22 000 
2 000 
8 000 
8 500 

47 000 

10 000 

80 000 

17 000 

97 000 

15 100 
4 900 

0 

0 

6 500 
22 000 
2 000 
8 000 
8 500 

47 000 

10 000 

70 000 

17 000 

87 000 

15 100 
0 

2 000 

2 000 

4 900 4 900 4 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - özlük olanlar 
630 

631 
632 

1 
2 
3 
4 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Greçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 

30 000 
50 000 
40 000 

8 500 

128 500 

14 000 

30 000 
40 000 
40 000 

8 500 

118 500 

14 000 

30 000 
25 000 
30 000 

8 500 

93 500 

14 000 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 16 600 

İkinci kısım toplamı 345 155 

15 000 

372 500 

15 000 

332 600 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

0 

633 

634 

I - Geçici olanlar 
Ankara Gençlik Parkı gider
leri 

0 Sürekli onarma ve bakım 
0 Elektrik tesisatı, idare binası 

ve depo, hela, kaskatlar, gazi
no ve diğer yol ve yapım her 
türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

Ankara Gençlik Parkı gazino 
ve sel inşaatı giderleri 
Kurs giderleri 

90 630 

225 000 

315 630 

0 
20 000 

90 630 

225 000 

315 630 

0 
0 

0 

0 

0 

255 000 
0 

1 Mühendis kursuna gönderilen
lerin yolluk ve gündelikleri 0 60 000 60 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfası kursu her 
türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

634 A. Temsil giderleri 

0 
20 000 

0 

8 000 

68 000 

8 000 

68 000 

4 000 

I I - Çeşitli olanlar 
635 Fen aletleri ve gereçleri karşı

lıkları 5 300 
636 Yayın işleri 

1 Satınalma ve abone karşılık
ları 25 000 

2 Başka her çeşit giderler 15 000 

Bölüm toplamı 40 000 

637 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 100 

638 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 

1 Ücretler 250 000 
2 Yolluk ve başka giderleri 30 000 

Bölüm toplamı 280 000 

5 300 

25 000 
15 000 

40 000 

100 

250 000 
30 000 

280 000 

5 300 

25 000 
15 000 

40 000 

100 

250 000 
20 000 

270 000 

639 

640 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklarile baş-
ka her çeşit giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

1 

661 031 

20 000 

1 

709 031 

20 000 

1 

642 401 

20 000 
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ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 
1 000 

4 000 

24-000= 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
1 000 

4000 

24 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
35 000 

3 000 
100 000 

0 
200 000 

Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 
1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Mühendisler ve mimarlar bir
likleriyle teknik okullarını bi
tirenler birliğine 
Halkın yapacağı su işlerine 
4623 sayılı Kanun gereğince 
zelzele ve sair âfet gören böl
gelere (Gider şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir.) 
4623 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak işlemler karşılığı 
Zelzele bölgelerinde harap olan 
binaların yapımı için özel ida
relere ve belediyelere yardım 
Diğer âfet!erden z.ırar gören 
bölgelere 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Demiryollar ve limanlar 
İstikşaf, etüd, aplikasyon ve 
proje ihzarı ve kamulaştırma 
giderleri 325 000 325 000 325 000 

1 425 000 

0 

50 000 

1 475 000 

1 513 000 

1 425 000 

0 

50 000 

1 475 000 

1 578 000 

425 000 

1 000 000 

118 935 

1 543 935 

1 743 935 



218/4 — Bayındırlık Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

2 Keşif, denet, yönetim ve kabul 
işleriyle bu işler için gönderi
leceklerin yollukları 

3 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin giderleriyle kilomet
re ikramiyesi 

4 Yapı ve işletme gereçleri kar-
şılıklariyle bu işlere ilişkin her 
türlü giderler 

5 3262, 3813, 4643 ve 5057 sayılı 
kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı 
yapma karşılık ve giderleri 

6 Erzurum hattı uzatma karşılık 
ve giderleri 

7 Grazianteb - Maraş şube hatları 
yapma karşılık ve giderleri 

0 İnebolu limanı mendireğinin 
onarma, ıslahı ve her türlü gi
derleri 

8 2214 sayılı Kanuna göre yapı
lacak Ereğli limanı giderleri 

9 Trabzon limanı yapma karşı
lık ve giderleri 

10 4870 sayılı Kanun gereğince 
Amasra, İnebolu mendireğinin 
onarma ve ıslahı her türlü gi
derleri 

11 Antalya limanı mendireğinin 
onarma ve uzatma ve rıhtım 
yapma giderleri 

12 Küçük iskele ve mendireklerin 
yapma, onarma ve ıslahı, ikmal 
ve kamulaştırma her türlü gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 

1 Devlet Meteoroloji İşleri Ge
nel Müdürlüğü 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

60 000 60 000 60 000 

100 000 60 000 40 000 

180 588 180 588 130 588 

12 000 000 10 000 000 10 000 000 

2 500 000 3 000 000 3 000 000 

2 000 000 2 500 000 2 500 000 

700 000 0 0 

2 000 000 3 067 000 3 067 000 

1 300 000 2 000 000 2 000 000 

200 000 1 000 000 % 1 000 000 

100 000 10 000 10 000 

250 100 300 000 300 000 

21715 688 22 502 588 22 432 588 

92 500 92 500 92 500 
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B. M. 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

Ödeneğin çeşidi 

Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı [1] 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
İstanbul Adalet Sarayı yapımı 
ve her türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

744 000 

1 000 
2 750 

108 800 
255 000 

4 410 000 
3 405 000 

71 550 

2 527 000 
837 526 
269 000 
142 500 

500 000 

13 366 626 

1948 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

744 000 

1 000 
2 750 

108 800 
255 000 

4 410 000 
3 405 000 

71 550 

2 527 000 
837 526 
269 000 
142 500 

1 950 000 

14 816 626 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

744 000 

1 000 
2 750 

108 800 
255 000 

7 500 000 
3 155 000 

71 550 

2 527 000 
837 526 
317 000 
142 500 

1 950 000 

17 704 626 

652 Yollar ve köprüler 
1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve *s , - . 

647 Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklentileri yapı, tesis ve ka
mulaştırma her türlü giderleri 0 4 850 000 4 850 000 

648 4646 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak memur evleri 3 600 000 3 600 000 3 600 000 
(Doğu bölgeleri için) 

649 Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
ve her türlü giderleri 2 800 000 2 000 000 2 000 000 

650 Atatürk Anıt'ı yapma ve her 
türlü giderleri 2 472 138 2 472 138 2 472 138 

651 Zelzele bölgelerinde resmî bi
nalar yapma ve her türlü gi-
ler i (Gider şekli Bakanlar Kurulun
ca belirtilir.) 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

kamulaştırma 100 000 100 000 100 000 

[1] Teklif olunan bu ödenekle Bakanlıkça programa alınan inşaat ve onarma işleri ile 3096 sa
yılı Kanun gereğince İpsala, Enez, Alanya, Kapıkule, Kızılçakçak, Gürbulak ve Akçay'da güm
rük memurları için yaptırılacak evlerin inşaat bedeli verilir. Ve aynı kanuna dayanılarak daha 
evvel yaptırılmaya başlanmış olanların ikmali ve yaptırılmış bulunan evlrein onarımı yapılır ve 
binalar için lüzumlu arsalar satmalınır. 



218/6 — Bayındırlık Bakanlığı 

M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira, Lira 

2 Şose ve köprüler yapma, karşı
lık ve giderleriyle her türlü 
makine, aletler, gereçler karşı
lık ve giderleri 7 000 000 9 300 000 > 9- 300 000 

3 Sürekli onarmalar 4 500 000 5 450 000 5 450 000 
4 Keşif, denet, yönetim ve kabul 

işlemleri iein gönderileceklerin 
yoBukları' 200 000 200 000 200 000 

5 Taşıt giderleri 121694 150 000 150 000 

Bölöm toplamı 11921694 15 200)000 15 200 000 

. bölgele
rinde yaptırılacak yollar ve 
imar işleri her türlü giderleri 
(Güder şekli Bakanlar Kurulunca be
lirtilir.) 900 006, 900 006 900 006 
Silişleri 

1 İstikşaf, etüd, aplikasyon ve-
kamulaştırma 

2 İşletme giderleri 
3 Keşif, denet, yönetim ve kabul 

işlemleri için gönderileceklerin 
yollukları 

4 Meriç su işleri 
5 Taşkın sulara ve su baskınla

rına karşı 4373 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak korunma 
giderleri 

6 Taşıt giderleri 
7 Şamram kanalı yapma ve onar

ma giderleriyle Van hududu 
dâhilinde bulunan bataklık ve 
sularm ıslahı 200 000 150 000 150 000 

8 3132, 4100 ve 4649 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak su 
işleri giderleri 11 669 278 11 700 000 11 700 000 

9 Küçük su işleri her türlü gi
derleri 1 000 000 1 50Û 000 1 500 000 

14 000 
27887; 

150 000 
10 467 

26 000 
120 000 

10 000 
27 887 

150 000 
10 467 

26 000 
120 000 

10 000 
27 887 

150 000 
90 467 

26 000 
120 000 

Bölüm toplamı 13 217 632 13 694 354. 13 774 354 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 2 000 000 1 500 000 1 500 000 

Altıncı kısım toplamı 73 893 784 83 435 712 86 333 712 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

8 064 277 
345 155 
661 031 

24 000 
1 513 000 

73 893 784 

84 501 247 

8 362 004 
372 500 
709 031 

24 000 
1 578 000 

83 435 712 

94 481 247 

8 360 349 
332 600 
642 401 

24 000 
1 743 935 

86 333 712 

97 436 997 





21 - Ekonomi Bakanlığı 



Rapor 
2S . XI . 1947 

Ekonomi Bakanlığı 1948 yılı bütçe tasarısını Komisyonumuzca tesbit olunan esaslara göre ince
ledim. Sonuçlarını ve görüşlerimi saygılarımla ar/.ederim: 

/ - Bütçe bölüm re maddelerinde değişiklik: 

Ekonomi Bakanlığı 1948 bütçesi 1947 yılı bütçesine nazaran 225 000 lira fazlasiyle (i 967 783 lira 
olarak tanzim edilmiştir. 

1948 bütçe tasarısı gerekçesinde 1947 senesine nazaran artış ve eksilişlerin sebepleri kısım ve mad
delerinde açıklanmıştır. Bağlı iki cetvelde fazla ve eksikleri ve aktarma kanun teklifleriyle izahları 
yapılmıştır . 

Ar t ı ş : Bakanlığın kendi kuruluş ve bünyesine taallûk eden ödeneklerde: 

1. — Hizmetliler ücreti 39 200 ar tmasından 

2. - - Kırtasiye ve malzeme fiyatları ar t ış karşılığı idare masraflarına zam edilmesinden 

3. — Balıkçılık mevzuu incelemeleri için yeni açılan bölüm 

4. — Posta ve telgraf ücretlerine 
5. — Elektr ik E t ü d İdaresine yapılan yardım 

Fiilî kadroların dört te biri münhaldir . Vekâletin çeşitli görevlerinin çokluğu ve birçok hizmet
lerin mat lup du rumda olmadığı halde, kadro imkânından istifade edilmemesi, hakikî bir tasarruf 
teşkil etmemektedir. 

Posta ve Telgraf ücretleri : 1947 senesi ödeneği 21 922 liraya yalnız 5 000 lira eklenmesine ka
nun teklif edilmiştir. 194S senesi için istenen 42 000 lira ödenek ihtiyaçtan fazla görünmemektedir. 

Vekâletin 1948 senesi bütçesinin yalnız bir sene evelki bütçesiyle mukayese ederek tasarruf, im
kânları aramakta isabetli bir neticeye varmak güç tür . Bu zorluğu karşılamak için incelemelerimi 
1943 senesinden başlıyarak mukayeselerinden çıkacak neticelere istinaden düşüncelerimi arzediyo-
î'iıııı: 

/./ - Bütçenin geçmiş yularla mukayesesinden çıkan neticeler: 

194.1 
Sene 1943 1944 7 avlık 1940 1947 1948 

1 
• ) 
3 
4 
5 

nci 
n ci 
ııcü 
ncü 
nci 

K ısım 
» 
» 
» 
» 

99f> 823 1 013 99S 708 (i()7 1 555 725 1 SS7 501 1 9S9 967 
206 154 225 728 151 711 2(51 938 252 923 295 513 
339 705 360 005 207 569 395 944 350 7!)!) 308 S02 

5 000 6 000 3 250 7 500 7 500 7 500 
2 032 000 2 335 451 3 814 433 6 013 487 4 250 000 4 366 000 

Toplam 3 578 6S2 3 941 182 4 884 470 8 234 512 6 742 723 6 967 782 

1. Birinci kısım: Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük olanlar. 

1943 senesinde birinci kısmı toplamı 995 823 lira iken 1948 bütçe tasarısında 1 989 967 lira ola-



— 221-^ 
rak teklif edilmektedir. Her seneki tedrici artış bir misline kadar varmaktadır. 

Bu farklar; 1945 senesinde 4598 sayılı Kanun gereğince bir üst derece terfi ve 4644 sayılı Ka
nunla ücretlerin maaşa çevrilmesinden: Ücretler 050 432 liradan- 82 417 liraya indiriliyor, aylık
lar ise 297 730 liradan 503 589 liraya çıkarılıyor. 

1946 senesinde Bakanlık teşkilât kanununda tadilât arzusu haline gelmeden komisynoca öde
nek kabul ediliyor. 

Vekâletin iyi ve tecrübeli mütahassıslara ihtiyaç gösteren görevlerin çokluğu karşısında kad
rosundaki ihtisas fıktanı ve münhaller sebepleri üzerinde düşünmeyi icabettirmektedir. Sanayi iş
leminde karar sahibi yüksek evsafta mütahassıslarm celbi için vekâletin personel siyaseti güdü
mü muayyen bir zamanda matlup durumu temin etmeye muvaffak olması için uzun vadeli bir ça
lışma ve kadro yetiştirme plâniyle müşkülleri yenmek zorundadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve fabrikalarında memurların ancak ihtisaslarından ayrıl
dıkları takdirde terfi edebilirler. Kendi ihtisasları dâhilinde terfileri temin edilmelidir. Harice 
tahsile gönderilen gençlerin de kadrolarda henüz görünmeyen yeni meslek ve ihtisas ihtiyaçlarına 
seçilmelidirler. Okumalarına verilen ehemmiyet kadar, stajlarına da itina gösterilmesi lâzımdır. 
Memlekete avdetlerinde işe ilk zamanlarda bilhassa bilgili, tecrübeli örnek olabilecek karak
terli şeflerin yanında çalıştırılmaları şarttır. 

Meslek adamları yetiştirilirken yapılacak hataların neticesi vahimdir. Dinamik, yaratıcı, ku
rucu, teşkilâtçı müspet insan yerine bezgin, menfi, bozguncu elemanlar vücut bulur. Ancak usul, 
metot, ve programla sistematik yetiştirilecek gençlerin nefislerine itimat gelir. İleride bilgili 
verimli meslek adamları olurlar. 

Netice : plânlı kadro ile yetiştirme faaliyeti ele alınacak mühim bir konudur. 

2. —• İkinci kısım: Yönetim giderleri: 

Malzeme fiyatları yükselişi nispetinde artış göstermektedir. 

3. —• Üçüncü kısım: Daire hizmetleri: 

Bu kısımdaki bazı bölüm giderleri sırasiyle incelenecektir. 

a) Sanat modelleri satınalmması ve dağıtılpıası giderleri birkaç senelik seyrini ve yapılan 
işlerle alman neticeleri takip edelim: 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 • 1944 1945 1946 

20 000 10 000 310 000 397 000 397 000 290 000 290 000 149 000 295 000 
1947 1948 

60 000 40 000 

Sanat modelleri bölümüne 1938 senesinde 20 000 lira tahsisat konarak açılmış 1941, 1942 so
nelerinde 397 000 liraya kadar yükseldikten sonra 1948 senesinde 40 000 liraya inmiştir. 1946 
senesine kadar alman tahsisat yekûnu 2 104 641 lira olup sarf edil en miktar 1 660 760 liradır. 
Bakiye 443 880 lira Sümerbanka yatırılmıştır. Yapılan işlerin ve masraflarının kayda değer 
olanları: 



2İ4 619 
75 004 
25 566 

284 645 

499 381 
420 380 
20 412 

599 834 

Lira 
» 
» 

- m -
8891 aded el dokuma tezkâhı bedeli 
8841 aded çıkrık tezgâhı bedeli 
666 aded duvar çözğüsü bedeli 
nakliye ve ambalaj 

Ustaların ücret ve ha.i-c.ii.-ahi 
Tezgâh malzemesi ve iplik 
Mensucat meşheri 

Netice: 599 834 lira sarfiyle el tezgâhları dağıtılıyor. 

499 381 » » 650 kuruşa 17 182 öğrenci devanı ediyor. 
420 380 lira sarfiyle iplik ve takım veriliyor. 

Muhtelif senelerde tahsisat miktarının seyri el sanatlarına verilen ehemmiyetin telâkkiye gö
re değişebildiğini göstermektedir. Gaye sarih olmadığı gibi gidilecek yolan da tâyin edilemediği 
anlaşılmaktadır. 

Kursu bitirip muvaffak olanlara zatî ihtiyaçlarını dokumak üzere verilen tezgâhlara iplik te
min edilemeyince yapılan masrafların mânası kalmamaktadır. Zira meslekten olan dokumacıların 
bile ihtiyaçları verilemez iken yeni ihtiyaçlar yaratmak ancak talep ve şikâyetleri çoğaltmaktadır. 

•Son senelerde bu tahsisattan yapılan indirmeler eğer maksadın temin edilemediğinden ileri ge
liyorsa, yerinde görülebilir. Ancak bu eksiltme memur zamlarını temin etmek üzere yapılırsa 
bu azaltma iyi bir tedbir olarak kabul edilemez. 1946 senesinde Küçük Sanatlar Umum Müdür
lüğü teşkilâtı meydana getirilmek için ödenek almıyor, teşkilâtın faaliyetini temin edecek tahsisat 
ise indiriliyor. Bu şekilde tahsisatsız bir teşkilât meydana getirilmiş bulunmaktadır. 

İfarb senelerinde canlanan el sanatlarının ilk sarsıntıları başlamıştır. Millî fabrikaların istih
saline yaklaşan istihsallerini korumak için fabrika resimleri yerine kalite ve hususiyetlerini mu
hafaza edecek tedbir alınması zaruridir. 

Fabrikalar, el sanatları ve ithalât birbirini ezmeden tamamlayıcı ahenkli inkişafları sağlan
malıdır. 

b) Su ürünleri: 1948 bütçe teklifinde su ürünleri giderleri olarak 60 000 lira konmuştur. Su 
ürünleri mevzularını incelemek ve kıymetlendirmek üzere bir çok defalar etüdler yapılmış, 
raporlar yazılmıştır. Kurulan teşkilâtı da sıra ile zaman zaman muhtelif vekâletlere bağlamıştır. 

İktisat Vekâletinde yerini bulmuş olmasını temenni eder, başarılar dilerim. 

c) Yabancı uzmanlar, tercümanlar, yolluklar: 

Sene Ücret Yolluk 

1945 
1946 
1947 
1948 

18 000 
60 000 
155 000 
155 000 

2 000 
5 000 
20 000 
20 000 

Seneden seneye artırılan tahsisata rağmen 1943 senesinden itibaren harb durumu mütahassıs cel
bine imkân vermemişti. Bu ihtiyacın bu sene giderileceğini temenni ederim. 

Beşinci kısım: Yardımlar. 

http://ha.i-c.ii.-ahi


Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: 

- â â â -

Bu idarenin bilanço ve iş programları hususi kanunlarına uygun umumi heyetleri tarafından 
incelenmekte ise de ancak 1941 - 1942 - 1943 seneleri masraf, faaliyet programları ve bütçelerini 
1944 senesinde inceliyen umumi heyetin temennileri 1946 senesi bütçe programında yeralmıştır. O 
zamaııdanberi umumi heyetin bir daha toplanamamış olması bütçede yeralan bu ödeneğin sene
lerce murakabesiz kalması tasvip edilemez. 

Geçmiş seneler tahsisatları gözden geçirilince maden tetkik ve arama işlerimize ve dolayısiyle 
maden siyasetimiz esaslarının tesbitine verilen önemin mütehavvil olduğu görülmektedir. 

1943 : 2 032 000 
1944 : 2 335 451 
1945 : * 3 844 433 
1946 : 6 013 487 
1947 • 3 800 000 
1948 : 3 800 000 

Bu rakamlarda da kadro maaşların artması malzemenin pahalılaşması ve iş sahasının genişlemesi 
nispetinde bir artış beklenirken tevakkuflar, iniş ve çıkışlar en verimli bir teşkilâtında faaliyet hı
zını kesmeye kâi'idir. Uzun vadeli, programlı çalışmalarda teknik sebepleri olnuyan inhiraflar israf 
nıembaı telâkki edilmek lâzımgelir. 

1945 senesinde 2 452 087 lira, 1944 senesine göıe fazla tahsisat verilerek petrol araştırmaya hız 
vermek istenmiş ve müşkül şeraite rağmen sondaj makine ve yedekleri alınmıştır. Akabinde bütçe 
tasarrufu mevzuubahis olunca bu faaliyetin inkişafına elzem jeolojik etüd ekiplerinin faaliyetleri 
durduruluyor, muvazi genişlemesi icabeden kadro ilâvesinden vazgeçiliyor. 

M. T. A. Enstitüsü teşekkül tarihi olan 1935 Haziranından itibaren 1947 malî yılı sonuna kadar 

Hazine yardımı 31 990 071 lira 
Kendi yaptığı işlerden gelir 4 600 287 > 

36 540 287 
sarf edilmiştir. Bu toplamdan: 
Petrol aramaya 7 874 126 :» 
Madan aramaya 4 324 939 » 
jeolojik etüdlere 4 162 970 » 

isabet etmektedir. Sarfedilen bu yekûnun ifade ettiği mâna, maden işlerimizde tutacağımız yolu 
kestirmek için sermayeden sarfettiğimiz tesis masraflarıdır. Bu masrafların çoğu müspettir. 4 - 5 
milyon lirası - a f ond perdü - dür, bir miktarı da iş sırasını takip edemediğimizden zarardır. 

Bu büyük sermayeyi ne kadar uzun zaman karşılıksız, semeresiz bırakırsak, iş hazırlığı itmam 
edilmeden, maden işlerine girişirsek, istifade,fırsat ve konjonktür imkânlarını kaçırırsak, zararlardan 
kaçınılmaz bir duruma gireriz. , « ı 

Plânlaşmış işlerde çalışma programmdan teknik sebebe dayanmıyan para sıkıntısının doğurduğu 
değişiklikleri zarar kaydetmek lâzımdır. 

Elektrik işleri Etüd idaresi: _ _ __ ' 

2819 sayılı Kanunla 24 . VI . 1935 senesinde kurulan Elektrik işleri Etüd İdaresi bu kanu
nun 16 ncı maddesi gereğince bilanço, varidat ve masraf cetvelleri, çalışma program ve faaliyet 
raporlarını hazırlamak ve aynı kanunun 33 neü maddesi hükümlerine göre muamelât ve hesapla
rının tetkiki, bilançolarının tasdiki ile idarenin ibrası gerekmektedir. 1944 senesinden beri yük
sek Meclis bu konuda aydınlanmamış bulunmaktadır. 



Bu idarenin kuruluşundanberi 13 senede aldığı ödenek yekûnu 2 835 333 liradır. Senelik Öde
neklerin de çıkış ve inişleri hakkında M. T. A. için yazılan tekrar edilebilir. 

Su etüdleri, programlı ve uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç gösterir. Kanunun E. 1. E. İdaresini 
ödevlendirdiği: Memleketin enerji kaynaklarının etüdü ve bunların kıymetlendirilmesi, memleket 
enerji ekonomisinin gidişini kollamak konularıdır. 

Yalnız enerji ekonomisinin iyi murakabesi bu idareye 10 senede verilen tahsisat yekûnunun 
birkaç mislini yalnız Devlet Teşekküllerindeki yakıt israfını önlemekle her sene tasarruf edilebilir. 

Yalnız bu teşkilât, gerek Bayındırlık Bakanlığı gerekse diğer teşekkül ve müesseselerle teda
hül içindedir. Teşkilâta görevini sağlayabilecek şekli verilerek zaman israfı ile ve mükerrer işler 
önlenmelidir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri: 

Ekonomi Bakanlığı bütçesinin kendi kuruluş ve bünyesine taallûk eden ödeneğini bünyesine 
dâhil teşekkül, müessese ve idarelerin sermaye ve tahsisatlarına nispet edersek, % 1 ini bile 
teşkil etmemektedir. Bundan dolayı teşekkül teşkilâtları, tasarruf imkânları bakımından çok daha ve
rimli bir sahadır. 

Umumî heyet, Murakabe Heyeti raporlarına istinaden tetkiklerini ancak iki sene teehhürle yapa
bilmektedir. Vekâletin faaliyet sahasını görmek, programın tatbikinde inhirafları tasarruf veya 
israf, istihsal çoğalma veya eksiltme, gelişme veya »-önleme konularını takip bakımından ikaz vasıta
larımız veya murakabe usullerimiz noksan ve ıslaha muhtaçtır. 

iler halde teşekküller ve idareler arasında koordinasyon, organizasyon ve teşkilâtlandırmanın 
bir tasarruf ve hamle mevzuu olarak tetkike değer bulurum. 

/ / / . —- Bakanlığın Bütçe bakımından TeşklâU re Çalışma Durumu: 

Harb soneleri, Ekonomi Bakanlığı teşkilâtına yeni vazifeler yüklediği halde teşkilâtta bir değişik
liğe rast gelinmemektedir. Bilhassa ehemmiyetle üzerinde durulacak konular: 

1. — tstahsal politikası ve buna bağlı personel ve ücret siyaseti, 

2. — Fiyat ve kalite politikası (mamul ve hammadde), 

3. — Dağıtım politikası, " r " 

4. — Sermaye ve finansman bakım ve tesis (yedek parça) politikası, 

Bu görevlerin bazılrmı kâh Vekâlet şubeleri marifetiyle, kâh müesseseler delaletiyle veyahut yeni 
teşkilâtla yürütülmek istenmiş ise de, umumi manzarası kararlarda isabet tesirini verme
mektedir. 

Her ne kadar Vekâlet tedahülleri önlemek üzere 1 . I I . 1944 senesinde 63 numaralı umumi emri 
ile bu işe bir düzen vermek istemiş ise de, elde edilen netice ne bugünün ne do yarının ihtiyacına ye
terliği kanaatini vermemektedir. 

Ekonomi Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerinin bazılarını gözden geçirmekte fayda vardır:. 

1. — Müşavir ve Mütahassıslar: - * 

Avrupa memleketlerinin geçen büyük harbteki ekonomi ve teknik sahadaki tecrübeleri bize 
intikal edememiş olması hele son büyük harbin tecrübelere istinaden alman yeni tedbirleri takip 
ve yurdumuzda tatbik için ecnebi ihtisas yardımına ihtiyacımız vardır. 
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Sanayi plân ve programların hazırlandığı bu devirde lıarb sonrası tedbir ve yeni dâvaların 

halli için de bu ihtiyaç ancak büyümüştür. 

Alman raporlar veya yaptırılan ekspertizler, icrası zamana mütevakkıf işlerde ve hâdiselerin 
çabuk değişebildiği zamanlarımızda, memleketimizi, dâvalarını ve imkânlarını öğrenmeye h ı ; ı i 
bulan yabancı müşavirlerin yerini dolduramaz. 

2. — Teftiş Heyeti: 

Vekâlet Teftiş Heyeti, Mürakaba Heyeti, teşekkül müfettişleri topluluğu bir teftiş Enflasyo
nu yaratmıştır. Murakabe teftiş ve kontrol yaptırılırken işin başında mesuliyet almış insanların 
yanlışlarını ikaz ve bunlara yardım zihniyeti hâkim olmalı; mesul etmek, mahkemeye sevketmek-
le korkutmak, çalışanın kudretini artırmaz. 

Murakabe Heyetinin muvaffakiyet ölçüsü : M. T. A. ve E. 1. E. gibi İdarelerimize hususi te
şebbüsün işlerini ve durumlarını tetkik ve istişare için vâki müracaatların murakabe heyetine de 
aynı maksatla vuku bulacak taleplerin adedi bir inkişaf mikyası olmalıdır. 

Teftiş kontrol ve Murakabe bir bütün olarak düşünülüp iş bölümü yaparak organize edilmeli
dir. Daha verimli çalışma imkânları yaratmak ve mükerrer teşkilâtlara mani olmakla tasarruf im
kânları bulunur. 

3. — Sanayi Umum Müdürlüğü: 

1055 saylı( Teşviki Sanayi Kanunu, sanayide bir hareket ve kalkınma yaratmıştır. Bu kanunun 
1 . VI . 1942 tarihinde yürürlükten kalkması üzerine, memleket sanayi işleri mesnetsiz kalmıştır. 
Sanayi işlerini düzenliyecek, yeni ihtiyaçlara göre sanayiimizi teşvik ve koruyacak, memleketin hi
maye politikası ile yaptığı fedakârlığı müdrik ve bu fedakârlığa iyi niyetle, dürüstlükle mukabele et
meyi şeref ve vazife bilen sanayici vatandaşı yetiştirmek ve geliştirmek için kanun ve tedbirlere ih
tiyaç vardır. Böyle kanunların tatbikatı Sanayi Umum Müdürlüğü teşkilâtına asıl maksada uygun 
görevler temin eder. 

Hâlen Sanayi Umum Müdürlüğü, Devlet sanayii, Sümerbank, Şeker Fabrikaları, Ciümrük işleri 
takibi ve 3460 numaralı kanun tatbikatı gereğince İktisadi Devlet Teşekküleri bütçe ve kadro tasdi
ki millî korunmaya göre çimento, iplik, sunî iplik,pamuklu dokuma dağıtımını yapmakta ve dolayı-
sîyle müessese ve valiler muhabere işlerini üzerine almış bulunmaktadır. Memleketin sanayi politi
kası güdümünden sorumlu bir teşkilâtın görevi ile bu işleri telif imkânı görülmemektedir. 

Sanayi Tetkik Kurulu ve Sanayi Umum Müdürlüğü, kendilerine ayrılan sahalarda faal olamayın
ca bazı müşterek, bazaıı münavebe ile, yahut tedahül ederek tevzi müesseselerin yaptığı veya yapa
bileceği işleri üzerlerine almakla elemanlarının ih tısas ve değerleriyle mütenasip işlerde istihdam edil
dikleri söylenemez. 

Sanayi Mülkiyet Kanunu eskidir. Beynelmilel Londra Konferansından sonra mukaveleye iltihak 
kararı vermemizle bu teşkilâtın icaba uygun ayarlanması gerektir. 

Sanayi Tedrisatı Kanunu ve tatbikatı Çalışma Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır. Hiç tat
bik ve takip edilmiyen bu kanunun fabrikalarda çalışan genç işçi ve çırakların meslekî ve umumi 
bilgiyi vermeyi gaye edinmiş olması elden geçmesinin, ve ihtiyaca uygun şekil alması ve dâva ola
rak yürütülmesi şayanı arzudur. 

Küçük Sanatlar Müdürlüğü müstakil bir Umum Müdürlük haline getirilmiştir. Faaliyet ve ga
yelerini gösterecek bir kanununun getirilmesi beklenmektedir. 

Netice: Sanayi Umum Müdürlüğü Devlet sanayi siyasetini takip ve sevkedecek bir duruma gir
melidir, Halen müesses sanayiin inkişaf seyri takip edilmeydiği gibi sabit sermaye, işletme ser-



— 226 — 
mayeleri ve kredi ihtiyaçları hakkında sahih malûmat yoktur. Ancak Millî Korunma Kanunu tat
bikatı dolayısiyle münasebetlerden istifade ederek 1943 senesinde ikibin fabrikanın isim ve yer
leri tesbit edilebilmiştir. 

Teşkilâtın, organizatör, birleştirici, yardım edici ve yol gösterici olarak itimat kazanması, ge
lecek dâvaların intacında muvaffakiyet esaslarını teşkil edecektir. 

4. — Sanayi Tetkik Kurulu: 

Harb içinde millî korunmanın emrettiği tatbikat kısmen bu teşkilâta verilmiştir. Sanayicilerin 
ve umumiyetle vekâlete vâki olan müracaatlarını cevaplandıran muhabere servisi vazifesi de uhde
sinde bulunuyordu. Sanayi Tetkik Kurulu harb sonuna doğru «Harb sonu raporunu» tanzim ve 
yeni sanayi plân ve programları etüd ve raporlarını hazırlamış veya toparlamıştır. Görevli bu
lunduğu işlerden: 

Devlet sanayi plânlarının etüdü, sanayileşme hareketinin plân ve ahenk dâhilinde inkişafı, 
mevcut ve kurulacak sanayiinin rasyonalizasyonu, maliyet ve işletme ve çalışma bakımından tek
nik kontrol, gümrük himaye politikası iptidai maddeler gibi mevzuların her biri büyük birer dâ
vadır. Ayrı ayrı ihtisaslara dayanan ve ancak iyi teşkilâtla bu mevzulara hâkim olmak kabildir. 

— Sanayileşme hareketinin plân ve ahenk içinde inkişafı Devlet sanayi plânlarının ihzar ve 
etüdü, bir plân bürosu işidir. Halen böyle bir plân elden ele teşkilâttan teşkilâta tadile uğrar 
ve tatbikatmdaki hata ve gecikmelerin mesulleri tesbit edilemez. 

— Mevcut ve kurulacak sanayinin rasyonalizasyon mevzuunda : Ham madde. istihsal ve 
imalât, hesap işleri, insan emeği, işletme gibi çok mütenevvi çalışma sahaları vardır. Bizde 
henüz bu mevzuun sistematik ele alındığı söylenemez. Muhtelif sahalarda millî israfların yekûnu 
hesap ve tahmin edilse bu kelimedeki mâna ve gaye ve takip edilecek yolda ne kadar hızlı yü
rümek mecburiyetinde olduğumuz anlaşılır. 

—• Maliyet işletme ve çalışma bakımından teknik kontrol: 

Maliyetin yalnız kâr hadlerinin tâyini satış fiyatlarının tespiti gibi millî korunma esasına 
dayanarak hareketin sanayimizin gerilikten kurtulması için doğru bir başlangıç sayılamaz. Mu
hasebe ve hesap sistemlerinin tevhidi ve bütün sanayie tatbiki maliyet unsurlarının görülmesi, 
mukayeseleri ve murakıp teşkilât tarafından geri kalanların ikaz edilmeleriyle diğer memle
ketlerde seri bir inkişaf temin edilmiştir. 

Halbuki henüz Devlet sanayiinde bile bu hususta muvaffak olmak için on beş senedir lâzını-
gelen itina ve titizlik gösterilememiştir. Bu asıl büyük dâvanın kavranmadığına delâlet eder. 

— Gümrük himaye politikası: Yukarıda sayılanların iyi bilinmesiyle teşvik edici ve koruy 
ucu olabilir. Aksi takdirde lüzumundan fazla himaye israfa veya kazancın sanayiden kaçırıl
masına meydan verir. Halbuki himaye ile temin edilen sanayi kazançların sanayi gelişmesine 
sarfı doğru olur. Himaye yetişmediği takdirde sermaye ve emek boşa gider lüzumlu olabilecek 
istihsal şubeleri meydana gelemez. 

— Hammadde tetkikleri: Araştırma mevzuudur. Vekâlet bürolarında değil lâboratuvar 
veya fabrikalarda araştırma ve tecrübe ile neticelendirilebilir. Ayrı ayrı araştırma enstitüleri 
konuları olabilirler. 

5. — Ma adin Umum Müdürlüğü: 

Maadin Umum Müdürlüğü bugünkü durumu ile bir maadin tapu dairesi halini almıştır. İmal 
ruhsat t'ezkeresi, hisselerin devri, ferağ, intikal, terk, madenlerin metruk veya mekşuf addedilmeleri, 
maden resimlerin, temettü ve intifa hisselerin tahakkuk ye tahsili gibi muameleler esas meşguliye
tini teşkil etmektedir, 
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Netice : Devlet madenciliği geri durumda hususi madenciliğimiz ise bir ruhsatname alıp bunu 

satmaya çalışmaya inhisar etmektedir. Halbuki bu teşkilâtın ana vazifesi maden siyasetimize istika
met vermek olmalıdır. 

Millî maden servetimizin iyi korunması işletmelerin fenne uygun çalışmalarını istihsallerini. mu
rakabe etmek, madenciliğimizi geliştirecek ve yükseltecek tedbirleri aramak kendi teşkilât kanunları 

. icablarmdandır. Bulunan madenlerin Hükümetçe işletilecek olanları ele alınması, hususi şahsa ve 
rilecek olanları faaliyete geçirmek için M. T. A., Etibank ve Maadin Umum Müdürlüğü arasında 
sıkı bir koordinasyon temin edilmelidir. Hülâsa Maadin Umum Müdürlüğü madenciliği murakabe 
ve teşvik için her hususta yeter bir teşkilâta sahip olmalıdır. 

6. — Küçük Sanatlar Umum Müdürlüğü: 

Umum Müdürlük olarak yeni kurulmuştur. 1 - Muamelât, 2 - Etüd, 3 - Teşkilâtlandırma ve 
. 4 - Teknik işleri kontrol olarak dört şubeye ayrılmıştır.. 513 sayılı kararla küçük sanat koopera
tifleri, kuruluşlarında işleyişlerinde maddi ve mânevi yardım yapabilmek için yetki verilmiştir. 

Fakat kuruluşlariyle beraber tahsisatları da kesilmesi neticesinde kendi ihtiyaçları için dokuyan-
lara hariçten getirilen ipliklerin celbinden de vazgeçmiş bulunuyorlar. Küçük sanatları tetkik, han
gilerinin yaşıyabileceklerini tespit ve yenilerini tesis Hükümet ve hususi sanayiiyle ahenkli ve ta
mamlayıcı bir unsur olarak kuvvetiendirilmelerine. tahsisat kâfi gelmiyecektir. 

7. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü: 

. .Memleketin yeraltı servetini aramak, bulmak, etüd etmek ve kıymetlendirmek teklifini yap
makla görevli enstitünün gayesine varmak için behemahal sıra ile gideceği yollardan, uzun va
deli programlardan hiçbir sebeple inhiraf edememelidir. 

1 - M. T. A. ilk önce 1/800 000 ölçekli bir haritaya, dünya literatüründen memleketimize muh
telif vesilelerle vekâlet veya müesseseler tar> fmdan celbedilip yaptırılan tetkikat ve etüd ne
ticelerini alıp 1944 senesine kadar kendi çalışmalarını ilâve ederek toplanan bu malûmatı bir 

• iT-ada : görmek üzere bir «jeolojik apersu jeneral.» meydana getirmiştir. 

îlmî bir çalışmaya esas olmamakla beraber ve takribi oluşuna rağmen memleketin ilk jeolo
j i k hartasıdır. 

2 - Memleketin jeolojik bünyesini işliyebilecek 1/100 000 lik bir haritanın yapılması vadeli 
bir programa bağlanmış, emek itina ve zamana ihtiyaç gösteren bu etüdlerin 1949 senesinde bi
tirilmesi mukarrerdi. 

Bu haritanın sağlıyacağı faideler yalnız madencilik sahasına inhisar etmeyip, umumi jeoloji, 
demiryolu ve yol güzergâhı, askerî tahkimat, deprem inşaatında, ziraat (Agrojeolojik) top
rak haritasının yapılmasına rehber olabilecekti. 

Madencilik için haritanın, dolayısiyle jeolojik bünyenin bilinmesinin, ifade ettiği mâna ve 
kıymet maden ve petrol bakımından ehemmiyetli sahaların vuzuhla görülerek sondaj ve araş
tırma vasıtalarının en elverişlisinin emniyetle ve bir kanaate müstenit ve az masrafla az za 
manda netice almayı temin etmesidir. 

3 - Petrol işleri ve yeraltı suları (Hidrojeolojik) durumunu tesbit için 1/25 000 ölçeğinde daha 
hassas haritalara işlemek zarureti vardır. Bu haritayı Harita Umum Müdürlüğü yalnız askerî 
mülâhazalarla ve maden bakımından alâkası uzak yerlerde yapmaktadır. Bu haritanın tekem
mülü için memleket nirengi şebekesinin ikmali zaruridir. Bugünkü personel iki misline artırıl
ması halinde bile bu iş 4 - 6 senede ikmâl edilebilecektir. 

Ancak bundan sonradır ki, havai fotogrametri gibi seri teknik vasıtalarla hassas harita ik
mal edilebilir. İyi bir mesai ile on senede ikmâl edilebileceğini kabul etsek bu müddet zarfında 
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bu işin bedelinin birkaç mislini mükerrer işler olarak M. T. A. Enstitüsü ve muhtelif vekâ
letler sarf mecburiyetinde kalacaklardır. Bu haritanın yokluğu dolayısiyle halen her vekâlet 
veya alâkadar müessese bu etüdleri ihtiyacına göre yaptırması, insan, para ve zaman israfına 
sebebiyet vermektedir. 

Bu vadide muhtelif teşkilâtın müşterek hedef etrafında ve gayelere daha çabuk varmak içirt 
sıkı bir işbirliği temin etmek icabederken 1948 senesi için Enstitü tahsisatından tasarruf tedbiri 
1949 senesinde jeolojik etüdün ikmali için celbedilecek yirmi jeologun getirilmesinden sarfınazar 
etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu etüdün birkaç sene gecikmekle hâsıl olacak zararla mukayese edilince kârlı bir karar veril
mediğine varılır. 

Programda jeolojik etüdlerde çalışacak ekiplerin işlerini bırakarak yapılan petrol aranla an
laşması gereğince petrol grupuiıda çalıştırmak zarureti hâsıl olmaktadır. Halbuki'- vekâletin 
icabını tatbik edemediği Yakıt Kanunu gibi kanunlar, meselâ linyit mevzuunu huslasi etüdler-
le ve infensif çalışmalarla neticeye vâvSil olmayı icabettirmektedir. 

Bilhassa maden arama sahasında yapılan taramalarda A 2 yani hususi teşebbüse venüebilecrek * 
iktisadi kıymeti haiz 385 madenin bulunması ve 114 madenin tasnifi için araştırmaları derinleş
tirmek lüzumu bize bu sahadaki faaliyeti ancak takviye etmeyi emretmektedir. 

8. Elektrik İşleri Etüd İdaresi: 

İdarenin senelik blâııço ve yıllık raporlarından anlaşıldığına göre çalışmaları teşvike değer. 
Yalnız etüdlerini daha verimli ve istifadeli bir şekle ifrağ ihtiyacı vardır. 

a) Enerji kaynakların tesbitine dair olan etüdler bize su kuvvetleri kadastrosunu temin et
mektedir. Bu maksatla muhtelif nehir boylarınca topografik etüdler, harita işleri, kesit işleri, 
jeolojik etüdler, sondajlar yapılmaktadır. 

b) llidrografik etüdlerle memleket sularının rejimlerini tetkik, rasat istasyonları tesis ede
rek su akım ve miktar ölçüleri yapılarak enerji istihsal imkânları araştırılmaktadır. 

c) Enerji ekonomisi: Enerji istihsal ve istihlâkin gidişini takip, santrallerin sarf ettiği' 
kömür ve akar yakıt miktarlarının tesbiti ve bu mevzulara dair istatistik malûmat temini. 

Raporun ilk kısmında temas edilen tedahüllerin sebepleri aşağıda izah edilmiştir: 

Mayıs 1939 senesinde kabul edilen «Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair» 3611 sayılı 
Kânun Bayındırlık Bakanlığına elektrik işletmeleri üzerinde oldukça geniş murakabe hakları ta-
mmaktadtr.' Bunlar arasında mukavele ve şartname fiillerinin ihzar ve tasdiki ve tatbikatının 
murakabesi, tesis ve işletmelerin fenni iktisadi ve idari murakabesi, tarife esaslarının tesbiti ve 
tasdiki, tesisleri yapanların ehliyetlerinin murakabesi, tesislere ait plânların tasdiki vesaire. 

1 Eylül 1930 senesinde yürürlüğe giren 1580 sayılı (Belediyeler Kanunu) şehir ve kasabaları-' 
mızın elektrik ve tenviri konusunda Belediyelere bir takım görevler vermiş ve yetkiler tanımış-' 
tır. 

Belediye santralleri idari, mali, fenni ve ekonomik durumları ekseriyetle ticari bir işletmenin 
gerektirdiği şartlardan mahrumdur. Para ve malzeme israfı mevcuttur. 

Belediyeler yeni kuracakları santraller için eskiden Belediyeler Bankasından şimdi de tiler 
Bankasından kredi alabilmektedirler, tiler Bankası projeleri tetkik etmekte, yapmakta'veyahut 
yaptırmaktadır, bunun için teşkilâta ihtiyacı vardır. 

Böylelikle bir yandan Belediyeler, bir yandan Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası ve 
diğer Devlet teşekkülleri aynı konu ile meşgul olmaktadırlar. 



2819'Sayıİı,.Kan4ina göre E. İ. E. idaresinin çalışma konuları çok daha geniş bir sahayı ihli-
,va ettiği -halde kendi, mevzuları muhtelif teşkilâtlar arasında dağılmış bulunmakta ve bu idamenin 
neticede icra yetkisi olmadığından sadece müşahit durumundadır. Ekonomi Bakanlığı sorma
dıkça- bu hususta mütalâa dahi beyan edemez. 

Bilhassa-E. î. E. İdaresi Eti Bank'la olan münasebeti de gözden geçirmeye değer. 

Netice: Muhtelif teşkilâtlarda aynı görev için mevcut kadrolar ve yetkiler bir yere toplanmak
la çok daha süratli ve verimli iş görmek imkânları temin edilmiş olur. 

Devlet bünyesinde önemli bir yer alan Ekonomi Bakanlığı.faaliyetinin,beklenen gayeye az za
manda varması emeliyle yukarda yazılan temenni ve görüşlerini yüksek komisyona takdim eder, 
bütçe tasarısının kabulünü rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Şevket Tor gut 



— 230 Ekonomi Bakanlığı 
# 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

658 
659 

660 
661 
662 

663 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

- Bakan ödeneği, aylı ki a r ve 
ücreti eı* 

656 Bakan ödeneği 
657 Aylıklar 

5 320 5 320 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı O 87 977 

5 320 

1 
9 
— 
0 

1 
2 
3 
4 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka Laklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1 485 980 
1 

1 500 

1 487 431 

220 000 

24 000 

0 
78 750 

50 ()()() 
0 

8 000 
8 000 

66 000 

1 485 930 
600 

0 

1 486 530 

259 200 

4 000 

2 100 
78 750 

50 000 
90 

8 000 
8 000 

66 090 

1 471 230 
600 

0 

1 471 830 

273 120 

4 000 

2 100 
78 750 

40 000 
90 

8 000 
5 000 

53 090 

Birinci kısım toplamı 1 881 501 1 989 967 

87 977 

1 976 187 
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B. 

•• •> 

M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

664 

665 

666 
667 

668 
669 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

6 000 
8 000 
5 000 
8 000 
9 000 

10 000 
8 000 
5 000 
8 000 
12 000 

36 000 43 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 
2 500 

3 512 
2 000 
2 000 
2 500 
5 000 

11 500 15 012 

10 000 15 000 

10 000 
8 000 
7 000 
17 500 
12 500 

55 000 

2 500 
2 000 
2 000 
2 500 
4 000 

13 000 

10 000 

1 
2 

0 
1 

2 

3 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ye giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Bakanlık otomobili işletme 
giderleri 
Bakanlık otomobili - tamir gi
derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

21 922 

20 000 

41 922 

8 000 

4 500 

0 

0 
2 500 

7 000 

42 000 

25 000 

67 000 

10 000 

4 500 

0 

0 
2 500 

7 000 

32 .000 

27 500 

59 500 

İ l 750 

0 

2 000 

1 000 
2 500 

5 500 
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Ekonomi Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Mra 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Mra lıira 

I I - özlük olanlar 
670 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

10 000 
63 500 
45 000 

1 

Bölüm toplamı 118 501 

B71 Giyecekler 
672 4698 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

İkinci kısım toplamı 

10 000 

10 000 
63 5.00 
45 000 

118İJ01 

10 000 

5 000 
53 500 
45 000 

1 

103 501 

11 000 

10 000 

252S23 

10 000 

^295 513 

10000 

279 251 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

673 

Ö75 
? 0 

Ö76 
<$77 

I - Esaslı olanlar 
Teşviki Sanayi Kanunu gere-
ğince prim karşılığı 
Sanat modelleri satmalmması |f * v 

ve dağıtılması giderleri 
Su ürünleri giderleri 
Kongrelere ve Uluslararası ku
rumlara katılma payı 
îç'kongreler 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 

Bölüm toplamı 

îç kongreler 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 

1 

^mooo 
0 

10 000 

1 

1 

10 002 

0 

0 

1 

'4<taS0O 
*ecfoço 

0 

0 

0 

0 

10*000 

1" 

1 

40 000 
60 000 

0 

0 

0 

0 

10 000 

1 



Ekdûomı. Bakanlığı; — 233,— 
1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Ln»--- Lira. Lira 

I I - Çeşitli olanlar 
Yaşayayım ve propaganda gi
derleri ' 10 000 0 0 
Yaymidsieri 
Satmalma ve abone karşılığı 0 6 500 6 500 
Başka her çeşit giderler 0 6y.fi00 6 800 

Bölüm toplamı 0 13 300 13 300 

Yabancı uzman ve hizmetliler 
le. tercümanları 
Ücretler 155 000 155 000 155 000 
Yolluk ve'başka giderler 20*000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 175 000 175 000 175 000 

Temsil giderleri 2 000 2 000 2 000 
Onarma giderleri 2 500 2 500 2 500 
4644-ve 4805 saynV kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 85 296 0 0 

I I I - Geçici olanlar 
Krom madenleri ve Ereğli 
Havzası ocakları ve başka ma
denlerin ruhsat tezkeresi ve 
imtiyaz sahibine 2818 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin A, 
B, Of bentleri gereğince- verile
cek tazminat ile aynı maden
lerdeki tesisat karşılığı olarak 
ruhsat tezkeresi vedmtiyaz sa-
tüplerine verilecek tazminat 

Üçüncü kısım toplamı 

Gteçen yıl borçlan 

6 000 

350 799 

5 000 

6 000 

308 802 

5 000 

6 000 

308 802 

5 000 
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Ekonomi Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1 1943 - 1946 yılları bocları 

2 1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

1947 
yüı 

ödeneği 
LİDa 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
500 

2 500 

7 500 

2,000 
500 

2 500 

7 500 

2 000 
500 

2 500 

7 500 

Beşinci hısım - Yardımlar 

Kurumlara yardım 
1 2804 sayılı Kamın gereğince 

Maden Tetkik Arama Enstitü
süne 

2 2819 sayılı Kanım gereğince 
Elektrik İşleri Etüd Idaresme 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
(Başbakanlığa) 

3 800 000 

450 000 

0 

3 800 000 

566 000 

5 800 000 

600 000 

4 250 000 4 366 000 6 400 000 

4 250 000 4 366 000 6 400 000 

0 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kjsım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kisım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

Toplam 

1 881 501 
252 923 
350 799 

7 500 
4 250 000 

6 742 723 

1 989 967 
295 013 
308 802 

7 500 
4 366 000 

6 967 782 

1 976 187 
279 251 
308 802 

7 500 
6 400 000 

0 

Başbakanlık Bütçesine 0 

GENEL TOPLAM 6 742 723 6 967 783 8 971 740 



- Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 



Rapor 

Tetkiki uhdemize tevdi buyurulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı bütçesini in
celedik Bu bütçe hakkındaki görüş ve düşünüşlerimizi aşağda sıra ile arzediyoruz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1948 yılı bütçesinin toplamı 47 841 377 lira olup geçen 1947 
yılı bütçesine göre yeni yıl bütçesinde 5 833 922 lira bir fazlalık mevcuttur. Bundan başka, büt
çenin bazı bölüm ve maddeleri üzerinde yapılan 531 770 lira da bu hesaba katılacak olursa 1948 
yılı bütçesinin zam gören bölümlerinin ödenekleri toplamı 6 365 692 lira olduğu anlaşılır. 

A.) Yapılan indirmeler 

1948 yılı bütçesinde yapılan indirmeler 

B. M. Lira 

689 Geçici hizmetliler ücretlerinden 4 768 
lira geçen sene (E) cetveline dâhil bu nevi ücretlerden sıtma su mühendisleri 
ödeneklerinin bu sene memurlar aylığı bölümüne aktarılmalarından ileri gelmiş
tir. Yalnız bu bölümden verilmekte olan su mühendisleri aylıklarının yıllık tu
tarı (43 800) lira olup geriye kalan 39 032 lira bazı geçici hizmetliler öde
neğinden ücret alanlara gerekli zamlar yapılmak suretiyle aynı bölümde bıra
kılmıştır. 

709 Keza 709 ncu okullar, kurumlar ve yurtlar bölümünün 6 ncı Köy Enstitüle
rindeki Sağlık memurları yetiştirme ve cihazlandırma giderleri maddesinden 527 001 
lira Köy Enstitülerindeki sağlık memurlarına verilmekte olan cihazlandır
ma bedelinin 5129 sayılı Kanunla* kaldırılmış olduğundan ötürü 
Keza, 1947 bütçesine zehirli ve boğueu gazlerden korunma gereçleri satm
alına karşılığı olarak konmuş olan 001 
lira da bölümün yeni yıl bütçseinden tayyedilmesinden dolayı indirilmiştir. 
Bu suretle üç kalemde yapılan indirmelerin toplamı da 531 770 lirayı bul
muştur. 

B) Yapılan zamlar 

Birinci kısımda 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı bütçesinde zam gören bölüm ve madde
ler : 

687 Aylıklar bölümünün 
1 Memurlar aylığı maddesine: 

a) Kadro aylıklarının geçen yıl noksan tahakkuk ettirilmesinden dolayı tah
min hatası olarak 11 655 
Keza: 
b) Bu sene genel bütçeye alman (Amasya, Burdur, Maraş, Urfa, Bitlis) has
taneleri maaşlarının bir senelik tutarı olarak 225 300 
c) Kanun gereğince ödenmesi zaruri üst derece aylığı ödeme karşılığı ola
rak 600 000 
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d) ödenekleri geçici hizmetliler bölümünden bu bölüme geçirilen Sıtma su 
mühendisleri aylıkları tutarı karşılığı da 43 800 lira olmak üzere 880 755 

2 Açık aylığı 
1947 yılı ödeneğinin yetersizliği yüzünden bu maddeye 10 000 lira aktarma 
yapılmış olmasından bu yıl bütçesine 15 000 
lira eklenmiştir. 

688 Ücretler bölümünün 
1 Ek görev tazminatı maddesine. 

a) Geçen sene kadrosundaki ödenek tutarına göre noksan tahakkuk ettirilen 
20 296 lira ile. 

M. b - Bu yıl genel bütçeye alman 5 hastanenin ve Kastamonu Verem Hastanesi 
baş hekimleri ek görev tazminatı olarak 10 800 lira ki, ceman 21 096 
lira ilâve edilmiş. 
Aynı bölümün 

2 Hizmetliler ücreti maddesine: 
a) Geçen sene yıllık kadrosu ücretleri tutarının noksan tahakkuk ettirilmiş 
olmasından 122 432 lira ve -- ;•?•** * 
b) Yeniden alman (5) hastanenin hizmetliler aylıkları tutarı olan 247 320 
liranın ilâvesi yüzünden. 
c) Bu maddeden ücret alan ve maaşlarJ tutarı benzerleri vazifelerde hizmet 
görenlere nazaran dun olan ve geçen sene zam görmemiş sanatkâr ve teknisi-
yenlerle kalifiye müstahdemlere yapılan zamlardan ötürü 560 024 ki, ceman 929 776 
lira eklenmiştir. 
Aynı bölümün 

3 Köy sağlık memurları ücretleri maddesine: 
5129 sayılı Kanun icabı olarak (20) liradan ibaret olan aylık ödeneklerinin 
(100) liraya çıkarılmasından dolayı 676 070 
lira eklenmiş ve böylece bölüm tutarı da 1 626 942 liraya çıkmıştır. 

690 Aynı temsil ödeneği bölümüne : 
Bakanlık müsteşarının yine kanun gereğince (125) liradan (175) liraya çıkan 
aylık temsil ödeneği yıllık farkı olarak 600 
lira zam edilmiştir. 

692 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar bö
lümün: 

3 Doğum yardımı maddesine. 
Geçen 1947 yılı ödeneğinin yetmemesi sebebiyle 24 140 
lira eklenmiş. 

693 Emekli keseneği karşılığı bölümüne : 
Yıllık bütçenin yükselmesi yüzünden bütçesinin yüzde beşine iblâğı gereken 
bu kesenek ödeneğini karşılamak üzere 307 500 
lira eklenmiştir. 
Bu farkın esasi: 
Geçen sene noksan tahakkuk ettirüen 216 446 lira ile bu yıl zam görecekler 
için eklenmesi gereken 91 054 liradan mürekkeptir. 
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Bu sebeple esasen geçen sene bu bölüme 5 090 mukabili ek ödenek kanunu 
ile 156 000 lira aktarma yapılmıştır. 

ikinci kısımda 
illerin büro giderleri bölümünün 

1 Kırtasiye maddesine: 
1947 ödeneğinin yetişmemesinden bu sene 10 000 
lira fazla ödenek tahakkuk ettirilmiş. -

Basılı kâğıt ve defterler bölümüne 
Kâğıt fiyatı ve baskı ücretlerinin yükselmesi ve yeniden basılması gereken 
kâğıt ve defterlerin bastırılması zaruretinden ötürü 20 000 
lira ilâve edilmiş. 

P. T. T. ücretleri bölümünün 
1 Posta ve telgraf ücretleri maddesine 295 500 

lira zam yapılmıştır. Bu zammın başlıca sebepleri olarak 
A) Hükümet muhaberatından alınmakta olan yarı ücretin kaldırılması ve 
posta telgraf ücretlerine zam yapılması. 
B) Bulaşıcı hastalıklar, salgınlar dolayısiyle yapılan muhaberelerin artması 
gösterilmektedir. 
Elde mevcut Ulaştırma Bakanlığı Posta ve telgraf istatistik kayıtlarına göre, 
Bakanlığın 1945 yılı Posta ve Telgraf muhabere ücretlerinin bir yıllık tutarı 
(309 211,71) lira olup bunun 153 632,92 lirası posta muhaberatına 155 576,85 
lirası telgraf muhaberatına 1,94 lirası bulaşıcı hastalıklar ihbarnamelerine 
sarf edilmiştir. 
Bütçeye hükümetçe bakanlık resmî muhaberatı için nısıf ücret verilmekte ol
duğu gözönüne alınarak 5008 - 5009 sayılı kanunlar gereğince peşin ve tam 
olarak verilmesi gereken posta ve telgraf muhabere ücretleri 1947 yılı ihtiyacı 
için bu esaslar dâhilinde olmak üzere 154 000 lira tahmin ve tahakkuk ettiril
miş ve yukarda arzedilen ücretlerin artması yüzünden bu ödenek yılı içinde 
kâfi gelmemiş 5090 sayılı Kanunla (25 000) lira eklendiği halde yine'yetişme
miş ve yeniden (35 000) liralık bir ek ödenek talebedilmiştir. j 
40 000 liralık ek ödenek ilâvesine rağmen ihtiyaca tamamen cevap vermemiş 
olan bu maddeye bu sene 1947 ye nazaran 295 500 lira fazla ödenek istenilmiş
tir. 
Mamafih bu masrafların tahmininde esas tutulmuş olan 1945 yılı posta ve 
telgraf ücretleri ödeneği (309 211,71) olduğuna göre yeni zamlar nazarı itiba
ra alınsa dahi posta ve telgraf ücretleri maddesi tutarının bu had dâhilinde 
kalması gerektirse de 1947 ödeneği olan 154 000 liraya bu sene daha 155 500 lira 
eklenerek bu madde tutarının 309 500 lira olarak kabulü mümkün görülmüştür. 
Bu hale nazaran fazla görülen 140 000 liranın bu ödenekten tasarruf edilerek 
özel bölümünde açıklanacak sebeplerden ötürü bu tasarrufun 664 ncü bulaşıcı 
ve salgm hastalıklarla savaş bölümüne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Taşıt giderleri bölümünün. 
1 Bakanlık otomobili giderleri maddesine: 

Aftan malzeme ve tamir bedeli fiyatları sebebiyle bu sene geçen seneye ilâve 
olarak 2 000 
lira zam teklif edilmiş ise de 1947 yılı için bütçeye konmuş olan 5 000 liranın 1948 
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yılında da kifaj^et edeceği mülâhazasiyle zam uygun bulunmamıştır. 

702 Giyecekler bölümüne: 
Bu sene yeniden yapılması gereken müstahdemler kaput bedelleri kargılığı ola
rak eklenen 5 000 
lira zam yerinde görülmüştür. 

1 • ; - Üçüncü kısım 

Daire hizmetleri 

704 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş bö lümünün. 
1 Genel giderler maddesine 300 000 

lira ilâve edilmiştir. 
Geçen 1947 yılında bu maddeye 5090 sayılı Kanunla 400 000 lira ek ödenek 
verilmiş ve bu suretle bu maddenin ödeneği 890 000 lirayı bulmuştur. Bu öde
nekten 1947 yılının son dokuz aylık sarfiyat tutarı 769 826,47 lira ölüp hftleîi 
bu tahsisattan 58 965 lira bakiye kalmıştır. 
Bu bakiyenin yılı içinde tamamen sarf edileceği ve belki de yetmiyeceği kuv
vetle umulmaktadır. 
Bu durum karşısında; 1948 yılı bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş bölümüne 
teklif edilecek miktarların bu sarfiyat üstünde olmasını gerektirir sanırız. Hal
buki teklif dunda kalmıştır. 
En tehlikeli bulaşıcı hastalıkların sınırlarımızda olduğu ve komşu memleket
lerde korkunç salgınlar yaptığı gözönüne alınırsa 1948 yirmin bulaşieı hastalık
lar bakımından geçen 1947 yılında daha az sakin ve tehlikesiz geçeceği sânıla-
maz. Bu sebeple yine; yukarda indirilmesini uygun bulduğumuz 658 ilci bölü
mün birinci maddesinden 140 000 liranın aynen bu bölüme eklenmesiyle bu 
suretle 1948 yılı için teklif edilen 300 000 liranın 440 000 liraya çıkarılması
nın çok yerinde olduğunu arz ve teklif ederiz. 

705 Trahomla savaş bölümünün: 
1 Genel giderler maddesine 23 700 

lira zam yapılmıştır. (1947 yılı içinde, mevzu ödenek olan 276 300 lira yetiş
memiş olduğundan bu bölümün : 
A) İkinci yolluklar maddesinden 15 000 lira 
B) Üçüncü taşıtlar maddesinden 03 000 » 

olmak üzere 18 000 •» 
bu maddeye aktarma yapılmış; 294 300 lirayı bulmuştur. 9 aylık sarfiyatı 
273 253 lira olduğuna göre yapılan 23 700 lira zam yerinde görülmüştür. 

706 • Zührevi hastalıklarla savaş bölümünün 
1 Genel giderler maddesine : 

a) Kullanılan yeni frengi ilâçlarının fiyatlarının yüksekliği; 
b) Bu çalışmalar için kiralanan binalar kira bedellerinin yüzde elli artması 
yüzünden 46 000 
lira ilâve edilmiştir. Bizce de bu zam zaruri ve uygun görülmüştür. 
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Bu bölümün 

3 Taşıtlar maddesine : 
Yeni alman Jeep arabasının işletme ve tamir ödeneği olarak 4 000 
lira eklenmiştir, uygundur. 

Hastaneler, îSağiık ve Sosyal Yardim kurumları bölümünün, 
1 Devlet hastaneleri maddesine : 

a) Genel bütçeye alman 5 hastane, giderleri için 300 750 lira 
b) Genel bütçeye alman Kastamonu Verem Hastanesi için 150 000 lira 
c) Bu sene (Haydarpaşa, Şişli Hastanelerindeki Hemşire Okullarına alman 
40 öğrencinin masrafı için 028 782 lira. 
e) Hâlen 36 Devlet hastanesinde mevcut G G70 yatak ve (3330 personelin 
iaşe "masrafları evvelce 182 kuruş üzerinden hesap edilen ve hâlen 215 kuruş 
üzerinden hesaplanması yüzünden 1947 ye nazaran farkı olan 451 318 lira ol
mak üzere ceman 939 750 lira zam teklifi zaruri görülmüştür. 
Bu bölümün 

3 Verem savaşı ve dispanserleri maddesine : 1947 yılındaki ödeneğe ilâve olarak: 
a) Veremli hastalara daha fazla gıda yardımı yapabilmek; 
b) Artan röntgen vesaire malzeme ve ilâç bedellerini karşılayabilmek üzere 26 062 
lira ödenek teklif edilmiştir. Yerindedir. 
Yine bu bölümün, < 

4 Kuduz tedavi müesseseleri maddesine: 
İstanbul Kuduz Tedavi Hastanesinde yeniden ilâve edilen (25) yatağın masrafı 
olmak üzere 15 00 lira eklenmiştir. Uygundur. 
Yine aynı bölümün, 

6 Çocuk doğum ve bakımevleri maddesine: 
a) Hâlen mevcut (14) doğum ve çoeuk bakımevinde 355 yatak ve (277) müs 
tahdemlerinin artan iaşe masrafları karşılığı olarak 
lira. 
B) Konya ve Balıkesir Köy Ebe okullarında bulunan 140 öğrenci ile (16) 
müstahdembin keza artan iaşe farkı olan 14 000 lira karşılığı ile beraber 
lira eklenmiştir. Yerinde ve zaruridir. 
Yine bu bölümün, 

7 Taşıtlar maddesine: 
Yeni alman taşıt vasıtalarının giderleri karşılığı olarak 5 000 lira konmuştur. 
Uygundur. 

Okullar, kurumlar, yurtlar bölümünün, 
1 Tıp öğrenci yurdu maddesine: 

Mevcut bin ğörenci, 340 müstahdemin yiyecek giderlerinin artması yüzünden 200 000 
lira eklenmiştir. 
Bu maddeye 1947 yılı için konan 978 837 lira yetmediği için yılı içinde 
200 000 lira aktarma yapılmış olduğuna göre yeni yıl için teklif edilen bu 
ilâve uygun bulunmuştur. Bu bölümün, 

26 000 

40 000 
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Sağlık Memurları Okulları maddesine de, 
a) Bu yıl yeniden alman (150) öğrencinin günde (215) kuruştan yıllık 
iaşe giderleriyle, 
b) Mevcut (300) öğrenci ile (68) personelin geçen yıla nazaran artan iaşe 
giderleri farkının, 
c) Ankara ve îstnbıü okullarına alman 150 öğrencinin masraflarını karşı
lamak üzere 100 000 
lira zam yapılmıştır, hesap sonucu doğru ve zaruridir. 
Aynı bölümün: 
6 ncı sağlık memurları yetiştirme ve teçhiz masrafları karşılığı olarak konan 
36 000 lira da bir bakıma göre bütçeye ilâve gibi görülmektedir. Köy sağlık me
murlarına 4459 sayılı Kanunla yapılmakta olan masrafları, son 5129 sayılı Ka
nunla kaldırılmış ise de; yine aynı kanunun bu memurlara temas eden ve her 
yıl verilmesini ve sarfedilmesini gerektirecek 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasın
da yazılı hizmet ve mecburiyetleri yürürlükte kaldığına göre 
a) Okullardan çıkacak sağlık memurlarına bir defaya mahsus olmak üzere 
verilen şahsi teçhizat ödeneği için 1 800 lira. 
b) Yine bu fıkra gereğince ödenecek yolluklar karşılığı olarak 8 000 lira. 
c) Ayni madde gereğince verilecek ve demirbaşlarına kaydedilecek olan 
sağlık çantaları bedeli karşılığı 10 000 lira ki, ceman 36 000 lira ödenek mec
buriyeti istenen ödeneğin yerinde olduğu kabul edilmiştir. 

Kimsesiz ve metruk çocuklar genel giderleri bölümüne Bakanlıkça bu konuya 
ait yeni teklif edilen kanunun icapları yerine getirilmek ve kurulacak teşkilâ
tın giderlerini karşılamak üzere 750 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
Henüz kanunu çıkmamış olan ve çok geniş ve önemli teşkilât ve tesisatın ya
pılmasını gerektiren bu büyük iş üzerinde herhangi bir mütalâa dermeyanma 
imkân göremedik. Bu hususta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız tarafından 
yapılacak açıklamadan sonra herhangi bir kararın alınmasını yüksek komisyo
nun takdirine bırakırız. 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve Okulu bölümünün genel 
giderler maddesine yeniden: 
a) Eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş alât ve edevatın yenilenmesi için 
300 000 lira; 
b) Elde mevcut miktarı ihtiyaca göre pek çok azalmış olan aşı ve serum 
istokunun artırılması için; 
30 000 lira ki, toplu olarak 330 000 
lira ilâve edilmiştir. 
Halbuki müessesenin bize verilen izahata göre hazırlamakla mükellef olduğu 
ve bugünün tehlikeli durumu karşısında artırılmak zaruretinde bulunduğu-

aşı ve serum istoku için sarfı gereken fazla ödenek bu istenen miktarın pek 
çok üstündedir. 
Yurt içinde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaşmak görevini üzerine alan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın aşı ve serum istihsal müessesesi 
yalnız bu enstitüdür. 
Komşu memleketlerde hâlâ devam eden veba, kolera, hummayı racia gibi salgın 
ve bulaşıcı hastalıklar yüzünden, geniş mikyasta tatbiki ve yapılması gereken 
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aşıların kilo itibariyle miktarı ortalama .10 ton kadar tahmin edilmiktir. 
1 kilo aşının istihsal masrafı olan 22,43 kuruş üzerinden hesaplandığı takdirde 
bu^ kadar aşının hazırlanması için: 
22,43 X 10 000 = 22 430 000 liraya ihtiyaç olduğu görülür. 
Keza müessesede fazla olarak hazırlanması icabeden ve halen hazırlanmakta 
olan (13) türlü ve (2 000) kilo tutarında serumun da ortalama maliyeti 55 000 
lira olduğuna göre; 
Yalnız bugünkü durumun gerektirdiği aş< ve serumun hazırlanması için enaz 
280 000 lira ödeneğe ihtiyaç olduğu belirtmektedir. 
İhtiyaç olarak istihzar ve istok yapılması icabeden buna yakın bir miktarın ma
liyeti de buna eklenecek olursa enaz 500 000 liralık bir ödeneğin geçen seneki 
ödeneğe ilâvesi icabetmektedir. 
Binaenaleyh 671 nci bölümün birinci genel giderler maddesine eklenmesi is
tenen 330 000 liranın bu durum karşısında ihtiyaca yetmiyeceği gibi, yılı i-
çinde vukuu muhtemel olağanüstü hallerden ötürü bu maddeye aktarma yapıl
ması veya ek ödenek istenmesi beklenebilir. 
Beşinci iskân işleri bölümüne: 
1947 yılı ödeneği olan 1 000 000 liraya ek olarak ! 200 000 
lira zam yapılmıştır. 

ikinci Cihan Savaşının bu yana, iskân işlerimizi ilgilendiren önemli hâdiselerle 
karşılaşılmak bilhassa garbi Trakya bölgemizden, adalar yoliyle Akdeniz sa
hillerimizden yurdumuza iltica eden göçmen ve mülteci sayısı pek çok art
mıştır. '; ' i ' " î - ' v 

Bundan başka, 1948 yılı içinde memleketlerine iadesi gereken şark göçmenle
ri yasak veya yasak olmıyan bölgelerden evvelce garp illerimize naklolunup 
iskân edilen ve bu defa da alman karar ve çıkan 5098 sayılı Kanun gereğince 
yerlerine iadeleri ve topraklandırılmaları icabeden onbinlerce vatandaş vardır. 
Bütün bu hareketlerin karşılanması ve kanuni icapların yapılması için ilâvesi 
istenen 200 000 liranın kat kat üstünde bir ödeneğin bu bölüme eklenmesi &'e-
rekli ise de mevcut malî imkânsızlıklar vo zorluklar karşısında ilgili dairesi bu 
kadarla iktifaya mecbur kalmıştır. Mamafih yapılacak bütün tasarruflara rağ
men bu bölüme senesi içinde ek bir ödeneğin istenilmesi kuvvetle beklenebilir. 

713 Yapı ve onarma işleri bölümüne 37 000 
fazla ödenek konulmuştur. 
1947 yılında bu bölüme konmuş olan 117 000 liraya zam olarak teklif edilen 
bu ödenekle hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseseleri ve okullarının 
onarılmaları karşılığıdır. 
Bu şekil onarılmaya muhtaç müesseselerden yapılan keşiflerine göre ihtiyacı 
356 778 lira olup geçen 1947 yılı ödeneğinden 239 778 lira fazladır. Buna 

• karşılık talep olunan zam 33 000 lira olduğuna göre ihtiyacın ancak yedide 
biridir. Malûm zorluk ve darlık sebebiyle bu miktar zamla iktifa edilecektir. 

714 Millî Türk Tıp Kongresi ödeneği bölümüne: 
Bu sene toplanacak olan Türk Tıp Kongresi giderleri karşılığı olarak 25 000 
konmuştur. Uygun ve yerindedir. 
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Milletlerarası (Pataoloji Kompare) kongresi giderleri karşılığı olmak üzere: 
Kongrenin memleketimizde toplanması mukarrer bulunduğuna bakarak ha
zırlıkları yapılmak üzere 
eklenmiştir. Zaruri ve yerindedir. 

ğlık 
i e 

Bölümü mütaakıp açık olarak konan (öa 
Ankara'da Gençlik parkında açılan müze 
Sağlık Müzesi) giderleri ve mevcut müzelerdeki 
ıııesi için karşılık olarak zammedilmiş, bu 
tir 

Sağlık Şûraası huzur hakkı bölümüne: 
1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun! 
hakkı bakanlığa verilmiş olan Sağlık Sûraşı 
tırılması sebebiyle 
zam yapılmıştır. 
12 üyesi bulunan bu şûranın taşradan geleli 
merkezden iştirak eden üyelerine de 150 ljiı 
huzur hakkı için 1947 yılı ödeneğine 4 OCJO 
lantıları hesaplarına bakarak uygun bulunjra. 

Müzeleri) bölümüne: 
yeniden hazırlanacak, (Seyyar 

eskiyen malzemenin yenilen-
am bizce de muvafık mütalâa edil-

16 ncı maddesi gereğince takdir 
üyelerinin huzur haklarının ar-

üyelerine her defasında 250 ve 
ra verilmek suretiyle ödenen bu 
lira eklenmesini geçen yıllar top-

.uştur. 

Kodeks komisyonu ile üyeleri huzur ücr 
konması teklif edilen 
lira komisyonun toplantısını gerektiren halle^ 
görülmüştür. 

ŝti ödeneğine karşı bu yıl bütçesine 

ve mecburiyetler sebebiyle zaruri 

Gıda maddeleri nizamnamesini lıazırlıyacaK 
derlerine karşılık olarak 1948 yılı bütç 
lira evvelce yapılmış olan işbu nizamnamenin 
mahzurları görülen bazı maddelerinin 
bu yıl toplanmasında zaruret hâsıl 

komisyon üyeleri huzur ücreti gi-
esinje konması teklif olunan 

yenilenmesinin tatbikında 
irilmesi için adı geçen komisyon 

olmasından ötürüdür. Uygundur. 
değişt 

Yabancı uzmanlar bölümünün birinci ücretli 
a) Geçen seneki bütçe kadrosu tahsisatımdan 
ile Ankara Numune Hastanesi Alet Uzmanı \|e 
(100) lira aylık ücreti fazlalığını karşılanj 
lira eklenmiştir. Yerindedir. 
Bu sene bütçesine bunlardan başka : 
a) Hükümet adına Milletlerarası kongre 
rin masraflarına karşılık olarak Başbakan^ 
b) Bakanlık adına satmalmacak taşıtlar 
lira ödenek ilâve edilmiştir. 

C) Ödeneği geçen yılın aynı olaraÛ 

maddesi : 
sehven noksan kalan (504) lira 

Şef makinistinin ücretine yapılan 
ak üzere 

Ve konferanslara gidecek delegele-
k bütçesine 
için de Maliye Bakanlığı bütçesine 

teklif edilen bölümler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı bütçesinden ödenekleri geçen 
1947 yılının aynı miktarda teklif edilen bölüm ve maddelere konan ödenek tu
tarı (5 685 108) lira olarak muhtelif 30 bölümde toplanmıştır, sayısı (45) 
kalemden ibaret olan bu şekil ödeneklerden (10) kalem istisna edilirse, geri ka
lan (35) kaleminin; gerek karşılık kondukları hizmetin öezlliğine ve gerekse 

10 000 

20 000 

4 000 

5 000 

5 000 

1 704 

25 000 
25 000 
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geçen 1947 yılı dokuz aylık sarfiyatının tutarına kıyasla yeterliği ve uygunluğu 
bizce de teslim edilmiştir. 
Hizalarına konan ödeneklerinin geçen 1947 yılı sarfiyatına ve hizmetinin önem 
ve özelliğine bakarak yıllık ödenek tutarı az veya çok olduğu kanaatma varılan 
bölümlerle bunlara dâhil maddelerin durumlarını inceliyerek haklarındaki ka
naat ve düşüncelerimizi daha etraflı arzetmeyi muvafık bulduk: 

kapılacak zam ve yardımlar bölümünün 
4 ölüm yardımı maddesine konan 20 000 

lira yardımdan dokuz ay için ancak 6 900 lira s ı harcanmıştır. Daha fazla 
sarfedilmemesini temenni ettiğimiz bu paradan yıl sonuna kadar yapılacak 
sarfiyatı için tahmini miktarın ilâvesiyle yıllık ölüm yardımı ihtiyacının buna 
nazaran 10 000 liranın kâfi geleceği tahmin ve bu paradan mütebaki 10 000 
liranın tensikiyle, ödeneğin çoğaltılmasını arzettiğimiz bölüm ve maddelere 
eklenmesi uygun mütalâa ediyoruz. 

Sağlık memurları hayvan yam bedeli bölümüne konan 400 860 
liradan (1947) 9 ay içindeki sarfiyatın tutarı (136 136) lira olduğuna göre, 
yıllık bölüm ödeneğinin (200 860) lira olarak kabulünü ve buna nazaran da 
bölümden (200 000) liranın indirilmesini uygun buluyoruz. 
Keza : 

Yolluklar bölümünün: 
2 Geçici görev yollukları maddesine konan 210 000 liradan (1947 yüı dokuz ay 

içinde ancak (58 229) lira sarf ve iki defada bu maddeden (40 000) lira aktar
ma yapılmış olduğuna bakarak geçici görev yolluğu ödeneğinin yıllık ihtiyaca 
en çok 155 000 lira olarak tahmin ediliyor ve bu suretle bu ödenekten de 
55 000 liranın tenzil edilmesini teklif ediyoruz. Yine aynı bölümün: 

4 Yabancı memleketler yolluğu maddesine konan 10 000 
lira ödeneğe geçen (1947) yılı içinde birinci maddeden naklen (15 000) lira 
aktarma yapılmasından ötürü bu sene de aynı miktarın yetişmiyeceği tahmin 
ediliyor ve bu bölüme (652) nci bölümün 4 ncü ölüm yardımı maddesinden in
dirilmesini muvafık mütalâa ettiğimiz (10 OüO) liranın zammedilmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş bölümünün: 
2 Geçici görev yollukları maddesine konan , 245 000 

lira geçen 1947 yılı içinde (50 000) lira ek ödenek istenilmiş olmasını gözöü-
ne alarak, bu ödeneğin (300 000) liraya çıkarılmasını ve 661 nci yolluklar 
bölümünün geçici görev yollukları maddesinden indirilerek ve arzettiğimiz 
(55 000) liranın bu maddeye eklenmesini muvafık mütalâa ediyoruz. 

Trahomla savaş bölümünün: 
2 (leçioi yolluğu maddesine konan 40 000 

liradan 1947 yılı dokuz ayı içinde ancak 19 070 lira sarfedilmiş olmasına ve 
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3 Taşıtlar maddesine konan 14 000 
liradan yine aynı müddet zarfında 7 228 lira sarfolunup yılı içinde 3 000 
lira ayrıca aynı bölümün 1 ne.i maddesine aktarma yapılmış olmasına bakarak: 
îkinci maddeden 4 000 lira 
Üçüncü » 10 000 » indirilmesini uygun buluyoruz. 

706 Zührevi hastalıklarla savaş bölümünün: 
2 Geçici yolluklar maddesine konan 52 500 

liranın 1947 yılı dokuz ayı içinde 52 184 liranın sarf edilmiş olması ve yılı 
içinde aynı bölümün (I) nci bölümünden 500 lira aktarma yapılmasına mec
buriyet hâsıl olması gözönünde tutularak; (665) nci bölümün (2) nci ve (3) 
ncü maddelerinden indirilmesi arz ve teklif ettiğimiz 14 000 liranın bu mad
deye eklenerek ödeneğin 66 500 liraya çıkarılmasını uygun mütalâa ediyoruz. 

707 Sıtma ile savaş bölüm ünün : 
3 Taşıtlar maddesine konmuş olan 150 000 

lira ödenekten geçen 1947 yılı dokuz ayı içinde 211 286 lira sarfedildiği 
ve bu sebeple (1) nci maddesinden yılı içinde 80 000 liranın aktarma sure
tiyle bu madde ödeneğinin artırılmasına mecburiyet hâsıl olduğu gözönüne 
alınarak (654) ncü sağlık memurları hayvan yem bedeli bölümünden indi
rilmesini arz ve teklif ettiğimiz 200 000 liranın 100 000 lirasının bu maddeye 
eklenmesinin uygun olacağım tahmin ediyoruz. 

709 Okullar, kurumlar, yurtlar bölümünün: 
4 Tekâmül öğrenci maddesine konan 80 000 

liradan 1947 yılı dokuz ayı içinde açılan üç kurs için sarfolunan 15 000 
lira gözönüne alınarak bu madde için yıllık ödenek tutarı 30 000 lira olarak 
tahmin ediyor ve buna nazaran da bu maddeden 50 000 liranın indirilmesini 
muvafık mütalâa ediyoruz. Ve bu suretle tasarruf edilecek olan ödenekler
den bakiye kalan 

329 000 yapılan zamlar 
179 000 yapılan indirmeler 

150 000 geri kalan 
yüz elli bin lirayı da ödenek noksanı ait olduğu bölümde arzettiğimiz 

711 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi bölümünün 1 nci genel gider
ler madesine eklenerek bu maddeye bu yıl eklenmesi teklif edilen ödenek 
tutarının 480 000 liraya yükseltilmesi cidden yerinde olur kanaatındayiz. 

Hulâsa ve netice 

Yukardanberi açıklamaya çalıştığımız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı bütçesi
nin incelemeleri sonunda üzerimizde bıraktığı intiba: Yurt sağlık hizmeti ve onu korumak bakımın
dan büyük bir hareket ve hamleyi ihtiva etmemesmden ve memleket sağlık ve sosyal yardım politi
kamızda yeni bir inkilâbm müjdesi olan (Sağlık plânı) konusunda en küçük bir noktanın bütçede 
yeralmamış olmasından ibarettir. 

Gerçi, yeni yıl bütçemizde, 1947 yılma bakarak tesbit edilen 6 365 692 liralık bir artış müşahede 
edilmekte ise de; dağılışları bakımından bu çoğalmanın dalıa ziyade ücretler ve idare masrafların-
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daki pasif bölümlerde olduğu ve bir takım kanuni ve tabiî zaruretler icabı bulunduğu anlaşıl
maktadır. 

Hakikaten göze cok gibi görülen, tümü altı milyonu geçen bu zammın 3 187 437 lirası, aylık ve 
ücretlerle, verilmesi zaruri ödenek ve keseneklere ve bunun cüzi bir kısmı olan 332 500 lirası da yö
netim masraflarına yine aynı sebep ve zaruretlerle yapılan eklemelere ait bulunmaktadır. 

Keza: Zammın geri kalanı ve tümü 3 178 255 lirayı bulan kısmı içinde belli başlı ve önemli bir 
konu olarak kabul edeceğimiz işler ve bunlara yapılan zamlarda: 

a) Bulaşıcı ve sosyal hastalıklar savaşma yapılan 399 762 lira 
b) Refik Saydam Merkez llıfzıssıhha Müessesesine yapılan 335 000 » 
c) İskân işlerine konan 200 000 » 

olmak üzere üç kalemde 934 762 
liradan ibarettir. 

Keza: Sağlık teşkilâtımıza yeni bir ilâve olarak kabul edebileceğimiz iş ve tesisler için yapılan 
zamlarda: 

a) İstanbul kuduz hastanesine (25) yatağın ilâvesi dolay isiyle konan 15 000 » 
b) Kimsesiz çocukların himayesi için kurulacak müessese giderleri karşılığı 

olarak istenen 750 000 » 
e) Ankara (fençlik Parkında yeni açılacak ve ayrıca seyyar olmak üzere ya

pılacak sağlık müzeleri için konan 20 000 > 
d) Bu yıl yeniden genel bütçeye alınacak beş hastane ile Kastamonu verem 

hastanesi için istenen 939 785 y> 
olmak üzere dört kalemde 

1 724 785 * 
gösterilebilir. 

Bunların haricinde kalan ve tutarı 51.8 708 lirayı bulan zamlar ise daha çok, kongre, komisyon
lar masraflarına huzur haklarına, onarma giderlerine ve yurt ve okullardaki öğrencilerin iaşe ve 
il.«ate masraflarının artması yüzünden yapılan zaruri zamlara inhisar etmektedir. Bu sebeple 1948 
yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesiyle yurt sağlığı hesabına kazancımız; yapılan bu bu
ruk zamma rağmen yine az olmuştur denilebilir. 

Halbuki : Sağlık Bakanlığımızın millî sağlık ve sosyal yardım dâvamız uğruna yapacağı büyük 
v< küçük birçok işleri, biran önce elealarak işlenmeleri gereken bir sürü sağlık mesele ve dâvaları 
mevcut olduğu gibi evvelce başlanıp yarım veya noksan kalan teşebbüsleri ve tesisleri de vardır. 
Bütün bunlara ait olmak üzere 1948 bütçesinde herhangi bir teşebbüse geçildiğini ifade eden ve 
hattâ ima eden bir bölüm ve rakam görülememiştir. 

Keza: Bugüne kadar yıllardır Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinden ödenek alan ve 
tatbikatından iyi bir sonuç almamıyan tesis ve teşebbüslerin bütçede şekil ve mahiyetlerini mu
hafaza ederek aynen edvam etmekte olduğu görülmüş ve büyük bir emniyet ve isabetle başlanıp 
gereğinin eksik yapılması ve ödeneğin bütçelere kifayetsiz konması yüzünden sosyal bünyemizde 
bir yara gibi kalmış iş ve tesislerin bu yıl da aynı üzüntülü şekilde bırakıldığı görülmüş ve niha
yet yurt ölçüsünde tatbiki halinde, genel bütçemizin takatinin çok üstüne çıkacak olan esaslı 
sağlık ve sosyal yardım teşkilâtı ihtiyaçlarımızın nasıl başarılacağına ve ne suretle bu ihtiyaç
lara cevap verileceğine dair de yeni bütçemizde hiç bir işaret bulunamamıştır. 

Binaenaleyh her yıl milyonların eklenmesiylegittikçe toplamı kabaran ve hiç şüphesiz kabar
dıkça göğüslerimizi de kabartan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde bugünün 
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zorlukları ve imkânsızlıkları karşısında derin ve etraflı düşünülerek, her bakımdan faydalı ted
birlerin ve az masrafla yok iş görebilmek imkânını sağlıyaeak formüllerin ve millî sağlık dâva
mızın tahakkukunu kolaylaştıracak usul ve sistemlerin bulunmasını ve bütçenin de bu esaslar dâhi
linde hazırlanmasını ve bir çok müteferrik ve dağınık sağlık ve hastalıklarla savaş işlerimizle 
yine birbirinden hiç şüphesiz ilmî kanaat ve meslekî zaruretler yüzünden ayrı ayrı çalıştırılan 
müesseselerimizin hiç olmazsa idarelerinin bu günün zarureti olarak birleştirilmesi ve bir elden 
ve bir yönden idare edilmesi gibi neticede büyük faydalar sağlıyaeak olan tedbirlerin alınmasını 
da çok lüzumlu görmekteyiz. 

İşte bu iş ve tedbirlerle ilgili, aşağıda etraflıca anlattığımız ve sıraladığımız konulara ait mâ
ruzâtımız yüksek komisyonca da tasvip buyuruldıığu takdirde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından dilek olarak mazbatamıza dercine müsaade buyurulmasmı rica edeceğiz. 

1. — Muayene ve tedavi evleri: 

Yurdumuzun hemen bütün illerinde ve fakat yalnız (182) ilçesinde açılmış olan muayene ve 
tedavi evlerimiz, kuruluşundaki büyük iyi niyetlere rağmen kendilerinden beklenen ve istenen 
derecede faydalı olamamışlardır. 

Halen: (18) i kapalı bulunan bu sağlık müesseselerinin her birinde, beş yatak olmak üzere 
(910) yatak mevcutsa da hastaların en çok (1-2) gün yatmalarına tahsis edilmiş olması ve iaşe
lerinin de bulundukları mahallin belediyelerine terkedilmiş bulunması yüzünden esaslı ve önemli 
bir tedavi hareketi yaratamamakta ve bütün mesaileri Hükümet tabipleri olan ilçelerde ayaktan 
bakılan fakir hastalara inhisar etmekte ve Hükümet tabibi bulunnuyan ilçelerdeki bu evler der
imi kapatılmaktadır. 

Bakanlığın bu evlerin 1946 yılı çalışmalarına ait olmak üzere bize A^erdiği cetvele göre: bu yıl. 
içinde açık ve çalışmış olan (164) muayene ve tedavi evinde: 

90 fakir hasta yatırılarak, 210 524 fakir hasta da ayakta tedavi edilmiştir. Yatırılarak bakılan 
bu 90 fakir hasta ancak (20) muayene ve tedavi evinde yatmış ve yıl içinde açık bulunan müte
baki (144) muayene ve tedavi evine bir tek hasta dahi kabul edilmemiştir. 

Binaenaleyh yatırılarak hasta bakmak yönünden muayene ve tedavi evlerinin muhiti için kay
da değer bir kıymeti olmadığı bu rakamlardan anlaşılmaktadır. 

Ayakta yapılan tedavilere gelince: 

Gerçi 1946 yılına ait olan istatistik kayıtlarına göre bu muayenelerin kıyası her muayene teda-
vievi için başka başka olmak üzere yılda (200 - ."> 000) ni bulmakta ve hepsini bir yıllık muayene
leri toplamı (210 524) e çıkmakta ise de bu yekûnda daha çok haftanın muayyen günlerinde mu
ayene ve tedavievlerine gelip tedavi gören zührevi hastalıklı hastalar yeralmaktadır. Halbuki bu 
evlerin teşkilât ve çalıştırılma sistemlerinde yapılacak ufak bir değişiklik kadrolarına ve idare 
giderlerine yapılacak ufak bir zam ile bulundukları yerin müstakbel (Sağlık merkezleri) nüveleri 
olmaları ve şimdiden ve tedricen buna hazırlanmaları mümkündür. Sanırız. Aksi takdirde kapa
tılarak ödeneğin tasarruf edilmesi ve buna mukabil diğer yarım kalmış işlerin görülmesi daha uy
gun olur kanaatmdayız. 

2. — (Jok çocuklu ailelere yardım: 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçesindeki çok çocuklu annelere yardım olmak üzere 
bu sene de (Bölüm - 680) geçen yıl gibi 250 000 lira ödenek konmuştur. 

özel kanunu gereğince altı çocuklu annelere evvelce 50 lira ve halen de 30 lira olarak (ve bir 
defaya mahsus olmak üzere) verilmekte olan yardım parası bugüne kadar yılı içinde tahakkuk ve 
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tesbit edilenler şöyle dursun daha 1944 yılından bu yana tesbit edilenlerin istihkakı ödenememiş
tir. 

Geçen 1947 yılı bütçesine konan 250 000 liva ve ondan önceki yılların bütçelerine konan 
1 811 400 liralık ödenek ile ancak ikramiye dağıtımına başlandığı 1943 tarihinde tesbit edilen 
çok çocuklu annelerin ikramiyeleri tamamlanabilmiş ve 1944 te tesbit edilenlerin de bir kısmının 
ikramiyeleri verilebilmiştir. 

Halen 
1944 yılından bakiye 1594 
1945 yılında müracaat eden 7814 
1946 » » » 9968 
1947 yılı on ayında 5616 
1947 yılının son aylarında müracaat 

edip evrakı muamelede bulunan 800 
olmak üzere 25 792 anne ikramiye beklemektedir. 

1948 yılında müracaatı melhuzen az 7 208 anneyi de gözönürıe alırsak ödenmesi gereken 33 000 
annenin ikramiyesi tutarı 990 000 lirayı bulur ki buna karşılık bütçeye konan para ise ancak 
250 000 liradan ibarettir. Haddi zatında çok velût olan Türk anasının çok çocuk anası olmasını 
teşvik maksadiyle sembolik olarak verilen bu hükümet ve Devlet hediyesinin çok çocuklu ailenin 
derdine derman olmaktan çok uzaktır. 

Bundan başka altı veya daha ziyade çacuklu olduğunu bin müşkülât ve formalite ile yıllarca 
önce tesbit ettirilmiş ve alacağı 30 lira için belki de o kadar masraf ihtiyarına mecbur tutulmuş 
bir vatandaşın (3-4) yıl gibi uzun müddet intizarda bırakılması da o derecede hüzün vericidir. 
Binaenaleyh ihdasında derpiş edilen maksat ve gaye en uzak kalmış bu ikramiye işinin bir dü
zene konması ve bugüne kadar istihkakları tahakkuk eden hak sahiplerine derhal haklarının ve
rilerek her sene ortalama ihtiyacına göre ödeneğin yeter konması veyahut ta böyle bir teşvik ve 
yardım konusundan vazgeçilerek bu bölüme konan 250 000 liranın çocukların ve çocuk annele
rinin saadet ve selâmeti uğruna çalışan sağlık merkezleri veya doğum evleri bölümüne eklenmeleri 
yerinde olur kanaatmdayız! 

3. — Sağlık merkezleri. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1948 yılı bütçesinde; yurt sağlığımızın korunması ve 
nüfusu çoğaltmak siyasetimizin bu alanda tatbik ve tahakkuku bakımından büyük bir önemi olan 
bu müeseselerimizin çoğalmasına veya mevcutların noksanlarının ikmaline ait herhangi bir öde
neğin olmaması cidden büyük bir eksikliktir. Halen yurdun yalnız (10) ilce merkezinde açılmış 
olan sağlık merkezlerimizin yurt ölçüsünde olmak üzere çagalmasmı ve şimdilik her ilçemizde bi
rer şubemizin açılmasını her bakımdan lüzumlu ve hayırlı addediyoruz. Açıldıkları yerlerde ve 
muhitlerde gayeleri olan koruyucu hekimlik bakımından faydalı olmakla kalmayıp küçük birer 
tedavi müessesesi gibi bütün hasta yurttaşların ilticagâhı olan bu sağlık merkezlerinin süratle 
çoğalmasını candan temenni ediyoruz. Halbuki sağlık merkezleri ihdası dâvası bakanlıkça ele alın
dığı yirmi seneyi aşan bir zamandanberi ancak sayıları onu bulan bu merkezlerimizin mevcut
larının tekemmülü ve yenilerinin yılları taksim edilerek mueyyen bir müddet zarfında yurdun her 
yerinde açılmaları Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlığımızı.> başta gelen bir umdesi olmalıdır. Maalesef 1948 
malt bütçesinde bu dâvanın önemini belirtecek herhangi bir ödeneğin mevcudiyeti tesbit ('edileme
miştir. 

4. — Doğum ve Çocuk Bakım Evleri: 

1948 yıh bütçesinde bu müesseselerimize ait yeni bir ödenek ve yeni bir değişiklik görülememiştir. 
Sayıları 14 ü bulan ve yatak adedi ancak (355) den ibaret olan bu müesseselerimizin inkişafı da 

anne 

» 

» 
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çok zayıflamıştır. Bugün Ankara merkezinin bile doğum ve çocuk bakım ihtiyacına yetmiyecek ka
dar küçük olan (35) yatağı bulunan Ankara Doğum evinin müzdahim durumu yataklarında çift 
çift yatan anaların hali cidden iç sızlatıcıdır. 

Yıllardanberi tamamlanmasını beklediğimiz Ankara yeni doğum evinin inşaatı 1948 yılı içinde 
tamamlanacağına göre 194ü yılı bütçesinden tesis ve tefriş ödeneği beklemesine mahal kalmaksızın 
şimdiden tesisat ve ihtiyacının hazırlanması ve inşaatın sonunda da derhal açılması çok yerinde 
olurdu. 

Bu itibarla ve bu maksatla Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlığı 1948 bütçesinden tasarrufu mümkün ola
cak ödenek ve giderlerin bu kısma aktarılmasını çek uygun mütalâa ediyoruz. Ve yeni herhangi 
bir teşebbüse girmeden önce eskiden başlanmış ve yarım kalmış yenileri kadar önemli bu sağlık 
müesseselerinin en önce tamamlanmalarını hem memleketin sağlığı bakımından lüzumlu görüyoruz. 
Hem de bugünkü malî ve sıkışık durumun bir zarureti olarak kabul ediyoruz. 

5. — 1] hastaneleri. 

İllerde; çalıştırılmaları mahallî ve özel idarelere bırakılmış veya belediyelere yükletilmiş bü
tün hastanelerin son yıllar içinde düştükleri kötü durum cidden hazindir. Hiç bir ilimizde ödene
ğiyle yıl sonuna kadar geçinir bir hastane kalmamıştır. Buna mukabil hasta olmaktan çekinen, al-
dıklraı hastaları dahi doğru dürüst iaşe ve ibate edemiyen, ilâç bulamıyan birçok hastalarımız he
men ekseriyeti teşkil etmekte ve bunlar bin bir ıstırap içinde her kapıya ve her çareye başvura
rak bağrına bastığı hastalarını tedavi etmeye çalışmaktadırlar. 

Bu durum karşısında yapılacak iş ya çok zayıf düşen özel idarelerin malî kudretlerini ve ge
lir kaynaklarını çoğaltmak veyahut il memleket hastanelerini bu yıl ve bundan evvelki yıllarda 
olduğu gibi tedricen genel bütçeye almaktır. 

Devlet hastanelerinin sayısı bu yıl alınan beş hastane ile beraber (36)f yi bulmuştur. Bu hasta
neleri (6100) ü bulan yatak sayısından (3345) i istanbul'da, (500) ü Ankara'da, (390) ı Elâzığ'da 
olup geriye kalan (1865) yatağı da (23) iliniz içindedir. 

Buna nazaran; henüz Devlet hastaneleri arasına alınmamış ve her yıl bütçe konuşmalarında ge
nel bütçeye alınmaları Milletvekili arkadaşlarımız tarafından mütemadiyen istenen bu sene de isten
mesi melhuz olan yalnız il merkezlerinde ve özel idarelere bağlı daha (36) hastanemiz mevcuttur. 
Bunların bulundukları muhitlerin hakiki ihtiyaçlarına çok azolan yatak sayılarının toplamı da 
(3062) dir. 

Bulundukları bugünkü durum ve yatak adedleri ile de genel bütçeye alınmaları genel bütçemiz 
için oldukça mühim bir yük olacağını hesaba katmak lâzımdır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın bu konu üzerinde kendilerinden bilgi isteyen Maliye 
Bakanlığımıza vermiş olduğu rakamlara göre bu çok önemli işin portesi (Yeni alınan beş hastane 
dâhil) : 

4 602 934 lirası yiyecek, giyecek, ilâç ve idarn gideri 
2 500 000 » onarma gideri 
1 500 000 » lâboratuvar, ameliyathane gibi tesisleri gideri 
7 242 727 * da zamlarla beraber aylık ve ücretli gideri olmak üzere 

15 645 661 lirayı bulmaktadır. 

Bugün fiilen bundan (5) hastanenin genel bütçemize alınmış olduğuna göre bu rakamlar yuvar
lak hesap on beş milyon lira olarak kabul edilebilir. 

Binaenaleyh bütçemizin genel toplamına bakarak büyük bir yekûnu olmıyan bu ödeneğin yıllara 
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ayrılarak kısa bir zamanda genel bütçemize konması ve bu suretle yıllardanberi bir istirap kaynağı 
olan bu konunun bu suretle bir hal çaresine bağlanmasının gerekli olduğunu arza şayan buluruz. 

6. — Eczaneler işi: 
Birbirinden ayrı düşünülmesine imkân olmıyan yurt sağlığında aynı derecede önemi haiz olan 

konulardan birisi de (Hekim - Eczacı) konusudur. 

Sağlık bakımından gerek resmî tesis ve teşkillerde ve gerekse hususi ve serbest hayatta tedavi 
ve ilâç dâvasının başında hiç şüphesiz ki, eczane gelir. 

Bu itibarla eczane ve ilâç ve tedavi vasıtası olmıyan yerlerde hekimin bulunduğu muhite 
hayırlı olmasına kendi ilim ve sanatından yurttaşlarını faydalandırmasına elbetteki imkân ola
maz. 

Binaenaleyh, yurdumuzun hekimden mahrum köşelerine gitmesini istediğimiz ve sağlamaya uğ
raştığımız konunun hemen yanıbaşmda ilâç ve eczane konusunu da birlikte düşünmek ve ele almak 
gerektir. 

Bugünkü mülki ve idari taksimata göre (63) ilde (419 ilçeden teşekkül etmiş olan yurdumuzun 
(.6) il merkeziyle (262) ilce merkezinde bir tek dahi eczane yoktur. 

(Van, Tunceli, Hakkâri, Bingöl) illeri, ne merkezinde ve ne de ilçelerinde eczanesi olmıyan il-
lerimizdendir. 

Keza (Ağrı, Bitlis, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Kayseri, Kırşehir, Mardin, 
Muş, Rize, Siirt, Trabzon) illerinin hiçbir ilçesinde eczane mevcut değildir. 

Bundan başka (Grümüşane ve Çoruh) illerimizin yalnız birer ilçesinde eczane olmasına muka
bil merkezlerinde bir tane dahi eczane yoktur. Buna mukabil yurtta mevcut (539) eczaneden 
(157) si İstanbul'da, (211) i de (37) il merkezindedir. 

Yıllardanberi aynı mahrumiyet içinde kalan, eczanesi olmıyan bu il ve ilce merkezlerimizde 
oturan vatandaşların hasta olanlarının duyacakları yeis ve istirabı tahmin etmek güç değildir. Bu 
yurttaşlar bilfarz kendisini baktıracak bir sağlık müessesesi veya tıp mensubu bulsa bile yüzlerce 
kilometre ötede bulunan bir eczaneden reçetesini kolaylıkla yaptırabilmesi, muhtaç olduğu 
sıhhi vasıta ve malzemeyi celp edebilmek zorunda kalan bir hasta yurddaşm lâyik olduğu sıhhi 
tedbir ve ihtimamı zamanında yapabilmesi ve hastasını huzur ve emniyetle tedavi etirebilmesi 
mümkün müdür? 

Bütün yurtdaşların hastalıkları halinde yiyecek ve içeceği kadar mübrem bir ihtiyacı olan bu 
tedavi vasıta ve imkânlarından mahrum kaldığını gören Hükümetimizin yiyecek tedarikinde darlığa 
mâruz kalmış yurtdaşlara yaptığı yardımı onun tedarik ve tevziinde gösterdiği delâlet ve ciddî 
alâkayı bu konuda da göstermesi çok doğru ve yerinde olur sanırız. 

Kaldı ki gıda kadar, ilâç kadar mühim ve mübrem olmıyan birçok havayicini temin, celp ve 
tevzide büyük bir hassasiyet ve ilgi gösteren ve mütaaddit tesisler teşkiller kuran bu Hükümete 
tecrübe düzenli bir idareyede sahibiz. Muhakkak olan bir cihet varsa oda özel kanunlara göre dile
dikleri yerde (muayyen şartlar içinde) eczane açmak hak ve salâhiyetini haiz bulunan ve sa
yıları da her yıl artacağı yerde gittikçe azalan eczacı yurtdaşların okuldan çıktıktan sonra bu 
eczaneden mahrum bölgelere, ilçelere gitmeleri mevcut müşküller ve manialar baki kaldıkça 
daha uzun yıllar mümkün olamayacaktır. 

O halde bu çok acı olan yaraya Hükümetçe bugünkü durumun dışında ba#ka bir tedbir dü
şünmek veyahut hekimlik ailesinin bilhassa şâfi tababetin ayrılmaz bir uzvu olan eczacı ve ecza
nelerin yurdun bu köşelerine gitmesini ve açılmasını sağlıyacak; mevcut müşküllerle maniaları or
tadan kaldırılacak çareleri bulması zamanı gelmiştir sanırız. 
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Biz; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın; yeni teşkil edilen ve hiç şüphesiz ki meyzuu 

çok geniş bir görüş ve salâhiyetle mütalâa etmek mevkiinde bulunan: 

(Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü) nün bu konuya ait yeni teklifinin 1948 yılı 
bütçesinde nokta halinde dahi olsa yer almış olduğunu görmek isterdik. Bulamadık. 

Gerçi Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili olarak Hükümet tabiplerinin eczane bulunmıyan il
çelerimizde birer ilâç dolabı açmalarına ve yapılan yönetmeliği gereğince ilâç satmalarına mesağ 
ve imkân vermekte ise de bu dolapların tesis ve çalıştırılmasına medar olacak sermaye ve gereç
lerin tedarik müşkülâtı, matlup fayda ve emniyeti temin edememesi bakımından bu dâvadaki rolü 
pek zayıf kalmaktadır, yaraya merhem değildir. 

Bu itibarla daha esaslı bir tedbir almak ve daha geniş bir şekilde dâvayı halletmek için, 

a) Eczanelerin muhtaç olduğu sermaye işi ile, 

b) Eczanelerin çalışmalarında büyük bir yeri olan eczacı kalfalarının hem yetiştirilip tekâ
mül ettirilmeleri ve hem de bu eczaneden mahrum yurt köşelerinde daha kolaylıkla gönderilebil-
melerini sağlıyacak bir eczacı (Sağlık memurları okullarına benzer) kalfası okulu konuşunu: 

Bakanlığın biran önce ele alarak bu önemli derde süratle bir çare bulmasının lüzum ve zaru
retini yurt sağlığının siyanete ve muztarip yurttaşların selâmeti bakımından temenniye şayan 
görürüz. 

7. — Muhtelif sağlık teşkilâtının bir elden idaresi ve savaşların birleştirilmesi. 
Mevzuatımızın başında da arzedildiği gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın yurtta bu 

güne kadar teşkil ve tesis ettiği yeni ve asri müesseseler ve savaşlar her bakımdan takdire şa
yan görülmekle beraber gerek halihazır malî zorluklar ve gerekse her işe ve her savaşa ayrı ayrı 
personel »verebilmek için kâfi tabip; memur ve görevli tedarikinde görülen müşkülâtın icabı ola
rak tedricen bu mesainin birleştirilmesi keyfiyeti görevlilerden ve ödeneklerden tasarruf bakımın
dan çok yerinde olur kanaatmdayız. 

Nitekim yurdun güney sınırları civarında yalnız üç köyümüzde görülen (Veba) hastalığı ve 
bugün yurdumuza bulaşmasından korktuğumuz komşu memleketlerde çıkan kolera, salgını, Şark 
illerimizdeki köylerimizde sık sık görüldüğü bildirilen (Hummayıracıa) vakaları hasebiyle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığımız, bulaşıcı hastalıklarla savaş teşkilâtına, pek haklı olarak elinde 
mevcut bütün kuvvetlerini teşrik etmiş, sıtma savaş teşkilâtının gerek personelinden ve gerekse 
seyyar hastane ve malzemesinden istifade etmek ıstırarında kalmış ve ancak bu sayede vebayı yurt 
içinde ve olduğu yerde boğmuş ve koleranın da brgüne kadar yurdun hiçbir köşesine bulaşmasına im
kân vermemiştir. 

; Bu itibarla bu birlik çalışmanın yalnız böyle olağanüstü hallerde değil, normal zamanlarda da 
yapılabilmesi elzem ve yurt sağlığı bakımından da daha çok faydalı ve randımanlı olacağını zan
nediyoruz. 

Keza: Bir il merkezinde Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlığına ait olmak üzere mevcut muhtelif idare 
ve teşkilât otoritelerinin birleştirilmesi muhtelif idare ve savaşlara ait lâboratuvarlarm bir arada 
çalıştırılması ve bir hıfzıssıhha müessesesinin çekirdeği halinde kurulması ve ayrı ayrı seksiyonlar 
halinde olmakla beraber bir idare ve bir şef elinde toplanması da hem teşkilâtın yönetimi bakımından 
bir kolaylık ve hem de aynı görevi görenlerin görevlerinin birleşmesi bakımından bir tasarruf te
min edeceği gibi tedricen inkişaf ve tekemmül edeceği pek tabiî olan bu birleşik lâboratuvarlarm 
günün birinde asri tababetin en lüzumlu rüknü olan ve çok muhtaç bulunduğumuz hıfzıssıhha mües
seselerine inkilâp etmeleri imkânının da sağlanmış olacağını kuvvetle ümit ediyorum, 
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8. — Bütçe formülü ve bulaşıcı hastalıklarla savaş : 

En son olarak temenniye şayan gördüğümüz bir de bulaşıcı hastalıklarla savaş sırasında maraz 
kalınan büyük bir müşkülü halletmek için »Sağlık ve Sosyal Y. Bakanlık bütçesinin bütçe formülüne 
eklenmesini muvafık ve elzem mütalâa ettiğimiz bir noktayı Yüksek Komisyonumuzun tasvibine 
arzetmektedir. 

Urfa ilimizde çıkan (Veba) hastalığı sırasında hadis olan çok acı bir hâdise bu temennimizin 
ihzarına vesile olmuştur. 

Veba hastalığının görülmesi hasebiyle köyce tecrit edilen üç köy halkımız hastalığın önemi yü
zünden sıkı bir çember ve abluka içine alınarak hariçle temasları sureti katiyede menedilnıiş ve uzun 
süren bu tecrit sırasında köylüler iaşe, gıda tedariki bakımından; savaş heyeti de hastaların tecridi 
yönünden büyük müşküllerle karşılanmıştır. 

Bu şekilde tecrit edilen ve mutlak olarak hürriyetleri ellerinden alman bu yurttaşların iaşe ve 
ibateleri için Devletçe masraf yapılmaması ve bulaşıcı hastalıklarla savaş ödeneklerinden iaşe ve 
ibate giderlerinin ödenmemesi hem yurttaşı ve hem de savaş heyetini kötü duruma düşürmüş ve ni
hayet durumun nezaket ve Önemini takdir eden Bakalık bu yurttaşlar'için Kızılay'ın şefkatini istemiş 
vt bu müşfik teşekkülümüz vermiş olduğu 15 000 lira yardım ile uzun zaman serbestiden mahrum 
kalan vatandaşlar iaşe edilmiş ve yine aynı müessesemizin verdiği çadır ve diğer malzeme ile de has
taların tecridi ve savaş heyetinin ibatesi mümkünol «bilmiştir. 

Bizce bu konuda verilen malûmata göre : 

ilk günlerde darlık ve imkânsızlık yüzünden kendilerine iaşe yardımı yapılmıyanlardan bir has
ta vatandaş gecenin, karanlığından istifade ederek ve sürünerek yiyecek almak için çemberden çık
mış ve bir müddet sonra aynı şekilde çemberden geçerek gelmiş ve fakat bir müddet sonra ölmüş
tür. 

Bu hazin durum karşısında; bulaşıcı hastalıklar yüzünden tecrit edilerek hürriyetleri nezedi-
lecek olan yurttaşların; tecrit edildikleri müddetçe, Hükümet tarafından (ve bu bulaşıcı hastalık
larla savaş ödeneğinden) iaşe ve ibatelerinin temininin çok yerinde bir hareket, çok insani bir 
borç ve vazife olduğu kanaatmdayız. 

Bu itibarla : (640) ncı sayfadaki bütçe formülünün son fıkrasına (Bulaşıcı hastalıklar dola-
yısiyle muhitle teması mutlak olarak kesilerek tecrit edilenler; bulaşıcı hastalıklarla savaş (Bö
lüm : 664 - M. : 1) Genel giderleri ödeneğinden iaşe ve ibate edilir) fıkrasının ilâvesini Yüksek 
Komisyonumuzun tasvibine arzediyoruz. 

1948 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin yukarda arzettiğimiz hususlar ve te
mennilerle beraber Bakanlıkça tasarısı hazırlanmış bulunan (Sağlık Sigortaları Kurumu) Kanu
nunun biranevvel yüksek Meclise sunulmak suretiyle (Sağlık plânı) nın tahakkukuna bir başlan
gıç olarak ele alınması ve bu suretle Devlet bütçesine yeni külfetler tahmil edilmeksizin bu plâ
nın gerçekleşmesine ait temennilerimizi de ilâve ederek Yüksek Komisyonumuzca kabul Duyurul
masını saygılarımızla arz ve teklif eyleriz. 

Eskişehir Milletvekili Kocaeli Milletvekii Bursa Milletvekili 
Abidin Potuoğlu Dr ,Fazil Şeref etin Bilrge Dr. Talât Simer 
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Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

hakla/r 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bakan ödeneği 5 320 5 320 5 320 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

ücretler 
Ek görev tazminatı 
Hizmetliler ücreti 
Köy sağlık memurları ücreti 

Bölüm toplamı 

15 767 745 
10 000 

15 777 745 

68 364 
5 335 828 

216 430 

5 620 622 

16 648 500 
25 000 

16 673 500 

89 460 
6 265 604 
.892 500 

7 247 564 

16 633 500 
25 000 

16 658 500 

89 460 
6 265 604 

892 500 

7 247 564 

Geçici hizmetliler ücreti 138 168 133 400 133 400 

I I - Başka haklar 
Temsil Ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

1 500 
141 435 

670 624 
25 000 
30 860 
20 000 

2 100 
141 435 

670 624 
25 000 
55 000 
20 000 

2 100 
141 435 

670 624 
25 000 
55 000 
20 000 

Bölüm toplamı 746 484 770 624 770 624 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 838 732 1 146 232 X 146 232 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ö d e n e ğ i n çeş idi Lira Lira Lira 

694 Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yemi kar
şılığı 400 860 400 860 400 860 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım - Yönetim gider-
teri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
695 Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

696 îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

697 Basılı kâğıt ve defterler 
698 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 
L.'.. 

Bölüm toplamı 

699 Kira karşılığı 

23 670 866 26 521 035 26 506 035 

7 000 
16 000 
6 000 
17 000 
16 000 

62 000 

7 000 
16 000 

. 6 000 
17 000 
16 000 

62 000 

7 000 
16 000 
6 000 
17 000 
16 000 

62 000 

30 000 40 000 40 000 
35 000 35 000 35 000 
10 000 10 000 10 000 
50 000 50 000 50 000 
20 000 20 000 20 000 

145 000 155 000 155 000 

30 000 50 000 50 000 

154 000 449 500 349 500 

26 000 26 000 26 000 

180 000 475 500 375 500 

37 600 37 600 37 600 



B. 

700 

701 

M. 

0 
1 

2 

3 

1 
2 
3 
4 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

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

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

0 

0 
500 

5 500 

198 000 
210 000 

50 000 
10 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

0 

0 
500 

7 500 

<' 

198 000 
210 000 

50 000 
10 000 

- 2 5 5 -
için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

0 

2 000 

2 000 
500 

4 500 

198 000 
155 000 

50 000 
10 000 

704 

Bölüm toplamı 468 000 468 000 413 000 

702 Giyecekler 9 000 14 000 14 000 
703 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 

1 
2 
3 

yollukları 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-' 
leri 

I - Esaslı olanlar 
Bulaşıcı ve salgınhastalıklarla 
savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

12 000 

949 100 

ı . 

490 000 
245 000 

10 000 

745 000 

12 000 

1 281 600 

: . . . - • 

790 000 
245 000 

10 000 

1 045 000 

12 000 

1 123 600 

790 000 
300 000 

10 000 

1 100 000 
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B. 

705 

706 

707 

708 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ödeneğin çeşidi 

Trahomla savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

Zührevi ustalıklarla savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

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 savaşı ve dispanserleri 
Kuduz tedavi kurumları 
Sağlık merkezleri 
Doğum ve çocuk bakımevleri 
Taşıtlar 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

276 300 
40 000 
14 000 

330 300 

225 017 
52 500 

0 

277 517 

2 899 975 
439 471 
150 000 

3 489 446 

7 483 459 
145 000 
123 938 
35 000 

110 346 
623 477 
26 000 

8 547 220-

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

300 000 
40 000 
14 000 

354 000 

271 017 
52 500 
4 000 

327 517 

2 899 975 
439 471 
150 000 

3 489 446 

8 423 247 
145 000 
150 000 
50 000 

110 346 
673 477 
31 000 

9 583 070 

300 000 
40 000 
14 000 

354 000 

271 017 
52 500 
4 000 

327 517 

2 899 975 
439 471 
150 000 

3 489 446 

8 423 247 
145 000 
150 000 
50 000 

110 346 
673 477 
31 000 

9 583 070 

709 Okullar, kurumlar, yurtlar 
1 Tıp öğrenci yurdu 778 837 978 837 978 837 
2 Sağır, Dilsiz ve Körler Kuru

mu 
3 Sağlık memurları okulları 
4 Tekâmül öğretimi 
5 Taşıtlar 

60 000 
384 117 
80 000 
8 500 

60 000 
484 117 
80 000 
8 500 

60 000 
484 117 
80 000 
8 500 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi I^a Lira Lira 

Köy enstitülerindeki sağlık 
memurları yetiştirme ve cihaz-
landırma giderleri 563 001 36 000 36 000 
Yatılı ebe yurdu 51 858 51 858 51 858 

Bölüm toplamı 1 926 313 1 699 312 1 699 312 

özel kanunu gereğince harca
nacak kimsesiz ve metruk ço
cuklar genel gideri J 0 750 000 750 000 
Refik Saydam Merkez Hıfzıs
sıhha Kurumu ve Okulu 
Genel giderler 424 798 754 798 854 798 
Taşıtlar 2 000 2 000 2 000 
Hıfzıssıhha okulu genel gider
leri 0 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 

îskân işleri 

I I - Çeşitli olanlar 
Onarma giderleri 
Millî Türk Tıp Kongresi genel 
giderleri 
Zehirli ve boğucu gazlardan 
korunma gereçleri satınalma 
karşılığı 
Milletlerarası Pataloji kompa-r 

re kongresi genel giderleri 
Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

426 798 

1 000 000 

117 000 

1 

1 

0 

45 000 
0 

45 000 

791 798 

1 200 000 

150 000 

25 002 

0 

10 000 

30 000 
15 000 

45 000 

891 798 

1 200 000 

150 000 

25 002 

0 

10 000 

30 000 
15 000 

45 000 

Sağlık müzeleri 12 500 32 500 32 500 
Özel idare bütçelerini inceliye-
ceklerin ücretleri 840 840 840 
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B. M. 

719 

720 

721 

722 

723 

1 
9 

724 

725 

726 
727 

ödeneğin çeşidi 

Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti 
Kodeks Komisyonu genel gi
derleri 
Gıda maddeleri nizamnamesini 
hazırlıyacak komisyonun genel 
giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre, staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle, 
başka her çeşit giderleri 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

12 500 

0 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

16 500 

5 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

16 500 

5 000 

0 

54 900 

5 000 

54 900 

Dördüncü kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

17 361 17 361 

5 000 

54 900 

Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Hükümet tabipleri için alına
cak tıp aletleri ve gereç kar 
şıhğı 
Temsil giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

75 192 
6 000 

81 192 

2 000 
5 000 

17 078 528 

76 896 
6 000 

82 896 

2 000 
5 000 

19 674 781 

76 896 
6 000 

82 896 

2 000 
5 000 

19 829 781 

17 361 

- 1946 yılları borçları 
- 1942 ' » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 

5 000 
600 

5 600 

22 961 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım - Yardımlar 

728 

729 

Özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere yardım 
Çok çucuklu analara yardım 

15 000 
250 000 

15 000 
250 000 

15 000 
250 000 

Beşinci kısım toplamı 265 000 265 000 265 000 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

730 Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 

731 1437 sayılı Kanuna göre veri
lecek avanslar 

Altıncı kısım toplamı 

10 000 

16 000 

26 000 

10 000 

16 000 

26 000 

10 000 

16 000 

26 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

23 670 866 
949 100 

17 073 528 
22 961 

265 000 
26 000 

26 521 035 
1 281 600 

19 674 781 
22 961 

265 000 
26 000 

26 506 035 
1 123 600 

19 829 781 
22 961 

265 000 
26 000 

Toplam 42 007 455 47 791 377 

Hükümet adına kongre ve kon 
feranslara katılma giderleri 
Başbakanlık bütçesine 0 
Satınalınacak taşıtlar karşılığı 
Maliye bütçesine 0 

42 007 455 
GENEL TOPLAM = = = = = 

25 000 

25 000 
47 841 377 

0 

0 
47 773 377 





23 - Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 



Rapor 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 1948 yılı bütçelerini 
inceledim. 

1948 yılı bütçesiyle teklif edilen miktar 19 554 212 olduğuna göre 1947 yılma nazaran her ne ka
dar 1 320 302 lira bir fazlalık arzettiği görülürse de çeşitli bölümlerde ve maddelerde tutarı 621 400 
liraya ulaşan bir miktarın indirilmiş olması dolayısiyle hakikatte Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1948 
yılı bütçesindeki artış miktarının 698 902 liradan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Bütçe tutarının 5 659 233 lirası Bakanlığın Gümrük kısmına, 13 894 979 lirası ise Gümrük Mu
hafaza Komutanlığı ödeneğine aittir. 

Fazlalığın 114 261 lirası Bakanlığın, büyük bir kısmı geçici hizmetlere ait olmak üzere Gümrük 
İdaresine ve 584 641 lirası ise gene büyük bir kısmı taşıt alım ve işletmelerine ait olmak üzere Güm
rük Muhafaza Genel Komutanlığı ödeneklerine tahsis edilmektedir. 

Mevcut bölüm ve maddeleri' sırasiyle ve ayrı ayrı incelediğimiz takdirde: 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı kısmındaki 688 nci bölüm karşılığının bu yıl da geçen yıl gibi 
3 889 200 lira olarak teklif edilmekte olduğu görülür. Geçen yıl bu tertibe yukarda arzolunaıı 
miktar da ödenek tahsis edilirken fiilî kadro karşılığından artacak olan 24 600 liranın 4598 sayılı 
kanun gereğince yerlerinde bir üst derece terfi hakkı olanlara kifayet etmiyeceği Yüksek Komisyo
nunuz incelemeleri esnasında açıklanmış idi. Netekim bu zaruret dolayısiyle son zamanlarda 50 000 
lirası ek olmak üzere Bakanlık 100 000 lira kadar bir ödenek talebinde bulunmaktadır. Bu yıl da 
gene aynı miktarın kabulü takdirinde tasarrufla karşılamak imkânsızlığı dolayısiyle bir üst derece 
terfihe hak kazanmış olanların haklarını ödeyememek gibi bir durumun meydana getirileceği pek 
tabiî olduğundan bu yıl içinde de bir o kadar ödenek ilâvesinin gerekli olduğu mülâhazasındayım. 

689 ncu hizmetliler ücreti karşılığındaki 1 750 lira fazlalığın (D) cetvelindeki doktorun almakta 
oJduğu ücretin geçen yıl Yüksek Komisyonunuzca emsali gibi 150 liraya çıkarılmış olmasına rağmen 
ödeneğin eklenmemiş olmasından ve bu yıl ise karşılığının tam olarak konması zaruretinden ileri 
gelmektedir. 

690 ncı geçici hizmetliler ücreti bölümünde de bu yıl her ne kadar 9 431 lira bir artış görülmek
te ise de bu rakam 4988 sayılı Kanun gereğince tahsisi lâzımgelen asgari 15 lira maaş mukabili 150 
lira kurs öğretmenleri ücretli kadrosu karşılığının tam olarak konmasından ileri gelmektedir ki, ha
kikatte bu öğretmenlerin haftada ancak 3 saat ders verdiklerine göre her halde bu tertipten sene 
sonunda bir miktarın tasarruf edilmiş olduğu görülmektedir. 

Temsil ödeneğindeki 600 liralık artış 5027 sayılı Kanunun hükmünü yerine getirmek üzere bu 
yıl konması icabeden farktan başka bir şey değildir. 

693 ncü merkez büro giderleri bölümünün kırtasiye tertibinden 2 500 liralık bir fazlalık görül
mektedir. Bu artış kırtasiye fiyatlarında yapılan % 130 zammın neticesi ise de 1 000 lira kadar 
bir miktarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. ' 

694 ncü İller büro giderleri kırtasiye tertibinde de bu yıl artış miktrı iki misli olduğuna göre 
bundan da 6 000 lira indirilerek tasarruf yapılmasını imkân dâhilinde görüyoruz. 
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695 nei basılı kâğıt ve defterler tertibi karşılığı bu yıl gerek kâğıt Ve gerek basılma fiyatla

rında meydana gelen yükselişler dolayısiyle 37 000 lira bir fazlalıkla 57 000 liraya çıkarılmasına 
mecburiyet hâsıl olmuş ve nitekim geçen yıl ödeneğinin kifayetsizliği yüzünden bu bölüme 14 000 
lira kadar bir aktarma yapılmıştır. Bunun 33 000 lirası beyanname, ihbarname ve manifesto gibi 
bedel mukabilinde ilgililerine satılmakta olan basılı kâğıtlara sarfedilmekte olmasından tekrar 
Hazineye geri gelmekte ise de pek eski bir kanuna dayanan bu basılı kâğıtların bedel miktarının 
bugünkü ekonomik şartların seyri gözönünde tutularak ayarlanması ve ona göre kıymetlendiril
mesi münasip olur mütalâasındayım. 

696 ncı posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri bölümünün telefon ve başka haberleşme üc
ret ve giderleri karşılığı olan ikinci maddesinden geçen yıl tasarruf edilerek başka bir tertibe 
1 500 lira aktarıldığına göre bu yıl da bu tertipten aynı miktarın indirilmesi yerinde olur. 

697 nei kira karşılığı tertibindeki 8 000 lira artış % 50 kanuni zamdan ileri gelmekte olup 
geçen yıl da aynı miktarın aktarma yolu ile tertibe eklendiği anlaşılmıştır. Giyecekler bölümün
de görülen 27 480 liralık artış iki yıl evvel 306 kolcuya verilen ve miadı sona ermiş olan paltoların 
yenilenmesini temin içindir. 

703 ncü Gümrük idareleri giderleri bölümünün en son maddesi olan para gönderme giderlerin
de 11 500 liralık bir artış vardır ki bu miktar gümrük gelirlerinin artması neticesi olarak para 
göndermelerinin çoğalmasından ve bu yüzden de fazla .acyo veya posta havale ücreti ödenmesi za
ruretinden doğmaktadır. Nitekim 1947 yılında da bu zaruret dolayısiyle aynı miktarın aktarma 
suretiyle eklendiği görülür. 10 aylık hesaplara bakılırsa gümrük, ardiye ücreti, ithalât muamele 
ve gümrükte alman hayvan sağlık, kahve ve ham petrol istihlâk vergileri dâhil olduğu halde 1947 
yılının 10 aylık yekûnunun 136 490 073 fazlasiyle 192 639 702 liraya yükseldiği anlaşılmış olduğu 
ria göre bu tertibin de artırılmış olacağı tabiî ise de 1948 ithalâtının gerek hayat ucuzlatılması ba
kımından Hükümetçe gümrük tarifelerinde zaruri maddeler hakkında alınması gereken tedbirlerle 
Hazinenin döviz durumu da gözönünde tutulursa bu ödenekten 1948 yılında tasarruf edilmesi im
kânı hâsıl olacaktır demektir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

715 nei aylıklar bölümünü teşkil eden tertipte geçen yıla göre fazlalık arzeden miktar 93 309 
lira olup bu da subay, gedikli ve çavuşların bir üst derece terfi farkı ile Harbokulundaki subay
ların maaşlarının karşılığıdır. 

Geçici hizmetliler ücreti tertibindeki 3 560 liralık artış da gümrük kısmında olduğu gibi kurs 
öğretmenlerine verilmesi lâzımgeleıı asgari ücret karşılığını temin etmek için ilâvesi kanunen 
zaruri görülen miktardır. 

Temsil ödeneğinde görülen 300 liralık artış dahi kanunun hükmü gereğince konması zaruri 
görülen ödenekten ibarettir. , 

Geçici tazminat bölümü, Harbokulundaki subaylar kadrosunun merkeze nakil edilmeleri sebe
biyle 7 000 lira kadar bir artış göstermektedir. 

Bu yıl emekliliğe ayrılacağı anlaşılan bir erbaşın kanunen alacağı ikramiyeyi sağlamak üzere 
720 nei bölüm karşılığı 200 lira ilâvesiyle 700 liraya çıkarılmıştır. 

Bu yıl 4367 sayılı Kanun gereğince kadroya dâhil sivil Gümrük Muhafaza ve Muamele me
murlarına verilmesi gereken tayınat karşılığı olmak üzere yeni bir bölüm açılmış ve Askerî tayı-
na-tı ihtiva eden 727 nei bölümden düşürülen 533 000 lira bu bölüme aktarılmıştır. 
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Evvelce de arzedildiği veçhile kırtasiye fiyatlarındaki artış dolayısiyle 721 nci bölümün birinci 

maddesine 1 500, basılı kâğıt ve defterler tertibine de 3 500 lira zam yapılmıştır. 

724 ncü kira karşılığı bölümündeki 25 000 lira artış 5020 sayılı Kanunun hükmü gereğince icar 
bedellerine yapılan % 50 zamdan ileri gelmektedir. 

Evvelce Millî Savunma Bakanlığında olduğu gibi Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığında da 
subay, gedikli ve erlerin tedavi giderleriyle yollukları taşıma tertibinden ödenmekte idi. Bu yıl 
mahzurlu olan bu şeklin değiştirilip ayrı bir bölüm halinde sarfiyatın gösterilmesi faydalı görül
müş ve karşılık olmak üzere de 10 000 lira konmuştur. . ,^*j 

Er kadrosunda 344 erin artması dolayısiyle 727 nci bölümün 3 ncü madesi olan yakacak, aydın
latma ve ısıtma tertibinde de 25 000 liralık bir artış vardır. 

Süel gereçler karşılığını ihtiva eden 728 nci bölümün giyecekler tertibine kadroya yeniden alı
nan 344 erle (L) Cetvelinden fiilî kadroya geçirilen 28 muhafaza memurunun giyecekleri karşılığı 
olmak üzere 728 nci bölüme 51 600 lira zam yapılmıştır. 

Yukarda arzolunan erlerin teçhizatı bedeli karşılığı olmak üzere de aynı bölümün ikinci madde
sine 8 000 lira ilâveten konulmuştur. 

Urfa'da mevcut süvari alayı hastanesinin kaldırılmış olması dolayısiyle Gümrük Muhafaza Ala
yının bu hastaneden evvelce olduğu gibi istifade temin eylemeleri ihtimali bulunmamakta ve ihtiyaç
larını kendi bütçelerinden sağlamak .zorunda kalmaktadırlar, onun için ecza ve sağlık gereçleri 
giderleri olan 730 ncu tertibe bu yıl 5 000 liranmilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

734 ncü kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri tertibinin satınalma karşılığında 
227 957 ve işletme ve onarma kısmında da 208 175 lira kadar bir artış görülür ki, her iki maddenin 
yıllık tutarı 1 563 128 liraya baliğ olur. 

Bu yıl alınacak kara vasıtaları 40 cip, 6 kamyon, bir benzin tankı, 5 liman motorbotu, 15 sandal 
motörü, 10 açık deniz motöründen ibarettir. 

Geçen yıl ortalarında vazifeye girmiş olan taşıt vasıtalarının alımı için 50 000, işletme Ve onarı
mı için 150 000 lira aktarma suretiyle istenmiş ve bu her iki tertibe de ilâveler yapılmış ve yeniden 
de 40 000 liralık bir aktarmanın istenmekte olduğu anlaşılmıştır. 

«ifcv. 
Bu yıl açılacak kursa Doğu iller gibi uzak yerlerden muhafaza memurları getirileceğinden 737 nci 

kurs öğrencileri yolluğunda 2 000 lira bir artış vardır. , 
Karşılığı eksiltilen tertiplerle, geçen yılın aynı olarak bırakılan tertipler hakkındaki mucip se

bepler Hükümetin gerekçesinde olduğu gibidir. ' 

Yüksek Komisyonunuz geçen yıl mazbatasındaki temennileri arasında Orman Koruma Teşkilâ
tında yapıldığı gibi gümrük muhafazanın de askerî bir teşkilât halinden çıkarılarak disiplinli ve 
muntazam bir meslek teşkilâtı haline getirilmesinin faydalı olacağı düşüncesi kaydolunmuş ve bu
nun Hükümetçe bir inceleme konusu yapılması ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtının ihtiyaca cevap 
verecek bir hale, getirilmesini saglıyacak yeni hüküm ve esaslara ait tasarının biran evvel Meclise 
şevki temennisi karar altına alınmış idi. 

Bütçe Komisyonunun bu kararını yerine getirmek üzere Hükümetçe incelemelere başlandığı 
öğrenilmiştir. 

(L) cetvelindeki değişiklik 28 muamele memurunun mevkuf tutulmasından ve onların yerine 28 
muhafaza memurunun fiilî kadroya alınmasından ibarettir. 

(D) cetvelinde 75 liralık bir odacı noksandır. Ücretlerdeki değişiklik 255 liralık daire müdürü-
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nün 300 e ve 2 aded 75 lik odacının 90 liraya çıkarılmasından ibaret olup tutar yekûnu itibariyle 
geçen yılın aynıdır. 

Maliye Bakanlığı bütçesinde bu Bakanlığa ait bir kamyonet karşılığı olmak üzere 7 000 lira 
vardır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bayındırlık Bakanlığının yapı ve imar tertibindeki ödeneği ge
çen yıl olduğu gibi 837 526 lira ise de geçen yıl bu tertipten 220 000 liranın tasarruf edilmiş ol
duğu görülür. 

Yüksek Komisyonunun takdir ve tasvibine arzolunur. 

Mardin Milletvekili 
Rıza Erten 

* 
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B. 

732 
733 

734 
735 

736 
737 
738 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

3 889 200 
8 000 

3 897 200 

150 960 
12 319 

1 500 
53 736 

219 200 
4 500 

10 000 
10 000 

1948 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 320 

3 889 200 
8 000 

3 897 200 
• 
152 710 
21 750 

2 100 
53 736 

219 200 
4 500 

10 000 
10 000 

ı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

5 320 

3 982 900 
8 000 

3 990 900 

152 710 
21 306 

2 100 
53 736 

219 200 
4 500 

10 000 
10 000 

Bölüm toplamı 243 700 243 700 243 700 

739 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 213 694 213 694 213 379 

Birinci kısım toplamı 4 578 429 4 590 210 4 683 151 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

744 
745 

740 

-

741 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

İkinci hısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

2 500 
20 000 
6 000 

15 500 
14 000 

58 000 

16 000 
29 000 
12 000 
37 000 
28 000 

122 000 

5 000 
20 000 
6 000 

15 500 
14 000 

60 500 

32 000 
29 000 
12 000 
37 000 

. 28 000 

138 000 

3 500 
10 000 
6 000 

15 500 
14 000 

49 000 

26 000 
29 000 
12 000 
37 000 
28 000 

132 000 

742 Basılı kâğıt ve defterler 20 000 57 000 57 000 

743 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 
2 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 

112 796 

31 500 

144: 296 

21 000 

6 000 

0 

0 

112 796 

31 500 

144 296 

29 0Û0 

6 000 

0 

0 

112 796 

31 500 

144 296 

29 000 

0 

2 000 

2 000 
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B. M. 

746 

747 
748 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 Başka taşıtlar 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 11 000 11 000 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
G-eçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Tetkik için yabancı memleket
lere gönderilecek gümrük mü
fettişlerinin yolluğu 13 300 13 300 

3 500 

7 500 

55 000 
45 000 
150 256 
24 000 

55 000 
45 000 
150 256 
24 000 

55 000 
45 000 
150 256 
24 000 

13 300 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

ikinci kısım toplamı 

287 556 

45 000 

35 000 

743 852 

287 556 

72 480 

35 000 

834 832 

287 556 

72 480 

35 000 

813 832 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-
leri 

I - Esaslı olanlar 
749 Taşıma giderleri 
750 Gümrük idareleri giderleri 

1 Kimyahaneler giderleri, maki
ne, aletler ve gereç satmalına 
ve onarma karşılığı ve gider
leri, dışarda yaptırılacak tah
lil ücretleri 

2 Gümrük Kanununun 9 ncu 
maddesi gereğince satmalma
cak eşya karşılığı 

3 Satmalmacak örnekler karşı-
lığı 

10 000 

6 000 

10 000 

6 000 

10 000 

6 000 

1 1 1 

300 300 300 
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B. M. 

4 

5 
6 

, - . - < • - . . . 

ödeneğin çeşidi 

Kaçak eşya ve hayvanların ta
şıma, yiyecek ve bakım ve ko
ruma giderleri 
Kaçak eşya satış giderleri 
Para gönderme giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
800 

15 000 

27 101 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
800 

26 500 

38 601 

5 000 
800 

26 500 

38 601 

751 Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 300 300 300 

752 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 100 000 100 000 100 000 
2 Nispeti kanunla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 2 800 2 800 2 800 
3 2550 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesi gereğince verilecek 
tazminat 300 300 300 

753 
754 

755 
1 
2 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
Yapı ve onarma işleri 
Tartı aletleri alım ve onarma 
giderleri 
Yayın işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler . 

Bölüm toplamı 

103 100 

31 000 

3 000 

3 500 
10 400 

13 900 

103 100 

31 000 

3 000 

3 500 
10 400 

13 900 

103 100 

31 000 

3 000 

3 500 
10 400 

13 900 

756 Temsil giderleri 2 500 2 500 2 500 

III - Geçici olanlar 
757 Kurs giderleri 

1 öğrenci yevmiyeleri 
2 öğrenci yolluğu 

18 540 
3 000 

18 540 
3 000 

18 540 
3 000 
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ödeneğin çeşidi 

Genel giderler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yıllan borçlan 
1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Bakanlığı 
1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ö'deneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 

24 540 

215 441 

3 000 

24 540 

226 941 

3 000 

24 540 

226 941 

5 000 5 000 5 000 

2 000 2 000 2 000 
250 250 250 

2 250 2 250 2 250 

7 250 7 250 7 250 

4 578 429 4 590 210 4 683 151 
743 852 834 832 813 832 
215 441 226 941 226 941 
7 250 7 250 7 250 

5 544 972 5 659 233 5 731 174 



Gümrük Muhafaza (*. K. — 271 — 

ödeneğin çeşidi 

GÜMRÜK MUHAFAZA 
GENEL KOMUTANLIĞI 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Aylıklar 
Subay ve memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

5 787. 782, 
360 

5 788 142 

588 110 
11 440 

1 200 
24 000 

518 000 
21 690 
20 000 

5 000 

5 881 091 
360 

5 881 451 

588 110 
15 000 

1 500 
31 000 

518 000 
21 690 
20 000 

5 000 

5 881 091 
360 

5 881 451 

588 110 
15 000 

1 500 
31 000 

518 000 
21 690 
20 000 

5 000 

Bölüm toplamı 564 690 564 690 564 690 

4178, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 300 000 300 000 300 000 
3779 sayılı Kanun gereğince 
erbaşlara verilecek para mü
kâfatı 500 700 700 
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768 

769 

770 

Ödeneğin çeşidi 

1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik karşılığı 
3944 sayılı Kanun gereğince 
verilecek hayvan yem karşılığı 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayın bedeli 

Birinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 

40 000 

0 

7 343 082 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 

40 000 

533 000 

7 980 451 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 

40 000 

533 000 

7 980 451 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
771 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 8 500 10 000 10 000 
2 Döşeme ve demirbaş 15 500 15 500 15 500 
3 öteberi giderleri 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 49 000 50 500 50 500 

772 Basılı kâğıt ve defterler 12 000 15 500 15 500 
773 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 12 000 12 000 12 000 
774 Kira karşılığı 55 000 80 000 80 000 

II - özlük olanlar 
775 Yolluklar 

1 
2 
3 

776 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

92 500 
42 000 
10 000 

144 500 

16 000 

92 500 
42 000 
10 000 

144 500 

16 000 

92 500 
42 000 
10 000 

144 500 

16 000 
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777 

778 

779 

. . _ 

780 

781 

782 

. 783 
784 
785 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Subay, gedikli ve erlerin yapı
lacak tedavi giderleri ve yol
lukları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kistm - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Muayyenat 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Süel gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat gi
derleri 
Ecza ve sağlık gereçleri gider
leri 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satın alımı ve tazmini 
Taşıma giderleri 
Kara taşıtları ve deniz muha
faza vasıtaları giderleri 
Satmalma karşılığı 
İşletme ve onarma giderleri ve 
kira karşılığı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 

288 500 

2 400 000 
340 000 
312 000 

3 052 000 

730 000 
.75 000 

805 000 

283 000 

30 000 

3 400 
8 000 

130 000 

557 143 

571 853 

1 128 996 

1948 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 

328 500 

4» 

1 867 000 
334 000 
337 000 

2 538 000 

.781 600 
83 000 

864 600 

206 000 

35 000 

3 000 
3 000 

130 000 

785 100 

780 028 

1 565 128 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

328 500 

1 867 000 
334 000 
337 000 

2 538 000 

781 600 
83 000 

864 600 

206 000 

35 000 

3 000 
3 000 

130 000 

785 100 

780 028 

1 565 128 
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1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

786 Haber alma giderleri 50 000 50 000 50 000 

787 
788 

789 
790 

791 
1 
2 
3 

I I - Çeşitli olanlar 
Yapı ve onarma giderleri 
Vazife esnasında ölen subay, 
memur, er ve hizmetlilerin teç
hiz ve tekfin ve kabir yapma 
giderleri 
Mahkeme genel giderleri 
Sigorta ve analık primi karşı
lığı 

I I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Kurs öğrenci yevmiyeleri 
Kurs öğrenci yolluğu 
Kurs genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

100 000 

560 
20 000 

3 500 

36 600 
5 100 
1 800 

43 500 

5 657 956 

100 000 

1 500 
20 000 

3 500 

36 600 
7 100 
1 800 

45 500 

5 565 228 

100 000 

1 500 
20 000 

3 500 

36 600 
7 100 
1 800 

45 500 

5 565 228 

Dördüncü kısım - Borçlar 

792 Geçen yıl borçları 
793 Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yılları borçları 

2 1928 - 1942 » » 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

15 000 15 000 15 000 

5 000 
800 

5 800 

20 800 

5 000 
800 

5 800 

20 800 

5 000 
800 

5 800 

20 800 
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B. "M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 7 343 082 7 980 451 7 980 451 
ikinci kısım toplamı 288 500 328 500 328 500 
Üçüncü kısım toplamı 5 657 956 5 565 228 5 565 228 
Dördüncü kısım toplamı 20 800 20 800 20 800 

Toplam 13 310 338 13 894 979 13 894 979 

Bakanlık 5 544 972 5 659 233 5 731 174 

GENEL TOPLAM 18 855 310 19 554 212 19 626 153 





24 - Tarım Bakanlığı 



ftapor 
,,(:<^"' 10 . XII. 1947 

Tetkiki uhdemize verilen Tarım Bakanlığı 19 48 yılı masraf bütçesinin tahliline girişmeden ön
ce bu Bakanlığa bağlı ve herbiri büyük bir önem taşıyan Devlet daireleri sayısının 7 olduğunu be
lirtmek yerinde olur. Bu Devlet dairelerini mülh ak bütçeli Orman Genel Müdürlüğü, 3460 sayılı 
Kanuna tâbi Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ile Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Millî Korun
ma fonundan aldığı sermaye ile çalışan Zirai Ko mbinalar, Umumi Muvazene çerçevesi içinde bu
lunan Zirat, Veteriner ve Toprak İşleri Genel Müdürlükleri meydana getirir. Aşağıda verilecek 
bütçe rakamlarının ^münhasıran son üç Umum Mü dürlüğe ait olduğu gözönünde tutulmalıdır. 

İJİ' I - Bütçenin tahlili 

1. Bütçe rakamlarının masraf katagorilerine dağılışı : 

Umumi masraf bütçesinin % 2,8 ni tutan *Tar im Bakanlığı 1948 yılı bütçe teklifi geçen yıla na
zaran 5 542 498 lira fazl asiyle 34 754 358 lira o lup 'bu meblâğın masraf katagorilerine dağılışı 
şöyledir: 

,a A. Ödeneğin 
Mair&£ katagorüeri ?~ Miktarı % 

Aylık, ücret ve benzeri özlük haklar 
Yönetim giderleri 
Daire hizmetleri 
Sermaye, kredi ve yardımlar 
Borçlar : 
1) Bakanlık borçları 
2) Tahsil edilemiyen tohumluk bedelinden 

zarar karşılığı Maliyeye 

17 134 189 
793 422 

12 372 915 
1 470 121 

80 000 

1 146 711 

49,4 
2,3 

35,6 
4,2 

1 226 711 3,5 
Tesisler : 
1) Okullar ve teknik merkezler yapımı 1 600 000 
2) Yapı ve İmar işleri için Bayındırlığa 48 000 

1 648 000 4,7 
Diğer masraflar: 
1) Satınalmacak taşıtlar karşılığı Maliyeye 94 000 
2) Dış kongrelere gidecekler için Başbakanlığa 15 000 

109 000 0,3 

Yuıkardaki rakamlar gösteriyor ki, Tarım Bakanlığı masraf bütçesinin hemen yarısını aylık, 
ücret ve benzeri özlük haklar almakta, bunu % 35,6 ile daire hizmetlerine ayrılan ödenek takip 
etmektedir. Diğer masraf nevilerine düşen paylar daha azdır. Özlük hakların bütçede aldığı bü
yük yer, bizi personel durumu üzerinde durmaya zorlamış bulunmaktadır. 

2. Personel durumu: 

Tarım Bakanlığının fiilî kadrosu 1944 yılmd an itibaren mütemadi bir artış seyri göstermekte
dir. Burada yalnız 1947 ve 1948 yılları fiilî kadrosu üzerinde duracağız. 
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İzahat 1947 1948 

Aylıklı. memurlar 
Ücretli stajiyerler 
(D), Cetveline giren hizmetliler 
(E) Cetveline giren hizmetliler 
Ek görev tazminatı alanlar 

3 149 
611 

2 839 
34 
150 

3 149 
661 

2 951 
46 
150 

Toplam 6 783 6 957 

Bu cetvelde görülen ek görev tazminatı alanların miktarı ve ücret tutaıiariyle memuriyet un
vanları 4644 sayılı Kanuna bağlı 3 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Ayrıca aylık alan bu 150 ek 
görev tazminatlılarını: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Lâboratuvar şefleriyle Umumi kâtibi, 
Orta Ziraat okullariyle Teknik Tarım ve Bahçıvanlık okullarının Müdür, Müdür Muavini, şef
leri ve Ziraat Kursları idare memuru teşkil etmektedir. Bu görevler Yüksek Ziraat Enstitüsün
de Profesör ve Doçentler, diğer okullarda ise öğretmenler tarafından görülmektedir. Daima ay
nı kalan bu 150 ek görevliler nazarı itibara alınmazsa Tarım Bakanlığının 1947 yılı fiilî kadro
su 6633 memura baliğ olmaktadır. ^ 

1947 yılında 611, 1948 yılında 661 olarak cetvelde yer alan ücretli stajiyerlere gelince: Bun
lar Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleriyle Makina Uzmanlık Okulu, 
Orta Tarım okulları, Hayvan Sağlık Okulundan çıkıp da 2919 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ge
reğince görevlendirilmeleri zaruri olduğundan Tarım Bakanlığı teşkilâtında stajyer namı altın
da hizmete alınmış olanlardır. Stajyerler istihkakının bütçedeki aylık tertibinden ücret olarak 
verilmesi kanun icabıdır. Fakat 1947 yılında aylıklar tertibinde ödenek bulunamadığından bu 
tertibe aktarma yapılmak suretiyle stajyerlerin ücretleri ödenmiş bulunmaktadır. 1948 yılında 
okullardan mezun olacaklarla askerden dönünce hizmete gireceklerin ve halen stajyer olarak 
mevcut olanların sayısı gözönünde tutulmak suretiyle memur aylığı bölümüne bu yıl için 1 363 164 
lira fazla ödenek konulmuştur. 

1947 yılında 611 stajyerin kadrolarda eritilmesi mümkün olmadığına göre hatıra gelen ilk hal 
şekli bakanlığın mevkuf tutulan kadrolarını faal kadro haline koymak suretiyle bu garip duruma 
son verilmesi olabilir. Bize verilen rakamlara ve bilgiye göre bakanlığın mevkuf tutulan kadrolar dâhil 
olmak üzere nazari kadro mevcudu 4430 ve bugünkü fiilî kadrosu da 3149 olduğuna göre aradaki fark 
1281 bulunmaktadır. Ancak mevkuf tutulan kadrolardaki bu 1281 memuriyetin ya çok aşağı veya çok 
yukarı barem derecelerine teakbüi etmekte bulunması dolayısiyle ortadaki sıkıntılı durumun 
bu yoldan faydalanmak suretiyle de giderilemiyeceği şüphesizdir. 

Şu hal bizi pek haklı olarak Tarım Bakanlığı kadrosunun daha ne dereceye kadar genişlemesi 
icabedeceği ve bu husustaki ölçülerin nelerden ibaret olacağı mülâhazasına sevketmiştir. Mev
cut memur kadrosiyle Tarım Bakanlığı hizmetlerinin ne dereceye kadar tam ve mükemmel olarak 
ifa edildiğini bilmemekle beraber önümüzdeki yıllarda okullardan çıkacak olanarın yukarda ar-
zedildiği şekilde görevlendirilmeleri mecburiyeti bizim için bir endişe kaynağı olmuştur. Çünki 
altı yıllık vasatiye göre her yıl mekteplerden çıkan ve görevlendirilmeleri kanuni bir zaruret 
olanlar sayısı 300 ü aşmaktadır. Memur artışı meselesi yalnız Tarım Bakanlığı için değil diğer 
bakanlıklar için de aynen varit oduğuna göre bu önemli meseleye Büyük Meclisçe ve Hükümetçe 
bir şekil bulunmasının yerinde olacağını mütalâa etmekteyiz. 

Tarım Bakanlığının 1948 yılı fiilî kadrosunun (D) cetveli hizmetlilerinde geçen yıla nazaran 
112 artış bulunmaktadır. Bunun toprak komisyonları sayısının çoğaltılmasından, Veteriner Umum 
Müdürlüğü teşkiâtma bir kısım hizmetlilerin ilâvesinden ve bazı hizmetli ücretlerinin artırılma
sından ileri geldiği bildirilmiştir. Bu halin, aşağıda görüleceği üzere hizmetliler ücreti tertibinde 
bir tahsisat artışı doğurduğu şüphesizdir. ?Tf'w'~*t * * ~""'T' J' ' "' ' c -

Geçici hizmetliler kadrosunda da geçen yıla nazaran 13 adet bir fazlalık görülmüştür. An-
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cak bu geçici hizmetliler kadrosunda devamlı bir makıyet arzedenler mevcut bulunmaktadır.. Ğfe-
lecek yıl bunların ıslahı yoluna gidilmesini tavsiyeye değer bulmaktayız» 

3. Bütçedeki artışların masraf nevilerine dağılışı : 

Bu dağılış kısım ve bölümler itibariyle şöyledir. . -• . . . . . , . , 

Masraf nevileri 
Artışlar 

(Lirft) 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler 
Temsil ücretleri 
Geçici tazminat 
Kanunları gereğince yapılacak zamlar ve ya rdımlar 
Emekli keseneği karşılığı 

Birinci kısım özlük haklar toplamı 

Merkez ve iller kırtasiye giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Kira karşılığı 

İkinci kısım yönetim giderleri toplamı 

Tarımsal savaş işleri 
Tarla Tarım işleri 
Bahçe tarımı işleri 
Tavukçuluk, İpekçilik ve Arıcılık 
Tohum temizleme evleri 
Veteriner bokteriyoloji ve serom evleri işleri 
Veteriner aygır depoları 
Okullar ve kurslar genel giderleri 
Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 
Yayın işleri 
Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Temsil giderleri 
Tarım öğretmenleri gerekli giderleri 
Milletlerarası Kurum ve derneklere katılma payı 

Üçüncü kısım daire hizmetleri giderleri toplamı 

Sermayeler 
Krediler 

Altıncı kısım toplamı 

Satmalınacak taşıtlar karşılığı Maliyeye 
Tohumluk bedelinden tahsil edilemiyen zarar karşılığı (Maliyeye) 
Yapı ve imar işleri yapım, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri (Bayındırlığa) (Başbakanlığa) 
Dış kongrelere gönderilecekler giderleri 

Kısımlar harici toplamı 1 303 711 

1948 yılı Tarım Bakanlığı bütçe tasarısındaki hakikî artış miktarı olan 5 542 498 liranın muh
telif masraf katagorilerine dağılışı şu şekildedir: 

1 816 474 
190 615 
17 640 

600 
17 530 
143 400 
30 000 

2 216 259 
53 000 
15 600 
87 000 
155 600 

"" 468 490 
125 000 
250 000 
17 755 
65 000 
30 000 
91 772 
297 200 
842 254 
40 000 
250 000 
5 000 
40 000 
203 900 

2 726 371 
46 000 
5 500 
51 500 
94 000 

1 446 711 

48 000 
15 000 
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1. — İstihkakların artırılması " 2 396 995 43 
2. — Hizmetlerin genişletilmesi 1 696 500 31 
3. — Borç ödemeleri 1 182 103 21 
4. — Milletlerarası taahhüdat ve kongreler masraf 218 900 4 
5. -~ inşaat ve onarmalar 48 000 1 

5 542 498 100 

4. Azalışların masraf nevilerine dağılışı : 

Azalışların dağılışı kısımlar ve bölümler itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 
Azalışlar 

Masraf nevileri (Lira) 

Yabancı memleketler yolluğu 
Giyecekler 

İkinci kısım yönetim giderleri toplamı 

Pamuk işleri •' 
Okullar, kurslar kamulaştırma işleri 
Toprak işleri kamulaştırma giderleri 
Yayın işleri 
1682 sayılı kanun gereğince ödenecek zarar karşılığı 

• Üçüncü kısım daire " giderleri toplamı 

Sermayeler 
Krediler ..-..:. ...,.,...-.,.:.• •..,,-
Tesisler " • 

Altıncı kısım sermaye ve krediler, tesisler toplamı 

Kısımlar toplamı 946 335 

5. Yılı içinde yapılan aktarmalar ve sebepleri: 
Yılı içinde Tarım Bakanlığı Bütçesinde yapılan aktarmaların bir kısmı maddeler arasında 

vukubulmuştur. îki defada yapılan bu aktarmanın portesi 51 633 4- 66 000 lira olmak üzere 
cem'an 117 633 lira tutmaktadır. Bu aktarmalar özlük haklar ve daire hizmetleri kısımlarına 
şâmildir. 

Aktarmaların ikinci kısmını bölümler ve kısımlar arasında yapılanlar teşkl etmektedir. 
5090 sayılı Kanuna göre 1947 yılı içinde yapılmış olan bu aktarmada 848 6Ö3, 98 lira düşülmüş ve 
684 542, 78 lira da muhtelif bölümlere eklenmiştir. Aradaki farkı teşkil eden 164 116, 20 lira da 
Maliye Bakanlığı emrine bırakılmış bulunulmaktadır. 

Yapılan aktarma neticesinde 34 828 lira özlük haklara, 370 733 lira Daire hizmetlerine, 10 833, 
78 lira borçlara, 10 000 lira da sermayelere eklenmiştir. Buna karşılık yönetim giderleri kısmın-* 
dan 45, 78 lira, daire hizmetleri kısmmdan 198 221, 20 lira ve altıncı tesisler kısmından da 559 794 
lira, düşülmüştür. 

302 260 lira bir düşme ile 166 860 liralık bir eklemeyi derpiş eden bir aktarma kanununun 
teklif edilmek üzere bulunduğu ve aradaki 135 400 lira farkın Tarım Bakanlığı Bütçesinden Ma
liye Bakanlığı Bütçesine aktarılacağı, bundan başka açık maaşı maddesine de 1 500 liralık bir ek-
leme teklifi yapıldığı tetkiklerimiz esnasında bize ifade edilmiştir. 

3 644 
440 

4 084 
1 892 

25 000 
16 078 
8 000 
4 399 
55 369 
23 879 
5 000 

858 003 
886 882 
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Ayrıca Bakanlığın ödeneksin borçları için teklif edilecek tasarıya katılmak üzere 40 000 küsur 

liranın muhtelif bölüm ve maddelerden düşüldüğü görümlşütür. 

6. Daire hizmetleri: 
Yukarda da bir vesile ile belirtildiği üzere Tarım Bakanlığı gider bütçesinin üçte birini tutan 

bu hizmetler çeşitli ve geniştir. 10 bölüm üzerine tertiplenmiş olan daire hizmetleri kısmı yalnız 
Ziraat, Veteriner ve Toprak Gene1 Müdürlüklerine ait âmme hizmetleriyle ilgili teknik işleri kap
samaktadır. 

Daire hizmetleri kısmına geçen yıla nazaran konmuş olan 2 671 002 lira fazla ödenekle hizmet
lerin genişletilmesinden ziyade mevcut müesseselerin idamesi ve işlerin biraz daha ferah olarak 
yürütülmesi hedef tutulmuştur. 

Bakanlığın çeşitli daire hizmetlerinin başında bulunan salahiyetli idare adamlariyle vâki olan 
temaslarımızın bizde uyandırdığı intiba; ne mevcut müessese ve teşekküllerin ve ne de Ziraat ve 
Veteriner işlerinin memleket ölçüsünde tanı ve mükemmel olarak verilmiş olan ödeneklerle yü
rütmeye imkân olmadığı yolundadır. Bu hususu birkaç misal ile aydınlatmanın doğru olacağını 
sanıyoruz. 

a) Tarımsal savaş uzmanı Türkiye'de yalnız buğday mahsulünde sürme, pas ve sünenin do
ğurduğu zararın 232 000 000 liraya vardığını belirttikten sonra verilen ödenekle ancak bazı 
önemli zararlılarla savaşılacağını bildirmiştir. 

b) Veteriner savaş işlerinde faaliyetin en önemli salgın hastalıklara yöneltilmiş olduğu âdi 
hayvan hastalıklarının zaruri olarak ihmal edildiği ifade olunmuştur. 

c) Hayvan yetiştirme kollarından biri olan aygır depoları genel giderleri için bu yıl konmuş 
olan 91 000 lira fazla ödenekle ne yapılacağı sorulduğu zaman Veteriner Uzmanı bir aygırın 
yem ve muytabiye masrafının yılda 861 İkaya vardığını, "Devlet aygır depolarında bulunan 700 ay
gırın yalnız yem ve muytabiye giderleri yekûnunun bütçeye mevzu tahsisatı geçtiğini söylemiş
tir. 

ç) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörü de çalışmalarının yalnız talebe yetiştirmeye inhi
sar etmediğini asıl görevlerinin memleketin Ziraat, Veteriner ve Ormancılık realitelerini araştır
mak ve bu hususta alınacak tedbirleri ve tertipleri istişare organı olarak Tarım Bakanlığına ib
lâğ etmekten ibaret olduğunu bildirmiştir. Şimdiye kadar 2 000 ne yaklaşan talebe yetiştirdik
lerini, yayınlarının birkaç yüzü aştığım ifade ettikten sonra geçen yıl tasarruf mül âlı aza siyi e 
270 000 den 135 000 ne indirilen lâboratuvar ödeneklerinin artırılmasına katı lüzum olduğunu 
müdafaa etmiştir. 

Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Fakat biz bu kadarla yetiniyoruz. Hulâsa olarak 
şunu ifade etmek istiyoruz ki, Tarım Bakanlığının daire hizmetlerinde yer alan Ziraat ve Veteri
ner kollarındaki işlerin tam ve mükemmel olarak görülebilmesi için ödeneklerin çoğaltılması 
zaruri bulunmaktadır. Gerçi ^eeon yıl daire hizmetleri kısmının bazı bölümlerinden aktarmalar 
yapılmıştır. Ancak bu kısmı teşkil eden bölümlerin bazılarından düşülenler aynı kısmın diğer 
bölümlerine eklendiği gibi. Tarım Bakanlığının başka kısımlarından yapılan düşmelerle elde edi
len tasarrufların da daire hizmetleri kısmına verildiği müşahede edilmiştir. 

Veteriner ve Ziraat teşkilâtının tam ve mükemmel bir randımanla çalıştığını ve işlediğini 
İddia edecek değiliz. Diğer Devlet Dairelerinde olduğu gibi burada da gerek teşkilât ve gerek 

* çalışma metotları bakımından ıslaha muhtaç kısımlar olduğu görülmüştür. 

7. Taşıt Giderleri: 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin bilhassa daire hizmetleri kısmında hemen her bölümün sonuncu 
maddesinin taşıt giderleri teşkil etmektedir. Bu taşıtların çoğu şehir dışlarında bulunan üretme, 
deneme çiftlik, hara, aygır deposu, fidanlık vesaire gibi müesseselerin kasabalarla irtibatını 
sağlamak, müessese ve hizmetlilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığı bildirilmiştir, 
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8. Döner sermayeli müesseseler ve haralar: 

Tarım Bakanlığı bünyesinde sabit ve döner sermaye ile işletilen müesseseler mevcuttur. Bu 
müesseselerin mahiyeti ve onlara verilecek sermayenin nevi ve miktarları ile idare şekilleri 549, 
867, 2582, 2654, ye 4482 sayılı kanunlarla belirtilmiş bulunmaktadır. Bugün cari mevzuata göre 
4 Tarım Okulu Çiftlikleri 549 sayılı Kanun gereğince sabit sermayeli müessese olarak, 5 hara 
867 sayılı Kanun gereğince sabit sermayeli özel müessese halinde, 2582 sayılı Kanunla meri
nos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumu üretilmesinin de 867 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi gereğince yapılacağını âmir bulunduğundan halen 2 merinos çiftli
ği sabit sermayeli bir müessese olarak, 2654 sayılı Kanun gereğince de 4 inekhane, 8 tohum 
İslah ve üretme istasyonu, 1 tavukçuluk, 1 kavuçuk bitkileri, 4 fidanlık da döner sermayeli mües
seseler halinde işletilmektedir. 

867 numaralı Kanun sene sonunda hâsıl olacak varidat fazlasının mevcut sabit sermaye miktarına 
zam olunabileceğini bildirdiğine göre sabit sermaye dnima yükselebilir. Buna karşılık 2654 sayılı Ka
nunda döner sermayeli müesseselere ait sermaye miktarının ancak 50 000 liraya kadar yükseltile
bileceğini ve safi kârların ilâ vesile bu miktarın 150 000 liraya kadar çıkarılabileceğini, döner ser
mayenin münhasıran işletmeye sarfedileceğini, memur ve müstahdemlerin aylık ve ücretleriyle 
yolluklarının ve işletme binalarının muvazcnei ıımumiyeden alınacak tahsisatla sağlanacağını em
retmektedir. 

Şimdiye kadar mevcut kanunların tarif atı dahilinde döner sermayesini ikmal eden müessese 
kauçuk bitkileri müessesesidir. Kezalik bu yıl konan tahsisatla da dört inekhanenin döner sermayele
ri ikmal edilmiş olacaktır. Buna mukabil gelecek yıllarda sekiz tohum ıslah ve üretme istasyonlarına 
döner sermayeleri için 330 000 lira, döner sermaye ile işletmeye başlanılan dört fidanlık için daha 
100 000 liraya ve tavukçuluk döner sermayesine de daha 20 000 lira ilâvesine lüzum hâsıl olacak
tır. 

Bu vesile ile şunu belirtmeliyiz ki bir taraftan sabit ve döner sermayeden faydalanan, öteyan-
dan gördükleri âmme hizmeti itibariyle umumi muvazeneden yardım alan müesseselerin vazi
yeti son derece kritiktir. 

Aynı mütalâa Millî Korunma fonundan r.ldığı sermaye ile müstakil bir teşekkül olarak Tarım 
Bakanlığının murakabesi altında çalışan Zirai Kombinalar için de varittir. 

Sabit ve mütedavil sermayeli müesseselerin mahiyet ve karakteıieriyle işleyiş tarzlarının ye
ni bir kanunla belli edilmesi uygun olacağı mütalâasmdayız. 

9. Toprak İşleri Genel Müdürlüğü: 

Toprak işleri Genel Müdürlüğüne ayrılan 677 000 liralık Genel giderler ödeneği tasarıda, ge
çen yıl hazırlanan raporda da temas olunduğu halde yine bir kalemde gösterilmiş, maddelere ayrıl
mamış bulunmaktadır. 

Bakanlığa ait bütçe tasarısının diğer bölümlerinde de genel giderlerin bir kalemde gösterilmesi 
usul ittihaz edilmiştir. 

Tetkik, murakabe ve sarfiyatta vuzuh temini bakımından bu usulün terk olunması, genel gider
ler bölümlerinin maddelere ayrılması lüzum ve zaruretine kani bulunuyoruz. 

Memleketin önemli bir dâvasının gerçekleştirilmesini üzerine alan Toprak işleri Genel Müdürlüğü
nün durumunu kısaca belirtmeyi faydalı bulmakdayız. 

Halen 10 tlcede 9 Komisyonla çalışmakta olan Toprak Genel Müdürlüğünün, gezici mahkemelerin 
kadrosunda çalışanların aylık tutarları da dâhil olmak üzere, 1945 ten 1947 ^ılı sonuna kadar almış 
olduğu Ödenek miktarı (4 963 579) liradır. Alman bu ödeneğin (1 001 075) lirası kamulaştırmada ya
pılacak peşin tediyelerle topraklandırılacaklarm kuruluş - onarma ve yıllık işletme kredileri karşılığı-
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dır. Alman ödenekten (683 191) lirası da Genel Müdürlüğün demirbaş, taşıt, teknik aletler ve araçlar
la teçhizine harcanmıştır. Şimdiye kadar verilen ödeneklerden (721 825) lirası da taşıt bedellerin
den tasarruf edilen para ile kullanılmıyan kadroların tahsisat karşılığıdır. Şu vaziyete göre 1947 
yılı sonuna kadar Toprak işleri Genel Müdürlüğü maaş. ücret ve yolluk olarak (2 557 488) lira 
sarfetmiş bulunacaktır. 

Toprak Genel Müdürlüğü tarafından bize verilen bilgiye göre bu teşekkül kuruluşundan 1947 
Eazranma kadar teşklâtmı ikmal, teçhizatını tamamlama, elaman yetiştirme, tüzük ve yönetme
likler hazırlama işleriyle meşgul olmuş ve bilfiil toprak dağıtma işlerine ancak bu tarihten sonra 
geçebilmiş, 30 . XI . 1947 tarihine kadar altı yerde 40 618 dönümlük toprak dağıtmış ve 9468 dönüm 
tutarındaki toprağın da dağıtılmak üzere hazırlıklarını ikmal etmiş bulunmaktadır. 

Devlet kadrosu içinde bugün genel olarak Toprak işleriyle uğraşan üç ayrı Bakanlığa bağlı 
üç ayrı Genel Müdürlük bulunımaktadır. 

1. — Adalet Bakanığma bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı iskân işleri Genel Müdürlüğü. 
3. — Tarım Bakanlığına bağlı Toprak işleri Genel Müdürlüğü. 

Vücutbulma sebepleri, lüzum ve ademilüzumları hakkında münakaşalara girişmeden, bugün
kü durum! ariyle bu üç Genel Müdürlüğün iş ve çalışma bakımından birleştikleri birçok noktala
rın bulunduğunu tebarüz ettirmek yerinde olur. Şöyle ki : Bir bölgenin kadastrosunu yapmak 
için o bölge içindeki gayrimenkullerin hukuki durumiyie sahasını ölçerek tesbit etmek lâzımdır. Ay
nı bölgede Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu tatbik etmek için de dağıtılabilecek arazinin ve ken
disine toprak verilmesini istiyen az topraklı kimselerin ellerindeki toprakların hukuki durumlarını 
ve sahalarını tesbit etmek gerektir. Bu vaziyete göre hem kadastro heyetleri, hem toprak dağıtma 
komisyonları hukuki tetkikat ile teknik işleri, yani aynı şeyleri yapmak zorundadırlar. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun göçebelerle göçmenleri ve göçürülenleri top
raklandırma işini toprak dağıtma komisyonlarının vazifeleri arasında saydığını gözönüne aldığımız 
takdirde Toprak işleri Genel Müdürlüğü ile iskân işleri Genel Müdürlüğü arasında da iş benzerliği 
ve müşterek noktalar bulunduğunu ayrıca göreceğiz. 

Kendi teşkilât kanunlarında 20 kadastro komisyonu için 20 kadastro mahkemesi, 100 toprak da
ğıtma komisyonu için de 100 toprak mahkemesi kurulmasının kabul edildiğini, Tapu ve Kadastro, 
iskân, Toprak işleri Genel Müdürlüklerinin 1947 yılındaki tahsisatları yekûnunun ortalama 7,5 milyon 
lirayı, 1948 yılı için istenilen tahsisatlar yekûnunun da 10 milyon lirayı bulduğunu gözönüne ala
cak olursak teşkilâttan, işten ve paradan tasarruflar temini için bu üç Genel Müdürlüğün birleştiril
mesi lüzum ve zarureti kendiliğinden ortaya çıkmakta ve bu noktayı temenniye şayan görmekteyiz. 

10. Muhtaç çiftçiye tohumluk dağıtımı meselesi: 

Her yıl kuraklık tehlikesine mâruz olan yurdumuzda muhtaç çiftçiye tohumluk temini ve tevzii 
işinin önemli bir dâva olduğu aşikârdır. Ancak yapılan büyük fedakârlıklara rağmen tohumluk 
dağıtımının çiftçiyi tatmin edici mahiyette olmadığı da bir realitedir. Bunun böyle oluşunda tah
sisin Tarım Bakanlığından, finansman işlerinin Ziraat Bankasından ve tohumlukların da Toprak 
Mahsulleri Ofisinden verilmek suretiyle üçlü bir makanizmayı da yürütmesinin büyük bir rolü 
vardır sanıyoruz. Tahsislerin ve tevzilerin maksada uygun olarak yürüyüp yürümediği de ayrı 
bir mesele halinde ortadadır. Uzun yıllardanberi sürüp gelen bu konunun ele alınmak suretiyle 
maksada uygun bir hal şekline bağlanmasını temenniye değer bulmaktayız. 

11. Türkiye Zirai Donatım Kurumu: 

Çiftçiye ziraatta kullanılan her türlü alet, makina, vasıta, suni gübre, tohumluk, iş ve irat hayvan
ları temin etmek gibi dâvaları hal için kurulan Türkiye Zirai.Donatım Kurumu, dâvanın önemi nisbe 
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tinde değer verilmemesi yüzünden müşkül şartlar içine düşmüş bulunmaktadır. 

Kurumun nominel sermayesi 50 000 000 liradır. Buna karşılık 1946 yılı sonu itibariyle çeşitli 
kaynaklardan kuruma yapılan sermaye tahsisleri 23 252 125, 50 lira olup bundan, devre muallâk 
olmadan, likit olarak tahsil olunan pom 9 457 781, 31 lirayı bulmaktadır. 

Yukarıda kuruma tahsis olduğu bildirilen 23 milyon küsur liralık miktar ile 9 milyon küsur lira 
arasındaki (13 774 344) liralık fark; Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, Ziraat Bankası, Tarış mües
sesesi ve birinci Ziraî Donatım Kurumu tarafından Türkiye Ziraî Donatım Kurumuna devri icap eden 
ve halen devir muamelesi neticelendirilmiyen miktarı teşkil etmektedir. Ancak bu kıymetin 
(10 948 074) lirası nakit, ziraî alet ve malzeme, vasıta ve borçlular olarak aktiflere intikal etmekle 
beraber tasfiye kısmında sermaye halinde kalmıştır. 

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ile bu kuruma bağlı hükmî şahsiyetin haiz bir müessese halinde 
idare edilen Adapazarı ziraat âletleri ve makineleri ve fabrikaları müessesesi teraıır ian bina, arsa, 
fabrika tezgâhları ve demirbaş şeklinde sabit kıymetlere yatırılan miktar, amortismanlar düşüldük
ten sonra, 1946 yılı sonu itiba^-lv l<- 8 396 2S8, 98 İ ray ı bulma i-:.?- d ir. 

Sermaye durumu yukarıda belirtilen Ziraî Donatım Kurumu ihtiyaçların tazyiki ile banka kredisi
ne baş vurmak zorunda kalmış ve 1946 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankasına borçlu carî hesaplar
dan (13 674 335) lira borç bakiyesi devretmiş bulunmaktadır. 

Türk çiftçisinin her türlü teknik âlet ve vasıtalarla gereği gibi donatılması dâvasının gerçekleş
tirilmesi için kurumun para ve sermaye bakımından içinde bulunduğu müşkül şartların düzeltilme
si lüzumuna bilhassa işaret etmek yerinde olur. , ' '" ' ^ ,'' 

12. Zirai Kombinalar: 

Tahsis olunan 10 küsur milyon larlık bir sermaye ile işe başlıyan ve bugün sermayesi, kâr
lardan hâsıl olmak şartiyle 48 milyon lirayı geçen Zirai Kombinalara yeni bir şekil verilmesi, 
hizmet yönlerinin ve işleyiş tarzının halk ziraatinin kalkınmasına yarayışlı bir hale getirilmesi lüzumu
na kaani bulunuyoruz. 

II - Son söe 

Millî iaşedeki önemli mevkii, millî gelir ve dış ticaretteki yüksek payı, bazı endüstrimizin ham 
madde kaynağı ve nihayet büyük bir nüfus kalabalığının geçim vasıtası olan tarım işlerimizin 
önemi aşikârdır. Fakat bu gerçeğe rağmen şimdiye kadar tarım işlerini ehemmiyetle mütenasip 
bir mevki verilmediği, lâyık olduğu ihtimamı göremediği de bir vakıadır. 

Bu ana kadar Tarım Bakanlığı tarafından Millet hayatını yakından ilgilendiren ve temele ta
allûk eden bazı işlere el atılmış, bazı problemlerin çözülmesine teşebbüs edilmiştir. Biryandan te
mele ait dâvaların yüzüstü bırakılmaması gerektiğine işaret ederken, öteyandan da Tarım Bakanlı
ğına ait işlerin daha henüz mevcut olan para, eleman, vasıta ve imkânlardan faydalanmak suretiy
le en yüksek randımanı elde edecek bir duruma erişmemiş bulunduğunu da belirtmek zorundayız. 

Bu yıl bütçeye mevzu ödeneklerle şimdiye kadar başlanmış olan işlerin ayakta tutulmasına 
çalışılacağını, bazı daire hizmetlerinin de küçük ölçüde genişletilmesine gayret olunacağını tah
min ediyoruz. 

Ziraat sahasında başarılacak işlerin millî ekonomiye muhtelif yönlerden sağlıyacağı faydalar 
gözönünde tutulmak suretiyle gelecek yıllarda bu verimli sahaya çok daha geniş ödenekler ayrıl
masını temenniye şayan buluyoruz. 

Amasya Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
Ali Kemal Yiğitoğlu Ayrıca mülâhazalarım mevcuttur 

Hasan Polatkan 
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B. 

794 
795 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

10 483 190 
5 000 

796 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 320 

5 000 

Ücretler 
1 Hizmetliler ücreti 
2 Ek görev tazminatı 

2 991 669 
129 116 

3 182 284 
129 116 

5 320 

5 000 

Bölüm toplamı 10 488 190 12 304 664 12 200 564 

3 177 004 
129 116 

Bölüm toplamı 3 120 785 3 311 400 3 306 120 

797 Geçici hizmetliler ücreti 
798 Askerlik dersi öğretmenleri 

ücreti 

I I - Başka haklar 
799 Temsil ödeneği 
800 Geçici tazminat 
801 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

99 900 

5 000 

1 500 
132 470 

117 540 

5 000 

2 100 
150 000 

117 540 

5 000 

2 100 
148 740 

L l 
1 

Bölüm toplamı 

325 600 
8 000 

25 000 
15 000 

373 600 

400 000 
12 000 
90 000 
15 000 

517 000 

397 240 
11 640 
90 000 
15 000 

513 880 



B. M. 

Tarım Bakanlığı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

802 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 662 325 692 325 688 086 

803 4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına ve 
rilecek hayvan yem karşılığı 28 000 28 000 28 000 

804 Özel idare bütçelerini inceliye-
cek Tarım Bakanlığı temsilcisi 
ücreti 840 840 840 

805 

806 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
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 

14 917 930 

7 000 
9 000 
7 000 
8 000 

11 100 

42 100 

15 000 
27 000 

5 000 
22 668 
10 000 

79 668 

17 134 189 

15 000 
9 000 
7 000 
8 000 

11 100 

50 100 

60 000 
27 000 

5 000 
22 668 
10 000 

124 668 

17 016 190 

10 000 
9 000 
7 000 
1 000 

11 100 

38 100 

35 000 
27 000 

5 000 
22 668 
10 000 

99 668 

807 Basılı kâğıt ve defterler 14 400 30 000 25 000 



Tarım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 150 998 150 998 150 998 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 20 000 20 000 18 250 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili 
Bakanlık otomobili işletme gi-
deleri 
Bakanlık otomobili tamir gi-
deleri 
Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

170 998 

55 000 

7 000 

0 

0 
20 000 

27 000 

80 000 
90 000 
34 900 
23 400 

228 300 

170 998 

142 000 

7 000 

0 

0 
20 000 

27 000 

1 • • * » - • * f 

80 000 
90 000 
34 900 
19 756 

224 656 

169 248 

112 000 

0 

2 000 

1 000 
20 000 

23 000 

80 000 
90 000 
34 900 
19 756 

224 656 

Giyecekler 9 440 9 000 9 000 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 15 000 15 000 15 000 

İkinci kısım toplamı 641 906 793 422 715 672 



i l 

1 
2 

3 
4 
5 

Tarım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Tarımsal savaş işleri 
Savaş genel giderleri 
Merkez savaş enstitüsü ve sa
vaş istasyonları 
Mersin fümigatuvarı 
Geçici görev yolluğu 
Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 031 510 

40 658 
7 600 

192 500 
23 465 

1 295 733 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 500 000 

40 658 
7 600 

192 500 
23 465 

1 764 223 

- 289 — 
için 
Komisyanea 
kabul edilen 

Lira 

1 500 000 

40 658 
7 600 

192 500 
23 465 

1 764 223 

Bahçe tarımı işleri 
(Bağcılık, meyvacılık, sebzeci
lik, süs nebatları ve çay) 

1 Bahçe tarımı işleri ve kurum
ları 

2 Zeytin işleri 
3 Kamulaştırma işleri 
4 Geçici görev y 
5 Taşıt giderleri 

Tarla tarımı ıslah, deneme, 
üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 

1 Genel giderler 350 000 475 000 475 000 
2 Kimyevi gübre denemeleri ge

nel giderleri 4 750 4 750 4 750 
3 Kamulaştırma işleri 25 000 25 000 25 000 
4 Geçici görev yolluğu 7 500 7 500 7 500 
5 Taşıt giderleri 15 000 15 000 15 000 
6 Hayvan yemi ve yağ ve lif bit

kileri ' 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 427 250 552 250 552 250 

işleri 
riluğu 

Bölüm toplamı 

750 000 
50 000 
15 000 
40 000 
20 000 

875 000 

975 000 
75 000 
15 000 
40 000 
20 000 

1 125 000 

975 000 
75 000 
15 000 
40 000 
20 000 

1 125 000 



290 — Tarım Bakanlığı 

B. 

817 

M. ödeneğin çeşidi 

Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcı
lık işleri 

1 îpek böcekçilik 
2 Tavukçuluk ye arıcılık 
3 Geçici görev yolluğu 
4 Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira ' Lira 

32 245 
38'000 
8 930 
2 000 

40 000 
48 000 
8 930 
2 000 

40 000 
48 000 
8 930 
2 000 

81 175 98 930 98 930 

818 

819 

820 

821 

Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme, ve imal işleri 

1 Genel giderleri 
2 Geçici görev y< 

Pamuk işleri 
1 Genel giderler 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Taşıt giderleri 

Tohum temizleme evleri 
Tohum temizleme evleri genel 
giderleri 

Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
evi ve serum kurumları ve la-
boratuvar kurma ve yönetim 
işleri giderleri 
Genel giderler 
Bakteriyoloji ve serum kurum
ları ve laboratuvarları 
Hayvan tazminatı karşılığı 
Veteriner gereç ambarı 
Geçici görev yolluğu 

145 000 175 000 

Dİluğu 

Bölüm toplamı 

»lluğu 

Bölüm toplamı 

100 000 
5 000 

105 000 

86 892 
19 000 
14 250 

120 142 

100 000 
5 000 

105 000 

85 000 
19 000 
14 250 

118 250 

100 000 
5 000 

105 000 

85 000 
19 000 
14 250 

118 250 

3İluğu 

Bölüm toplamı 

175 000 
19 375 

194 375 

240 000 
19 375 

259 375 

240 000 
19 375 

259 375 

175 000 

245 000 
90 000 
58 456 
383 000 

245 000 
90 000 
58 456 
383 000 

245 000 
90 000 
58 456 
383 000 
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U- ödeneğin çeşidi 

6 Taşıt giderleri 

* _ • . r • ? t; Bölüm toplamı 

Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri giderleri 

1 Aygır depoları 
2 Koyun ve kürk hayvanları ve 

numune ağılları 
3 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 

kurumları 
4 Ihsa ve organizasyon 
5 Kamulaştırma işleri 
6 Geçici görev yolluğu 
7 Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri giderleri 
1 Genel giderler 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Okullar ve kurslar genel gi
derleri 

1 Orta tarım okulları 
2 Teknik tarım okulları 
3 Teknik bahçivanlık okulları 
4 Tarım alet ve makinaları uz

manlık okulu ve makinist okul
ları 

5 Tarım kursları ve köy eğit
menleri 

6 Tarımsal muhasebe kursu 
7 Hayvan sağlık memurları ve 

nalbant okulları 
8 Veteriner kursları 
9 Toprak işleri kursları 

10 Kamulaştırma işleri 
11 Geçici görev yolluğu 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

57 777 57 777 57 777 

979 233 1 009 233 1 009 233 

352 228 

7 000 

160 000 
4 000 
60 000 
30 000 
. 9 000 

622 228 

444 000 

7 000 

160 000 
4 000 
60 000 
30 000 
9 000 

714 000 

444 000 

7 000 

160 000 4 ocro 
60 000 
-30 000 
9 000 

714 000 

50 000 50 000 50 000 
7 000 7 000 7 000 
4 000 4*000 4 000 

61 000 61 000 61 000 

400 000 550 000 550 000 
1 250 000 1 250 000 1 250 000 
750 000 750 000 750 000 

100 000 
15 000 

1 

65 387 
5 000 

0 
100 000 
20 000 

120 000 

15 000 
1 

70 387 
5" 000 
34 200 
75 000 
20 000 

120 000 
15 000 

1 

70 387 
5 000 
34 200 
75 000 
20 000 



Ödeneğ i çe|?.di 

Tarım Bakanlığı 

1947 
vılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Taşıt giderleri 40 000 40 000 40 000 
Teknik tavım ve teknik bah
çıvanlık okullarından mezun 
olacak öğrencilere 4486 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak 
yardım ' 162 000 250 000 250 000 

Bölüm toplamı 2 907 388 3 179 588 3 179 588 

Toprak îşleri G-enel Müdürlü
ğü ve gezici mahkemeler genel 
giderleri 429 746 677 000 677 000 
Toprak Kanunu gereğince ya
pılacak kamulaştırma işleri gi
derleri . \ 
Kamulaştırmalarda 100 lira
dan aşağı peşin tediyeler 26 078 10 000 10 000 
Kamulaştırmalarda 1000 lira
dan aşağı peşin tediyeler 0 45 000 45 000 
4753 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesi gereğince açılacak 
özel fon ^ 450 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 

Yayın işleri 
Satmalına ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Etüd işleri 
Etiid genel giderleri 
îç fuarlar genel giderleri 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

476 078 

31 652 
0 

31 652 

737 
5 000 
4 750 

• 
10 487 

1 055 000 

23 652 
40 000 

63 652 

737 
5 000 
4 750 

10 487 

1 055 000 

23 652 
40 000 

63 652 

737 
5 000 
4 750 

10 487 

Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsü giderleri 
Yiyecek giderleri 300 671 525 671 525 671 



M. 

2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

•Tarım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 
— > - + • — 

öğrenci, stajiyer öğrenci giye
cekleri, dershane, yatakhane 
ve mutfağa ilişkin genel gereç, 
döşeme ve demirbaş karşılık 
ve giderleri 
Yönetim giderleri 
Telif ve yayım işleri 
Memur ve hizmetlilerle öğren
ci ve tedris heyeti yollukları 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
Stajiyer öğrenci ödeneği 
Muhtaç öğrenci harçlığı 
Onarma ve su kurmaları 
Enstitü laboratııvarları ve tat
bikat bahçeleri malzeme ve iş
letme giderleri 
Karasığır tecrübesi için Devlet 
Tarım işleri Kurumuna .veri
lecek tazminat 
Başka giderler 
Taşıt giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

123 

t 

500 
80 000 
19 

5 

9 
50 

'i 
9 

138 

30 
10 

000 

000 

500 
000 
600 
500 

255 

1 
000 
000 

1948 yih 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

123 
80 
19 

5 

9 
50 

r-r 
i 

9 

163 

500 
000 
000 

000 

500 
000 
600 
500 

255 

1 
30 000' 
10 000 

- 293 — 
için 
Komisyonca. 
kabul edile* 

Lira 

123 500 
$0 000 
19 000 

5 000 

9 500 
50 000 

7 600 
9 500 

345 254 

1 
30 000 
10 000 

Bölüm toplamı 783 027 1 033 027 1 215 026 

i r - Çeşitli olanlar . 
Temsil giderleri 0 5 000 5 000 
Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 60 000 100 000 100 000 
3437 sayılı Tütün Tekeli Ka
nununun uygulama giderleri 250 250 250 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 250 250 250 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 

1 Ücretler 18 647 18 647 18 647 
2 Yolluk ve başka giderler 1 1 1 

Bölüm toplamı 18 648 18 648 18 648 



Tanm Bakanlığı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

I I I - Geçici olanlar 
1682 sayılı Kanun gereğince 
Ziraat Bankasına ödenecek za
rar karşılığı 4 400 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 10 000 10 000 10 000 
Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri 1 1 1 
Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 20 000 20 000 25 000 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 14 350 218 250 218 250 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 125 000 125 000 125 000 
Küçük su ve gezici arteziyen 
işleri 
Genel giderler 
Geçici giderler 

Bölüm toplamı 

Köy teknik merkezi kamulaş
tırma karşılığı ve giderleri 
4481 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak makina, aletler, 
ilâç ve gereç satınalma gider
leri 

15-000 
2 500 

17 500 

17 000 

15 000 

15 000 
2 500 

17 500 

17 000 

15 000 

15 000 
2 500 

17 500 

17 000 

15 000 

Üçüncü kısım toplamı 9 701 913 12 372 915 12 559 914 

Dördüncü kısım - Borçlar "' 

Geçen yıl borçları 29 799 50 000 50 000 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçları 11 509 25 000 25 000 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

847 

2 1928 - 1942 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

3 300 

14 809 

44 608 

5 000 

30 000 

80 000 

5 000 

30 000 

80 000 

Beşinci kısım - Yardımlar 

846 Haralara yardım 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

-

Sermayeler 
Tarla tarımı döner sermayesi 
Tavukçuluk döner sermayesi 
Kauçuk bitkileri döner serma
yesi 
Sığır yetiştirme döner serma
yesi 
Merinos döner sermayesi 
Okullar döner sermayesi 
Bahçe kültürleri döner serma
yesi 

Bölüm toplamı 

30 000 
6 000 

20 000 

20 000 
280 000 

8 000 

50 000 

414 000 

40 000 
20 000 

1 

20 000 
276 120 

30 000 

50 000 

436 121 

40 000 
20 000 

1 

20 000 
276 120 
30 000 

50 000 

436 121 

848 Krediler 
1 1437 sayılı Kanun gereğince 

verilecek avans 4 500 10 000 10 000 
2 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan avansı 4 000 4 000 4 000 

3 Tarım öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı ' - 25 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 33 500 34 000 34 000 

CM o Tesisler 
1 Teknik tarım okulları yapımı 1 708 003 1 000 000 1 000 000 



Tarım Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

Teknik bahçivanlık okulları 
yapımı 
Köy teknik merkezleri yapımı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 000 
250 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

400 000 
200 000 

400 000 
200 000 

Bölüm toplamı 2 458 003 1 600 000 1 600 000 

Altıncı kısım toplamı 2 905 503 2 070 121 2 070 121 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye kısmına) 
3342 sayılı Kanun gereğince 
dağıtılmış tohumluk bedelin
den tahsil edilemiyen zarar 
karşılığı (Maliye kısmına) 
3342 sayılı Kanun gereğince 
dağıtılmış tohumluk bedelin
den tahsil edilemiyen zarar 
karşılığı (Maliye kısmına) 
Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri (Bayındırlık kısmı
na) 
Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
(Başbakanlık kısmına) 

14 917 930 
641 906 

i) 701 913 
44 608 

1 000 000 
2 905 503 

17 134 189 
793 422 

12 372 915 
80 000 

1 000 000 
2 070 121 

17 016 190 
715 672 

12 559 914 
80 000 

1 000 000 
2 070 121 

Toplam 29 211 860 33 450 647 

0 

0 

0 

0 

0 

94 000 

J £ L 

245 000 

901 711 

48 000 

15 000 

0 

0 

0 

0 

GENEL TOPLAM 29 211 860 34 754 358 33 441 897 
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Rapor 
5 . XII . 1947 

Ulaştırma Bakanlığının 1948 yılı Bütçe tasarısı ve bununla ilgili mevzular üzerinde yapılan 
incelemelerin neticeleri aşağıda arzolunmuştur, 

1. — Bütçenin tahlili: , * , . . * . , , 

a) Genel olarak: . 

1948 yuma ait bütçe teklifi bir yıl evveline nazaran 317 666 lira bir artışla 3 (314 701 liraya 
yükselmiştir. 

Kısımlar arasındaki post değişiklikleri ve 1947 yılı (E) cetveli kadrosuna dâhil bazı görevle
rin bu kere (D) cetveline alınmış olmaları gözönünde tutulursa adı geçen artışların masraf ne
vilerine ve yerlerine göre hakikî tutarları şunlardır. 

. . . . . . . Lira % 
t* -

Memur aylığı 
Hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Emekli keseneği karşılığı 
Limanları temizleme, tarama, mendirek giderleri vesaire 200 000 
Yabancı uzman ücretleri ve yollukları 

Tablonun tetkikinden de anlaşlıacağı üzere bir yıl evveline nazaran istenen fazla ödeneğin 
% 40.8 zi personeller ve % 59.2 si de genel seyrüsefer bakımından lüzumlu olduğu söylenen 
(Limanları temizleme, tarama vesaire gibi) hizmetlerin yapılabilmesi içindir. 

Buna mukabil Bütçe tasarısında görülen tasarruflarında: 

18 200 lirasını* Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 
1 700 lirasını geçen yıl borçları 

172 lirasını müteferrik beş kalemdeki indirmeler 
teşkil etmektedir. 

b) Personel ve yönetim giderlerinin tetkiki ve mukayesesi: 

Personel giderlerinde vâki artışlar için ileri sürülen sebepleri belirtmeden evvel Bakanlık teş
kilâtında çalışanların yerlerine göre dağılışlarını bilmek faydalı olacaktır. Bu itibarla 1947 yılı
nın kadroları ile bunlardan mevkuf tutulanlar ve aynı yılın Eylül sonunda fiilî durumları 
şöyledir: 

64 826 
36 200 

600 
6 112 

200 000 
30 000 

337 738 

19,1 
10,8 
0,2 
1,8 
59,2 
8,9 

100,-
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Teşküât Muvakkat Fiilî 1947 Eylül 
kadrosu tutulanlar kadro sonunda 

Memurlar çalışanlar 

Merkez teşkilâtında 140 2 138 115 
iller teşkilâtında 194 7 187 176 
Yüksek Denizcilik Okulu 60 9 51 45 

394 18 376 336 

Bu vaziyete göre 1947 Eylül sonundaki memur mevcudu fiilî kadronun % 10 . 6 noksanına teka
bül etmektedir. Bu devre içinde Bakanlığa 89 memur intisap etmiş ve 80 memur da işinden ayrıl
mıştır. 

Bakanlık 1948 yılı bütçesinin Yüksek Denizcilik Okulu kadrosunda mevkuf tutulan memuriyetler
den ikisini L cetvelinden çıkarmayı ve keza terfi etmiş ve edeceklerin maaş karşılığını da düşüne
rek bu fasla 64 826 liralık bir ilâveyi derpiş etmektedir. 

Hizmetliler faslında bir yıl evveline nazaran 52 200 liralık artış, Yüksek Denizcilik Okulunun 
E cetvelindeki 18 hizmetlinin ve ayrıca okulu takviye düşüncesiyle 11 kişilik yeni bir kadronun 
da D cetveline ilâvesinden ileri gelmektedir. Bu miktarın 16 000 liraya tekabül edeni, E cetvelin
den naklolunanlara karşılık, geçici hizmetliler bölümünden düşülmüştür. 

1948 yılı için Bakanlık teşkilâtında mevcut hizmetlilerin yerlerine göre dağılışı aşağıda göste
rilmiştir : 

Merkezdeki hizmetliler 78 kişi 
illerdeki » 138 » 
Yüksek Denizcilik Okulundaki hizmetliler 66 ;» ki 

ceman 279 kişidir. 

Bakanlık kendine bağlı umum müdürlüklerin teşkilât, işletme maliyeti ve muhasebe işlerinin 
tetkiki ve alınacak neticelere göre de tedbirler alınması maksadiyle celbettiği ve edeceği ecnebi 
uzmanlar için geçen yıla nazaran 30 000 liralık munzam bir tahsisat talebetmektedir. 

Yönetim giderleri arasında yer alan döşeme ve demirbaşlar-, telefon ve başka haberleşme ücret
leri, taşıt ve yabancı uzmanlar yolluk giderleri, üzerinde durulabilir mevzulardandır. 

e) Daire hizmetlerinin tetkiki: 

Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarına mütaallik 400 000 liralık gider bu kısımda yer almakta ve 
bakanlıkça aynı miktar Denizyolları Uumum Müdürlüğü bütçesine devredilmektedir. Bakanlığın 
bu işle fiilen bir ilgisinin bulunmadığı ve işin mahiyeti gözönünde tutulursa bu ödeneğin Riya-
seticumhur bütçesinde taşıtlar meyamnda yer alması ve oradan Devlet Denizyolları idaresine 
verilmesi daha uygun olur. Bu hususta alâkalıların başka bütçeler münasebetiyle verdikleri ma
lûmat, yaptıkları kıyaslar ve gösterilen kanuni engel ileri sürülen fikrin isabetsizliğini gösterir 
mahiyette değildir. 

Bu vesile ile adı geçen taşıtların sayıları, kadro ve işletme masrafları hakkında mevcut bilgi-
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lerin Öne serilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Savarona yatı 

Ertuğrul yatı 

Acar motoru 
Sakarya » 

f Zâbitan 
| Mürettebat 
\ Zâbitan 
| Mürettebat 

Personel 
sayısı 

12 
76 
6 

29 
7 
7 

Tahsisat 
Tl. 

59 400 
128 004 
27 900 
46 704 
13 980 
13 164 

Görüldüğü üzere bu taşıtların yalnız 
liradır. 

137 289 152 

zâbitan ve mürettebatı için lüzumlu tahsisat 289 152 

Bunlardan 

olmuştur. 

1944 yılı masrafları 
1945 » » 
1946 » » 
1947 » nın 9 aylık mas. 

477 582 
340 724 
503 724 
517 177 

lira 
> 
» 
» baliğ 

Senenin muayyen ve pek kısa bir devresinde kullanılan bu taşıtların mürettebatından sürekli 
ve verimli olarak başka işlerde istifadelenilemediğini de gözönünde bulundurmak lâzımdır. Bu va
ziyet muvacehesinde külfeti 650 000 lirayı aşan bu işin daha uygun bir hale ifrağının mümkün 
olup olmadığını düşünmek zarureti kendiliğinden hâsıl olmaktadır. 

Bir Devlet Başkanının deniz seyahatlerinin kendi ve milletinin şerefiyle mütenasip bir şe
kilde sağlanması kadar tabiî bir şey yoktur. Ancak bir yılda pek kısa devrelere inhisar eden bu 
gibi seyahatlerin başka memleketlerde olduğu gibi, bizde de askerî ve bahri vasıtalar ile temini 
mümkün olabilir kanaatindayim. Bu halde de mevcut vasıtaların başka hizmetlerde kullanıl
masını veya bir kısmının satış imkânlarını düşünmek ve tahakkuk ettirmek suretiyle de bütçe
de büyük bir tasarruf sağlanacağına bilhassa işaret etmek lâzımdır. 

Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleriyle sair masraflar için istenilen ödenek bir 
yıl evveline nazaran 200 000 lira fazlasiyle 257 000 liraya çıkarılmıştır. Bu ihtiyacın zaruret de
recesini ilgililerden dinlemek yerinde olur. 

Yüksek Denizcilik Okulu için konan genel giderlerine ayrıca personel masrafları da ilâve edi
lecek olursa bu külfet 700 000 lirayı aşmaktadır. Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü bütçesinde de okul için 100 000 liralık bir ödenek konmuştur. Denizcilik alanında bugün
den ziyade yarının inkişaflarının da gözönünde tutulmasını tabiî görmek icabeder. Yalnız katlanı
lan külfetlerin istikbal için bize bu yönden bir teminat sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için 
bu konunun yüksek komisyonca ele alınıp konu şuhııasında isabet vardır. Keza Denizyolları 
İdaresince verilen ödeneğin de Bakanlık bütçesinde gösterilmesi icabeder. 

II - Bakanlık Teşkilâtı ve Fonksiyonları: 

Ulaştırma Bakanlığının iştigal sahası, hükmi şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare edilen, 
Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları. Devlet Havayolları ve Posta Telgraf Telefon idareleri 
gibi dört büyük işletmeden gayri illerdeki liman hizmetleri ve karayollarına teşmil edilebilir. Ken
dine verilen vazifeler ise murakabe koordinasyon ve âmme hizmetlerini tedvir diye telhis olunabi
lir. 
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Bakanlığın tatbik mevkiinde olan teşkilât kanunu tetkik edilirse işletmelere mütaallk kısım

larda bir ademi merkeziyet sisteminin arzulandığı ve esasen otonomiyi haiz işletme bünyelerinin 
de buna göre tertiplendiği görülür. 

Bakanlık işlerinin, vaktin müsaadesi nispetinde, bir kül halinde ve ana prensipler yönünden 
tetkikinde görülmüştür ki, istenilen şümullü ve sistemli bir murakabe halen sağlanamamaktadır. 
işletmelerin teknik ve diğer bakımlardan geniş bilgi ve ihtisasa gösterdikleri ihtiyaç ve bunların 
henüz kendi bünyelerinde tamamlanamamış olması da böyle bir imkânı daha uzun yıllar müm
kün kılamıyacaktır. 

Bir bakıma âmme hizmetleri gören bu işletmelerin aynı zamanda iktisadi ve ticari karakterleri 
ve ticari hayatın asli unsurlarından bulunduğu da şüphe götürmez. Kendi teşkilât kanunlariyle 
bir taraftan Bütçe Kanununa ve şekillerine uyma zorunda bulunan bu müesesselerin diğer taraftan 
birer bilanço tanzim etmeleri de icabetmektedir. Bu itibarla sözü edilen teşekküllerin bugünkün
den daha başka esaslı murakabe altında işletilme lerinin bir etüd mevzuu olması lâzımgelir. Bu 
halde de Bakanlığın ana prensipler üzerinde çalışan bir merkez teşkilâtına ihtiyaç göstereceğini 
ve bunun ise şimdikinden çok daha az bir külfet le başarılabileceğini kaydetmek icabeder. 

Memleket münakale işlerinin gün geçtikçe tenev vüü ve kesifleşmesi karşısında Koordinasyon 
işlerinin de artacağı ve ehemiyet kesbedeceği muhakkaktır. Bugünkü haliyle dahi işletmelerin ta
rifelerinin hem kendi aralarında ve hem de memleketin umumi iktisadi seyri muvacehesinde yeni 
baştan ele alınması bir zarurettir. Bu arada bilhassa Denizcilik sahasında dış seferlere talısis olunan 
ve bilhassa 1948 yılında tahsis olunacak şilepler için Devlet mubayaalarından dolayı münakle imkân
larını sağlamak yerinde olur. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 
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B. 

852 

855 

858 

M. ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Geçici hizmetliler ücreti 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 
Geceleri vazife gören liman 
memurları ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

17 500 

1 200 

15 000 

0 
38 000 

1 500 

1 200 

15 000 

P ? I # » » • - r 

2 100 
38 000 

1 
2 
0 

1 
0 
imi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylık 
ve ücretler 

Bakan öedeneği 
„ Aylıklar 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Ek görev tazminatı 

Bölüm toplamı 

5 320 

\ 483 534 
3 000 
1 500 

1 488 034 

306 720 
8 560 

315 280 

5 320 

1 548 360 
3 000 

0 

1 551 360 

358 920 
8 560 

367 480 

-

5 320 

1 532 460 
3 000 

0 

1 535 460 

357 360 
'8 560 

365 920 

1 500 

1 200 

15 000 

2 100 
38 000 

11 
1 

Bölüm toplamı 

56 000 
1 

8 500 
5 000 

69 501 

56 000 
1 

8 500 
5 000 

69 501 

56 000 
1 

8 500 
5 000 

69 501 
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859 

860 

^ 

861 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Ulaştırma Hakanlığı 
1947 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

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 

0 

1 949 835 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
17 500 
4 000 
8 000 
8 500 

43 000 

1948 yılı 
Öükümetçe 

istenen 
Lira 

94 639 

2 146 100 

6 000 
5 000 
3 700 
6 000 
6 000 

26 700 

5 000 
17 500 
4 000 
8 000 
8 500 

43 000 

- B M -
ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

94 639 

2 128 640 

4 000 
4 000 
3 700 
6 000 
6 000 

23 700 

5 000 
10 000 
4 000 
8 000 
6 500 

33 500 

862 Basılı kâğıt ve defterler 15 122 
863 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 37 125 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 40 000 

Bölüm toplamı 77 125 

864 Kira karşılığı 12 250 
865 Taşıt giderleri 

0 Bakanlık otomobili 6 800 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 0 

15 100 

37 100 

40 000 

77 100 

12 200 

6 800 

0 

14 000 

37 100 

35 000 

72 100 

12 200 

0 

2 00Q 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Bakanlık otomobili tamir gi
derleri 0 0 1 000 

3 Başka taşıtlar 4 300 4 300 2 500 

Bölüm toplamı 11 100 11 100 5 500 

I I - Özlük olanlar 
866 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 9 000 9 000 9 000 
2 Geçici görev yolluğu 18 000 18 000 18 000 
3 Müfettişler yolluğu 20 000 20 000 25 000 
4 Yabancı memleketler yolluğu 6 000 6 000 1 

867 
868 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

İkinci kısım toplamı 

53 000 

42 000 

5 400 

285 697 

53 000 

42 000 

5 400 

285 600 

52 001 

32 000 

5 000 

250 001 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I-Esaslı olanlar 
869 Liman ve kıyı hizmetleri 

1 Mayın yoketme giderleri 64 000 64 000 60 000 
2 Limanları temizleme, tarama 

ve mendirek giderleriyle şa
mandıra yaptırma, yerine gö
türme ve koyma bakım ve 
onarma giderleri 57 000 257 000 257 000 

3 Limanlarda kıyılardan verile
cek ulaslararası işaret, malze
me ve vasıtalarım kurma, sa-
tınalma, onarma ve başka pe
derleri 850 8Ö0 800 

4 Gemilerin süratini belirtmek 
üzere kurulacak ölçülü mil is-
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Ödeneğin çeşidi 

tasyonu genel giderleri ve bina 
ve arsa kamulaştırma karşılığı 
Oeçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Liman idarelerinin deniz taşıt
ları giderleri 
Liman idarelerinin deniz taşıt
ları satmalma, yaptırma, işlet
me, onarma, bakım, kızağa çek
tirme giderleri ve kızak karşı
lıkları 
Liman başkan ve memurları
nın vazife ile gemilere gidip 
gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri 

Bölüm toplamı 

Yüksek Denizcilik Okulu 
gider 
Genel giderler 
Deniz taşıtları satmalma kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalma ve işletme giderleriyle. 
sigorta ücretleri için Devlet 
Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğüne 

I I - Çeşitli olanlar 
Resim, fen aletleri ve malzeme
leri ve fotoğraf makine ve mal
zemesi satmalma ve onarma gi
derleri 
Yayın işleri 
Satmalına ve. abone karşılığı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 
5 400 5 400 4 000 

127 251 327 201 321 801 

27 000 27 000 27 000 

8 000 8 000 8 000 

35 000 35 000 35 000 

351 000 332 800 332 800 

5 000 5 000 5 000 

356 000 337 800 337 800 

400 000 400 000 400 000 

2 500 2 500 2 500 

8 025 5 000 4 000 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

0 

8 025 

3 000 

8 000 

2 000 

6 000 

Temsil giderleri 1 500 1 500 1 500 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 

1 Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Onarma işleri 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

25 000 
5 000 

30 000 

3 000 

88 527 

50 000 
10 000 

60 000 

3 000 

0 

50 000 
10 000 

60 000 

3 000 

0 

Üçüncü kısım toplamı 1 051 803 1 175 001 1 167 601 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 6 700 5 000 5 000 
Eski yıllar borçları 
1943- 1946 yıllan borçları 2 800 2 800 2 800 
1928 - 1942 » » 200 200 200 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEI, TOPLAM 3 297 035 3 614 701 3 554 242 

.3 000 

9 700 

3 000 

8 000 

3 000 

8 000 

1 949 835 
285 697 

1 051 803 
9 700 

2 146 100 
285 600 

1 175 001 
8 000 

2 128 640 
250 001 

1 167 601 
8 000 



26 - Ticaret Bakanlığı 



Rapor 
5 .XII . 1947 

Bakanlığın 3 606 407 lira olan 1947 bütçesi 1948 yılı bütçe tasarısında 310 622 lira zamla 
3 917 029 liraya iblâğ edilmek istenilmektedir. 

İstenilen fazla tahsisatın sebepleri bütçe gerekçesinde izah edilmekte olup bu husustaki mü
talâamız her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arzedilmiştir. Yalnız şu ciheti burada tebarüz et
tirmek isterizki, bütçe tanzim edilirken memleketin iktisadi bünyesi ve malî takati gözönünde tu
tulduğu takdirde diğer bakanlıklar bütçelerinde de yapılması zaruri birçok tasarruflarla hem 
ahenk ve muvazi olmak üzere bu bütçede de bazı tasarruflar temini mümkün olabileceğine kani 
bulunmaktayız. 

Bütçe tasarısının birinci kısmının memurlar aylığı maddesinde geçen seneye nazaran isteni
len 122 862 lira fazlalığın, dış kollarda çalışan ataşelerle memur maaşlarına tatbik edilecek em
salin 1947 yılı bütçesinin tasdikinden sonra yayınlanan 4991 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olma
sından ileri gelen artış sebebiyle bütçeye konulduğu gerekçede izah edilmektedir. Bahsi geçen 
kanıma nazaran dışarda çalışan memurlara verilecek meblâğ maaş tutarının 4 - 7 emsali ile çar
pılmak suretiyle elde edilen miktardan ibaret bulunmaktadır. 

Bundan önce, maaş aslinin 1030 ile çarpılması esası takip edilmekte idi. İki sistem arasında 
fark bulunmakla beraber bütçedeki artışın bu sistem farkından, bir de maaşın Türk lirası ile tu
tarı yükseldikçe vergilerin artması yüzünden safi tutarı aynı nispette muhafaza etmek için daha 
yüksek bir gayrisâfi maaş tutarının bütçeye ithali lüzumundan ileri gelmiştir. Bu sistemin içerde 
çalışan memurlarla dışarda çalışan memurlar arasında maaş miktarları bakımından bir teadül-
süzlük vücüde getirdiği meydandadır. 

Diğer vakâlet memurları hakkında da tatbik edilmekte olan bu durumun ıslahı için 4991 sa
yılı Kanunda bir revizyon yapılması lüzumuna kaniiz. 830 ncu bölümde hizmetliler ücreti olarak 
görülen 264 300 liralık ödeneğe gelince; 

İçinde Ticaret Bakanlığının kısmen işgal etmekte bulunduğu Ekonomi Bakanlığı binasında 
Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarının da bulunduğu gözönünde tutulursa, birtakım hizmetlerin müş
terek memurlarla ifasının ve böylece tasarrufun mümkün olduğu noktasında durulmuş ve bu nok
tanın Ticaret Bakanlığınca da esasen ele alınmış olduğu ve buna ait teklifleri Sayın Ticaret Ba
kanının Bütçe Komisyonununa arzetmek kararında bulunduğu memnunlukla görülmüştür. 

Şöyle k i : Bakanlık bütçesinden 200 lira ücretli elektrikçi makine tamircisi ve marangoz, ve 
175 lira ücretli telefon tamircisi ve 115 lira ücretli kaloriferci yardımcısı ve bahçıvan, 80 lira üc
retli iki ve 75 lira ücretli bir odacı kadrosunun kaldırılması suretiyle ücret tertibinden 17 280 
lira tasarruf temini suretiyle bu fasıldaki 264 300 liranın 247 020 liraya tenzili mümkün görül
müştür. 

Bundan maada Ticaret Bakanlığının emekli keseneğinden 864 lira, aydınlatmadan 1 500 lira, 
ısıtmadan 2 000, öteberiden 1 000, giyeceklerden 1 000 liranın da ait olduğu fasıllardan tasar
rufları mümkün olacaktır. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinde bu tasarruf yapılmakla beraber mevzuun Ekonomi ve Tarım Ba
kanlıkları bütçelerinin tetkiki sırasında mütalâa edilmesi lüzumu derkârdır. 
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ikinci kısmındaki 836 ncı bölümde geçen yıla nazaran 3 400 liralık bir artış görülmektedir ki 

bu da 1947 de 6 600 liradan ibaret olan kırtasiye bedelinin bu sene 10 000 liraya çıkarılmasın
dan dolayıdır. Kırtasiye fiyatlarının 1948 senesinde % TOnispetinde artmış olmasından gerek bu 
bölümdeki artışın ve gerek 837 nci bölümün 1 nci maddesindeki kırtasiye ödeneğine vâki 2 000 lira 
zamla 838 nci bölümdeki 15 000 lira zammın bu fiyat tereffüünden ileri geldiği ifade edil
mektedir. 

839 ncu bölümün 2 nci maddesindeki 15 000 lira fazlalığa iş hacminin genişlemesinden doloyı 
haricî kollarla vâki muhaberenin artmış olması, bundan maada telgraf tarifelerine zam yapılmış 
bulunması, sebeb gösterilmektedir. Bu maddelerden tenzilât yapılması hususundaki kanaatimizi 
belirtmekle beraber tasarruf miktarının tâyinini yüksek komisyonun tasvibine birakıyorum. 

840 ncı bölümde görüleceği üzere 1947 senesinde 34 093 lira olan kira karşılığı 1948 bütçe ta
sarısında 8 727 lira bir fazlalıkla 42 820 lira olarak teklif edilmektedir. Bu kısma ait yaptığımız 
tetkikattan İstanbul'da 14 071 lira, Ankara'da 11 250 lira, İzmir'de 7 150 lira ki ceman 32 471 
lira kira bedeli ödenmekte olduğu anlaşılmıştır. İstanbul'da çalışan Mmtaka Ticaret Müdürlüğü, 
Teftiş Heyeti, İhracat ve Ölçüler Başkontrolörlüklerini piyasaya yakın bir binada toplamanın 
her bakımdan muvafık ve tasarruflu olacağı kanaatmdayız, İstanbul'da Devlete ait binalardan 
istifade imkânları üzerinde de durmak kabildir. Merkezde ödenen 11 250 lira kira bedelinin ba
kanlığa bağlı dairelerin bir kısmı bakanlığın işgal ettiği binada, diğer kısmı da Toprak mahsul
leri Ofisinin bulunduğu binada yerleştirilmek suretiyle bir tasarruf temini mümkün olacağına 
kaniiz. '.'.'.". *Z 

İzmir'de ödenen 7 150 lira kira bedelini de yüksek bulduğumuzu da burada belirtmek isteriz. 
Taşıt giderleri üzerinde sayın Komisyonumuzun hassasiyetle durduğunu memnunlukla gördüğü

müzden Ticaret Bakanlığına ait taşıt ödeneklerinde de alman prensip dâhilinde lüzumlu tenzilâtın 
yapılması tabiîdir. 

Tasarının 3 ncü kısmında dış sergilere iştirak için 1947 senesindeki 2 000 lira ödeneğe mukabil 
98 000 lira ilâvesiyle 1948 senesinde (100) bin lira ödenek istenilmektedir. İhracatımızın teşviki 
bakımından sergi ve fuarlara iştirakimizin faydalı olacağı tabiî olmakla beraber münhasıran ticari 
bir mahiyet arzetmesi itibariyle bilhassa ihracat tüccarlarını ilgilendirecek olan bu teşebbüsün 
yalnız Devlet bütçesinin resmiyeti içinde değil, ihracatçılar birliği ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından da birlikte elealmarak tanzim edilmesi ve lüzumlu masraflara kısmen bunların da iştiraklari 
daha faydalı ve verimli olacağı gözönünde tutularak bu cihetin temini suretiyle tasarıda yeralan bu mad
deden esaslı bir tasarruf yapılacağını mümkün görmekteyiz. 

Dış kollarda numune meşherleri için 1948 senesi bütçe tasarısının 845 nci bölümün 3 ncü mad
desindeki 10 000 liralık ödenek teklifi içinde bu mütalâamız varit görülebilir. 

848 nci bölümdeki temsil giderlerinin 3 000 liradan 7 500 liraya ve 849 ncu bölümdeki yayın 
işleri tahsisatının 36 000 liradan 45 000 liraya çıkarılmasını prensip olarak kabul ettiğimiz tasar
ruf zihniyeti ile kabili telif görmediğimiz ve bu artışa zaruri bir sebep mevcut olduğuna kaani 
bulunmadığımız için geçen seneki tahsisatın aynen ipkası muvafık olacağı mütalâasmdayız. 

Beşinci kısmın yardımlar faslından kurumların yönetim giderlerine yardım için 1947 senesin
de konulan 10 000 liranın yaptığımız tetkikat neticesinde henüz sarf edilmemiş olduğu görülmüş 
ve esasen bu kurumların iyi idare edilmek suretiyle mevcudiyetlerini idame ve inkişaf ettirmele
ri lüzumu derkâr bulunmuş olduğundan buradaki yardım ödeneğinin kaldırılması muvafık ola
caktır. 

Dış kollara gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri için geçen senenin bütçesinde mevcut 
(2 000) liraya mukabil bu senenin bütçesine (15 000) lira konulduğuna ve 1947 senesinde bu iş 
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için yapılmış olan masraflar kısmen Dışişleri Bakanlığı tahsisatından* verilmiş oldtiğtına göre mez
kûr Bakanlıkların bütçesindfe1 btı vaziyetin nazarı tfîkkate alınması' lüzumunu burada kaydetme
yi faydalı buluruz. 

Ticaret Bakanlığının 1948 Bütçesi hakkındaki bu tetkikatımızı sayın komisyonumuza saygın
larımızla sunuyoruz. 

Kütahya-Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
HhM% Gtedik İhtar* Hâmil Tigrel 
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B. 

880 
881 

882 
883 

884 
885 
886 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
. ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 320 

2 430 437 
2 000 

2 432 437 

277 140 
1 

1 500 
66 912 

49 285 
850 

8 500 
6 000 

64 635 

1948 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 320 

2 553 299 
2 000 

2 555 299 

264 300 
1 

2 100 
66 912 

49 285 
850 

8 500 
6 000 

64 635 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 320 

2 452 199 
8 650 

2 460 849 

244 260 
1 

2 100 
66 912 

49 285 
1 

8 500 
6 000 

63 786 

887 4644 ve 4805 sayılı kânunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 100 000 102 565 101 965 

Birinci kısım toplamı 2 947 945 3 061 132 2 945 193 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğ in çeş id i Lira Lira Lira 

ikinci kısım - Yönetim gider
leri 

888 

889 

890 
891 

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 

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 

7 - T ' ; : - '•"• 

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 

30 824 

45 000 

" . ' . ' " • • : - " 

10 000 
6 000 
3 600 
5 000 
6 000 

30 600 

6 500 
5 000 
3 500 
4 000 
4 000 

23 000 

9 000 

30 824 

60 000 

10 000 
6 000 
1 600 
2 500 
3 500 

23 600 

5 700 
4 100 
3 250 
3 000 
3 500 

19 550 

9 000 

30 824 

50 000 

Bölüm toplamı 75 824 90 824 80 824 

892 Kira karşılığı 34 093 42 820 40 120 
893 Taşıt giderleri 

0 Bakan otomobili 4 500 5 500 0 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 0 0 2 000 
2 Bakanlık otomobili tamir gi

derleri 0 0 2 000 
3 Başka taşıtlar 2 250 2 250 2 250 

Bölüm toplamı 6 750 7 750 6 250 
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B. 

894 

M. 

1 
2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
G-eçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

- : 

13 000 
33 600 
67 878 
5 100 

119 578 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

13 000 
33 600 
75 000 
5 100 

126 700 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

13 000 
33 600 
75 000 
5 100 

126 700 

895 
896 

897 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 

12 400 11 400 9 900 

yolluklar?. 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Sergi ve kongreler giderleri 
Hükümetçe katılmasına karar 
verilecek dış sergiler 
îç kongreler giderleri 
Dış kollarda mimime meşher
leri 

Bölüm toplamı 

10 000 

310 845 

2 000 
1 500 

0 

3 500 

10 000 

352 094 

100 000 
1 500 

10 000 

111 500 

10 000 

325 944 

50 000 
1 500 

10 000 

61 500 

898 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı 
için makine, aletler, edevat ve 
ecza satmalına ve onarma gi
derleri 10 000 10 000 10 000 

899 Ticaret ataşelikleri giderleri 
1 Genel giderler 128 757 174 802 150 000 
2 Yolluklar 108 500 86 000 86 000 

Bölüm toplamı 237 257 260 802 236 000 
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B. 

900 
901 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

II - Çeşitli olanlar 
Temsil giderleri 
Yaym işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 
36 000 

0 
0 

36 000 

1948 yıh 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
0 

33 000 
12 000 

45 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
0 

33 000 
12 000 

45 000 

902 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 5 859 4 000 

Üçüncü kısım toplamı 295 616 438 802 

4 000 

364 000 

Dördüncü hısım - Borçlar 

903 
904 

905 

906 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1943 - 1946 yılları borçları 

2 1928 - 1942 ' » >> 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Yardımlar 

2834 sayılı Kanuna göre ku
rulu kurumların yönetim gi
derlerine yardım 
îzmir Fuarına yardım 

6 000 

9 000 
1 

9 001 

15 001 

10 000 
25 000 

6 000 

9 000 
1 

9 001 

15 001 

10 000 
25 000 

6 000 

9 000 
1 

9 001 

15 001 

1 
25 000 

Beşinci kısım toplamı 35 000 35 000 25 001 



Ticaret Bakanlığı — 315 — 

ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

Toplam 

Dış kongrelere gönderilecekle
rin yolluk ve başka giderleri 
için Başbakanlığa 

GENEL TOPLAM 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 947 945 
310 845 
295 616 
15 001 
35 000 

J 604 407 

3 061 132 
352 094 
438 802 
15 001 
35 000 

3 902 029 

2 945 193 
325 944 
364 000 
15 001 
25 001 

0 

2 000 15 000 0 
= , = • • » • • • — 

606 407 3 917 029 3 675 139 





27 - Çalışma Bakanlığı 



Rapor 
1 .XII . 1947 

Çalışına Bakanlığının kuruluş sebepleri ve çalışma hayatımızın hususiyetleri hakkında geçen sene 
kısaca malûmat arzedilmiş olduğundan bu raporadoğrudan doğruya Bakanlığın 1948 yılı Bütçe tasa
rısının tahliliyle başlıyorum. 

1. — Mütevazı rakamların hududu içerisinde bütçesini tanzim eden Çalışma Bakanlığının 1948 
yıh bütçe tasarısında geçen yıla nazaran 273 559 lira bir artış görülmekte ise de hakikatte bu artış 
186 559 liradan ibarettir. Zira 1947 yılında 5090sayılı Kanunla Milletlerarası Çalışma Kuruluna 
ödenmek üzere 137 000 liralık olağanüstü bir ödenek verilmiş bulunmaktadır. 

(reçen yıla nazaran artışın cüzi olması veya hattâ geçen yılın aynı olması dahi bizi tasarruf 
imkânından uzaklaştıran bir âmil telâkki edilmediği için bütün bölüm ve maddeler sıkı bir eleme
ye tâbi tutulmuş ve aşağıdaki neticelere varılmıştır: 

Hizmetliler ödeneğinde geçen yıla nazaran müşahede edilen 3360 liralık fazlalık üzerinde du
rulmuş ve bunun bir yandan bir odacının odacılıktan başodacılığa yükseltilmiş bulunmasından ve 
öteyandan iller teşkilâtına alınmak istenen iki kaptıkaçtı için şoför kadrosu ilâvesinden ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

Dairelerin umumi yekûna müessir olmamak sşartiyle 'hizmetliler kadrosunda bazı tadiller yap
maları mümkün ve tabiî görülmekle beraber, yekûnu kabartan ücret zamlarmdan içtinap etmeleri 
için de bulunduğumuz şartların icaplarından görülmekle odacı ücretinin artırılması uygun gö
rülmemiştir. 

Yine aynı hizmetliler bölümünde yeniden ihdas edilen şoför kadrosu için karşılık konması da 
münasip mütalâa edilmemiştir. Zira taşıtlar hakkında Yüksek Komisyonun büyük bir titizlik izhar 
etmekte olduğu şu sırada iş müfettişlerine Hazine tarafından taşıt vasıtası temini zaruri görülme
miştir. 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlarla verilmekte olan zam ve yardımlar geçen yılın aynısı olmakla be
raber yakacak zammında % 50 bir indirme yapmanın mümkün olacağı gerek 1946 yılı kesinhe-
sabma ve gerekse 1947 yılı 10 aylık ödeme durumuna göre mümkün görülmüş ve 2 000 liradan 
1 000 liraya indirilmiştir. 

îller büro giderlerinde bugüne kadar yapılan aydınlatma giderleri gözönünde tutularak 1 000 
liralık bir tasarruf yapmanın mümkün olacağı anlaşılmıştır ve yine aynı mülâhaza ile öteberi gi
derlerinden de 1 000 liralık bir indirme yapılabilecektir. 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri giderlerinde büyük bir artış görülmüştür. Bu artışın bir yan
dan posta ve telgraf ücretlerinin yeni bir ödeme rejimine tâbi tutlmuş bulunmasından, öteyandan 
şehirlerarası telefon konuşmalarının artması zaruretinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Yeni bir öde
me usulünün intibak devresini geçirmekte olan posta ve telgraf ücretleri giderleri hakkında he
nüz bir mütalâa dermeyanı mümkün görülmemekle beraber, telefon konuşmalarının artmış olduğu 
üzerinde durulabilir. Bakanlıkla yapılan temastabu artışın çalışma bölgelerinin merkezle en seri ve 
pratik bir muhabere vasıtasından faydalanarak görüşlerini bildirmek ve emir telâkki etmekten 
ileri geldiği ve fakat her dairede bir telefon muhabere defteri tutularak murakabe ve tasarrufa son 
derece itina gösterildiği anlaşılmıştır. 
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Kira bedelinde geçen seneye nazaran 10 000 liralık bir eksilme müşahede edilmiş ise de, bunun 

Bakanlık dairelerinden bir kısmının işgal etmekte olduğu Kavaklıdere'deki apartman kirasının 
geçen sene iki senelik peşin olarak ödenmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Geçen sene raporumda da arzettiğim gibi, Çalışma Bakanlığının bina meselesi çok nazik bir 
durumdadır. Gerçekten Bakanlığın bir kısmı Adalet Bakanlığının bazı odalarına sıkışmış, mühim 
bir kısmı ise uzak yakın semtlerde hususi şahıslara ait apartmanlara dağılmıştır. Bunlar ara
sında muhtar birer İdare olmakla beraber Bakanlığın murakabesine tâbi olması tabiî ve zaruri görü
len (İş ve tşçi Bulma Kurumu) ile (İşçi Sigortaları Kurumu) merkezlerinin Bakanlıktan uzakta 
bulunmaları mahzurlu mütalâa edilmiştir. 

Çalışma Bölge Müdürlüklerinin işgal etmekte oldukları binalara gelince: Umumiyetle bunlarda 
da aynı dağınıklık müşahade edilmektedir. Halbuki birbirleri ile çok yakın teması olan bu üç Daire
nin ilerde aynı bina içerisinde toplanmasında büyük bir fayda vardır. Bazı illerde bu imkân sağlana
bilmiş ve İş ve İşçi Bulma Kurumu ile işçi Sigortaları Kurumu Şubelerinin Bölge Müdürlükleri 
binasında yerleşmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Müştereken bina işgali halinde kiranın bu. üç teşekkül arasında taksim edilmesi ve bugün bazı 
yerlerde olduğu gibi bütün kiranın Bölge Müdürlüğü sırtına yükletilmesi uygun görülmemiştir. 

Taşıt giderlerinde yüksek komisyon tarafından verilmiş olan prensip kararı gereğince Bakanlık 
otomobil giderlerinin benzin ve tamir masrafları şeklinde ikiye ayrılması tabiî görülmüştür. Ancak 
bugüne kadar Maliyeden müdevver eski arabalarla ihtiyacın giderilmesine çalışılan bu Bakanlığa yeni 
bir araba almak ödeneğinin Komisyonca kabul edilip edilmiyeceği bilinmediğinden tasarıda mevcut 
5 000 liralık ödeneğin 4 000 liraya indirilmesi ile iktifa edilmiş, yani tamir giderleri eski otomobil
ler için kabul olunan 2 000 lira olarak mütalâa edilmiştir. 

Başka taşıt giderlerinin de yeni bir taşıt kadrosu tarafımızdan uygun görülmemekte olduğun
dan, 1 000 lira eksiği ile geçen sene gibi 3 000 lira kalması Yüksek Heyetinize teklif edilmektedir. 

Yolluklar bölümünde' müfettişler yolluğu mühim bir rakam ifade etmekte ise de bu tertipten yal
nız Bakanlık müfettişlerinin değil aynı zamanda Çalışma müdürlüklerine bağlı işmüfettişlerinin de 
yolluk almakta oldukları gözönünde tutulduğu takdirde geçen yıla nazaran 5 000 liralık bir eksiklik 
arzeden bu rakkamm asgari ve zaruri olduğu anlaşılır. Bakanlık teftiş nizamnamesi çıkarmış, mü
fettişleri üç grupa ayırarak bir program dâhilinde bütün Bölge Müdürlükleri ve muamelelerini 
tetkik ettirmiştir. 

Teftiş kadrosunda üç münhal yerin de doldurulması suretiyle hazırlanan teftiş programına göre 
burada daha fazla tasarrufa gitmek imkânı üzerinde durulmamıştır. 

Milletlerarası Kurumlara katılma payı olarak bütçeye 152 000 lira konmuş olması, bu seneki 
bütçe tasarısının geçen yıl bütçesine nazaran kabarık görünmesine âmil olmuştur. 

Bureau Enternational du Travaü'dan Dışişleri Bakanlığı kanaliyle gelen bir yazıya göre Millet
lerarası bu teşkilâtın 1948 yılı bütçesinden Türkiye'ye düşen ödenek miktarının 50 159 dolar ol
duğu bildirilmiş ve bu zaruretler karşısında bütçeye bazı masraflarla birlikte Milletlerarası kurum
lara katılma payı olarak 152 000 lira ödenek konmuştur. 

Yayın işlerinde geçen yıla nazaran 16 000 liralık bir ödenek fazlalığı görülmüş ve bu bölüm üze
rinde hassasiyetle durulmuştur. Her ne kadar Maliye Bakanlığı tarafından kâğıt fiyatlarına yapılan 
bir miktar zam ileri sürülmüş ise de, dergi ve kitap neşrinde titizlik ve tasarrufa daha fazla riayet 
edilmek suretiyle bu zam farkının kapatılacağı mümkün görülmüştür. 

Çıkarılmakta olan (Çalışma Dergisi) son derece akademik ve sürümü hemen hemen olmıyan bir 
dergidir. Eğer bu derginin çıkarılmasında meslekî bir zaruret mütalâa ediliyorsa, hiç olmazsa pa
rasız tevziat miktarını azaltmak, az sayıda basmak ve bütün dergiyi yalnız nazari makalelerle değil, 
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Milletlerarası neşriyat; Bakanlık kararları ve tatbikatla zenginleştirmek ve daha mütenevvi ve eanlı 
bir hale sokmak faydalı olur. 

Bakanlıkla yaptığım temaslarda Çalışma Dergisine bu yolda bir istikamet verileceği vadini eki" 
etmiş bulunuyorum. 

Bakanlık tarafından bastırılan eserlere gelince; bunlarm bir tetkik heyetinden geçmediği ve fayda 
telâkkisinin şahsi görüş ve kararlara dayattırıldığı anlaşılmıştır. Bu eserlere telif hakkı verilmiyor 
mıı? Kaç nüshası müellife bırakılıyor? Ye diğer bazı noktalar hakkında hiçbir talimatname ve karar 
mevcut değildir. Hele Genel Kurul toplantı tutanakları için zabıt memurlarına verilen paranın te
lif hakkı olarak gösterilmesi tamamiyle sakattır. 

Kitaplık için Bakanlıklarda büyük masraflar yapılmasının şahsan aleyhin deyini. .Mesai saatleri 
içinde bir memurun istifade edebileceği eserler birkaç kanun, nihayet üç beş el kitabına inhisar 
etmektedir. Mesai saatleri dışında ise memur dairey' terkettiğine göre şık vitrinli lüks kitaplıklardan 
hemen hemen hiç kimse faydalanamamaktadır. Geniş bir kitaplık kurmak hevesi yalnız Çalışma Ba
kanlığına münhasır bir keyfiyet değildir. Birçok Bakanlıklarda, aynı Bakanlığın muhtelif daire 
lirinde ve hattâ şubeler arasında dahi bu edebî hastalığa tesadüf edilmektedir. Millî kitaplığın kurul
ması için hazırlıklara girîşildiği şu sıralarda Bakanlıkların rasgele kitap toplamak, eser basmak 
ve para dağıtmak itiyadından vazgeçmeleri umumi bir temenni olarak Yüksek Komisyona arzohıiııır. 

Yabancı uzman giderlerinde bölüm yekûnuna tesir yapmamak üzere değişiklikler yapılmış ve bu 
suretle aynı Ödenekle teinin edilecek olan iki yabancının yol ücretleri sağlanmıştır. 

Dış kongre ve konferanslara gönderileceklerin yolluk ve başka giderleri olarak Çalışma Bakan
lığı tarafından Başbakanlık Bütçesine konan ödenek gecen yıla nazaran 10 000 liralık bir artış ar-
zetmektedir. Medeni bir topluluk olarak yabancı memleketlerle temasın ve Milletlerarası işbirliğinin 
lüzum ve zaruretine inanmış olmakla beraber dış memleketlere yapılan seyahatlerin mümkün ol
duğu kadar dar bir kadro ile yapılmasını da candan dilemekteyim. Bu itibarla bu ödenek üzerinde 
hassasiyetle durmakta ve geçen yılın ödeneği ile velev yolculuk uzun olsa dahi iktifa etmenin müm
kün olup olmadığını kendi kendime sormaktayım. 

Nihayet taşıt satınalma karşılığı olarak bütçeye konan 32 000 lira üzerinde de hassasiyetle durmak 
zorundayım. Yaptığım temaslarda bu ödenekle iki kaptıkaçtı ve bir Bakanlık arabası satıııalmak ta
savvurunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Kaptıkaçtı mubayaasını hiçbir suretle muvafık görmediğim-
dan evvelâ bunlara tekabül eden ödeneğin bu miktardan indirilmesi gerekir. Bakanlık arabasına 
gelince; hakikaten bugün hizmette bulunan otomobil çok eskimiş ve mütaaddit tamirlerle ömrü
nün uzatılmasına çalışılmıştır. 

Bu itibarla bakanlığın başka bir otomobile olan ihtiyacı teslim edilebilir. Ancak bu başka oto
mobilin muhakkak yepyeni ve muazzam olmasına lüzum yoktur. Hizmet arabaları üzerinde Hükü
metin göstermekte olduğu hassasiyet sonunda garajlara çekilen otomobiller arasında çok iyi du
rumda olanları vardır. Bakanlık ihtiyacının bu suretle karşılanabilmesi imkânının mevcut olup ol
madığı esaslı bir şekilde tahkik edilmeden yeni bir mubayaaya girişilmesinin münasip olııııyaca-
ğını mütalâa etmekteyim. 

2. — İş ve tşçi Bulma Kurumu: 

Çalışma Bakanlığının merkez ve iller teşkilâtı ihtiyacını karşılamak üezre konan bu giderler
den ayrı olarak tş ve İşçi Bulma Kurumu için de yardım kısmına 500 000 liralık bir ödenek kon
in ustur. 

25 . I . 1946 tarih ve 4837 sayılı Kanunla kurulmuş olan iş ve işçi Bulma Kurumu her ne ka
dar özel kişilikte malî ve idari bakımdan muhtar bir Devlet kurulu ise de, gerek Çalışma Ba
kanlığına bağlı bulunması ve gerekse umumi muvazeneden yapılan geniş yardımlarla çalışması do-
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layısiyle inceleme konumuz içerisine girmiş bulunmaktadır. ; 

Çok kısa bir mazisi olan kurumun emekleme devrini geride birakmış olduğu iddia edilemez. 
Kurumda yaptığım tetkikler bana bu kanaati vermiş ve Başbakanlık Umumi Murakaba Heyeti 
tarafından kurumun 1946 yılı hesapları üzerinde hazırlanan rapor da bu görüşümü kuvvetlen
dirmiştir. 

Âmme hizmetleri mefhumuna ithal edilmiş bulunan iş ve işçi bulma faaliyetinde bir acemilik 
devresi geçirmekte olduğumuz muhakkaktır. Bizi üzerinde durmaya sevkeden mesele zaruri ve 
mukadder olan bu acemilik ve intibak devresinin az, çok uzun sürmesi ciheti değil, bu hususta ilmî 
ve rasyonel bir yol tutmuş olmamanuzdadır. Gerçekten, kurum faaliyetini düzenliyecek olan ta
limatnameler hazırlanmadan kurum görevlerinin ifa şeklini açıkça gösteren tüzükler çıkarılmadan 
el denemeleri ile işe girişilmiş ve teşekkülün düşünen başı mahieytinde olan merkez teşkilâtı tak
viye edilmeden şubeler açmak yoluna gidilmiştir. 

Merkezde teşkilât eksik, elemanlar noksan bir durumda iken şubeler çalışma bölgelerine doğ
ru yayılmaya başlamışlardır. Fakat önceden hazırlanmış bir plân - prağram mevcut olmadığın
dan şubelerin işlerine memleketin gerek ihtiyaçlarına uygun bir istikamet verilememiştir. 

Kurumun işçileri işyerlerine yerleştirme tavassutunda da esaslı ve ilmî bir çalışma endişesi gö
rülememiştir. Bilfarz bir iş yerine gönderilen işçi işe yerleştirilmiş addolunmuş, işyerlerinden ia
desi gereken işçi tanıtma bölgesinin dip koçanları ile yerleştirme durumu tam bir kontrol altına 
alınamamıştır. Yine meselâ her işe geçen işçiye kesin bir şekilde iş bulunduğu nazarı ile bakılmış 
bu yerleştirmenin kısmî veya tam, geçici veyadaimî olup olmodığı hakkında bir tefrik yapıl
mamıştır. 

Memleket ölçüsünde bir etüd sonunda çeşitli endüstri kollarının işçi ihtiyaçları ve işçi kaynak
ları tesbit edilmesi cihetine gidilmemiş hususi bir iş bürosu gibi münferit müracaatlar bekle
nerek tesadüfi çalışılmıştır. 

Keyfiyet işçi yetiştirme meselesine gelince; (Kalifiye) mânasının çetinliği üzerinde durulma
mış, sadece eli biraz işe yatar çırak - kalfa a rası işçiler yetiştirilmiştir. İşçi kursları açılırken 
memleketin ekonomik ihtiyaçları tetkik edilmemiş, hangisi el altında ve kolay ise o şubelerde birkaç 
kurs açılmakla iktifa edilmiştir. Meselâ dokumacılık gibi endüstri hayatımızın önemli bir kolunu 
teşkil eden şubeler üzerinde durulmamış, mücellitlik, mürettiplik, ev hizmetleri gibi ikinci ve 
üçüncü derecede meslek şubelerinde kurslar açılmıştır. Merkezde işçi istatistikleri şubesi yaban
cı uzmanın memleektine dönmesinden sonra hareketsiz kalmıştır. Yapılan istatistiklere gelince bun
ların Kurumun esas görevine hizmet kadar ve belki ondan çok bağlı bulunduğu Bakanlığın görüş 
ve arzusuna göre yapılmıştır. 

Yayın işlerinde uzunca süren bir bocalama devresi geçirilmektedir, i lk zamanlar (iş ve iş
çi Bulma Gazetesi) adı altında istanbul'da günlük bir gazete çıkarılır ve işçi ve iş taleplerinin geniş 
ölçüde karşılanmasına çalışılırken, bilâhara gazete (Türk işçisi) adı ile merkeze nakledilmiş ve 
ilân ve enformasyon (Information) mahiyetine son verilerek az çok nazarî ve akademik bir ren-
ke sokulmuştur. 

Bütün bu misaller gösteriyor ki, (iş ve işçi Bulma) Kurumu kafadan ziyade el yordamiyle çalış
makta ve arzu edilen semereyi lâyıkiyle verememektedir. 

Bu hususları gözönünde tutarak, işçi sigortalarında olduğu gibi burada da bu meseleleri bizden 
çok önce halletmiş bulunan memleketlerden getirilecek olan bir uzmandan faydalanmak zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Kurumda çalışan bütün memurların iyi niyet ve gayretleri takdire değer görülmekle beraber 
nihayet esasında bir ihtisas işi ve bizim için pek yeni olan bu sahada yabancı bir uzmanın lü-
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zumuna da inanmış bulunuyorum. Bu itibarla Bakanlığın getirmeye teşebbüs ettiği yeni uzman
lardan İş ve îşçi Bulma Kurumunun da yakından faydalanmasını temenniye şayan bulmaktayım. 

Kurumun işlerini zorlaştıran meseleler arasında yapmakla görevlendirilmiş bulunduğu âmme hiz
metinin umumi efkârca henüz layıkiyle takdir edilmemiş olması önemli yeral m aktadır. Birçok iktisadi 
teşekküllere malik bulunan Devletin işçi bulma meselelerinde İş ve işçi Bulma Kurumunu vasıta 
yapmakta herkese misal olması gerekir. Bu itibarla Devlet fabrika ve atelyelerinin işçi ihtiyaçlarını 
Kurum kanaliyle gidermesi teşebbüsünün bir itiyat haline gelmesini temenni etmekteyim. Resmî ve 
özel Müesseseler Kurumun tavassutuna ne kadar çok önem verirlerse, Kurum da o derece tanınacak 
ve faydalı olacaktır. 

Kurumun 1948 yılı gelir bütçesinin şu rakamlardan meydana geleceği tasavvur olunmaktadır: 

Gelir Bütçesi 

Lira Ödeneğin mahiyeti 

187 000 (ieeen yıllardan devir 
fi00 000 1947 yılı genel bütçesinden yardım 

f)0 000 İl ve Belediyelerden 
f> 000 Çeşitli gelir ter 

742 000 Yekûn 

Kurumun giderlerine gelince; 1947 yılında on aylık sarfiyata iki aylık tahminî sarfiyat da ilâve 
edilerek genel .yekûnun 557 000 lirayı aşmıyacağı umulmaktadır. Yapılan ihzari hesaplara göre 
1948 yılı gider bütçesinin 900 000 lirayı bulacağı ileri sürülmekte ise, bunun için 500 000 liradan 
fazla bir yardımda bulunmak zaruretinin hâsıl olmıyacağmı ummaktayız. Zira 1947 yılı gelirinden mü
himce bir miktar önümüzdeki yıla devredileceği gibi teşkilâtın bazı yayılma ve genişleme tema
yüllerinde de yukarda arzettiğim endişelerden dolayı, biraz daha dar ve titiz hareket edilmesi 
faydalı olur kanaatindeyim. 

3. — İşçi Sigortları Kurumu: 

Bütçe tasarısı münasebetiyle Çalışma Bakanlığının çeşitli faaliyet ve teşkilâtına temas eder
ken, işçi Sigortaları Kurumundan da bahsetmenin yerinde olacağını sanıyorum. 

1946 yılı başlarında faaliyete geçen işçi Sigortaları Kurumu çok ümit verici bir gelişme safhası 
geçirmektedir. Mali ve idari bakımdan muhtar ve özel kişilikte bir Devlet Kurumu olan işçi Si
gortaları Kurumu çok kısa bir zamanda asgari teşkilâtını kurmuş ve kendi kendini idare eden 
bir müessese haline gelmiştir. 

Bu kuruma devlet tarafından hiçbir malî yardımda bulunulmadığından ilk bakışta raporumuz
da yer almış olmasının mahiyetine nüfuz edilemezse de hakikatte bir Devlet Kurumu olması ve 
işverenlerden toplanan primlerle muayyen rizikoların karşılanmakta bulunması bakımlarından 
Yüksek Komisyonun dikkat nazarını çekecek bir önemdedir. 

Kurumun merkez teşkilâtından başka iş hayatının kesif bulunduğu istanbul, Zonguldak, iz
mir, Seyhan, Bursa ve Samsun illerinde de şubeleri vardır. 

1947 yılında 797 703 lirayı bulan yönetim giderlerinin mübalâğalı ve hattâ yüksek olduğu iddia 
edilemez. 

Kurumun 82 si merkezde olmak üzere 157 memuru vardır. Umumiyetle sigorta kurumlarının 
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riayet etmekle ödevli bulundukları tasarruf zihniyetinin bu kurumda da hâkim olduğunu ve za
manla bu zihniyetin çok daha inkişaf edeceğini ümit etmek isterim. 

Kurumun 4772 sayılı Kanun gereğince teminat altına almış olduğu tehlikeler mahdut olup iş ka-
zalariyle meslek hastalıkları ve analık hallerine inhisar etmektedir. İçtimai sigortalar gibi çok 
acemisi bulunduğumuz bir alanda mütevazı adımlar ve küçük hamlelerle ilerlemek durumunda ol
mamız bakımından İm riskleri dahi küçümsemek doğru olamaz. Nitekim atılmış bulunduğumuz 
endüstri hayatının en nazik cephesi olan işçi zümresi arasında kurum gayretle çalışmış ve birçok 
işçi ailelerinin yüzünü güldürmüştür. 

1.1.1947 tarihinden Ekim 1947 sonuna kadar kuruma intikal etmiş olan iş kazası, meslek has
talığı, ölüm ve analık vakaları aşağıdadır : 

iş kazası Meslek hastalığı ölüm Analık 

7 982 108 169 9 874 
Geçen seneki müracaatlar bu miktarın çok altındadır. Bazı formalitelerin kaldırılmış olması 

ve bu kurumun şubeleri ve seyyar memurları vasıtasiyle işçilere her gün biraz daha yaklaşmış bu
lunması hizmet bakımından çok faydalı olmuştur. 

Yukarda gösterilen vakalardan muamelesi neticelenenlere ödenen tazminat miktarı ise şöyledir : 

Lira K. 

456 279 92 
31 430 82 

855 873 53 
91 327 91 

1 434 912 18 
Meslekî risk esasına dayanılarak yalnız işverenlerden toplanan primlere gelince, ayni müd

det içinde 6 645 247,11 lirayı bulmuştur. Bu primlerden cüzi bir miktarının askıda işler karşılığı 
tutulup, mütebaki kısmının olağanüstü karşılıklar adı altında ihtiyat akça olarak saklanacağı an-
l silmiştir. 

Toplnan primlerin çokluğu ve dağıtılan tazminatın azlığı karşısında hatıra primlerden bir mik
tar tenzilât yapılması gelmektedir. Gerçekten kurum % 1 olarak tesbit edilen analık primine 
dokumamakla beraber, işyerlerinin tehlike sınıflarını değiştirmek suretiyle fiilen iş kazası ve 
meslek hastalığı primlerinde bir miktar indirme yapma yolundadır. 28 . VI . 1946 tarih ve 3/4431 
sayılı kararname ile tesbit edilmiş bulunan prim tarifesinin 5 yıllık müddet sonunda yeni baştan 
gözden geçirilmesi ve sosyal endişelerin ekonomik gelişmeye engel olmıyacak bir şekilde mütalâa 
edilmesi yerinde olur kanatmdayım. 

Burada üzerinde duracağımız mesele, primlerin indirilmesi meselesi değildir. Zira kurum ilk 
yıllarım yaşamaktadır. Adımlarını ihtiyatla atmak ve kuvvetli bir ihtiyat akçası bulundurmak 
zorundadır. Asıl üzerinde durmak istediğim mesele meslek hastalıkları mefhumuna pratikte daha 
geniş bir mâna verilmesi cihetidir. Elimizde umumi hastalık sigortası mevcut olmadığına göre yal
nız işçi sınıfını olsun sosyal güven altına alan tek mevcudiyet işçi Sigortaları Kanunudur. Bu
nun vasıtadan faydalanırken mümkün olduğu kadar geniş imkânlar sağlamak zorundayız. Esasen 
İşçi Sigortaları Kanunu bize bu imkânı vermektedir. Kanunun 2 nci maddesinde meslek hastalık
ları tarif edilirken işin yürütüm şartları yüzünden sigortalının uğradığı geçici veya daimî hasta
lık veya sakatlık hallerinden de bahsedilmektedir. Bütün temennim kanunun vermiş olduğu bu 
imkândan kurunum geniş ölçüde faydalanması ve mümkün olduğu kadar çeşitli hastalıkları mes
lek hastalığı mahiyetinde görme yoluna gitmesidir. 

Geçici işgörmezlik 
Ölüm 
Analık 
Ayrılan matematik karşılık 
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Şükranla ilâve edeyim ki, kurum insanî hislerle mücehhez ve vazifesini müdrik bir teşekkül 

olarak tatbikatta bu imkândan faydalanmakta ve bilhassa verem hastalığını işyerinde ve işin 
yörütümünden ötürü hastalıklar arasında saymak temayülünü göstermektedir. Belirmeğe başla
yan bu hayırlı içtihadın umumi bir tamim halinde teşkilata bildirilmesini yürekten dilemekteyim. 

4. — Umumi mütalâa ve dilekler: 

I - En genç bakanlık olan Çalışma Bakanlığı henüz gelişme safhasında olmakla beraber, muh
tar teşekküller halinde çalışmakta olan îşçi Sigortaları ve İş ve işçi Bulma Kurumları faaliyet
leri dışında, bakanlığın işyerlerini teftişten başka önemli bir işi yoktur denilebilir. Fakat bu 
alanda dahi bakanlığın yeter derecede başarı gösterdiği iddia edilemez. Zira, bakanlığın iller teş
kilâtı olan Bölge 'Müdürlükleri iş âlemine kâfi derece 'girmek suretiyle faal rol oynıyamamak-
tadırlar. İller teşkilâtnın bu hareketsiz ve bürokratik durumu bir yandan çalışma bölgelerinin geniş 
tutulmuş olmasından öte yandan Bölge Çalışma Müdürlerinin hepsinin meslekten gelme, cevval, 
bilgili ve genç elemanlardan seçilmemiş bulunmasından ileri gelmektedir. Bu bakanlığın işleri, iş
verenleri olur olmaz sebeplerle celbetmek ve münhasıran Devlet otoritesi kullanmakla değil, işyer
lerini dolaşmakla, iş âlemi ile yakından temas etmekle bir kelime ile sempatik olmakla yürütül-. 
meridir. 

Halen 20 bölgede vazifeleri Çalışma Müdürlerinin bir çoğu yaşlı ve yarısı yargıçlıktan, Yerli 
Mallar Pazarından, Devlet Demiryolları kalem amirliğinden gelmiş olan, mesleğe yabancı zatlardan 
mürekkeptir. Bunlar arasında yaşlı emekli general ve eski milletvekili bile vardır. Bu yurtdaş-
larm merkez teşkilâtına alınarak buralara daha faal ve meslekten yetişme elemanların şevki faydalı 
olur mütalâasmdayım. 

2. — Yayın Müdürlüğü işlerini yeni baştan gözden geçirmek suretiyle dergi çıkarmak, kitap bas
mak ve hariçten eser almak işlerine esaslı bir şekil vermek iktiza eder. 

Bakanlık ve ona bağlı kurumların yayınlarının hangi seviyede bir zümreye hitap etmek istediğini 
tâyin ve tesbit ederek neşriyata ona göre bir veçhe vermek faydalı olur. 

3. — îşbulma Kurumunun şubelerini artırmağa biran evvel son vererek evvelâ bir çalışma programı 
hazırlamak gerekir. Hayırlı etüdlerden sonra kuruma ilmî bir istikamet vermek lâzımdır. Bu
gün kurum elinde bir plân - program olmadığından faaliyetini Devlet tarafından yapılacak olan 
yardım miktarına bağlamak tevekkülü içerisindedir. Halbuki senelere sari esaslı bir çalışma progra
mı hazırlanmalı ve ne yapacağından emin bir kuruluş olarak malî imkânlar aramalıdır. îş ve işçi 
Bulma tavassutunda, kalifiye işçi yetiştirmede, ekonomik ve sosyal zaviyeden memleket ölçüsünde 
etüdler yapmada tatmin edici başarı elde edilememiştir. Bu itibarla herşeydeıı önce kurumun bir 
mütehassıs tarafından tetkik edilerek çalışma sisteminin açık bir şekilde belirtilmesine- ihtiyaç 
vardır. 

4. — îşçi Sigortaları Kurumu meslek hastalıkları vakalarını yalnız merkezde incelemektedir. 
Şubelerin doktor ve elemanlarla teçhiz ve açık talimatnamelerle takviye edilmek suretiyle vakaların 
yerinde incelenerek tazminatın mahallinde tâyin ve tesbit edilmesi işçileri çok üzüntülü intizar ayla
rından kurtaracaktır. 

5. — îşin yürütümünden mütevellit meslek hastalıklarına daha geniş ve supl bir mahiyet vermek 
suretiyle verem gibi millî bünyemizi kemiren hastalıkların mevcut sigorta şumülü içerisine alınması 
çok faydalı görülmektedir. 

Çalışma Bakanlığı 1948 bütçe yılı tasarısı üzerinde hazırlanan bu rapor Yüksek Komisyonun 
tetkikine sunlur. 

Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dicleli 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 
• 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

907 
908 

909 
910 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük 

haklar 

I - Bakan ödeneği, aylıklar 
ve ücretler 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Acık aylığı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

5 320 

91.2 000 
1 

Bölüm toplamı 912 001 

138 360 
1 

5 320 

912 000 
1 

912 001 

141 720 
1 

5 320 

912 000 
1 

912 001 

141 360 
1 

II - Başka kaklar 
911 Temsil ödeneği 
912 Geçici tazminat 
913 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılack zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

914 4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı 

1 500 
21 852 

50 885 

2 100 
21 852 

50 885 

2 100 
21 852 

11 
1 

Bölüm toplamı 

24 000 
2 000 
5 000 
3 000 

34 UUO 

24 000 
2 000 
5 000 
3 000 

34 000 

27 000 
1 000 
5 000 
3 000 

36 00U 

50 885 

Birinci kısım toplamı 1. 163 919 1 167 879 1 169 519 
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915 

916 
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M. 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

- Çalışma Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

T - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasive 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm topiamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

4 000 
17 000 
3 000 
5 000 
7 000 

36 000 

5 000 
15 000 
4 000 
7 000 
8 000 

39 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

• 

6 000 
10 000 
3 000 
5 000 
7 000 

31 000 

7 500 
12 000 
4 000 
7 000 
8 000 

38 500 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
10 000 

3 000 
5 000 
7 000 

31 000 

7 500 
12 000 
2 000 
7 000 
8 000 

36 500 

917 
918 

919 
920 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

18 000 

1 108 

8 000 

Bölüm toplamı 9 108 

Kira karşılığı 60 000 
Taşıt giderleri 

0 Bakanlık otomobili 
1 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
2 Bakanlık otomobili tamir gi

derleri 

22 000 

12 000 

13 000 

25 000 

50 000 

22 000 

12 000 

13 000 

25 000 

50 000 

5 000 

0 

0 

5 000 

0 

0 

0 

2 000 

1 000 
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ödeneğin çeşidi 

Başka taşıtlar 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

îkinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lir» 

3 000 

8 000 

15 000 
30 000 

110 000 
1 

155 001 

10 000 

5 000 

340 109 

1948 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

9 000 

10 000 
30 000 

105 000 
1 

145 001 

3 000 

5 000 

333 501 
• .11.. . I .Lı iJ . 1 J 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

7 000 

10 000 
30 000 

105 000 
1 

145 001 

8 000 

5 000 

329 501 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
İç kongreler giderleri 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 
3008 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesinin uygulama giderleri 

I I - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 

1 

1 

200 

60 000 
0 

• 

1 

152 000 

200 

0 
26 000 

1 

152 000 

200 

0 
25 000 



— 328 

B. M. 

2 

928 

1 
2 

— Çalışma Bal 

ödeneğin çeşidi 

Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman ve hizmetlile-
riyle tercümanları ücret ve gi
derleri 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

sanlığı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 

60 000 

62 040 
7 000 

69 040 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 

76 000 

60 000 
9 000 

69 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 

50 000 

60 000 
9 000 

69 000 

929 

930 

Temsil giderleri 

I I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

3 000 

132 243 

3 000 

300 202 

3 000 

274 202 

Dördüncü kısım - Borçlar 

931 G-eçen yıl borçları 
932 1945 - 1946 yılları borçları 

Dördüncü kısım toplamı 

102 
0 

102 

620 
730 

1 350 

620 
730 

1 350 

Beşinci ktstm - Yardımlar 

933 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince iş ve İşçi Bplma Kuru
muna 435 000 500 000 500 000 

Beşinci kısım toplamı 435 000 500 000 500 000 



Çalışma Bakanlığı — 3 2 9 -
1947 1948 yılı için 
yilı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi UrQ> Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

Toplam 

1 163 919 
340 109 
132 243 

102 
435 000 

2 071 373 

1 167 879 
333 501 
300 202 

1 350 
500 000 

2 302 932 

1 169 519 
329 501 
274 202 

1 350 
500 000 

0 

Dış kongrelere ve konferansla
ra gönderileceklerin yolluk ve 
başka giderleri olarak Başba
kanlık bütçesine konulacak 
olan 50 000 60 000 0 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmahnacak taşıtlar karşılığı 
olarak Maliye Bakanlığı bütçe
sinin 439 ncu bölümüne konu
lacak olan 0 32 000 

GENEL TOPLAM 2 121 373 2 394 932 

0 

2 274 572 

/ 





B - Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 



Rapor 
16 . XII . 1947 

1948 bütçe tasarısının gelir kısmı komisyonumuzca tetkik edildi. 

Maliyenin 1948 için tahmin ettiği gelir, 1 114 180 000 liradır, 1947 bütçesiyle kabul edilen mu
hammen gelir miktarı 1 021 232 000 lira olmasına göre 1948 için teklif edilen miktar, 1947 dekin
den 92 948 000 lira fazladır. Bu fazlalık 1947 ye göre, 1948 de bazı gelirlerde umulan fazlalık
lardan, yine 1948 de muhtelif sebeplerle bazı gelirlerde hâsıl olacak eksikliğin indirilmesinden 
sonra kalan safi artıştır. 

Artışlarla eksilmeler hakkında umumi bir fikir vermiş olmak için başlıca hangi çeşit gelirlerde 
1947 ye nispetle 1948 de Maliyece ne kadar fazlalık umulduğunu aşağıda gösteriyoruz: 

Lira 

Ticari ve sınai kazançlar vergisi 
Gümrük vergisi 
İthalât muamele vergisi 
Bankalar muamele vergisi 
Damga resmi 
Hizmet erbabından buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Tekel maddeleri savunma vergisi 
Şekerden alınacak munzam istihlâk V. 

1948 de hâsıl olacak başlıca eksiklikler de şunlardır: 
îmalât muamele vergisi 
Kaldırılmış vergiler bakiyeleri 
7 Eylül 1946 dan önce müsaadesi ve dövizi alınıp 
da henüz ithal edilmeyen mallardan alınacak prim 
farkı 

Yüksek" heyetinizce bilindiği gibi gelir tahminlerinde, tahmini yapılan seneden evvelki yılın 
tahmin yapıldığı sırada malûm olan tahsilat miktarı ve henüz tahsilatı belli olmıyan aylar için de 
daha evvelki senenin bu aylara ait tahsilatı alınmakta ve.birçok gelirlerde bu iki tahsilat rakamı 
yekûnu, tahminlere esas ittihaz edilmektedir. Hükümetçe 1948 Bütçe tasarısı hazırlandığı sırada 
elde 1947 yılının sekiz aylık, yani Ağustos 1947 sonuna kadar olan tahsilat rakamları bulunuyor
du. Komisyonumuzun çalışmaya başladığı sıralarda ise 1947 senesinin on aylık, yani Ekim ayı 
sonuna kadar olan tahsilat rakamları malûm bulunduğu için tahminlerde bu rakamlardan istifa
de edilmiştir. Hattâ komisyon raporunun hazırlandığı günde, 1947 yılının onbir aylığı, yani Ka
sım ayı sonuna kadar olan tahsilat rakamları da belli olduğu için gümrük resmi ile ithalât mu
amele vergisi gibi vergilerin tespit edilen tahminlerinde bu rakamlara istinat imkânı bile hâsıl ol
muştur. 

10 000 000 
18 000 000 
44 000 000 
6 000 000 
7 000 000 
5 000 000 
3 5Ü0 000 
5 273 000 
10 629 000 

109 402 000 

4 000 000 
24 000 000 

25 000 000 

53 000 000 
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He?retimizee bu> suretle yapman tahmin neticesinde bazı .gelirlerin tasarıdaM. tahminleri azal* i 

tılmışıive bib taneöiartırılmış, J azaltmalardan artırmana».*teailinde»'sonra .3 630 000 liralık"«âö 
noksan kalmıştır.! Yani komisyc«Himuzun gelir tahminiy: ^Hükümet tahmininden>3 630 000 lira'"ek-*; 
siktir. Bu eksiklik ile 1948 - gelir uta&mini-(l 110 550,t000) liraya •• inmektedir. Komisyonumuzca 
hangi.kalemlerde; artırma ve hangilerinde eksiltme yapıldığınıza; aşağıda gösteriyoruz: 

B. 

1 
2 

3 
4 
5 
7 

18 
22 
30 
40 
47 

M. 

3 
1 
2 

2 
3 
4 

3 

2 

Nevi 

Hizmet erbabı Kazanç vergisi 
Hayvanlar. Davar ve develer 
Diğer hayvanlar 
Veraset, İntikal Vergisi 
Maden resimleri 
Ardiye ücreti 
Hanı petrol istihlâk 
Kahveden; istihlâk 
Tekel 
Taksitle satılan gayrimenkuller 
Diğer kurumlar 
Kaldırılmış vergiler artıkları 
Tekeli müdafaa-'. 

Hükümetin 
teklifi 

56 000 000' 
25 000 000 

6 000 000' 
1 800 00Ö 
1 500 000 

250 000 
7 500 000 

21:000 000. 
52 .000. 000 

1 200 000 
800 000 

11 000 000 
90 .560 000 

Raportörle
rin kabul 

ettiği1 

55 500 000 
24-500 000 

5 800000 
2 oorooo 
1 400 000 

220000 
7 200 000" 

19. 500 000 
51 167 000 
1 150 000 

500 000 
10 650 0001 

91 393 000 

Fazlası 

— 
— 

200 000 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

833 000 

Noksanı 

500 000 
500 000 
200 000 

— 
100000 
300 000 
300 000 

1 500 000 
833-000 
50 000 

300000 
350 000 

Toplam 1 033 000 4 663 000 
Safi noksan 3 630 000 

Gelir bütçesi maddelere • ayrılmamış olan bölümlerle birlikte 53 bölümde* 73* maddeyi ihtiva 
ediyor. Bu 73 maddenin her-biri üzerinde Komisyonumuzca tahmine esas tutulan rakam ve unsur
ların müfredatiyle buraya derci, raporu pek yüklü bir hale'getireceği için bu hesapların her 
bölüm ve madde Komisyonumuzda okundukla şifahen izah ve arsa zaruri görülmektedir.. 

Ancak 1948 yılı geiir bütçesiniıu siması *Jıâkteınd'a bir f i l ^ v e r m e k ' içinmmumi mâhiyette bazı 
izahlar ve tahminde takip edilen esaslar hakkında, bâzı bilgilet»'Vermeğe» de- ihtiyaç" vardır: 

Komisyonumuzca tesbit edilen 1948 yılı gelirleri tahminleri, neden dolayı 1947 tahminlerine 
göre 89 318 000 lira fazlalık arzediyor? Bu fazlalığın başlıca, hangi kalemlerde, olduğunu yukarda 
arzetmiştikv . Bu müfredata göre en esask artış,-güanrük*vergisi, ithalât muamele vergisi,; şeker-* 
den alınacak munzam istihlâk vergisi, tekel maddeleri, savunana vergisigipi istihlâk vergilerinde^ 
dir. Ticari ve sınai kazançlarla hizmet erbabı buhran ve muvazene vergilerinde de birer miktar> 
artış, vardır.-

İstihlâk Vergilerindeki artışın1*-en > möâîm kısmım da, ı g ü # r ü k : resmi ile uyirie'gümrükte alman 
ithalât muamele vergisine aittir. - Gümrük a retttflinde'48 milybtt ve ithalâtu muamele vergisinde 
ise-44 milyon'liralık bir artış umuluyor.'• Yani 1948 de1 gümrük kapılarından tf2 milyon liralık bir 
gelir fazlası bekleniyor. 

Bu fazla tahminin dayandığı rakam ve unsurları bölüm ve maddesi gelince izah edeceğiz. Fa
kat M r a d a kısaca işaret edebiliriz ki, artışın esas - unsurları, 1947 de: ithalâtın miktar bakı
mından artışı ve fiyatların da kabarmağıdır. Bü iki unstir; 19̂ 47' yılında gümrük ve ithalât" 
vergilerimizin hasılatını tahminlerin çok üstüne çıkarmıştır. Gerçekten gümrük vergisinin 1947 
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tahmini 80 milyon lira olduğu halde 1947 de yalnız on bir aylık tahsilatı 100,6 milyon liraya, 
ithalât muamele vergisinin yine aynı sene tahmini 60 milyon lira iken on bir aylık tahsilatı 
105,9 milyon liraya çıkarmıştır. Yani daha 1947 yılının on birinci ayında bu iki vergiden tah
minlere nispetle 66,5 milyon lira bir fazlalık kendini göstermiş bulunuyor. Aynı artış 1948 
senesinde de hâsıl olacak mıdır? Böyle bir neticenin husulü için ilk bakışta hatıra gelen şey, 
1947 yılındaki iktisadi şartların 1948 yılında da aynen devam etmesi lâzımgeldiğidir. Halbucki 
1947 de ihracatımız, çok yüksek bir hadde 720 milyon liraya çıkmıştır. Böylece memleketin 
eline mühim bir satmalma kudreti geçmiş, bu sayede ithalâtımız da artmıştır. Bundan başka 
bir kısım altınlarımız dövize çevrilrek bunlarla da mal getirilmiştir. 1948 de ne aynı miktarda 
ihracat yapabileceğiz. Ne de belki altın harcayabileceğiz. Bunun için ithalât tabiatiyle azala
caktır, diye düşünülebilir. Gerçekten yalnız elimizde mevcut veya 1948 de elimize geçecek sa
tmalına kudrti gözönüne alınırsa böyle bir neticeye varmak tabiî olur. Fakat eski senelerde 
akreditifi açılıp, yani dövizi bağlanıp da henüz memlekete ithal edilmemiş mallar vardır, tşte 
bu akreditif bakiyelerinden 1948 de fiilî ithalâta inkilâp edecek miktarın, ihracatımızın 1948 de 
azalmasından doğacak ithalât darlığını telâfi edeceği umulmaktadır. Bu ümidin dayandığı 
rakamları, maddesi gelince izah edeceğiz. 

Şeker istihlâk vergisindeki artış ümidi, istihlâk miktarının gittikçe artmakta olmasına isti-
nadediyor. Tekel maddeleri savunma vergisi de aynı sebebe dayanıyor. 

Şu izahlara göre sadece gümrük, ithalât muamele ve şeker istihlâk vergileriyle tekel maddeleri 
savunma vergileri gibi istihlâk vergilerinden 77,8 milyon bir fazlalık bekleniyor. 

Kazanç vergisinden beklenen fazlalık, 1947 kazançlarına ait vergilerin 1948 de alınması ve 
1847 de ihracat ve ithalâtımız arttığı için bu suretle genişliyen iş hacminin kazançlar üzerinde 
inikasını göstermesi keyfiyetlerine istinat ediyor. 

Bu kısa izahlar, fazlalıklar hakkında bir fikir verir. İmalât muamele vergisindeki eksikliğin 
nebatî yağ muamele vergisinin kaldırılmasından, kaldırılmış vergi kakıyeleri hasılatının eksilme
si, toprak ofisteki vergi alacağının ödenme neticesinde azalmasından, prim farkı gelirinin azalması 
da bu primlerden bir kısmının tahsil edilmiş olmasından ileri geliyor. 

tşte 1948 gelir Bütçesinin simasını belirten ana çizgiler bundan ibarettir. 

Şimdi biraz da takip ettiğimiz tahmin esaslarından behsedebiliriz. Yüksek Heyetnizce malûm 
olduğu üzere Devlet gelirlerinin tahmininde 1) Otomatik usul 2) Zam usulü 3) Doğrudan doğruya tah
min usulü diye üç usul vardır. Otomatik usulde muayyen rakamlara bağlı kalınır. Zam usulünde muay
yen rakamlara bir artış payı eklenir. Doğrudan doğruya tahmin usulünde ise gelirlerin özelliği 
ve önümüzdeki yılın şartlarını gözönünde tutularak tahmin yapılır. Otomatik usul artık bugün 
terkedilmiştir. Üçüncü tahmin usulü, daha isabetli bir tarz sayılmaktadır. Gerçekten bütçenin ge
lir tahmininde isabete yaklaştıran yolları tereih etmelidir. Çünkü gelirler, tahammülünden fazla 
tahmin edildiği zaman bütçe yılı içinde tahakkuk edemiyerek bütçe açığına yer vereceği gibi tah
minlerde lüzumundan ziyade ihtiyatla hareket edildiği takdirde de varidat fazlaları hâsıl 
olur. Ne açık, ne de fazla zuhuru makbul değildir. Açığın mahzuru malûmdur. Bütçe fazlaları
nın da, halkı Devlet masraflarının icabettirmediği derecede yük altında bırakmak ve isra
fa yer vermek gibi mahzurları vardır. Binaenaleyh bütçenin mümkün mertebe ne açığı ne de fazla
sı çıkmalıdır. Bunun içindir ki, (en iyi bütçe, bütçe açığına sürünerek geçen bütçedir) sözü bir 
formül olmuştur. 

Bu mülâhazalara binaen gerek maliyece, gerek komisyonumuzca isabetli neticeler vermi-
yen otomatik usullere gidilmiyerek doğrudan doğruya tahmin usulü tercih edilegelmiştir. Bunun
la beraber birçok gelirlerin tahmininde 1947 yılının on aylık tahsilat rakamı ile 1947 yılının son 
iki aylık tahsilat miktarı yekûn edilmek ve bu yekûn üzerinde gerekli tadiller yapılmak suretiy
le tahminlerde mümkün mertebe objektif eseslara riayet edilmiştir., 
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Komisyona verilen vazife, gelir tahmininden ibaret olduğu için bu gelirlerin bünyesi üzerinde 

umumi bir tetkike gidilmiş değildir. Ancak gelirler arasında istihlâk üzerinden alınan vergilerin mü
him bir nispete varmakta olduğu dikkatimizi çekmiştir. Gerçekten 1948 de gelir üzerinden alınan ver-
gelirin varidat yekûuna nispeti % 38, 6 ve İstihlâk Vergilerinin ise (Muameleler üzerinden alınan ba
zı resimler dâhil) % 58 dir. Gelir üzerinden alınan vergilerin gelir miktariyle mütenasip bir surette 
alınmasına ve mükellefin hakikî ödeme kudretin© dayanmasına mukabil, İstihlâk vergilerinin zengin 
ve fakirden aynı nispette alınması ve bunların hayat pahalılığını artıracak refahsız sınıflar üzerine 
büsbütün yüklenmesi hasebiyle bu vergilerin, vergi sistemimizdeki yerinin tedrici surette daraltılması 
temenniye değer bir noktadır. Esasen maliyemizin de aynı düşüncede olduğunu bilmekle beraber, bu 
maksadın bir an önce tahakkukunu görmek dileğiui tekrar etmek isteriz. 

Raporumuzu saygılarımızla sunarız. 

Ankara Eskişehir Kocaeli Urfa 
Cevdet Gölet Abidin Poto tsmail Rüştü Aksal Esat Tekeli 



3 3 $ — Gelir Bütçesi 
1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe. Komisyonca > 

tahminleri tahmine edilen: tahmin edilen 
^ - i Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

BÎRÎNOÎ KISIM 

BİRİNCİ GRUP 

İrat ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 
1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 

karneleri 3 000 000 3 300 000 3 300 000 
2 Ticari ve smai teşebbüslerle 

sair işlerden 100 000 000 110 000 000 110 000 000 
3 Hizmet erbabından 54 000 000 56 000 000 56 000 000 

Bölüm toplamı 157 000 000 169 300 000 169 300 000 

Hayvanlar vergisi 
1 Davar, develer ve domuzlar 22 000 000 25 000 000 25 000 000 
2 Diğer hayvanlar 5 400 000 6 000 000 6 000 000 

Bölüm toplamı 27 400 000 31 000 000 31 000 000 

Veraset ve intikal vergisi 1 400 000 1 800 000 2 200 000 

Maden resimleri 1 400 000 1 500 000 1 500 000 

Birinci grup toplamı 187 200 000 203 600 000 204 000 000 

İKİNCİ GRUP 

Muamele ve istihlâk vergileri 

Gümrük vergileri 
1 Gümrük resmi 80 000 000 98 000 000 100 000 000 



M Gelirin çeşidi 

lÖelîr. Bütçesi 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

— 3B7 —• 
1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

üra • i Lira 

2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı 
Kamınla İstanbul ye İzmir Li
man idarelerinden alınacak 
maktu ücret 250 000 .'250 060 220)000 

Bölüm toplamı 80 250 000 9S 250 000 100 220 000 

Muamele vergisi 
1 îth&Mt muamele vergisi 60:-000*000 104 000 000 104 000 000 
2 İmalât muamele vergisi 118 000 000 114 000 000 114 000 000 
3 Banka, Bankerler ve sigorta 

şirketleri muamele vergisi 10'000 000 16ıO©Gn$D0 16 000' 000 

Bölüm toplamı 188 000 000 284 000 000 234 000 000 

• * " - « . S 1 j " — 1 Dahilî istihlâk vergileri J- "^ • • ' " " • ' ? • 1 v " '**-<~ 
1 Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 7 100 000 9 750 000 9 750 00Ö 
2 Elekrtik ve havagazı istihlâk 

vergisi 4 500 000 5 250 000 5 250 000 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan 

maddelerin istihlâk vergisi 4 800 000 7 500 000 7 200 000 
4 Kahveden alınan istihlâk ver

gisi 19 750 000 21000*100 20 000 000 

Bölüm toplamı 36 150 000 43 500 000 42 200 000 

Su ve kara av vergileri 1 450 000 1 800 000 1 800 000 

Nakliyat vergisi 13 000 000 14 000 000 14 000 000 

Sefineler vergisi 120 000 150 000 150 000 

Damga resmi 21000 000 28 000.000 28 000 000 

Tapu harçları ve kaydiyeler 6 000 000 8 500 000 8 500 000 

Mahkeme harçları 3 650 000 4 700 000 4 700 000 

Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 600 000 2 000 000 2 000 000 



Gelir Bütçesi 

Gelirin 

Noter harçları 

çeşidi 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları 
ihtira beratları harçları 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1 500 000 

30 000 

15 000 
13 000 

Bölüm toplamı 

Hayvan sağlık zabıta resmi 

58 000 

100 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

30 000 

10 000 
10 000 

50 000 

100 000 

1 750 000 1 750 000 

30 000 

10 000 
10 000 

50 000 

100 000 

ikinci grup toplamı 351 878 000 436 800 000 437 470 000 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

Tekel geliri 

Tütün, tuz, çay, ispirto ve is
pirtolu içkiler ve revolver, fi
şek ve patlayıcı maddeler, kib
rit ve çakmak 

Oyun kâğıdı 

54 086 000 52 000 000 

100 000 100 000 

51 167 000 

100 000 

Üçüncü grup toplamı 54 186 000 52 100 000 51 267 000 

DÖRDÜNCÜ GRUP 

Devlet mallan ve mülkleri ge
lirleri 

Devlet ormanları gelirleri 250 000 250 000 250 000 



Gelir Bütçesi 

B. M 

21 

22 

Gelirin çeşidi 

Gayrimenkul kiralan ve ecri-
misilleri 

1 Kiralar 
2 Ecrimisiiler 

Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış gelirleri 
Menkul mallar satış geliri 
Peşin para ile satılan gayri-
menkuller satış geliri 
Taksitle satılan gayrimenkul-
ler satış geliri 
Borçlanma taksitleri 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

800 000 
50 000 

Bölüm toplamı 850 000 

2 000 000 

2 000 000 

900 000 
500 000 

Bölüm toplamı 5 400 000 

Dördüncü grup toplamı 6 500 000 

- 3 3 9 — 
1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

850 000 
100 000 

950 000 

4 500 000 

4 000 000 

850 000 
100 000 

950 000 

4 500 000 

4 000 000 

1 200 000 
650 000 

10 350 000 

11 550 000 

1 200 000 
650 000 

10 350 000 

11 550 000 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

BEŞİNGÎ GRUP 

Devletçe idare edilen kurumlar 

Devlet Demiryolları ve liman 
lan 

Posta, telgraf ve telefon 

Darphane ve Damga Basımevi 

Resmî basımevleri geliri 

Resmî okullar gelirleri 

Sulama idareleri gelirleri 

Radyo geliri 

Diğer kurumlar 

0 

0 

100 000 

80 000 

70 000 

100 000 

1 700 000 

500 000 

0 

0 

150 000 

85 000 

75 000 

180 000 

1 800 000 

800 000 

0 

0 

150 000 

85 000 

75 000 

180 000 

1 800 000 

500 000 



Gelir Bütçesi 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Millî Piyango geliri 6 580 000 8 000 000 8 000 000 

Beşinci grup toplamı. 9 130 000 11 090 000 10 790 000 

ALTINCI GRUP 

Genel İm ramlar ve şirketler e/e-
lirleriıifleıı Devlet payı 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan 

Fenerler gelirleri mukabili alı
nan 

Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 

0 

30 000 

400 000 

0 

80 000 

500 000 

0 

80 000 

500 000 

Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollarından alman 2 250 000 2 450 000 2 450 000 

Altıncı gnıp toplamı 2 080 000 3 030 000 3 030 000 

YEDİNCİ GRUP 

Çeşitli gelirler 

Haşine muameleleri gelirleri 
Hazine Portföyü ve iştirakleri 
gelirleri ' 400 000 1 350 000 1 350 000 
Faiz 500 000 500 000 500 000 

Bölüm toplamı 900 000 1 850 000 1 850 000 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli kâğıtlar 

0 

300 000 

0 

300 000 

0 

300 000 



B. 

39 

M 

1 

2 

3 

öeKr Bütç«t 

Gelirin çeşidi 

Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alınan 
Teberruat 

1947 
yılı 

tahminleri 
l i ra 

* . - • - . « • • • 

125 000 

75 000 
0 

— 341 — 
1948 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

«C : f r i ti •• T ». , 

125 000 125 000 

75 000 75 000 
0 0 

Bölüm toplamı 200 000 200 000 200 000 

40 Eski alacaklar 4: 
1 Tavizlerden ve ikrazlardan ge

ri almanlar 200 000 200 000 200 000 
2 Kaldırılmış vergiler artıkları 35 000 000 11 000 000 10 650 000 

Bölüm toplamı 35 200 000 11 200 000 10 850 000 

41 Cezalar 
1 Para cezaları 1 300 000 1 375 000 1 375 000 
2 Zam cezaları 4 250 000 6 225 000 6 225 000 

Bölüm toplamı 5 550 000 7 600 000 7 600 000 

42 Çeşitli gelirler 8 000 000 10 000 000 11 000 000 

Yedinci grup toplamı 50 150 000 31 150 000 31 800 000 

SEKtZtNCt GRUP 

Geçici gelirler 

43 İkti&adi Buhran Vergisi 
1 Hizmet erbabından 79 000 000 84 000 000 84 000 000 
2 Sair kazanç erbabından 9 500 000 9 500 000 9 500 000 

Bölüm toplamı 88 500 000 93 500 000 93 500 000 



— 342 — Gelir Bütçesi 

B. M Gelirin çeşidi 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

44 

45 

Muvazene vergisi 63 500 000 67 000 000 67 000 000 

Sekizinci grup toplamı 152 000 000 160 500 000 160 500 000 

Nâzım vergiler 0 0 0 
Birinci kısım toplamı 813 724 000 909 820 000 910 407 000 

ÎKÎNCÎ KISIM 

BİRİNCÎ GRUP 

Savunma vergileri 

46 2456 ve 2672 sayılı kanunlar 
gereğince gümrüklerde kulla
nılan bazı kâğıtlara yapıştırı
lan savunma pulu gelirleri 

47 Tekel maddelerinden alınan 
savunma vergisi 

48 Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden alı
nan savunma vergisi 

49 Binalardan alman savunma 
vergisi 

200 000 

85 287 000 

3 500 000 

3 500 000 

300 000 

90 560 000 

3 500 000 

4 000 000 
, , , ı r ' ı . • " i : 

300 000 

91 393 000 

3 500 000 

4 000 000 

Birinci grup toplamı 92 487 000" 98 360 000 99 193 000 



Gelirin çeşidi 

ÎKÎNCİ GRUP 

İstisnai gelirler 

Tayyare resmi 

Gelir Bütçesi 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

4 000 000 

1948 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

7 000 000 

- 343 — 
ı için 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

7 000 000 

Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi 40 650 000 43 000 000 43 000 000 

4385 sayılı Kanun gereğince 
şekerden alman ek istihlâk 
vergisi 30 371 000 41 000 000 41 000 000 

3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 syılı Ko-
ordinsyon Kurulu kararı gere
ğince ithal mallarından alına
cak prim i 000 000 15 000 000 15 000 000 

İkinci grup toplamı 115 021 000 106 000 000 106 000 000 

İkinci kısım toplamı 207 508 000 204 360 000 205 193 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 813 724 000 909 820 000 910 407 000 

İkinci kısım toplamı 207 508 000 204 360 000 205 193 000 

GENEL TOPLAM 1 021 232 000 1114 180 000 1115 600 000 





D- Cetveli 
Bütçe Kanunu Tasarısı — Madde : 5 

[Dairelerin Barem Dişi Hizmetlileri] 
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Büyük Millet Meclisi 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 

Bütçe Komisyonu daktilosu 
Başhademe 

» yardımcısı 
Birinci sınıf hademe 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Gece bekçisi 
Sığmak koruyucusu 
Şoför 

» 
Bahçivan 

» 
Sürekli amele 

% Hk 
Jr & 

Telefoncu 
Kaloriferci 

» 
Makinist 
Elektrikçi 
Marangoz 
Motosikletçi 
Diş doktoru 
Laborant 
Garaj koruyucusu 

Basımevi 

Baştertipçi 
» yardımcısı 

Birinci sınıf operatör 
İkinci » » 
Tertipçi yardımcısı 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
3 
6 

28 
26 

3 

i 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
5 
tJ 

1 
1 

. 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

10 
3 
2 

Ücret 

200 
175 
175 
200 
150 
130 
115 
105 

65 
115 
115 
260 
225 
175 
160 
115 
105 İ . V U 

130 
150 
130 
175 
260 
260 
150 
260 
180 
150 

350 
300 
260 
200 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Başmakinist 1 
» yardımcısı 

Makinist * 
> yardımcısı 

Motorcu ve elektrikçi J 

Başciltçi 1 
» yardımcısı 

Ciltçi 1 
» i 
» yardımcısı ] 

Kaloriferci 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

Ayniyat memuru 1 
Döşeme, temizlik işleri depocusu 1 
Elektrik, elektrik gereçleri depocusu 1 
Koruma memuru i 

» » 
Elektrikçi £ 
Döşeme marangozu 1 
Yapı gereçleri ambarcısı 1 
Dülger 1 

Marangoz 1 
Doğramacı 1 
Kurşuncu 1 

» ] 

Tenekeci 

Çilingir ] 
Suyolcusu 1 
Garaj bekçisi 2 
Yorgancı ve döşemeci 1 

» » ] 

L 260 
L 225 

1 200 
L 150 

225 

260 
L 225 

200 
> 175 
L 150 

150 

. 150 

150 
L 150 
l 175 

150 
l 150 

200 
L 130 

L 175 
150 
150 

L 175 
175 
150 
175 
150 
130 
115 
115 
200 
130 



Görevin çeşidi 

Başbekçi 

Bekçi 
» 

I^aşjjahçjvan 
Şl&çivajı 

â ^ e k l i ^nıele 
I^e/rife/ci ve motorcu 
Kalorifer ateşçisi 
Yangın söndürme erbaşı 

» » eri 

1 
2 
14 
42 
1 
3 
1 
2 

19 
1 
2 
2 
8 

175 
150 
130 
115 
130 
115 
lfö 
130 
115 

\30 
130 
115 

Görevin çeşidi Sayı 

Kamyon şoförü 
Kamyonet » 
Otomobil tamircisi 
Baştelefoncu 
T«kfoncu 

Saatçi 
I\af«ofraeı 
Sa rac ı 
Ya.pi işçjsi 
Yajıı gereçleri ambar hamalı 
Boyacı 
i\mbarlar hesap memuru 

lo 

Daire müdürü 
Kitaplık memuru 
Dağıtıcı 

or 
î^^>rife.r ve onarıcı 
Tejefon ve elektrik memuru 
Odacıbaşı 

Sayıştay Başkanlığı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

255 
150 
115 
100 
200 

W\ 
-W 
130 

Odacı 
» 
» 
» 

Kapıcı 
* 

Gece bekçisi 
Hamal (Mahzen için) 

> > » 

5 
10 
16 
2 
1 
1 
2 
2 
3 

http://Ya.pi


Görevin çeşidi 

Matbaa yönetim memuru 
Abone ve yollama memuru 
Başciltçi 
Elektrikçi 
Gece bekçisi 
Baş dağıtıcı (biri saymanlık 
Dağıtıcı 

» 
> 
* 

için) 

Başodaeı (aynı zamanda Bakanlar 
Kuruluna bakaı^ 
Odacı 

» 
» 

Kapıcıbaşı 
Kapıcı 
Arşiv odacısı 

» >•> 

Sayı 

i 
1 
1 
1 
1 
3 
"4 
3 
.1 
1 

1 
10 

9 
4 
1 
1 
1 
3 

- D , /4 — 
Başbakanlık 

Ücret 

250 
180 
260 
225 
115 
200 
180 
150 
140 
125 

200 
130 
115 
105 
125 
100 
115 
100 

Görevin çeşidi 

Şoför 
> 
» 

Motosikletçi 
Kâğıt gönderme memuru 
Daktilo 
Meydancı 
Garaj bekçisi 
Doktor 
Teknisyen 

» 
» 

Başbakanh 
Aşçı 

» yamağı 
Sofracı 
Garson 

i Hademe 

Sayı ücret 

6 
2 
2 
2 
1 
] 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

250 
200 
225 
150 
150 
150 
115 
115 
150 
350 
325 
300 

325 
120 
250 
150 
120 

Daktilo 
Dağıtıcı 
Başodaeı 

Danıştay Başkanlığı 

5 150 Odacı 
2 115 
1 115 

» 
Kapıcı 

[ Şoför 

7 90 
7 75 
1 100 
1 175 

Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü 
Başsipiker 
Hipiker 

» 
Sipiker adayı 

Yabancı dil sipikeri 
Yabancı dil sipiker yardımcısı 
Mütahassıs radyo dinleyicisi (Ya
bancı olabilir) 
Plâk muayenecisi 
Radyo diskotek şefi 

1 
3 
1 
2 
1 
3 

1 
1 
1 

370 
255 
210 
150 
270 
200 

370 
150 
270 

Yönetim memuru 
tmzacı 
Kaşe dağıtıcısı 

» » 
Ambarcı 
Depocu 
Arşiv ayırıcısı 
Arşiv fişçisi 

» » 
Teknik arşiv ayırıcısı 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

180 
150 
230 
200 
230 
200 
255 
175 
150 
175 
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Görevin çeşidi 

Birinci sınıf stajyer artist 
ilginci » » » 

n/e 
Sayı Ücret 

175 
150 

Görevin çeşidi 

Basın ateşelikUri 
Mahallî kâtip ve Daktilo [*| 

Sayı Ücret 

500 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
Birinci Makinist 
Kaloriferci 
İkinci Makinist 
Dağıtıcı 
Baş odacı 

An.barcı 
Geee bekçisi 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

200 
210 
200 
200 
120 
120 
110 
120 
100 

Odacı 
» 
» 

Hamal 
Kaloriferci yamağı 
Taşra odacısı 

26 

100 
75 
100 
80 
80 
80 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Merkat 

Dektor 
T&lsiz Teknisyeni 

» muhabereci 
Ressam vse grafiker 
Motorcu başustası 
Makinist 
Bülten müstakilin 
Motorcu 

» 
Şoför 
Dağıtıcı 
BeJ$i 
ECademe 
Kaloriferci 
Bah^ivan 
Başhademe 
Daktilo 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
2 

150 
230 
150 
175 
250 
250 
200 
130 
115 
150 
90 
75 
75 

130 
130 
90 

130 
175 

Alet sevkiyatçısı 

Marongoz 
Pronostik teknisyeni 
Snoptik teknisyeni 
Sondaj teknikeri 
Harita ve rapor analizör 
Telsiz muhabere teknikeri 
Rasat yorumcusu 
Telsizci 
Demirci kalfası 
Rasat park koruyucusu 
Hamal 
Tamirci 

» 
Kurs daktilo mukayyidi 

İLLER 

Radyozonda Teknisiyeni 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

150 
175 
150 
220 
220 
200 
230 
270 
230 
J50 
125 
85 

120 
125 
130 
120 

370 

• \*] Yabancı olabilecek bu hizmetlilerin-tâyinleri hususu Genel Müdürlüğe veya yetki 
intikamlara bırakılmıştır, 

vereceği 



Görevin çeşidi 

Başrasatçı 
Baştelsizci 
Telsiz makinisti 
Telsiz muhabereci 

» » 
» > 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 

» ve bekçi 
Rasatçı 

» 

Sayı 

1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
6 

26 
12 
14 
23 

— D/7 — 
Ücret 

230 
230 
150 
150 
130 
200 
150 
115 
55 
60 
90 
75 

Görevin çeşidi 

» 
» 

» 
Pronostik teknisiyeni 
Snoptik teknisiyeni 
Rasat yorumcusu 
Sondaj teknikeri 
Radyozonda teknikeri 
Telsiz muhabere başteknikeri 
Telsiz muhabere teknikeri 
Hidrojen müstahzırı 

Sayı 

41 
50 
22 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 

Diyanet îşleri Başkanlığı 

Doktor 
Daktilo 
Öâğıticı 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

Daktilo 
Arşiv ayırıcı 
Gece Bekçisi 
Odacı 

» 
» 
» 

MERKEZ 

ÎLLER 

1 
2 
1 
1 
1 
8 

1 
1 
1 
6 

20 
40 

5 

150 
150 
125 
110 
110 
100 

140 
175 
100 

70 
60 
55 
50 

Kur'an öğretici 
» » 
» » 
» » 
» » 

Gezici vaiz 

Vaiz 

» 
» 

Dersiam 
» 
» 
» 
» 

7 
10 
25 
48 
41 

4 
4 
4 
1 
14 
30 
218 
5 
5 
20 
50 
109 



Görevin çeşidi 

— D/Ö — 
Adalet Bakanlığı 

Sayı Ücret I Görevin çeşidi 

Zatisleri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Dağıtıcı 

Levazım Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Daktilo 
Şoför 
Başodacı 
Dağıtıcı 

» 
Motosikletli dağıtıcı 
Bahçıvan 
Bahçıvan yardımcısı 
Odacı 

Odacı 
Gece bekçisi 
Meydancı ve kapıcı 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Kaloriferci 
Kaloriferci yardımcısı 
Marangoz 

» 
Asansörcü 
Denkçi 
Hamal 

Saymanlık Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Daktilo 
Takip memuru 

Daktilo 

Merkez Bürosu 

Yargıtay Başkanlığı 

1 
5 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
15 
21 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

175 
150 
200 
140 

300 
150 
250 
140 
115 
175 
115 
150 
90 
100 
90 
75 
100 
90 
175 
150 
175 
100 
175 
90 
75 
100 
100 

Doktor 
Daire müdürü 

200 
175 
140 

150 
100 

150 
200 

Sayı Ücret 

Şoför 
Mübaşir 
Başodacı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Telefoncu 
Meydancı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Odacı 

Bahçıvan 

Hukuk Fakültesi Talebe Yurdu 

Doktor 
Daktilo 
Aşçı 

» yamağı 
Baş hademe 
Hademe 
Gece bekçisi 

Adlî Tıp işleri Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
Kaloriferci 
Dağıtıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Gardiyan 

> 
Odacı 
Şoför 
Adlî Tıp odacısı 

» » meclisi odacısı 

2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
15 
32 
1 

'du 

1 
1 
1 
2 
1 
10 
1 

üğü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
7 
8 

230 
115 
100 
175 
175 
90 
140 
75 
90 
75 
90 
75 
115 

150 
150 
175 
75 
115 
80 
90 

100 
115 
75 
75 
90 
75 
90 
75 
70 
150 
60 
75 

İLLER 
•*..' * f 

Mübaşir 
kaloriferci 

» 
Telefoncu 

478 75 
1 150 
4 100 
1 75 



D/d 
Görevin 

Şoför 
» 

Kapıcı ve gece 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 
» 
» 

Gece bekçisi 

çeşidi 

bekçisi 

Ceza ve Tevkif Evleri 

Doktor 
Baş Gardiyan 

> 
» 
> 

Sayı 

1 
2 
1 
1 

15 
69 
59 

256 
305 

6 

1 
35 
60* 
60 
60: 

Ücret 

200 
175 
60 
60 
90 
75 
70 
60 
55 
70 

V50 
175 
150 
130 
115 

Görevin çeşidi 

Birinci sınıf gardiyan 
» » 

İkinci » 
Üçüncü » 
Arabacı 
Şoför 

» 
» 

Elektrikçi 
Makinist 
Hademe l 

A&ı 
Ruhani memur 
Aşçı, çamaşırcı 

» 
» 
» 

ve hamamcı 
Harici hastane hademesi 
îmanı 
Usta 

Sayı 

200 
200 
500 

. 220 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
3 

13 
1 
9 

Ücret 

100 
90 
75 
60 
75 

150 
130 
115 
100 
1?5! 

90 
ıöö 
20 
60 
60 

100 
175 

Tapu ve Kadastro G-ons? Müdürlüğü 

Doktor 
Ciltçi 

Ciltçi yarduncısı 

Posta memuru (Fotoğrafçı) 
» » yardımcısı 

Dâİttilo 

Jalöncu 
Gecebekçıci 

lacı^ 
Oflâci 

1 
2 
1 

,1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 

33 
4 

. 3 
2 
1 

17 

120 
175 
130 
120 
90' 
75 

175 
120 
120' 
50 
75 

• 

60 
60 

.60 
90 
75 

» 
» 

Kapıcı 
Dağıtıcı (Birisi .bisikletli) 
Dağıtıcı 
Defterci 

Tapu ve Kadastn 
Daktilo 

» 
Jaloncu 

T> 
Dağıtıcı 
Mübaşir 
Odacı 
Şoför 

17 
183 

2 
4 
4 
3 

iti • 
2 
7 

20 
28 • 
1 
1 

16 
2 

60 
55 
75 
90 
60 ^ 
75 

90 
75 
75 
60 
75 
90 
60 

ıço 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daire ve arşiv müdürü 
Tercümeci 
Yabancı dil bilen daktilograf 
Daktilograf 

» 
Saymanlık takipçisi 
Motorlu dağıtıcı 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
> 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Başbahçıvan 
Bahçivan 
Bahçe işçisi 

- D/10 — 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı 

1 
1 
1 

10 
10 
3 
3 
9 
1 
5 

10 
41 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

' 2 

Ücret 1 

300 
180 
230 
150 
130 
115 
130 
115 
130 
100 
90 
75 

100 
90 
90 

200 
115 
175 
150 
130 

Görevin çeşidi 

Telefoncu 
» yardımcısı 

Elektrikiçi 
Tamirci 

> yardımcısı 
Boyacı 
Bakanlık şoförü 
Motorcu 
Motosikletçi 

İLLE 

İller dağıtıcıları 
» » 
» » 

» odacıları 
» » 

İlce » 
» » 

. » » 
Bucak » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
6 
59 
116 
23 
18 
165 
286 
871 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Dairo müdürü 
Dağıtıcı 
Tamirci 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Asansörcü 
Kapıcı 
Odacı 

Makinist ve silâhçı 
Odacı 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Daktilograf 
Çamaşırcı 
Ütticü 

1 
3 
1 
• > 
1 
3 
1 
1 

20 
5 
1 
8 

11 
1 
1 
2 
3 
2 

230 
90 
90 

100 
90 
90 

100 
* 90 

75 
90 

175 
75 
60 
75 

100 
130 

75 
75 

Odacı 
A^çı 

> 
» yamağı 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 
BaşşofÖr 
Şoför 

» 
» 

Ambar muhafızı 

Daktilograf 
» 

İLLER 



- HM -
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 
Polis nezarethane memuru 

» » » 
Sandalcı 
Odacı 

> 

Şoför 
» 

14 
1 
1 

52 
5 
3 

114 
2 
1 

75 
100 
90 
90 
75 
70 
60 

130 
100 

Görevin çeşidi 

Makinist 
Atlı binicilik talimcisi 
Odacı 

Makinist yardımcısı 
Tayfa 
Odacı 
Doktor 

Sayı Ücret 

8 
3 
3 
9 
1 
S 
8 
1 

115 
100 
70 
60 
90 
75 
60 
00 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Basımevi ressamı 
Basımevi ciltçisi 

» > 
Basımevi makinisti 

» tertipçisi 
» » 
» işçisi 
» linotip operatörü 

Basımevi ambar memuru 
Kundura ambar memuru 
Giyecek eşya ambar memuru 
Teçhizat ambar memuru 
Etüv memuru 
Telefon fen menıımı 

» » » yardımcısı 
Yapı ustası 
Kundura » 
Makine » 
Terzi » 
Kundura makine ustası 
Telsiz ustası 1 
Makine tamircisi 

» > yardımcısı 
» ve elektrik ustası yardımcısı 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

fr .;' f._ %' '•• 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

200 
200 
175 
200 
200 
175 
115 
200 
200 
175 
230 
230 
150 
230 
200 
230 
250 
230 
250 
200 
150 
200 
175 
150 
150 
150 
230 

Tornacı 
Frezeci 
Oksijen kaynakçısı 
Demirci 
Sivil sanatkâr 

> » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Komutanlık şoförü 
Şoför 

^ 
» 
Sfr 

^ 

Baş odacı 
» » yardımcısı 

Odacı 
> 
» 

Aşçı 
» 
» 

Hamal 
Çamaşırcı 

1 
1 
i 

1 
6 
9 
3 
2 
3 
2 
1 

14 
16 
1 
3. 
4 
1 
1 

10 
21 

1 
21 

1 
20 
22 
4 

175 
175 
175 

175 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
230 
200 
175 
150 
100 
75 

115 
100 
90 
75 
90 
75 

100 
60 
90 
75 



Görevin çeşidi 

Dışişleri Bakanlığı 

Sayı Ücret 

MERKEZ 

Daktilograf (Fransızca veya Inği 
lizce redaksiyona vakıf) 

Daktilograf 

» (Saymanlık için) 
Daire müdürü 

Doktor 
Şoför 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Cümle kapıcısı 
Başodacı 
Odacı 

» 
Baş dağıtıcı 
Dağıtıcı (Bisikletli) 

» 
Dağıtıcı 
Saymanlık takip memuru 
Dağıtıcı (Motosikletli) 
Belge saklağı koruyucusu 

3 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
6 

12 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

370 
255 
230 
210 
200 
185 
175 
160 
150 
135 
125 
200 
230 
150 
250 
200 
125 
175 
140 
120 
110 
100 
90 
80 

125 
140 
110 
100 
175 
140 
100 

Görevin çeşidi 

,Gece bekçisi 
» » 

Bahçıvan 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Kitaplık memuru yardımcısı 

Basımevi 

Baştertipçi 
Makinist 
Tertipçi 

» 
Tashihçi 
Ciltçi 

» 

Dışişleri Bakanlığı 

Yönetim memuru 
Aşçı 

» 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 

> yamağı 
Sofracı 

» yamağı 
Garson 
Kapıcı 
Kaloriferci 

Sayı 

2 
.2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Köşkü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

ticret 

130 
120 
125 
160 
100 
200 

250 
160 
175 
135 
175 
175 
160 

200 
255 
150 

. ıoo 
1,50 
100 
150 
1,00 
150 
100 
175 

Dış Memleketler fi] 

Elçilik, Deimî Delegelik ve Konso
losluklar hizmetlileri 600 105 000 

[1] Dış kuruluşta ücretle kullanılıp istihkakları hu ödenekten verilecek olanların sayısının ve gö
revlerinin belirtilmesi ve hu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle verilecek ödenek daire
sinde ücretlilerin tâyin ve dağıtılması bakanlığa veya hakanlığın yetki vereceği makamlara bırakıl
mıştır, tfOO tanesi vergi tahakkukuna esastır. 



Görevin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 

Sayı Ücret 

Daktilo 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

Müracaat Kalemi Müdürlüğü 

Piş memuru 

Genel Kâğıtlar Müdürlüğü 

200 

175 

Daktilo 
» 

1 .800 
3 175 
4 ,150 
2 125 

Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Yabancı dil bilen daktilo 

Yayın Müdürlüğü 

Daktilo 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 

300 

175 

200 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğü 

Takip memuru 
» » 

Daktilo 

Fiş memuru 

150 
125 
200 
175 
•150 
125 
125 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel, Müdürlüğü 

Daktilo 1 200 
2 175 
3 150 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlükleri 

.Daktilo 3 175 
» 10 150 
» 5 125 

Görevin çeşidi Sayı ücret 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Puvantör 
Kardeks memuru 

w y * 

1 
2 
3 
3 
1 

200 
175 
150 
200 
200 

Daktilo 

Daktilo 

Merkez Saymanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

1 175 

1 
3 
4 
2 

200 
175 
150 
125 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 200 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

Puvantör 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri 

Mahalli kâtip (Ecnebi olabilir). 

Bankalar Murakiplikleri 

Kardeks memuru 

;•*•*?? 
1 
1 
1 
4 

300 
175 
150 
'200 

500 

200 

Kambiyo 

Daktilo 
Kardeks memuru 

Emekli İşleri Genel Müdürlüğü 

j Daktilo 

2 
1 

1 
1 
1 

175 
175 

200 
175 
150 



Görevin çeşidi 

- f i / 1 4 -
Sayı Ücret 

Puvantör 

Kardeks memuru 

2 175 
3 150 
1 200 

Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Daktilo 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kalorifer teknisiyeni 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan ya
mağı 
Elektrikçi 
Bina onarma ustası 

Daktilo 

Tahsilat Genel Mildürlüğü 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

DaktiJo 

Kardeks memuru 
Hastabakıcı 

200 
175 
150 
200 
150 
300 

6 150 
1 250 
1 250 
1 225 

1 200 
1 150 

1 200 
1 175 
2 150 
1 125 
1 200 
1 175 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Şoför 

» 
Motosikletçi 
Telefon memuru 
Başmarangoz 
Marangoz 

» 
Doğramacı 

> çırağı 
Yazı ve hesap makineleri tamircisi 

» » » 
Çoğaltma memuru 

300 
250 
225 
200 
250 
300 
225 
200 
175 
125 
300 
200 
250 
200 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
1 
2 
3 
10 
1 
5 
25 
60 
25 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
6 

200 
150 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
90 
75 
125 
100 
90 
125 
100 
125 
90 

Daktilo 

Dağıtma Başmemuru 

Başodacı 
Odacı 

Kapıcıbaşı 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 

» » 
Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 

İstanbul Basılı kâğıt ambar ve mahzenleri 

Daktilo 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hamal 
Temizlik işçisi (Kadın) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 

Baştertipçi 
Çmkoğraf ustabaşısı 
Ustabaşı 
Başciltci 
Galvano teknisyeni 
Makinist 

» 
Şoför 
İdare memuru 
Takip memuru 
Daktilo 
Kapıcı 

> 
Gece bekçisi 

Odacı 

Bahçıvan 
Kalorifer teknisyeni 

1 
2 
2 
2 
1 

150 
75 
100 
100 
90 

1 'r-i 

4 
1 
1 
2 
4 
1 
1 

1—
1 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

300 
250 
225 
300 
250 
225 
200 
200 
200 
150 
150 
125 
100 
125 
100 
100 
90 
125 
225 



D/16 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü 

Depo âmiri 

» » muavini 
Hekim 
Basın teknisyeni 

> > 
Depo şefi 

» Başmemuru 
> Memuru 

Yabancı dîl bilen daktilo 
Daktilo 

> 
> 

Takip memuru 
Posta memuru 
PuTiaıtSr 
Puvautör 
Ustabaşı 
Usta 

> 
Tasnifçi 

> 
Bekçi 

> • 

Odacı 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
6 

13 
3 

29 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 

20 
2 
4 
6 
4 

Vergiler Temyiz Komisyonu Başkanlığı 

Daktilo 

• • • • > 

Kâğıt dağıtıcısı 
Odacı 

370 
300 
300 
175 
300 
250 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
300 
175 
150 
125 
175 
150 
175 
125 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
100 
100 

200 
150 
125 
125 
100 
90 

Muvazzaf İtiraz Komisyonları 
• " * ~-.r:s. %,i ••-- • ' / ' • . • ".a'-;*- / : .*" T * " " ^ 
Daktilo 4 150 

» 8 150 
Odacı 

l # T « . r r 

Depo memuru 

Maliye Okulu 

10 75 

175 

Görevin çeşidi 

Müzakereci 
Daktilo 
Hekim 
Hastabakıcı 
Bahçıvan 
Elektrikçi 
Kaloriferci ateşçisi 
yamağı 
Başhademe 
1 iademe 

» 
Bekçi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Sofracı 

ve bahçıvan 

Sayı 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
.7 

16 
3 
1 
1 

1 

ücret 

150 
150 
150 
150 
175 
125 

100 
100 
90 
75 

100 
175 
150 
100 

ÎLLER 

Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Takip memuru 

Daktilo 

Odacı 

Daktilo 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

Kolcu ve kantarcı 
Tahakkuk tebliğ memuru 

• ' . - • ' A * > , » . • - " - . > • 

İstanbul av vergileri gece bekçisi 

Daktilo 

Daktilo 

Hesap Uzmanları KurulM 

Tahsilat Genel Müdürlüğü 

2 
5 

21 
39 
35 
. 2 

8 
9 

15 
25 
35 
15 
ıa 
40 
108: 

2 

3 
6 

18 
23 

175 
150 
125 
100 
90 

150 
125 
" 60 

150 
125 
100 
125 
150 
125 
100 
100 

200 
150 

150 
125 



Görevin 

Gece bekçisi 
» » 
» » 

çeşidi Sayı 

5 
31 
20 

Ücret 

100 
90 
75 

16 -
Görevin çeşidi 

Çilingir marangoz 
Kapıcıbaşı 
Kapıcı 

Sayı Ücret 

1 225 
1 125 

30 100 

Özlük İşler Müdürlüğü 

Ileikim 

Daktilo 

2 150 

Millî Mülkler Genel Müdürlüğü 

Gece bekçisi 
» » 

Bina onarma ustası 
» » » 
» » > 

Bahçıvan (İstanbul) 
Kalorifer teknisyeni 

» » 
Kalorifer ateşçisi ve bahçıvan ya
mağı 
Su motorcusu 

Memur Konutalrı 

İdare âmiri 
Mutemet 
Elektrikçi 
Şoför 
Bina onarma ustası 

» » » 
Bahçıvan 

3 
4 
5 
5 
4 
6 
2 
1 
1 
2 

150 
125 
100 
90 

200 
175 
150 
150 
300 
225 

25 
1 

Kalorifer teknisyeni (ecnebi tebaa
sından da- olabilir) 1 
Kalorifer "ateşçisi ve bahçıvan yamağı 10 
Sıİ yolcu ve sıhhi tesisler ustası 1 

100 
150 

300 
250 
225 
225 
225 
175 
175 
150 

400 
100 
250 

Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Daktilo 64 125 

Üniversite Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Odacı 

4 125 
3 90 

Genel Müfettişlikler Müşavirleri 

Odaoı 1 90 

Levazım ve Kıymetli kâğıtlar Müdürlüğü 

Şdför 
Yazı ve hesap makineleri tamircisi 

» » » » 
» » » •» 

Kâğıt dağıtma memuru 
:» » » 

î l başodacıları 
» odacıları 
» » 

{ » » 

tice » 
» » 

Hazine Genel Müdürlüğü 

Daktilo 
» 
> 

Kâğıt dağıtma memuru 
Öd&M 

1 225 
1 300 
1 275 
3 250 

10 100 
10 9(1 
5 100 

25 90 
150 75 
200 60 

76 60 
350 55 

1 175 
3 150 
1 
4 
6 

125 
1ÖÖ 
90 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo (yabancı dil bilen) 
» 

Kardeksçi 
» yardımcısı 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği kâtibi [1] 
Daktilo (talim ve terbiye için) 

Mülî 

Sayı 

1 
' 2 
2 
1 

4 
1 

» (seferberlik ve As. öğ. için) 1 
Doktor 
Telefoncu 
Onarma işleri ustası 
Dağıtıcı 
Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Takipçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Yayım 

Pedalcı 
Dizici ve kaplayıcı 
Çırak 
Türk tarih kitaplık yardımcısı 
Kitaplık fiş memuru 
Yollama memuru 
Dağıtıcı 
Dergi düzelticisi ve yönetim me
muru 
Paketçi 
Fotoğrafçı 

» çırağı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

34 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
i 
1 

- D/17 -
Eğitim Bakanlığı 

Ücret 

230 
200 
200 
175 

500 
130 
130. 
150 
150 
130 
130 
130 
130 
115 
150 
100 
115 
175 
130 
250 
175 
175 
150 
200 

200 
175 

90 
100 
100 
100 
U ö 

115 
75 

150 
!• 

Görevin çeşidi 

Araştırıcı 
Düzeltici 

Daktilo 

Dağıtıcı 
Odacı 

İLLER X l^J -LJJJJ İ v 

Millî Eğitim odacıları 
•» » » » 

Yüksek öğretmen okulu 

Başaşçı (yamağiyle beraber) 
Aşçı kalfası 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Dosya memuru ve daktilo 
Doktor 

Siyasal Bilgiler Okulu 

Sayı 

1 
-
2 
4 
2 
1 
1 

10 
59 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

14 
1 
1 

. * * • • 

Başaşçı 1 
Aşçı kalfası 1 
Aşçı yamağı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Daktilo 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçivan 
Onarıcı 
Not çoğaltma memuru 

:• » » 
Kaplayıcı 

4 
1 
7 

15 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücrel 

115 
150 
115 
115 
150 
90 

100 

70 
60 

175 
60 

150 
90 

130 
60 
55 
50 

115 
90 

175 
100 

50 
100 
75 
60 
55 

150 
175 
90 

115 
115 
90 

150 

[1] Yabancı olabilir. Mahallince seçilenler 
Eğitim Bakanlığınca tâyin olunur. 

müfettişin teklifi ve elçinin inhası üzerine Mülî 



Görevin çeşidi 

- D/İ$ -
Sayı Ücret 

Doktor 
Şoför 

150 
200 

Eğitim Enstitüleri ve öğretmen okulları 

Doktor 

Kâtip ve daktilo 

Laborant 
Teknik koruyucusu 

> » 
» > 

Teknik karuyucusu 
Usta 
Bahçivan 

» 
Başaşçı 
Aşçi 

Şoför 
» yardımcısı 

Hasta bakıcı 
Başodaeı 

» 
Odacı 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Lâboratuvar ve ders âletleri koruma 
memuru 
Resim galerisi hademesi 
Odacı ve kapıcı 

.» » 
Kaloriferci 
Tezhip Öğreticisi 
Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebruahar ve kaplayıcı öğreticisi 

4 
6 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
6 
3 
5 
2 
1 
4 
1 
2 
8 

20 
60 

132 

Rasathane 

Hesapçı 

'teknisyen 
Teknisyen çırağı 

150 
90 

130 
115 
115 
270 
200 
175 
150 
175 
175 
115 
175 
115 
100 
90 

200 
130 
115 
130 
100 

90 
75 
60 
50 

1 
3 
10 
7 
1 
1 
1 
1 

100 
60 
75 
60 
90 
270 
270 
270 

:.*r 

1 130 
1 115 
1 200 
2 100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kaloriferci 
Bahçıvan 

Başodaeı 
Korucu 
Odacı 

Bekçi 
» 

Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası 

Salon ve caz orkestrası müzisyeni, 
(Yabancı olabilir) 8 270 
Daktilo 1 150 
Odacı 3 90 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 

115 
90 
60 
90 
75 
75 
60 
55 
75 
60 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

Daktilo 
Doktor 
Daktilo 
Enstrüman onarıcısı 

» > 
» > 

Yönetim memuru 
Daktilo 
Bilet satıcısı 
Gerççi 
Erkek firizörü 
Kadın » 
Erkek terzi 
Kadın » 
Elektrikçi 
Bilet yoklayıcısı 
Gardropçu 
Sahne gardropçucu 
Sahne ve atelye işçileri 

» » » 
» » > 

Elektrikçi ve kaloriferci 
Bahçıvan 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Odacı 

•» 10 
16 

150 
150 
115 
150 
130 
100 

90 
75 

115 
130 
115 
115 
150 
200 
115 
90 
90 

100 
230 
175 
90 

150 
115 
175 
75 
90 
75 
55 



Görevin çeşidi 

Lise ve orta okullar 

Doktor 
» 

Elektrikçi ve kaloriferci 
» » 
•» » 
» » 

Hizmetliler 
» 

Odacı 
» 
» 
» 

Jl/ı7Zî Eğitim Basımevi 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

Derleme Müdürlüğü 

Odacı 

- D/19 -
Sayı Ücret J 

24 
47 

1 
2 
6 
4 

23 
19 

200 
276 
397 
520 

2 
2 
1 

1 

Prevantoryum ve sanatoryum 

Eczacı kalfası 
Kaloriferci 
Doktor 

Elektrikçi 
Demirci 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Daktilo 

Şoför 
» yardımcısı 

Başaşçı 
Aşçı 
Aşçı kalfası 
Aşçı yamağı 

4 1 

Arabacı Bahçıvan 

Terzi 
Kapıcı ve santral memuru 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 

2 
2 
4 
1 
X 

1 
3 
1 
1 

90 
75 

130 
115 
100 1 
90 

100 
90 
90 
75 
60 
50 

60 
75 
60 

60 

150 
130 
150 
100 
150 
130 
100 
150 
175 
130 

90 
150 

90 
200 
150 
90 
80 

100 
150 
100 
100 

90 

Görevin çeşidi 

Hastabakıcı 
Laborant 
Odacı 

» 
» 
» 

Gece bekçisi 

Kitaplıklar 

Kaplayıcı 
» 
» 

Koruyucu 
Odacı 

» 
(Maçı ve bekçi 

Anıtları Koruma Kurulu, Köleve 

Sayı t 

6 
2 
1 
5 

25 
10 
2 

3 
2 
2 

12 
10 
26 
18 

Bürosu, 
ve harabe, alanlar iller müzeleri 

Bekçi 

Bekçi ve odacı 
» •» 

» » 
Bahçıvan 
Bekçi 

i Bahçıvan 
Başodacı 
Başbekçi 

Onarıcı 

Fotoğrafçı 
» yardımcısı 

» » 
Daktilo ve kâtip 
Memur 

Memur 
» 
* 

Bekçi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 

1 
Kaplayıcı 
Kurşuncu 
Makinist ve elektrikçi 

1 Marangoz 

8 
23 
27 

132 
27 

1 
3 
1 
3 

2 
1 
3 
1 
3 

28 
2 

ı 1 

2 
1 

Jcret 

75 
75 
90 
75 
60 
50 
90 

175 
130 
115 
90 
90 
75 
60 

kazı 

35 
50 
55 
60 
75 
75 

115 
100 
90 
90 
90 

100 
325 
150 
90 

115 
345 
325 
270 
230 
175 
90 

100 
150 
150 
150 
150 



Görevin çeşidi 
— D/20 

Sayı Ücret 

Duvarcı ve sıvacı 1 115 
Eski eserlerin koruma komisyonu 
üyeleri ücreti 5 80 

Ticaret, sanat okulları ve enstitüleri, bölge sanat 
okulları, ertik ve bütün akşam okulları kız ve 

erkek gezici köy kursları 

Yönetim memuru 
» » 

•» » 

•» » 

Doktor 

Hastabakıcı 

Usta 

Şoför 

Aşçı (Yamağiyle beraber) 
> » » 

» » » 
Kaloriferci 

Bahçivan 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Bahçıvan 

Odacı 

9 
1 

66 
169 
375 
760 
100 
10 

90 
75 

100 
90 
75 
60 
50 

230 1 
7 

26 
41 
6S 

166 
29 
21 
81 
14 
16 
17 
29 

1 
11 

1 
13 
1 

34 
72 
53 
44 
35 

3 
2 
4 
3 
1 

15 
9 
5 
3 

10 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
5 

270 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
150 
120 
100 
90 

115 
100 

90 
75 

150 
325 
400 
270 
230 
200 
175 
150 
130 
115 
175 
115 
175 
130 
115 
150 
150 
115 
100 
130 
90 

150 
130 
115 i 
100 i 

Sürveyyan 

İstanbul Teknik Okulu 

Kitaplık daktilosu 
öğretim bürosu daktilosu 
Hesap işleri daktilosu 
Not çoğaltma memuru 
» » »' yardımcısı 

Atelye şefi 
Elektrikçi 
Demirci 
Tornacı 
Düzleyci 
Kaynakçı 
Lâboratuvar başustası 

» işçileri 
Modelci ve maketçi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Şoför 
Laborant 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

» 
;» 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Aşçıyamağı 
Berber (kalfasiyle beraber) 
Bahçıvan 

» yamağı 
Yapı onarıcısı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

10 

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 
1 
1 
1 

20 
5 

10 
% 

230 

130 
115 
115 
130 
115 
270 
230 
200 
200 
200 
200 
230 
175 
230 
150 
150 
150 
130 
100 
115 
90 
60 
75 
50 

115 
175 
75 

115 
115 
75 

150 
75 
60 
50 

100 



Görevin çeşidi 
— D/21 

Sayı Ücret 

Köy Enstitüleri 

Usta öğretici 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
> •» 

Halk türküleri ve oyunları usta öğ
reticisi 
Ambar ve depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

» » 
Daktilo 
» 

Memur 
Döner sermaye ambar memuru 
Hastabakıcı 

> 
» 

Aşçı 
» yamağı 
» » 
» » 

> » 
Yapı yoklama usta öğreticisi 

» » » » 
Ekmekçi 

» hamurcu 

1 
1 
2 
4 

10 
20 
21 
11 
10 

2 
25 
30 
45 
10 
10 
25 
21 
2 

22 
18 
25 
7 
1 

10 
30 
2 
1 
1 
5 

370 
255 
230 
220 
200 
175 
150 
130 
115 

150 
150 
130 
115 
150 
115 
220 
150 
150 
115 
100 
175 
100 

90 
75 
60 

370 
470 
150 
100 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ekmekçi hamurcu 
» » 

Hayvan bakıcı 
> » 

Bahçıvan 

Elektrikçi makinist 

» » 
Elektrikçi makinist 

Bekçi 
Arabacı 

Çamaşırcı 
Kapıcı 

» 
Daktilo 

» 
Ayakkabı onarıcısı 

Yatılı öğrenci kadrosu 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Yüksek öğretmen Okulu 
Eğitim Enstitüleri ve öğretmen 
Okulları 
Köy Enstitüleri 
Teknik Okulu 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Ertik ve Teknik öğretim Müste
şarlığına bağlı Okullar 

2 
8 
2 
1 
2 

18 
3 
2 
1 

15 
6 

45 
2 

16 
1 

179 
10 
5 
5 
2 

19 

420 
190 

2300 
17000 

350 
200 

4550 

90 
75 
90 
60 

150 
100 
255 
220 
200 
150 
115 
90 
90 
75 

115 
75 

100 
90 

100 
75 
90 

Yüksek Fen Kurulu 

Daktilo 

Daktilo 

Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

1 150 

1 200 
1 175 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktüo 1 150 

Demıryollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

Daktilo 1 175 
» 1 150 
* 1 130 



Görevin çeşidi 

— D/22 
Sayı Ücret '; 

Mavici 

Ambar memuru 
Bekçi 
Odacı 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

JDesiuatör 
Başmakmist 
Çoğaltma memuru 

1 115 
1 100 
1 150 
1 90 
2 75 

1 175 
1 325 
1 175 

Bayındırlık Ortaklık ve Kurumları Başkanlığı 

Daktilo 

Daktilo 

Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Zatişleri Müdürlüğü 

1 150 
1 130 

135 

Kayıt memuru 
Dosyaeı 

1 175 
2 150 
1 135 
2 150 
1 150 

Gereç Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Daktilo 

Teslim alma ve yollama memuru 
Teslim alma memuru 
Elektrikçi ve telefon makinisti 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Marangoz 

» 
Dağıtma memuru 

» » 
Şoför 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
] 
1 
4 
1 
1 

270 
150 
150 
130 
115 
270 
175 
230 
110 
90 
200 
110 
230 
115 
130 
115 
100 
230 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gece bekçisi 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Bahçe işçisi 
Baş hademe 
Hademe 

4 
1 
1 
2 
1 
4 
23 
36-

90 
130 
90 
75 
115 
100 
90 
75 

Yayın Müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Mavici 

1 325 
1 200 
1 175 

Saymanlık Müdürlüğü 

Daktilo 
Kayit memuru 
Takip memuru 
Takip memuru 
Dağıtma memuru 

1 
1 

ı—
ı 

1 
1 

150 
175 
130 
100 
130 

1 130 

Evrak Müdürlüğü 

Dağıtma memuru 

İLLER 

Uemiryollar ve Limanlar Yapı Başkanlığı 

Ambar memuru 
Ambar ve yollama memuru 
Mutemet 

Daktilo 
Mavici 
Dağıtma memuru 
Sağlık hademesi 
Bekçi 

» 
Odacı 

Şose ve Köprüler Başkanlığı 

Mutemet ve ambar memuru 
Odacı 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
9 
6 

175 
175 
175 
150 
150 
100 
90 
90 
90 
75 
75 

115 
75 
60 



Görevin çeşidi 
— D/23 

Sayı Ücret 

Konya Ovası Sulama İdaresi 

Hesap işleri heyeti tahsildarı [İJ 
Kanal kolcusu [1] 
Savakçı 

» 
Baraka bekçisi 
Doktor 
Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci 

Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçıvan 
Şoför 

[1] 

135 
115 
115 
90 
75 

150 
130 
150 
150 
90 
90 

115 
60 
75 
70 

130 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Fidancı 90 

Bayındırlık Ortaklık ve Kurumları Başkanlığı 

Daktilo 
Odacı 

1 150 
3 75 
3 60 

Gereç Müdürlüğü 

Ambar memuru 
Bekçi 
Odacı 

İstanbul Malzeme Grup Amirliği 

Gümrük memuru 
Ambar memuru 

Bekçi 

1 
3 
2 

1 
1 
1 
1 

200 
90 
75 

230 
200 
130 
75 

Ekonomi Bakanlığı 
Daire ve müracaat müdürü 
Daktilo 

» (Biri Saymanlık için) 

Küçük sanatlar tetkik ve takip 
memuru 
Küçük sanatlar ustası 

» » modelci 
Şapirograf 
Telefon memuru 
Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Santralci 

Makina tamircisi 
Marangoz 
Tamirci 
Kalorifer teknisyeni 

350 
210 
200 
175 
150 
140 

300 
250 
200 
190 
200 
250 
250 
190 
]65 
200 
225 
200 
250 

Kaloriferci 
» 
» yardımcısı 

Asansörcü 
Bah civan 

> 
Takipçi 

» 
Saymanlık kayıt memuru 

» takip memuru 
Dağıtıcı 
Şoför 
Başodacı 

» 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 

1 

U 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

" <2 " 
2 

• : . - l : 

6 
.9. 
15 
18 

9 

200 
. .175 

166 
200 
200 
115 
190 
165 
190 
200, 
190 
250 
150 
130 
120 
10O 
90 

130 

[l]At saUnalma ve besleme giderleri kendilerine ilişkin olmak üzere atlı olacaktır. 



Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Öörevin çeşidi 

İLLER 

Sayı 

1 
2 
2 
1 
2 

- î>/24 — 
Ücret 

180 
160 
175 
140 
150 

Telefoncu 

Kolcu 
» 
» 

Odacı 
» 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
4 
4 
3 

10 
8 

175 
150 
145 
120 
100 
100 
90 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

MERKEZ 

Fiş memuru 

Daktilo 

» 
» (Yabancı dil bilir) 

Kaloriferci 
Makinist 
Santralci 
Makinist yardımcısı 
Marangoz 
Bahçivan 
Teknisiyen 
Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 
> 

Motosikletçi 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Hamal 
Ambalajcı 
işçi 
Şoför 
Daktüo 

Dağıtıcı 

1 
2 
2 
5 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
9 

10 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

275 
200 
150 
200 
150 
125 
300 
200 
200 
250 
150 
275 
200 
350 
150 
150 
125 
100 
90 
75 

150 
125 
100 
90 
90 

125 
90 

250 
175 
150 
125 
130 

Odacı 
» 
» 

Kontgen elektrik ve prezisyon alet
leri teknisiyeni 
Daire müdürü 
Boyacı ve sıvacı 
Elektrikçi 
Sinema operatörü 
Ateşçi 

Saymanlık Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Daktilo 

1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 

115 
100 
90 

550 
275 
200 
200 
250 
115 

200 
150 

Refik Saydam Merkez Htfzıssthha Müessesesi 

Başmakınist ve aletler tamir uzmanı 
Şoför 
Daktilo 
Başlâborant 
Birinci sınıf laborant 
İkinci > > 
Yollama memuru 
Ambalajcı 
Marangoz 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 

» 

1 
1 
1 
1 
5 

14 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 

16 
30 

500 
200 
150 
200 
175 
150 
125 
100 
175 
130 
90 
90 
75 
75 

100 
90 
75 



Görevin çeşidi 

— D/25 
Sayı Ücret 

Dağıtıcı 
Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Hamal 
Birinci sınıf teknisiyen 
İkinci » » 

1 
1 
1 
1 
8 

15 

Serum ve Ası Şubesi 

Aşı ve danalar hademesi 
Kuduz tavşanlar hademesi 
Daktilo 

Kimya Tahlil Şubesi 

Daktilo 

Sıhhi Ahırlar ve tmmonoloji Şubesi 

Yem memuru 
Başseyis 
Seyis 

Nalbant 

Makine ve atelye onarma kısmı 

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 
1 

75 
150 
90 
90 

130 
115 

1 125 
1 -125 
1 115 

115 

100 
125 
90 
75 

100 

Elektrikçi 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Ateşçi 
Makinist yardımcısı 
Cam ve aletler tamircisi 

» » » 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

210 
215 
150 
90 

125 
150 
100 

150 
130 
175 
90 

150 
115 
75 

100 
100 
400 

225 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

Hademe 
Marangoz 
Dağıtıcı 
Hamal 

İLLER 

Ankara Numune Hastanesi 

2 75 
1 200 
1 115 
1 90 

Müracaat memuru 
Müracaat memuru 
Makinist ve etüvcü 
Makinist ve etüvcü 
'Kaloriferci 

yardımcısı 

yardımcısı 

Kaloriferci yardımcısı 
Şoför 

» 
Bahçıvan 

» 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

» 
» 

Başterzi 
Terzi 
Boyacı ve sivacı 
Marangoz 
Demirci 
Berber 
Laborant 

» 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 

» » 
» » 

Eczacı kalfası 
» » 

Başhademe 

• 

Hastabakıcı ve hizmetller 
» » 
» » 

Kapıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
8 
2 

20 
10 
10 
1 
1 
1 

30 
40 
60 
2 

180 
150 
250 
150 
225 
180 
225 
180 
250 
150 
250 
150 
100 
150 
125 
100 
200 
150 
200 
275 
150 
130 
200 
150 
200 
130 
115 
90 

200 
225 
180 
90 
80 
75 

125 



Görevin çeşidi 

Aday hademeler 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Röntgen derin tedavi baslaborantı 
Onarma ustası 
Hamamcı 
Gece telefon santralcisi 

Sayı 

•25 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
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Ücret 

60 
200 
150 
225 
180 
115 
150 

İstanbul Saün ve Teslim Alma Komisyonu 

Daktilo 
Hademe 
Marangoz 
Kamal 

İstanbul Sağlık Müdürlüğ 

Kâğıt dağıtıcı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Şoför 
istimbot kaptanı 
Tayfa 
Daktilo 
Başhademe 
Hademe 
Marangoz 

İller ve ilçeler 
Odacı 

» 
•» 
•» 

Sağlık müzeleri 

Laborant 
Odacı 

Kapıcı 

'Kuduz Tedavi Kurumu 

Aşçı 
Makinist 
Çamaşırcı 
Bahçivan 

1 
1 
1 
2 

ü 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

14 
16 
71 

265 

2 
1 
7 
3 

1 
1 
1 
1 

100 
75 

150 
75 

115 
100 
100 
200 
250 
125 
100 

90 
75 

200 

75 
60 
55 
50 

125 
75 
60 
75 

150 
175 
75 

100 

Görevin çeşidi 

Pansımancı 
Hizmetçi vesaire 

» » 
Kapıcı 
Tavşancı 

Sağlık Memurları o-Jmlları 

Aşçı 
Aşçı yradımcısı 
Çamşıreı 
Ütücii 
Berber 
Hizmetçi vesaire 

» » 
Kapıcı 
Terzi 
Kaloriferci 
Şoför 

Sayı 

1 
17 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

15 
3 

18 
3 
3 
1 
1 

İstanbul Çocuk Devlet Hastanesi 

Laborant 
Pansımancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 

» » yardımcısı 
Şoför (Kaloriferci) 
Demirci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Boyacı 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Yetişmiş - hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

» » 
» » 

Aday hademeler 
Teknisyen 

3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 

10 

ıs 
29 
20 

1 

Ücret 

90 
55 
70 
75 
90 

150 
100 
90 

100 
75 
60 
55 
50 
75 

125 
175 
175 

150 
90 

130 
250 
150 
175 
100 
130 
125 
150 
175 
125 
90 

125 
90 

150 
75 

M5 
75 
70 
60 
55 
45 

200 



Görevin çeşidi 
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Sayı Ücret 

Numune hastaneleri 

Makinist ve elektrikçi 
» ve etüvcü 
» » yardımcısı 

Kaloriferci 
IŞdför 
Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

y> yamağı 
Arabacı 
Marangoz 
Bahçıvan 

Çamaşırcı 

Laborant 
» 

Pansımancı 
Berber 
Kapıcı 
Eczacı kalfası 
Demirci 
Boyacı ve badanacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » » 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » •» 

Aday hademeler 

Zonguldak Devlet 'Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansmancı 
Şoför 
Aşçı 

•» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
'Çamaşırcı 
Tsetişraiş hastabakıcı 

1 
3 
3 
1 
7 
4 
4 
5 
5 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

20 
21 
36 
70 
55 
20 

175 
175 
150 
150 
175 
125 
150 
125 

90 
100 
150 
150 
125 
100 
100 

75 
150 
125 
90 

100 
75 

150 
100 
150 
115 
75 
70 
60 
55 
45 

150 
125 
90 

175 
150 

75 
125 
75 

100 
100 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 2 
4 
4 
5 
10 
1 
1 
1 

7:» 
70 
50 
55 
45 
125 
150 
100 

Aday hademeler 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 

İstanbul Akil ve Asabi Hastalıklar Devlet 
Hastanesi 

Dahilî dnzibat memuru 
Başlâborant 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 

» 
Mubassır 

> 
Laborant 
Eczacı kalfası 
Motorcu 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yamağı 
Kaloriferci 
Marangoz 
Demirci 
Kalaycı 
Badanacı 
Boyacı 
Terzi 

Çamaşırcı 
» 

Hallaç 
Tenekeci 
Berber 
Elektrikçi 
Arabacı 
Fotoğrafçı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Hizmetçi vesaire 

Aday hademeler 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
1 
o O 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
4 
20 
30 
40 
200 
20 

150 
150 
250 
200 
175 
150 
125 
125 
150 
115 
250 
125 
75 
150 
150 
125 
115 
125 
150 
150 
125 
90 
75 
115 
125 
90 
200 
75 
150 
200 
125 
90 
80 
60 
55 
50 



Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Manisa ve Elâzığ Akıl ve Asebî Hastalıklar 
Devlet Hastaneleri 

Laborant 
Eczacı kalfası 
Aşçı 

» yamağı 
Başmubassır 
Mubassır 
Elektrikçi, telefoncu ve motorcu 
Bahçıvan 
Hizmetçi vesaire , 

» » 
» » 
» » 
> » 

Terzi 
Marangoz 
Berber 
Çamaşırcı 
Kapıcı 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
7 

12 
8 

38 
20 
2 
2 
2 
2 
2 

125 
150 
150 
75 

115 
100 
150 
100 

90 
80 
60 
55 
45 

100 
150 
90 

115 
75 

Erzincan Devlet Hastanesi 

Makinist ve 
Şoför 
Arabacı 
Aşçı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 

etüvcü 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, 

» 
> 
» 

hizmetçi 
» 
» 
» 

Aday hademeler 

vesaire 
> 
> 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
5 

150 
175 

90 
125 
100 

75 
90 
75 

115 
75 
70 
60 
55 
45 

Heybeliada Verem Sanatoryomu 

Laborant 9 125 
Eczacı kalfası 3 150 
Santralci 1 100 
Makinist ve etüvcü 1 250 

» » yardımcısı 1 150 
Kaloriferci 2 150 
Aşçı 1 250 

» 2 125 

Görevin çeşidi 

Aşçı yamağı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Marangoz 

» 
Boyacı ve sıvacı 

» » 
Arabacı 

» 
Berber 

;» 
Başterzi 
Terzi 
Çamaşırcı 

» 
Kapıcı 

» 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi 

> 
» 
» 

Aday hademeler 
Müracaat memuru 

» > yardımcısı 
Teknisiyen 
Kalorifer işçisi 
Şoför 

;» 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Çamaşırcı 

> 
Başhademe 
Başgorson 

ı» yardımcısı 
Garson 

» 
> 

Tükrük dezenfeksiyoncusu 
Bulaşıkçı 

» 

Sayı 

5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 

15 
14 
17 
12 
34 
10 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
3 
2 
1 

Ücret 

75 
175 
100 
150 
130 
150 
115 
115 

90 
100 
90 

150 
125 
150 
100 
115 
75 

115 
75 
70 
60 
55 
45 

115 
100 
255 

90 
200 
175 
255 
210 
115 
75 

115 
150 
125 
90 
75 
60 

115 
115 
100 

Baltalimanı Kemik ve Mafsal Veremlileri 
Hastanesi 

Eczacı kalfası 1 150 
Makinist ve etüvcü 1 175 



Görevin çeşidi 

Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Berber 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 
Hizmetçi 
Boyacı ve badanacı 
Marangoz 
Demirci 
Elektrikçi 
Çamaşırcı 
Terzi 
Laborant 
Daktilo 

Antakya Devlet Hastnesi 

Laborant 
» 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Terzi 

» 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi 

» > 

Aday hademeler 

İskenderun , 

Pansımancı 
Terzi 
Çamaşırcı 

vesaire 

> 

Sayı 

1 
.1 
1 
2 
1 
1 
2 

12 
16 
10 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
4 
4 
8 

Devlet Hastanesi 

1 
1 
1 
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Ücret 

175 
175 
150 
75 

150 
90 

115 
75 
60 
55 

115 
150 
100 
150 
100 
125 
150 
100 

125 
100 
150 
150 
175 
125 
75 

100 
150 
150 
110 
150 

75 
90 
75 
75 

115 
75 
70 
60 
55 
45 

100 
125 
100 

i Görevin çeşidi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Marangoz 
Bahçıvan 
Boyacı ve badana» 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Kapıcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesair» 

> » » 
» > » 

Aday hademeler 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
2 

Muayene ve tedavi evleri 

Hademe 204 

Sağır, Dilsi» ve Körler Kurumu 

Baş terbiyeci 
Terbiyeci 
Usta 

» 
» 

Terzi 
Berber 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Hizmetçi vesaire 

» > 
> » 

İstanbul Yatılı Tıp öğrenci 

Elektrikçi 
Daktilo 
Şoför 

» 
» yardımcısı 

Çamaşır koruyucusu 
Berber 
Ütücü 
Bahçıvan 
Külhanoı 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 

Yurdu 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

12 
12 
1 
4 

Ücrel 

150 
150 
125 
100 
125 
150 
75 
75 
75 

115 
75 
70 
55 
45 

55 

200 
150 
250 
200 
150 
125 

90 
125 
115 
150 
75 
75 
75 
70 
60 

200 
100 
200 
150 
90 

200 
125 
100 
150 
75 



Görevin çeşidi 

— ©/ 
Sayı Ücret 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 

•Hizmetçi vesaire 

» » 

'Çamaşırcı 

1 
2 

2 
2 
5 

11 
86 
10 
10 

360 
200 
150 
100 
125 
100 

96 
75 
65 

100 
75 

Haydarpaşa Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar 
Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Yetişıaiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi vesaire 

» » 
.UiaraBgoz 
Berber 
Boyacı ve badanacı 
kapıc ı 
Laborant 
«Kaloriferci 
Terzi 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

12 
17 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
175 
150 
150 
125 
115 
75 
70 
55 

150 
90 

125 
75 

125 
160 
125 

•İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastahklar DevUt 
Hastanesi 

Lâborat 
Eczacı kalfası 
Çamaşırcı 
BerDer 
Marangoz 
Makinist ve etüvcü 
Boyacı ve badanacı 
Terzi 
Arabacı 
Aşçı 
Yetsin^ hastabakıcı 
'Hastabakıcı 
-Hizmetçi vesaire 

125 
150 

90 
75 

125 
İSO 
125 
125 
75 

125 
115 
75 
70 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

•Hademe 

tEapıcı 

Elâzığ Güzzam Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Laborant 
Kaloriferci 
Marangoz 
ÇâŞmaşırcı 
Boyacı ve badanacı 
Kapıcı 
Berber 
Aşçı 

» yamağı 
Bahçıvan 
'Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

Makinist ve kaloriferci 
Hastabakıcı 
Aşçı 

Çamaşırcı i 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

» » > 
» » » 

Bahçıvan 

Laborant 
Bahçrsan 
Hademe 

Laborant 
feför 

Adana Sıtma "Enstitüsü 

Satma &ıwa,ş b&fatleri 

12 
6 
1 

lesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 

ri 

3 
32 
14 
7 
7 
16 
15 
9 
38 
52 
89 
14 

1 
1 
8 

17 
30 
40 

60 
55 
75 

150 
200 
125 
150 
125 
90 
125 
75 
90 
125 
75 
100 
115 
75 
70 
60 
55 

150 
75 
115 
100 
75 
90 
115 
75 
70 
60 
55 
75 

125 
100 
70 

100 
225 
175 



Görevin çeşidi 
— »/an — 

Sayı Ücret 

Odacı 
Hademe 
Hastabakıcı 
Hastan© hademesi 
Affı 

54 
150 
12 
2 4 

Trahom Savaşı 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 

Aşçı 
Hademe 

» 
Şoför 

> 
Hastabakıeı 
Hademe 

15 
60 

6 
18 
90 
55 

2 
2 
1 
3 

Cüzzam 8ava§ı 

Hademe 

Afyon Karahisar Tephirhanesi 

Makinist 
Hademe 

Ankara Zührevi Hastalıklar Hastanesi 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 
Çamaşırcı 
Aşçı 

75 
60 

m 
70 

12 1€6 

90 
60 
75 

100 
55 
50 

225 
175 
90 
75 

75 

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Savaşı 

Şoför 1 175 

1 150 
1 60 

1 115 
3 70 
4 60 
1 115 
1 150 

Ankara Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene 
ve Tedavi Evi 

Hademe 75 

İzmir Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene 
ve Tedavi Evi 

Hademe 75 

Görevin çeşidi1 Sayı Ücret 

Laborant 
Bademe 

Kaloriferci 
Hademe 

Hastabakıcı 

Frengi Savaş Bölgeleri 

Verem Dispanserleri 

6 100 
2a 55 

1 200 
3 90 

15 75 
3 90 
6 75 

Etimesut Numune Sağlık Merkezi 

Sağlık Merkezleri 

Makinist 
Şoför 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

» 

Şeför 
Aşçı 
Arabacı 
Hademe 

Çoruh Devlet Hastanesi 

Pansımancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 
Aşçı 

» yamağı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Terzi 
Boyacı 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

175 
200 
90 

150 
75 
60 

3 206 
3 90 
3 75 
3 75 

12 55 

90 
150 
150 
125 
75 

100 
150 
100 
115 
75 
90 
90 
75 

115 
75 
70 
60 
55 



Görevin çeşidi 

Aday hademeler 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

» » > 
Laborant 
Şoför 

Ebe Öğrenci Yurdu 

Kapıcı 
Hademe 

Ebe öğrenci Yurdu 

Aşçı 
Çamaşırcı ve ütücü 
Kapıcı 
Hizmetçi 

» 
» 

Elâzığ Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Şoför 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» y> » 

» » » 
» » » 

Aday hademeler 
Elektrikçi 
Makinist, etüvcü ve kaloriferci 

Bolu Devlet Hastanesi 

Kalorifer, etüv ve asansör memura 
Ateşçi 
Pansmancı 
Eczacı kalfası 

Sayı 

5 
6 
7 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
2 
3 
4 

1 
3 

5 
3 
5 
6 
8 

10 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

— D/32 — 
Ücret 

45 
40 
30 

100 
175 

75 
60 

150 
90 
75 
70 
60 
55 

150 
100 
90 

175 
150 
75 

100 
75 

100 
100 
115 
150 
100 
115 
75 
70 
60 
55 
45 

210 
150 

150 
100 

90 
150 1 

1 Görevin çeşidi 

Laborant 
Hastabakıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 
Aşçı 
Şoför 
Kapıcı 
Bulaşıkçı 
Yetişmiş hastabakıcı 

1 Aday hademeler 
i Bahçıvan 

» yamağı 
Çamaşırcı ve ütücü 

» » yardımcısı 

Sayı 

1 
3 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

Kastamonu Devlet Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansmancı 

' Şoför 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » » 
» » » 
» » » 

Aday hademeler 
' A , ; - , • •: 

Yozgad Devlet Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansmancı 
Şoför 
Aşçı 

» yamağı 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

100 
75 
60 
60 
50 

150 
175 
50 
75 

115 
45 

115 
90 

100 
75 

150 
150 
100 

90 
175 
150 

75. 
100 
75 

100 
100 
115 
150 
100 
115 
75 
70 
60 
55 
45 

150 
150 
100 
90 

175 
150 
75 



Görevin çeşidi 

— Ü/33 
Sayı Ücret 

Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 

» » » 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

Aday hademeler 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
8 

10 

100 
75 

100 
100 
115 
150 
100 
115 
75 
70 
60 
55 
45 

İzmir Dr. Behçet Uz Devlet Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
» » yardımcısı 

Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

> yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçıvan 

» yardımcısı 
Marangoz 
Demirci ve tesviyeci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

Hıstabakıcı hizmetçi vesaire 
Aday hademe 
Boyacı ve badanacı 
Daktilo 
Çocuk bakıcı 
Başhademe 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
11 
12 
13 
13 
14 
1 
1 
5 
1 
1 

Sıtma Savaş Sağlık kuruyuculan. 

Sağlık koruyucusu 
» » 

400 
450 

225 
100 
150 
150 
150 
200 
250 
150 
100 
150 
90 
150 
150 
175 
100 
150 
150 
115 
90 
80 
75 
65 
50 
200 
125 
150 
125 
100 

130 
115 

Görevin 

İller 

Daktilo 
» 
» 

Bekçi 
> 

Odacı 
» 
> 

jeşidi Say] 

îskân tşleri 

2 
- 7 

• 3 
2 
2 
2 

52 
3 

Trabzon Numune Hastanesi 

Makinist 
* yardımcısı 

Kaloriferci 
Eczacı kalfası 

» » 
» » 

Laborant 
» 

Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

'"'".* 
» yamağı 
» » 

Terzi 
'» 

Kapıcı 
» 
» 

Çamaşırcı 
» 

Çamaşırcı 
Bahçıvan 

» ; yardımcısı 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 

» » 
Hastabakıcı hizmetçi 

ı» » 
» . .'».. ,'.'. 
» » 
* » 
» > 
V » 
» » 

1 
2 
1 
ı 
1 
1 
5 
2 

... . 1 

. ı 
: 1 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 

vesaire , 5 
» ' ' 10 
> ıo 
> 36 
» 12 
» 19 
» 15 
» 50 

ücret 

100 
115 
75 
75 
90 
90 
75 
40 

315 
125 
175 
115 
75 
90 

100 
75 

115 
150 
90 

115 
55 
30 

100 
75 
75 
40 

100 
100 
60 
75 

115 
50 

115 
100 
115 
50 
75 
40 
70 
35 
60 
30 
55 
30 



Görevin çeşidi 
- B/â4 -

Sayı Ücret 

Aday hademeleri 
» » 

^Elektrikçi 
> yardımcısı 

Başhademe 
Hamamcı 
Berber 
-Ateşçi 
Kömürcü 
Telefoncu 
Asansörcü 
Ütücü 
İşçi kalfası 
Daktilo 

Bilecik ve Şebin Karahisar Devlet hastaneleri 

Eczacı kalfası 
Marangoz 
Bahçıvan 
Boyacı ve badanacı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Arabacı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

10 
10 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 

üant 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
10 
2 
4 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
1 

45 
15 
210 
75 
90 
60 
ao 
90 
60 
90 
75 
60 
m 
75 

üeri 

150 
100 
100 
aoo 
100 
55 
75 
75 
115 
75 
70 
35 
30 
55 
45 
75 
90 
75 
60 
175 

» > 
Aday hademeler 
Laborant 
rBansımancı 
-Torzi 
Jterber 
#rför 

Hastabakıcı ve Laborant YMjğtivme okulları 

'Hizmetçi 21 70 
SStajyer hastabakıcı 140 50 

Çankırı Devlet Hastanesi 

,fîa§ hastabakıcı 
Hastabakıcı 

> 
Hademe 

115 
90 
60 
60 

Görevin çeşidi 

Aşçı 
» yamağı 

Çamaşırcı 
Kapıcı 
Bahçıvan 
üontgen hademesi 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı hizmetçi vesaire 

> » » 

Afyon Devlet Hastanesi 

Etüvcü 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hastabakıcı ve gece bekçisi 
Pansımancı 
Başhademe 
Hademe 
Terzi 
Çamaşırcı ve yamağı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı ve bahçivan 
Laborant 
Pansımancı 
Berber 
.Marangoz 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Şoför 

Sayı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 

Edirne Devlet Hastanesi 

Yetişmiş hastabakıcı 
'Hastabakıcı 

Sademe 
> 

Aşçı 
» yamağı 

Terzi 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 



Görevin çeşidi 
— B/3& — 

Sayı Ücret 

Bahçivan 
» yumağı 

Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Lâboratuvar müstahzırı 
Berber 
Laborant 
Marangoz 

Çorum Devlet Hastanesi 

Makinist 
R&nsımajıcı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 

> 
Hademe-

» 
Gassal 
Terzi 
Aşçı 

» yamağı 
Btûaşıkçj 
Çletnaşım 
Bahçivan 
Berber ve hamamcı 
Arabacı 
Marangoz 

Tokad Devlet Hastanesi 

Kalorifer teknisyeni 
Yetişmiş- hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hademe; 
Eftsacı kalfası 
Röntgen, lâboratuvarı 
Lâboratuvar hademesi 
Aşçı 

» yamağı 
Bıüaşıkçı 
Çamaşırcı 
Terzi 
Kalorifer ateşçisi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
îraam ve gassal 

1 
% 
1 
1 
2 
6 
2. 
8 

19: 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

190? 
46i 

150 
90 
90 

100 
75 

100 

150 
90 

150 
100 
115 
60 
50 
50; 
45 
60 
75 

125 
801 

60 
50 
75 

100 
50 

100 

1 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
% 
1 

r-l 

1 
1 
1 

210 
115 
60 
50 
150 
90/ 
75 
100 
60 
50-
50 
75 
75 
50 
75 
60 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Laborant 
Pansımancı 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı 

Rize Devlçt Htostanesi 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hademe 

» 
Çamaşırcı 
Aşçı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansımancı 
Terzi 
Berber 
Marangoz 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

Gümüsane Devlet Hastanesi 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 

» 
Aşgı 
Hademe 

» 
Çamaşırcı 
Laborant 
Pansımancı • 
Terzi 
Berber 
Marangoz 

Malatya Devlet Hastanesi 

Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 

60 

60 
130 
40 
30 

3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 

115 
50 
60 
60 
90 
150 
75 
50 
75 
60 
100 
40 
30 

1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
10 
1 
1 
1 

r-l 

1 

115-
5& 
30 
75 
50 
4fı 
60 
75 
50 
75 
60 

ıofr 

115 
80 
50 
50 
75 
125-
60 
60 



Görevin çeşidi 

— D/36 — 
Sayı Ücret . 

Makinist 1 230 
» yardımcısı 1 115 

Şoför 1 175 
Laborant 1 • 75 
Pansımancı 1 50 
Terzi 1 75 
Berber 1 60 
Marangoz 1 100 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 4 40 

» » » 5 30 

Kayseri Devlet Hastanesi 

Yetişmiş hastabakıcı 2 115 
Hastabakıcı 6 75 
Pansmancı 1 90 
Aşçı 1 125 

> yamağı 1 60 
Başhademe 1 70 
Hademe 9 , 60 
Çamaşırcı 3 60 
Kapıcı . , 1 70 
Laborant 1 125 
Makinist 1 150 
Bahçıvan 1 115 
Laborant 1 60 
Pansmancı 1 50 
Terzi 1 75 
Marangoz 1 100 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 4 40 

» •» > 5 30 
Şoför 1 175 
Berber 1 75 

Ankara Yatılı Tıp öğrenci Yurdu 

Çamaşır koruyucusu 
Aşçı 

» yamağı 
Şoför 
Bahçıvan 
Başhademe 
Terzi 
Çamaşırcı 
Etüvcü 
Kapıcı 
Hademe ve saire 

'•* * 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
6 
10 
4 

150 
225 
115 
200 
150 
115 
125 
90 
90 
90 
.75 
70 
55 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kaloriferci 
Berber 

Kastamonu Verem Hastanesi 

Laborant 
Pansmancı 
Eczacı kalfası 
Makinist ve etüvcü 

» yardımcısı 
Şoför 
Demirci 
Öahçıvan 

» yardımcısı 
Boyacı 
Aşçı 

» yamağı 
» » 

Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

5 
18 

3 
28 

Buldan Verem Hastanesi 

Makinist ve kaloriferci 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Pansmancı 
Aşçı 

» yamağı 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Bahçivan 
Marangoz 
Demirci 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

5 
14 
18 

Amasya Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüv memuru 1 

200 
100 

125 
50 
150 
150 
100 
175 
60 
100 
75 
75 
100 
60 
50 
75 
50 
100 
40 
115 
40 
35 
30 

100 
75 
60 
50 
75 
30 
60 
40 
60 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
30 

200 



Görevin < jeşidi 

Makinist ve etüv memuru yardımeıs 
Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Laborant 
Aşçı 

» yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 
Terzi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 
Aday hademeler 

Burdur Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüv memuru 
» » » 

Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Laborant 
Aşçı 

» yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 
Terzi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

* » 
Aday hademeler . 

yardımcısı 

Bitlis Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüv memuru 
» » » 

Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Laborant 
Aşçı 

» yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

yardımcısı 

Sayı 

L 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
8 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
8 
4 

— D/37 — 
Ücret 

150 
150 
100 
150 
200 
100 

75 
150 
100 
125 
90 

125 
115 
90 
75 
50 

200 
150 
150 
100 
150 
200 
100 
75 

150 
100 
125 
90 

125 
115 
90 
75 
50 

200 
150 
150 
100 
150 
200 
150 

75 
150 

Görevin çeşidi 

Çamaşırcı yardımcısı 
Terzi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

a> » 
; Aday hademeler 
I 

Urfa Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüv memuru 
» » » 

Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Laborant 
Aşçı 

:> yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 
Terzi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 
Aday hademeler 

yardımcısı 

. 

Maraş Devlet Hastanesi 

Makinist ve etüv memuru 
» » » 

Eczacı kalfası 
Pansımancı 
Laborant 
Aşçı 

» yardımcısı 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 
Terzi 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Yetişmiş hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

» » 
Aday hademeler 

yardımcısı 

• 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
8 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
8 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
8 
4 

Ücret 

100 
125 
90 

125 
115 
90 
75 
50 

200 
150 
150 
100 
150 
200 
150 
75 

150 
100 
125 
90 

125 
115 
90 
75 
50 

200 
150 
150 
100 
150 
200 
150 

75 
150 
100 
125 
90 

125 
115 
, 90 

75 
50 



— 0^38 — 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daire müdürü 
IıHektrikçi ve telefoncu 
Telefon ve santral tamircisi 

:> » yardımcısı 
Kalorifer makinisti 
Makinist 
Kalorifer yardımcısı 

» ateşçisi 
Asansör cü 
Mar t ın ı z 

» yardı mcm 
Şoför 
Onarma i ustası 
- » » yardımcısı 
Bahçıvan 
Bahçıvan yardımcısı 
Bahçe amelesi 
Dağıtıcı' (Motorlu) 

» (Bisikletli) 
Bar^odacı 
Othtcı 

> 

1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
13 
15 

300 
230 
175 
90 
230 
200 
115 
100 
90 
230 
100 
250 
150 
90 
175 
115 
90 
130 
100 
130 
100 

90 
75 

Görevin çeşidi 

Gece bekçisi 

Kapıcı 
» 

Meydancı 
» 

Hamal 

Doktor 

İLLER 

Telefoncu ve elektrikçi 
Kaloriferci 

» ateşçisi 
Başodacı 
Odacı 

Doktor 
Motosikletçi 
Şoför 

Saya Ücret 

2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

115 
100 
1.00 
90 
90 
75 

115 
100 
150 

1 
1 
1 
1 

33 
30 

1 
2 
1 

175 
150 
90 

100 
75 
60 

150 
130 
150 

Gümrük. Muhafaza Genel Komutanlığı 

Doktor 
TOfekçL 
TEÎfckçi 
Mttbant 

» 
Saraç 
Hfcşi)dacı 
Kapıcı 
Odacı 

»• 
Hlkıml 
Hemşire; 
Hastabakıcı 
Deniz I nci makinist 

» II nci » 
» makinisti 
>• motorlu sandalcı 

1 
1 
2 
1 
5 
6 
1 
1 

15 
13 
4 
1 
1 

12 
22 
25 
10 

150 
175 
150 
150 
130 
150 
130 
125 
100 
80 

150 
140 
100 
250 
200 
150 
125 

Deniz Lostromo 
» Yağcı 

Deniz ateşçisi 
» Usta gemici 
» Sandalcı 
» înşaiye uzmanı 
» Makine » 

Telsiz başmakinisti 
» Makinisti 
» ve telli makinisti 

Telli muhabere makinisti 
Telsiz » memuru 

> » » 
Atelye başmakinisti 
Motorcu 
Ustabaşı 
Kaynakçı 

13 
11 
8 

91 
' 25 

1 
1 
1 
2 
1 
7 

20 
T 
2 
1 
1 
.1 

150 
125 
125 
125 

75 
370 
370 
300 
230 
250 
175 
175 
150 
300 
250 
200 
200 



Görevin çeşidi 

Elektrikçi 
JDemirci 

Borucu ve kazancı 
Tornacı 

Tesviyeci 

Dökümcü 

Sayı 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

— fc/39 — 
Ücret 

200 
200 
150 
200 
150 
200 
200 
150 
200 

Görevin çeşidi 

Dökümcü 
Boyacı 

» 
Marangoz 

» 
> kalfası 

Modelci 
Kızakcı 
Ressam 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

175 
115 
İSO 
200 
150 
150 
150 
200 
200 

Tarım Bakanlığı 

MEBKEZ 

Daire müdürü 
Elektrikçi ve santralci 

» > yardımcısı 
Makinist 
Kaloriferci 
Kâğıt takip memuru 
Takipçi 
Dağıtıcı 

> 
Bahçıvan 

> yamağı 
Başodacı 
Odacı 

> 
» 

Şoför 
> 
» yardımcısı 

Motosikletçi 
Tamirci 
Marangoz 

» 
Telefoncu 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Teksirci 
Daktilo 

3 
18 

Merkez lâhoratuvarlart 

Mtkinfet 

230 
170 
85 
J70 
230 
180 
100 
100 
85 
130 
85 
115 
75 
85 
100 
250 
230 
145 
170 
130 
200 
170 
115 
85 
100 
115 
230 
200 

1 200 

Makinist 
Daktilo 
Başhaderae 

» 
Hademe 
Hademe 
Bahçıvan 
Arabacı 
Marangoz 

> yamağı 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Laborant 
Seyis 
Şoför 
Aşçı 

Veteriner Servisleri 

[İller] 

Odacı 

Süvari gardiyanı 
Piyade » 
Steno daktilo 
Daktilo 

Savaş sürveyyanı 

Daktilo 

1 
1 
1 
2 
12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

30 
10 
30 
79 
40 
21 
1 
2 
3 
12 
40 
10 
5 

145 
11$ 
100 
85 
75 
75 
145 
85 
145 
85 
130 
85 
100 
85 
170 
100 

75 
55 
55 
50 
75 
66 
170 
115 
100 
75 
55 
50 
76 



Görevin çeşidi 

— D/40 -
Sayı Ücret 

Şoför 
Arabacı 

Makinist 
Balıçıvan 
Arabacı 
Hademe 

Marangoz 
Laborant 
Laborant 
Şoför 
Hademe 
Seyis 
Aşçı 
Laborant 
Hademe 
Nalbant 

» 
Seyis 

Sevkiyatçı 
Hademe 
Arabacı 

Hademe 

Bakıcı 

Bakteriyoloji M üesseseleri 

Teçhizat Ambarları 

Zootekni Müesseseleri 

Aygır Depoları 

[Merkez] 

Fenni tesisatçı 
Desinatör 
Daktilo 

İLLER 

18 
37 

10 
5 

10 

170 
85 

1 
1 
2 
17 
13 
20 
1 
5 
4 
1 
1 
l 
1 
3 
4 
2 
2 
4 

170 
130 
85 
75 
60 
55 
145 
115 
100 
170 
100 
85 
100 
100 
75 
1.15 
100 
85 

100 
75 
85 

75 
55' 
75 

2 475 
1 370 
3 170 
1 145 

Seyis 29 85 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Seyis 
» 

Nalbant 
Basanı re ı 
Terbiyeci yamağı 
Seyis 

42 
30 
7 
7 
2 

51 
11 

Daktilo 

Sığır Yetiştirme Kurumları 

| Merkez ] 

Sığır Yetiştirme Kurumları 

| îller] 

Ambar memuru 
Başmakinist 
Makinist 
Şoför 
idare memuru 
Başodacı 
Başçoban 
Başbakıcı yardımcısı 
Kâhya 
Çoban 
Çobanbaşı 
Çiftçi 

4 
1 
3 
4 
1 
2 
6 
3 
5 

114 
2 
2 

örnek Ağılları 

Çoban 

75 
55 

100 
100 
115 
65 
50 

1 145 

145 
200 
130 
145 
170 

85 
100 
65 
85 
60 

100 
75 

50 

Hayvan Sağlık Okulaln ve Nalbant Okulları 

Nalbantbaşı 

Nalbant 
Başhademe 
Hademe 
Aşçı 
Bahçıvan 
Marangoz 
Aşçı yamağı 
Çamcaşırcı 
Sofracı 
Şoför 

145 
130 
130 
85 
50 

130 
115 
115 
65 

100 
100 
170 



Görevin çeşidi 

— B/41 
Sayı Ücret 

Daktilo 

Başmakinist 
Araba tamircisi 
Saraç 
Kâhya 
Nalbant 
Atlı gardiyan 
Çoban 
Odacı 
Şoför 
Çoban 

Merinos İsleri 
[Merkez] 

Bölgeler 

Pamuk İşleri 

1 
1 
1 
2 
1 

18 
3 
3 
2 

10 

Makinist 
» yardımcısı 

Şoför 
Çırçır ustası 
Çiftçibaşı 

» 
îşçibaşı 
Daimî işçi 
Gece bekçisi 
Hademe 
Demirci 
Bahçivan 
Ambar hademesi 
Odacı 

Neşriyat Müdürlüğü 

Mütercim 
Sine uzmanı 
Desinatör 
Pimotek memuru 
Ambar ve yollama memuru 
Ayrılama memuru 

» » 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 

Merkez 

Nirengi Poligon şefi 1 
» » uzmana 1 

2 145 

145 
100 
100 
100 
100 
75 
55 
50 

115 
50 

5 
19 
6 
6 
3 
3 
14 
10 
4 
5 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

145 
115 
130 
130 
115 
100 
85 
75 
85 
75 
115 
85 
75 
75 

370 
325. 
. 220 
200, 
145. 
130 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

500 
500 

Kurs müdürü 
Tamirci ustabaşısı 

i Tamirci ustası 
Helyofuks teknisinyen 
Daktilo 

» 
Odacı 

» 
Kurs kitap ve daktilosu 
Jaloncu 
Şoför 
Arabacı 

İLLER 

Şoför 

Arabacı, şoför yardımcısı 
Jaloncu 
Komisyon işçisi 
Toprak bürosu daktilosu 

» » odacısı 
Baş jaloncu 
Jaloncu 
Şoför 

» yardımcısı 
Komisyon işçisi 

Tarım Servisleri 

Uzman ustası 
» » 
» » 
» » 
» » 

Gezici öğretici 
» » 
» » 

Odacı 

Tarımsal Savaş 

Makinist 
Makine tamircisi 

» » 
» » 

Takipçi 

5 
5 
16 
60 
20 
10 
10 
14 
20 
4 
4 
10 

1 
4 
1 
1 
2 
1 
29 
6' 
40 
43 

350 
230 
170 
170 
145 
130 
85 
75 
145 
100 
230 
100 

170 
145 
100 
100 
75 
130 
65 
130 
100 
170 
100 
75 

270 
230 
145 
130 
100 
145 
100 
75 
55 
50 

1 145 
1 220 
İ 170 
1 145 
İ 170 



B/4â — 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Makine tamircisi 
Baştakipçi 

» 
Takipçi 

» 
Odacı 

1 
1 
4 

11 
•> o 

8 
8 

Savaş Enstitüsü ve İstasyonları 

Filinigatuvar inakinisti 
Bahçivân 

» 
Şoför 
işçi 

Odacı 

Islâh, ve Deneme Istasyonln 

Makinist 

Makinist yardımcısı 
Makinist 
Çi'ftçibaşı 

Sürekli işçi 
» » 

Başnıakinist 
Makinist yardımcısı 
Çift-çibaşı 

Makinist yardımcısı 

» » 
» » 

SofÖr 

4 
3 
2 
6 
•6 
6 
8 

26 
47 

4 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Bahçe Ziraat İsleri 

Makinist 
» 

Yetiştirici 
Bahçıvan 

200 
145 
130 
115 
100 

75 

145 
75 
55 
145 
55 
75 
100 
65 
55 
$5 

130 
115 
1*5 
100 
130 
115 
100 
75 
55 
145 
85 
85 
145 
100 
85 
170 
115 
230 

145 
170 
130 
170 

Görevin çeşidi 

Bağcı ve bahçıvan 
» » 

Bağcı yamağı 
» » 

Yetiştirici yamağı 
» » 

Takipçi 
Yanaşma 

» 
Sürekli işçi 
Zeytincilik takipçisi 

» » 

Makinist 
Hademe 

Hademe 

İpekçilik Enstitüsü 

ipekçilik İstasyonları 

Makinist Okulları 

Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Sürekli işçi 
Odacı 

» 
Aşçı 

» 
•Doğramacı 
Elektrik kaynak ustası 
Torna ustası 
Montajcı 
Tamirci 
Çamaşırcı 
Dağıtıcı 
6reçe bekçisi 
Yetiştirici 

Sayı 

16 
15 
15 
15 
10 
10 
5 
10 
5 
60 
3 
4 

Tohum Temizleme Evleri 

Başmakimst 

Makinist 
Selektör makinisti 

10 
5 

20 
10 

167 



ÖÖrevin çeşidi 

- B / 4 3 -
Sayı Ücret 

Makinist 

Orta Tanm Okulları 

Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
ifademe 

Tarukç ulak Enstitüsü 

Tavukçubaşı 
Bahçıvan 
Korucu 
Tavukçu 
Hademe 
Şoför 
Arıcı ustası 
Gece bekçisi 
Hademe 

Tarım Okulları 

Makinist 
» yardımcısı 

Çiftçi başı 
» 

Koyun kâhyası 

Sjğll' » 
» » 

Biişbağcı 
Başbahjpvan 
BaşfidaKCi 
Marangoz 
Demirci 
ij/fcşmajpnist 
^foför 
Ç^tci 

ra 

150 

İ> 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
43 

85 

100 
130 
115 
130 
115 
100 
145 
115 

55 
40 

115 
115 
75 
85 
55 
145 
115 
75 
75 

1 
1 
3 
1 
o 

1 
3 
1 
4 
4 
4 
7 
:3 
4 
3 
<> •> 
(i 
5 

145 
115 
130 
115 
130 
115 
130 
115 
130 
130 
130 
145 
115 
200 
145 
115 
115 
100 

Görevin çeşidi 

Kâhya 
B,ağcı 

» 
Bahçıvan 
Fidancı 
Demirci 
Aşçı 

» 
Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Duvarcı ve sıvacı 
Şoför 

» 
Çiftçi 

Çoban 
» 

Bahçıvan 

Fjdancı 
» 

Demirci 
» 

Marangoz 
Traktör makinisti 

Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Jtundura tamircisi 

Nalbant 
» 

Sıvacı 
A$cı 

Korucu 
G#ce bekçisi 
Arabaca 
Çamaşırcı 
Başhademe 
İfademe 

Sayı 

13 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
fi 
2 
4 
2 
5 
1 
2 
2 

1 
2 
3 
5 
5 
5 
2 
7 
2 
3 
4 
4 
3 
2 

10 
2 

10 
•8 

5 
12 
25 
12 



Görevin çeşidi 

- b / 4 4 -
Sayı Ücret 

Teknik Bahçıvanlık Okulu 

Sığır kâhyası 
Başbağeı 
Başbahçıvan 
Başfidancı 
Marangoz 
Başmakinist 
Şoför 
Aşçı 
Bağcı 
Bahçıvan 

» 
Çamaşırcı 
Fidancı 
Şoför 
Hastabakıcı 
Sağlık memuru 
Berber 
Kundura tamircisi 
Nalbant 
Sıvacı ve badanacı 
Aşçı 
Korucu 
Gece bekçisi 
Arabacı 
Başhademe 
Hademe 

Çiftçi 

Kauçuk Bitkileri 

Kauçuk imalâthanesi ustabaşısı 
» » lâstik » 

Ebonit ustabaşısı 
Lâstik kalıpçısı 
Makinist 
Bekçi 
Hademe 

Köy Teknik Merkezleri 

Şoför 

130 
130 
130 
130 
145 
200 
145 
100 
115 
115 
100 
85 
100 
115 
100 
115 
115 
115 
115 
115 
85 
115 
115 
85 
115 
85 
75 
55 
55 
75 

270 
270 
270 
270 
170 
85 
75 

170 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tarım Servisleri 

Odacı 

Daktilo 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

Dağıtıcı ve takipçi 
Elektrikçi 

» 
Santralci ve telefoncu 
Enstilatör 
Usta 

Suculuk makinisti 
• » » 

Soğuk hava cihazı makinisti 
Marangoz ustabaşısı 

» » 
Demirci ustası 
Kunduracı » 
Duvaı-cı ustabaşısı 
Duvarcı ustası 
Orman fidanlık ustası 
Laborant S. 1 

» S. 2 
Tekniker S. 1 

» S. 2 
Eessam 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Fotofilim memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 

Tahnit ustası 
Fizik enstitüsü teknisiyeni 
Nalbant 
Bahçıvan S. 1 

» S. 2 
» S. 3 
» S. 4 

10 1b 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
o o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
31 
1 
5 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
12 
14 
50 
22 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 

145 
130 
115 
115 
200 
170 
85 
200 
145 
100 
75 
55 
170 
115 
85 
200 
170 
115 
145 
200 
100 
220 
115 
100 
145 
100 
145 
85 
145 
115 
130 
115 
85 
75 

. 55 
55 
145 
200 
100 
270 
200 
130 
100 



Görevin çeşidi 

Sürekli tarla ve bahçe amelesi 
Kapıcı 
Gece ve gündüz bekçisi 
Arabacı 
Aşçı başı 

» 
» yardımcısı 
» çırağı 
» > 

Bulaşıkçı 
Başgarson 
Garson 
Çamaşırcıbaşı 
Çamaşır depo memuru 
Çamaşırcı 

> 
Ütücü 
Çamaşırcı 
Terzi 
Berber 
Hastabakıcı 

» (Orman fa.) 
Revir yardımcısı 
Diş tabibi 
Baş tertipçi 
Tertipçi 

» 
Matbaa makinisti 
Cilt atelye şefi 

» » usta yardımcısı 

Sayı 

4 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
7 
4 
1 

12 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

_ B/4Ö — 
Ücret 

85 
75 
75 
85 

200 
145 
85 
75 
55 
55 

130 
75 

115 
85 
85 
55 
55 
75 
85 
85 

115 
75 

100 
145 
200 
115 

85 
130 
200 
130 

Görevin çeşidi £ 

Camcılık atelyesi şefi 
» » usta yardımcısı 

înekçi başı 
Sağıcı 

» 
Buzağıcı 
Ahırcı ve yemci 
Çoban 

Okulun öğrenci kadrosu 

Okulun adı 

Yüksek Tarım Enstitüsü 
İstanbul Tarım Okulu 
Bursa Orta Tarım Okulu 
İzmir Orta Tarım Okulu 
Seyhan Orta Tarım Okulu 

Şayi 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Ankara Tarım aletleri ve makineleri Uz
manlık Okulu 
Seyhan Makinist Okulu 
Beydere Teknik Tarım Okulu 
Koçaş Teknik Tarım Okulu 
özden Teknik Tarım Okulu 
Gökhöyük Teknik Tarım Okulu 
Tunca Teknik Tarım Okulu 
Beylik çayır Teknik Tarım Okulu 
Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu 
Hayvan Sağlık Memurları Okulu 

Ücret 

200 
130 
200 
145 
115 
145 
170 
130 

Sayı 

1074 
180 
180 
180 
150 

100 
00 

450 
1050 
1050 
1050 

250 
250 
750 
750 
56 

MERKEZ 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Daktilo 1 175 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Daktilo 1 150 

Karayolları Ulaştırma Dairesi Başkanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı 
Liman ve Deniz İşleri Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 1 175 
1 130 

Daktilo 2 175 
2 150 
2 130 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Daktilo 1 175 

Yayım Müdürlüğü 

Fotoğrafçı 1 325 



S>M 
ÜÖrevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 

Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Özlük İşler ve Kütük Müdürlüğü 

Daktilo 

>> 

Daktilo 

Saymanlık Müdürlüğü 

Levazım Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Daktilo 
Elektirikçi 
Su tesisatçısı 
Marangoz 
Şoför 

Dağıtıcı 
» 

Başhademe 
Sağlık hademesi 

Hademe 

Kapıcı 
Gece bekçisi 

İLLER 

Doktor 
Daktilo 

4 
2 
1 
1 
10 
«6 

1 150 

1 175 
1 150 

1 175 
1 150 
1 130 
1 115 

150 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
15 
15 
15 
2 
4 

230 
150 
300 
175 
175 
250 
230 
130 
115 
130 
115 
100 
90 
90 
75 
90 
100 

150 
175 
150 
130 
115 
m 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Serdümen 
» 

Telefoncu 

Odacıbaşı 
Odacı 

Motor kaptanı 
» » 
» » 

Kaloriferci 

Odacı 

Kayıkhane âmiri (Kaptan) 
Motor kaptanı (Kaptan) 
Gemici Serdümen 

» 
Daktilo 

» 
Laborant (Sanat okulu mezunu) 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bulaşıkçı 
Hastabakıcı 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Başhademe 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Lokantacı 
Yatakhaneci 
Hademe 

Bahçivan 

Kaloriferci ve banyocu 
EÜtektrifeçi 

Komiserlikler 

Yüksek Denizcilik Okulu 

8 
9 
1 
1 
1 
5 

m 37 
2 
3 
4 
8 
1 

300 
90 
150 
180 
100 
90 
75 
70 
175 
150 
130 
115 
115 

00 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
1 

180 
160 
120 
90 
180 
120 
200 
175 
120 
80 
75 
120 
100 
100 
75 
120 
120 
90 
80 
80 
100 
90 
75 
110 
90 
m 
120 



Görevin çeşidi 

Okul Tatbikat Gemisi 

(Mverte lostromosu 
Gemici 
Makina lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Telsizci 
Başkamarot 
Kamarot 
Aşçı 

Sayı 

1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

— D/47 -
Üc*et 

150 | 
120 
150 
125 
120 
200 i 
150 
90 

100 , 

Görevin çeşidi 

Fabrika Atelyesi 

Atelye müdürü (Aynı zamanda fab
rika öğretmenliği 
Tornacı 
Kaynakçı 
Tesviyeci 
Dökümcü 
Marangoz 

» modelci 
Motorcu 

yafcat) 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

320 
160 
160 
160 
160 
160 
175 
180 

Ticare* Bakanlığı 

MERKEZ 

Daktilo 
> 
» 

> 
» 

Dış Ticaret 

Ataşelik daktilosu [*} 
» » [*] 
» » [*] 

Gereç Müdürlüğü 

Makam şoförü 
Servis » 

7 
7 
7 
8 

12 
3 

2 
4 
4 

1 
1 

200 
175 
150 
130 
125 
115 

500 
400 
300 

250 
230 

Başodacı 
Odacı 

» 
Kâğıt dağıtıcısı 

» » 

Daktilo 
» 
» 

Odacı 
» 
» 

İLLER 

1 
8 

14 
25 

1 
2 

140 
120 
100 
90 

150 
125 

2 
2 
5 
7 
3 
6 

29 

175 
150 
125 
120 
90 
80 
70 

[*] Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanununun 17 nci maddesi hükümleri ataşelik daktiloları kadro
ları hakkında uygulanır, 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daire müdürü 
Doktor 
Daktilo 

» 
» 
» 

Şoför 
» yardımcısı 

Elektrikçi ve telefoncu 
Santral memuru 
Kaloriferci 
Dağıtıcı 
Basodacı 

— D/48 — 
Çalışma Bakanlığı 

Sayı 

1 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
O 

1 

Ücret 

230 
150 
200 
175 
150 
130 
250 
200 
200 
200 
200 
130 
130 

Odacı 
» 

» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Şoför 
Odacı 

» 
» 

Görevin çeşidi 

İLLER 

'£'••' -

Sayı 

3 
10 
9 

2 
6 
6 

10 
2 
2 
1 

10 
18 



E - Cetveli 
Bütçe Kanunu tasarısı : Madde - 5 

[Geçici mahiyette hizro^ler için alınacak kadroların ücretlerinin verilebileceği tertipler] 

M. ödeneğin çeşidi 

Başbakanlık 
Geçici hizmetliler ücreti 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

İstatistik G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Tapu ve Kadastro G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Millî Savunma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti (Kara, Hava, Deniz, Askerî Fb. Harita) 
Yabancı uzman ve hizmetlierle tercümanların ücretleri 

1 Kara 
2 Hava 
3 Deniz 
4 As. Fb. 
5 Harita 

İçişleri Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 



— E/2 — 
M. ödeneğin çeşidi 

Emniyet G. Md. 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

Dışişleri Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

Maliye Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

Millî Eğitim Bakanılğı 
Geçici hizmetliler ücreti 

2 Ücretler 

Bayındırlık Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

Ekonomi Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

"'; *r Gümrük Muhafaza G. K. 
Geçici hizmetliler ücreti 

Tarım Baaknlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

Ulaştırma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 

Çalışma Bakanlığı 
Geçici hizmetliler ücreti 

1 Ücretler 



C - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 



— C/2 — 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

KISIM : I 

Kanun 
» 

» 
> 
> 

» 

22 . 3 .1934 
5 . 7 

23. 5 
30. 5 
24 4 
12. 6 
20 
24 
10 
6. 

13. 6 
17. 5 
29. 5 

7 . 6 
17. 5 
17. 6 

,1934 
,1935 
,1935 
1936 
1937 

.1938 

.1940 
,1944 
1945 
1946 

,1940 
1940 

,1943 
1944 

.1938 

Birinci grup 

İrat ve servet vergileri 
Kazanç vergisi 

2395 Kazanç vergisi kanunu 
2574 
2729 
2751 
2957 
3258 
3470 
3840 
4508 
4750 
4942 

Tadilleri ve ekleri 

16.6 .1939 

3 . 7 . 1 9 3 9 

16 .12 .1942 

5 .6 .1944 

3828" 
4040 
4437 
4565 
3460 

3645 

3659 

4325 

4583 

Fevkalâde zam 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 istanbul belediyesine dev
rine dair kanunun 12 nci maddesi 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
18 nei 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 



- a/a -
Vergilerin ve esimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi No. 

Kanun 

T. B. M. M. Kararı 

21 . 6 .1944 

25 . 6 .1943 

11. 6 .1937 

Ö Z E T 

4596 Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik imtiyazla
rının feshi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 

4768 Elektrik işletme müesseseleri hakkındaki kanunun 
birineı maddesinin 2 nci fıkrası 

1010 Kanunun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 n«i fıkraları 
hakkında 

Kanun 20. 1 .1936 
23. 3 .1938 
6 . 6 . 1 9 4 2 

29 . 5 .1941 
27. 5 .1942 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 

«SI T « 
4226 ( fevkalâde zam kanunları 

Kanun 
> 

T.B.M. [. Karan 

3 
4 

10 
29 
30 

1926 
1931 
1944 
1941 
1932 

Veraset ve intikal vergisi 

797 Veraset ve intikal vergisi kanunu 
1836] 
4509 \ 
4040J 
721 

Tadili 
Fevkalâde zam kanunu 

Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 
edilen gayrimenjmllerin vergisi hakkında 

Nizamname 
» 

Kanun 

» 

î. V. H. Kararı 

Mukavelename 

26 mart 1322 
1 Kâ. Evvel 1329 

6 nisan 1334 
26. 3 .1931 
14. 6 .1935 
17. 6 .1$42 
24. 3 .1926 
10. 6 .1927 

14, 6 .1935 
26. 5 .1941 

18 mayıs 1336 

Madenler rüsumu 

— Maadin nizamnameal 

1794 
2818 
4268 
792 
927 

2809 
2/15858 

Ek vt tadilleri 

Petrol kanuna 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkmda 
Ek kanon 
Ereğli kömür havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkmda 
Ergani bakır madeni hakkmda 



— C/4 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

İkinci grup 

İstihlâk ve muamele vergileri 

Kanun 

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. 
24. 
2. 
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 
12 
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 
1946 
1946 
.1938 
.1938 
.1938 
.1939 
.1942 
.1939 
.1942 
.1941 

1499 
1535 
1577 
1669 
1717 
1795 
1926 
2255 
3152 
3264 
3283 
3369 
3465 
3506 
3544 
3641 
3775 
4225 
4605 
48771 
4959J 
3373 
3496 
3528 
3746 
4246 
3702 
4243 
3970 

» 
Tefsir 
> 

T. B. M. M. Karan 
» 

12. 6 .1935 
3 .12 .1931 
11. 6 .1933 
12 . 2 .1931 
8.11.1935 

2785 
1721 
190 
616 
903 

Tadil ve ekleri 

Bazı maddelerin gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikına dair 

Sinema fîlimlerinin gümrük vergileri hakkmdft 
Bu husustaki kararın tasdikına dair 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüs vivendiler akdine vt 
bunların şümulüne giren maddelerin gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya 
yanaşmıyan Devletler müvaridatına karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkmda 
Şeker istihlâk ve gümrük vergileri hakknda 

Tarife kanunu hakkında 



— C/5 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

î. V. H. Karar-
namesi 

» 
» 

9.1.1934 

30. 4 .1938 
13 . 1 .1939 
29 . 3.. 1945 

2/20 

2/8672 
2/10258 
3/2390 

B. K. K. 5 .12 .1946 3/5024 

Ö Z E T 

Maden kömürleri hakkında 

Camdan fenni cihazlar hakkında 
Çiçekler hakkında 
Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain andlaşması vt» 
Modüs vivendi akdetmiş Devletlerin mallarından 
karara ekli listede gösterilen tenzilâtın yapılacağı 
hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağlı listede gösterilen 
nispetler dairesinde gümrük tarifesine zam yapıl
dığı hakkında 

II. Gümrük kanunu ve ekleri 

Kanun 11 nisan 1334 
14 şubat 1340 

— Gümrük kanunu 

4 
7 
7 
4 
15 
15 
7 

1926 
1926 
1926 
1930 
1930 
1930 
1932 

T. B. M. M. Karan 

28.12.1933 
22 .12.1934 
20. 1 .1939 
17 . 5 .1946 

7.1.1932 
17 . 1 .1940 
30 . 6 .1941 

414 
705 
905 
906 
1549 
1560 
1723 
1940 
2372 
2646 
3567 
4893 

1918 
3777 
1253 

Ek ve tadilleri 

Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan post
ları için serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Tadili 
Gümrük kanununun 35 nci maddesi hakkında 

B) Gümrüklerde alman diğer vergi ve resimler 

Kanun 

B. K. Kararı 

Rıhtım resmi ve 3023 numaralı kanunla 

10. 6 .1936 3023 

alman maktu ücret 

İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi hak
kında kanun 

25 . 3 .1946 3/3953 3023 sayılı kanunun 18 nci maddesi hükmü gere
ğince hazırlanan ve ambar, antrepo ve genel ma
ğazalarla yolcu salonlarının gümrükçülük bakı
mından bağlı olacakları şartlarla buralarda ve eş
yanın yükleme ve boşaltılmasında gümrük denet
lemesinin nasıl yapılacağı hakkında tüzük 



— 0/6 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

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 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti ara-
smda münakit ticaret mukavelenamesinin tasdiki 
Türkiye - Almanya Ticaret mukavelenamesin* 
müzeyyel olarak Ankara'da tanzim ve imza edilen 
Üçüncü itilâfnamenin tasdiki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında 
münakit Ticaret ve seyrisefain muahedesinin tas
diki 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve seyrisefain muahede* 
sinin tasdiki 
Türkiye 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 ta*-
diki 

31. 

7. 

21. 

7. 

7. 

26. 

4. 

3. 

28. 

29. 

16. 

5 

6 

1 

% 

6 

3 

6 

6 

5 

1 

6 

.1930 

.1930 

.1939 

.1930 

.1930 

.1931 

.1934 

.1935 

.1933 

.1936 

.1939 

1671 

1689 

3569 

1690 

1691 

1799 

2499 

2756 

2237 

2909 

3646 

Kanun 
» 

28 
6. 

17. 
6 

13 
17 
29, 
27, 

,1940 
1941 
1945 
1945 
1946 
1940 
1941 
1942 

. 5 .1943 

Muamele vergisi 

3843 Muamele vergisi kanunu 
39731 

47gQ> Ek ve tadilleri 
4935J 
3828' 
4040 
4226 f Fevkalâde zam kanunları 
4415 



— 0/7 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 
» 
> 

Dahilî istihlâk vergisi 

A) Şeker, glikoz ve mayi madeni mahrukat, kahve 

Dahilî istihlâk vergisi hakkında 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin tadilleri 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin tadilleri 

Fevkalâde zam kanunu 
Kahvenin Tekel konusundan çıkarılmasına ve da
hilî istihlâk vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 

12. 
12. 
25. 
27. 
22. 
21. 
6. 
27. 
16. 
19. 
26. 
14. 
14. 
17. 
11. 

6 
6 
1 
5 
1 
6 
11 
12 
6 
4 
5 
6 
6 
5 
9 

.1930 

.1935 

.1937 

.1942 

.1943 

.1944 

.1946 

.1946 

.1947 

.1934 

.1934 

.1935 

.1937 

.1940 

.1946 

1718 
27851 
31011 
4225| 
4385 [ 
4597 f 
4855| 
4982| 
5086] 
2414] 
2448 \ 
2796| 
3263J 
3828 
4950 

Kanun 

» 
» 
» 

Tefsir 

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 

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 

Su ve kata av vergileri 

— Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 

4 ^ r Ek ve tadiller 
— Zabıtai saydiye nizamnamesi 

218 
721 
820 

Ek ve tadiller 

Zabıtai saydiye ve istanbul ve tevabii balıkhane
sine müteallik nizamnemelerin bazı maddelerini 
tadil eden kanun 

3167 Kara avcılığı kanun» 



— C/8 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Nakliyt resmi 

Kanun 

Kanun 
» 
» 

> 
» 

10 nisan 1340 

25. 6 .1933 
24. 5 .1940 
17. 5 .1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
31 . 5 .1930 

472 

2030| 
3842f 
38281 
4040J-
4226J 
1667 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
kanun 

Ek ve tadiller 

Fevkalâde zam kanunları 

Devlet Demiryolları ve limanlan idarei umumi-
yesinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzey-
yel kanunun 1 nci maddesi 

Kanun 

» 
» 
» 

Sefineler rüsumu 

15 nisan 1338 216 Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
kanun 

6 nisan 1340 466) E k v„ t a d i l l e r i 
6 nisan 1340 467) 
13.12.1935 2864 Turist gemilerinden alınan resimlerden bazıları

nın indirilmesi hakkında kanun 

Damga resmi 

Kanun 

> 
» 
» 

» 

» 

23 . 5 .1928 
14.12.1929 
28 
22 
27 
6 

1934 
1938 
1939 
1939 

3.1.1940 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
5.1.1940 
20. 6 .1938 

1324 
1541" 
2455 
3478 ̂  
3590 
3702 
3765 
40401 
4226}-
4565J 
3437 

Damga resmi kanunu 

Ek ve tadiller 

Fevkalâde zam kanunları 

Tütün ve Tütün inhisarı kanununun 112 nci mad
den 



C / 9 -
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

T. B. M. M. karan 
Nizamname 
Kanun 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

16 . 5 .1929 1451 Tapu harçları kanunu 
15 .12 .1934 2613 Kadastro ve tapu tahriri kanunu 
22 .12 .1934 2644 Tapu kanunu 
4 . 7 . 1 9 3 1 1836 Veraset ve intikal vergisini muaddil kanunun 

50 nei maddesi 
29.12 .1937 1023 Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
5 .12 .1935 2/3542 Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 

17 . 5 .1943 4415 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

T. B. M. M. Karan 

Mahkeme harçları 

9 .6 .1934 2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
20 .12 .1934 26291 
16 . 1 .1939 3560}- Ek ve tadilleri 
10. 8 .1942 4289 j 
28. 6 .1939 1059 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 vekâle+i 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 harçları 

3456 Noter kanunu > 
gjjjjj Ek ve tadilleri 

3494 Adliye Harç tarifesi Kanununa ek Noter Harç ta
rifesi Kanunu 



C/10 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Diğer harçlar 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

14 ağustos 1330 
24. 1 .1927 
2.3.1927 

14 . 5 .1928 

17 . 6 . 1938 
11. 5 .1939 

9 .10.1939 

964 
984 

1262 

3458 
2/10941 

3728 

» 
» 

Nizamname 
» 

Kanun 
İrade 

10 mart 1296 
2 . 4 . 1 9 3 2 

28 nisan 1304 
12 ağustos 1317 

2 . 3 . 1 9 2 9 
25 mart 1321 

— 
1939 

— 

-1 
1401 \ 

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 hakkında ka
nun 
Mühendislik ve mimarlık hakkında 
3458 numaralı kanunun 6 ncı maddesine tevfikan 
alınacak harçlar hakkmda 
Mütehassıs tabipler, kimyagerler ve diğer sıhhiye 
memurlariyle fennî gözlükçülere ve hususi has 
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkında 
İhtira beratı kanunu 
Tadili 
Alâmeti farika nizamnamesi 

Ek ve tadili 

İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun taz'ifi 
hakkında 

Kanun 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

2 şubat 1340 405 

3 . 5 . 1 9 2 8 
23 . 3 .1931 

Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muaddil kanun 

1234 Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun 
1775 Ek ve tadilleri 

Üçünoü grup 

Tekel safi gelirleri 

Kanun 17 . 6 .19»8 

Tütün 

3437 Tütün ve Tütün inhisarı kananu 



C/11 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 
» 

Tut 

11.12.. 1936 3078 Tuz kanunu 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 

İspirto ve ispirtolu içküer 

Kanun 
> 

I. V. H. Karar
namesi 

8 .6 .1942 
4 . 9 . 1 9 4 4 
1 .8 .1942 

4250 
4658 

2/18435 

İŞ . 8 .1942 2/18617 

27.10.1944 3/1702 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
Değişikliği 
İnhisarlar idaresinin buz, gazoz, soda, malt hulâ 
sası, asit karbonik ve kolanya yapıp satabileceği 
hakkında 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddın 
inhisar resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında 
Sıhhi müesseselerle Tıbbi ve İspençiyari ve galenik 
müesseseler yapan lâboratuvarlara ve eczahanelere 
verilecek hazır ispirtonun satış fiyatı ve 2/18620 ve 
2/19329 sayılı kararnamelerin kaldırılması hak
kında 

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 
î. V. H. Karar
namesi 

Çay 

25 . 5 .1942 4223 İnhisarı kanunu 
25 . 8 .1942 2/18662 4223 sayılı kanunla inhisar altına alınan çaydan 

alınacak asgari ve âzami inhisar resmi hakkında 



— C/12 — 
Yergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kibrit ve çakmak 

Kanun 

Kararname 

1 . 6 . 1 9 2 9 
28 . 5 .1943 

3 . 5 . 1944 
27 . 12 . 1945 

20 . 5 . 1946 

17 . 5 . 1940 
27 . 5 . 1942 
17. 5 .1943 

2 . 7 . 1 9 4 3 

1503 
4426 

4556} 
4816f 

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı isletmesinin kaldırılma
sına ve bunların işletilmesi için muvakkat bir ida
renin kurulması hakkında 

Ek kanun 

I Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve iş-
4897^ letmc ida resinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri 

[ hakkında kanun 
38281 
4226}- Fevkalâde zam kanunu re eki 
4415 J 

2/20203 

11.10 .1943 2/20731 

Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . V . 1943 tari
hinden muteber olmak üzere iki kuruş olarak te§-
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatının 
on liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 
» 

î. V. H. Kararna
mesi 

Oyun kâğıdı 

i l . 6 .1927 1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 
5 . 6 . 1 9 4 4 4584 Değişikliği 

29 . 6 .1944 3/1114 Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
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 1266 Islahı hayvanat Kanununun 28 noı maddesinin ta
dili hakkında 

2 . 6 . 1 9 3 4 2490 Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 



— C/13 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Mtnkul ve gayrimenkul mallar satt§ hasılatı 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

» 
» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
> 

» 

> 

» 

Kararname 

13 eylül 1331 

15 . 4 .1339 

14 . 1 .1926 
17 . 2 .1926 

22 . 2 .1926 

2 . 6 . 1 9 2 9 

7 . 4 . 1 9 4 2 

27 . 6 .1932 

1 1 . 6 .1933 

2 . 6 . 1 9 3 4 
17 . 4 .1944 
28. 6 .1938 

6 . 5 . 1 9 4 1 
18. 1 .1939 

5. 6 .1939 

9 . 6 . 1 9 4 1 

10 . 7 .1945 

24.11.1939 

— 

333 

716 
743 

748 

1505 

1943 

2033 

2300 

2490 
4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

2/12374 

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 
Hazineden taksitle gayrimenkul satın almış olan
lara mütedair 21 mart 1931 tarihli tecil kanununa 
müzeyyel kanun 
Devlete ait bir kısım 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 
iskân 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 



C/14 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Beşinci grup 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Kanun 

31. 
4. 
31. 
31. 

5 
7 , 
5 
,12 

.1930 

.1941 

.1944 

.1928 

Ek kanunlar 

Değişikliği 
Tarsus - Adana demiryolu iti-

Devlet Demiryolları 

23 . 5 .1927 1042 D. U. Y. ve limanları idarei umum iyesinin teşki
lât ve vezaifine dair. 

1667} 
4090İ 
4577 
1375 Anadolu, Mersin 

lâf namesi 
28.12.1933 2376 Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 

tarife tatbik edileceğine dair 
10 . 7 .1940 3893 Erzincan sarsıntısından müteessir olan mıntakaya 

yapılacak nakliyattan alınacak ücretlere dair (di
ğer gelir mevzuatı katma bütçeye bağlı (b) cet
velinde gösterilmiştir.) 

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 

Kanan 

Darphane ve Damga matbaası hasılatı 

2 . 5 . 1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teş
kiline mütedair üçüncü maddesi 

Kanun 
» 

P 

Resmî matbaalar hasılatı 

1 1 . 1 .1939 3558 Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkında 
27 . 1 .1927 968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halin-

" * de istimali hakkında 
1 , 4 . 1 9 3 3 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 

26 , 1 .1939 3577 Tadili 



— C/15 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

» 
* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

t. V. H. Kararı 

6. 

11. 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

14. 

28. 

15. 

3. 

7 

6 
6 

6 

6 

7 

5 

8 

6 

9 

6 

. 1931 

.1932 

.1932 

.1937 

.1938 

.1939 

. 1940 

.1942 

.1943 

.1944 

.1937 

1838 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4304 

4450 

4668 

2/6763 

Genel okullar gelirleri 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında 
Tadili 
Tıp fakültesinden neşet edecek talebelerin mecbu
ri hizmetleri hakkında 
Maarif vekâleti prevantoryom ve sanatoryomu hak
kında 
Maarif Vekâletine bağlı Ertik okullar mütedavil 
sermayesi hakkında 
Köy eğitmen kursları ile Köy enstitüleri idaresine 
dair kanunun 3 ncü maddesi 
Devlet konservatuvan hakkındaki kanunun 6 ncı 
maddesi 
Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların 
büyütülmesi hakkında 
Devlet Konservatuvan ve Riyaseticumhur Filâr
monik orkestrası mütedvil sermayesi hakkında 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültesinde pa
ralı ve yatılı talebe alınmasına dair kanun 

Leylî tıp talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

Kanun 
» 

26 
2 

10 
23 

Diğer kurumlar gelirleri 

1341 
1930 

21. 7 .1931 

1933 
1934 

21. 6 .1934 

5 . 7 . 1 9 3 4 

549 Ziraat müesseselerine sermaye vazma dair 
1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 

hakkındaki 867 numaralı kanuna müzyyel kanun 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkında 
2291 Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsü hakkında 
2441 Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi fişek 

ve rövelver inhisarı hakkındaki kanunun 6 ncı ve 
geçici 2 ve 3 ncü maddeleri 

2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te
mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkında 

2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 



C/İ6 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

Talimatname 
Talimatname 

> 

Kararname 

28. 

28. 

0. 

30. 

29. 

S8. 

19. 

7. 

12 

6 

6 

12 

5 . 

11 

. 6 

,10 

.1934 

.1938 

.1939 

.1940 

. 1946 

.1340 

.1936 

.1941 

2654 

3526 

3631 

3959 

4911 

1340 
332 

2/4858 

2/16666 

$. 
Sİ. 
25. 

4 
8 
2 

.1944 

.1944 

.1942 

3/656 
3/1400 
2/14713 

Ö Z E T 

Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye 
ile idaresi hakkında 
ECaysei'i ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte-
davil sermaye verilmesi hakkında 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nunun 2 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez hıf-
zıssıha müessesesi teşkiline dair kanunun 4 ve 

5 nci maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü serma
yesi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî tali
matnamesi 
867 numaralı kanun ve ek kanunlarla kurulan mü
essese ve çiftliklerin idare şekli hakkında talimat
name 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf 
zıssıhha Enstitüsünce umumî sıhhate taallûk et-
miyen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serom ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Değişiklikleri 

Hastahaneler talimatnamesi 

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 

25 . 1 .1944 3/324 İşletmeye açılmış bulunan Aydın ve Tarsus sula
ma tesisatları ücret tarifesinin tasdikına dair 

Kanun 

Radyo gelirleri 

9 .6 .1937 3222 Telsiz kanunu 
18. 7 .1943 4475 Basın ve Yayın umum müdürlüğü teşkilât, varife 

ve memurları hakkındaki kanunun muvakkat 4 net 
maddesi 



— C/17 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 5 . 7 . 1 9 3 9 

Millî piyango geliri 

3670 Millî piyongo teşkiline dair kanun 

Altncı grup 
Umumî müesseseler ve şirketler gelirlerinden 

Devlet hissesi 

îrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik • 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 

Kanun 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

8 . 6 . 1 9 3 3 2285 Cenup demiryollarının işletilmesine ait itilâfna-
menin onuncu maddesi 

Kanun 

Fenerler gelirinden alman 

30. 6 .1941 4076 Fenerler hâsılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkında kanun 

Kanun 

Kararname 
» 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25 . 6 .1927 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 

27 . 6 .1929 — Millî reasürans Türk Anonim şirketi hakkında 
1 . 3 . 1 9 4 4 3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müddetle 

Millî Eeasurans Türk Anonim Şirketince işle
tilmesi hakkında 



C/18 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Mukavelename 

Musul petrollerinden alman 

5 .6 .1926 — Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

Yedinci grup 

Çeşitli gelirler 

Hatin« muamelelerinden doğma gelirler 

Kanun 6 .7 .1989 

27 . 6 .1942 

3702 

4226 

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. 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve bele
diyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 
resimleriyle darülaceze hissesinin miktarına ve su
reti istifasına dair 
Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 21. 6 .1927 
12. 5 .1932 

Askerlik ödevi 

1111 Askerlik kanunu 
1958 Tadili 

Kanun 

KvymeilÂ kâğıtlar 

25. 5 .1926 893 İpek böceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkında kanun 

11. 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 ,1939 3686 Evlenme cüzdanları hakkmda 



C/19 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 

Belli giderler karşiltğt gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili T. C. Merkez bankasından alınan 

11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik ro«vaddı 

Kanun 

B) Şirketlerden ve mûtaahhitlerden teftiş mukabili alınan 

27 . 5 .1939 3614 Ticaret vekâleti Teşkilât kanununun 19 ncu mad
desi 

Kanun 26 . 5 .1927 

C) Teberrüat 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmi mün-
kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i 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 cezalan 

İradeli tali
matname 
Tahriratı umumiye 

28 Kasım 1299 
29 Mart 1296 

15. 8 .1311 

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 post ek i ler hak
kında 



— C/20 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Talimatname 

Ö Z E T 

— 2272 sayılı kanuna istinaden 
talimatnamesi 

tanzim edilen ceza 

B) Zam cezalan 

Umumi ve, hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazammun 
eden hükümleri 

Kanun 

Karar 

29. 

18. 
26. 

25. 

17. 

24. 

24. 

4. 

16. 
7. 
17. 
12. 

2. 

9. 

10. 
21. 

27. 

17. 
13. 
23. 

11 

3 
5 

6 

5 

5 

5 

4 

5 
1 
1 
6 

6 

. 7 

6 
3 

6 

4 
7 
9 

.1336 

.1926 

. 1927 

.1927 

.1928 

.1928 

.1928 

. 1929 

.1929 

.1932 

. 1940 

.1933 

.1934 

.1934 

.1935 

.1938 

.1938 

.1940 

. 1940 

.192? 

Çeşitli 
66 

788 
1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1412 

1447 
1918 
3777 
2308 

2490 

2548 

2777 
3340 

3499 

3803 
3894 

gelirler 

istiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 
Memurin kanununun 30 neu maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair 
( VZM Muhakemeleri Usulü Kanununun 31.0 neu 
maddesi 
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 - Karaaydm hattının buharla isletilmesi 
hakkında 



— tJ/21 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

Kanun 

Kararname 

4 . 7 . 1 9 4 1 

15. 1 .1943 

4094 

4386 

14 . 5 .1941 2/15799 

£ * W T 

Hatay Ziraat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli airai alacakların taksitlendiril-
raesi hakkında 
Tokad, 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 

Sekizinci grup 
Geçici vergiler 

Kanun 
» 
» 
» 

İktisadi buhran vergisi 

30.11.1931 1890 İktisadi buhran vergisi kanunu 
26 . 4 .1934 
28 . 5 .1935 
12 . 6 .1937 

2416] 
2728 
3258 

[• Tadil ve ekleri 

Kanun 

Muvazene vergisi 

26 . 5 .1932 1980 Muvazene vergisi kanunu 
2 5 . 5 .1938 3404* T a d i l v e e k l e r f 

26. 1 .1939 3588Ç l a a u v e e J i l e r ı 

12 . 6 .1937 3258 Kazanç vergisi kanuniyle 1890, 1980 ve 2882 nu
maralı kanunların bazı hükümlerini değiştiren 
kanun 

Kanun 2 1 . 6 .1928 

5 . 6 .1944 
2 . 6 . 1 9 2 9 

3 1 . 5 .1943 
6 . 6 . 1 9 4 5 

29 . 4 .1933 

Nâzım vergiler 

1118 Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait 

4584 Değişikliği 
1525 Şose ve köprüler kanunu 

.__:( Şose vergileri kanununa ek kanun 

2159 İnhisarlar kanununa mûzeyyel kanunun 11 nci 
maddesi 



C/22 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 23 .12 .1935 

27 .12 .1937 

t. V. H. Karar
namesi 
Kanun 

2871 

3293 

8 . 1 . 1 9 4 0 2/12627 

25 . 5 .1938 

1 1 . 8 .1941 

3398 

4109 

Ö Z E T 

Arazi ve bina vergileriyle binalardan alman ikti
sadi buhran vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkında kanun 
Bu kanıma müstenit kararname 

Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve Demiryolları inşaat mukavelelerin
den müııbais gümrük resmiyle diğer vergilerin mah
subuna dair kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkın
da kanun 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanun 24 .12 .1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hak-
krnda kanun 

» 2 1 . 8 .1940 3911 Bazı Devlet alacaklannm tahsil sureti hakkında 
kanun 

» 19 . 2 .1947 5015 Altmış milyon liralık madeni ufaklık para bastırıl
ması hakkındaki Kanunun 9 neu maddesi 

IfTBIM ; n 

Kanun 

Birinci grup 

Savunma vergisi 

28 . 5 .1934 2456 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkında kanun 

S ' ? - Î Î I K 2 5 3 ^ ve tadilleri 
17 .1 .1940 3776Ç 
29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde zam kanunu 

Kanun 

Tekel maddelerinden alınan Savunma vergisi 

25 . 8 .1934 2460 Tütün ve müskirattan aımacak müdafaa vergisi 
hakkında 



— 0/23 — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Kanun 

Ö Z E T 

26. 3 .1945 
17. 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

4708 Tadili 
38281 
4040 > Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
4226) 

Kanun 

Kibritten alınan Savunma vergisi 

17 . 5 .1940 3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 13 ncü maddesi 

29 . 1 .1941 4040] 
27 . 5 .1942 4226} Fevkalâde zam kanunu ve ekleri 
17 . 5 .1943 4415 j 

Kanun 

Posta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon 
abone bedellerindm altnan Savunma vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde 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 ı , 

Kanun 29 

Binalardan alınan Savunma vergisi 

5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 31 nci maddesi 

Kanun 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

ikinci grup % 

İstisnai gelir 

28. 5 .1934 2459 Tayyare resmi kanunu 
23.12.1934 26471 
25.12.1935 28771 Ek ve tadilleri 
25. 5 .1938 3401J 
25.12.1935 2882 Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
17. 5 .1940 3828 Fevkalâde zam kanunu 
15. 1 .1943 4385 Şekerden alınan munzam istihlâk vergili 





Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 6 

[Vatanî hizmet aylıkları] 



- Ç / 2 

Aylık sahibinin 
A 

r 

ADLARI 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ-
madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnnne 
Kerimesi Mihrünnisa 

» Nilüfer 
» Tajbire 

Mahdumu Ertuğrul 

\ 
Aylık 

miktarı 

2 
2 
2 
2 
2 

Tahsis şartları 

* 

1 
1 
• 
1 
1 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

25 23/9/1336 

Dersadette şaiben idam olunan Urfa ] 
Mutasarrıfı sabıkı Nusret zevcesi Hay- \- 12,5 
riye ] 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazifesi ] 
uğrunda şehit edilen Bozkır Kaymakamı \ 
Demir Asaf'm iki çocıiğu J 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak Kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket ) 
Kerimesi Fikriye \ 

» Muzaffer j 

Bahriye nazırı esbakı General mer
hum Ahmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan şehit Çarkçı Yüzbaşısı Halil 
îbrahim: 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi Iclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

15 

25 

10 
5 
5 
5 

1 
}• 80 25/12/1336 
J 481 13/4/1340 

1 
}• 107 19/3/1337 

1 l 
f 271 14/10/1338 

1 
}• 275 14/10/1338 
) 

478 13/4/1340 

478 18/4/1340 

1 
f 480 13/4/1340 

[*'] 515 sayılı kanunla evvelce tahsis edilen S Ura aylık 5 Ura zamla 10 liraya çtkarılnuşür. 



Ç / 3 -
Aylık »ahibinin 

A 

ADLARI 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden Binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mithat: 
Kerimesi Mesrure 

Babıâli vakasında şehit edilen Har
biye nazarı esbakı General Nâzmı keri
mesi Atiye 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Ferid* 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit mer
humun : 

Haremi Mazlûme 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 
Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim : 
Zevcesi Hikmet 

ikdağmadeni Kaymakamı Tahir : 

Zevcesi Memnune 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 

Merhum Mcmed Ali zevcesi Belkis 

Gümüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 

Maraş Ulûmu riyaziye muallimi sa-

Aylık 
miktarı 

4 

15 

9 

18 

10 

20 
6 

20 

10 

2 

50 

4 

5 

Tahsis şartları 

. . . . . . 

Teehhülüne kadar 

• 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

• 

- 481 1*/ 4/1840 

i 

bıkı Hayrullah : 
Zevcesi Ayşe 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Fevziye 
Kerimesi Perihan 

Mustafa Necip hemşiresi Kevser 

Muş Mutasarrıfı merhum Servet: 
Zevcesi Samiye X0 

Teehhülüne kadar 



Ç/4 
Aylık sahibinin 

ADLARI 
Aylık 

miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Karamağra nahiyesi Müdürü Tev-
fik : 

Zevzesi Hafize 

Kızılca Nahiyesi Müdürü Şehit Adil 
Zevcesi Havva ismet 
Kerimesi tffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah 
harami Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

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 

Şehit Jandarma Mülâzimi evveli Sü
reyya'nın validesi Hüsniye 

Şehit doktor Nafiz Tahir 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

1 
}- 481 13/4/1340 
i 

2 
2 

10 

5 

30 

Teehhtilüne kadar 

Teehhürüne kadar 

| 482 

1 1 
\ 515 
1 
1 
1 

518 

13/4/1340 

24/4/1340 

11/11/1340 

40 

30 

10 

10 

10 

10 

• Emekli, eytam ve eramil aylığı 
varsa katolunacaktrr. 

649 22 /4 /1341 

3291 24/12/1987 



- O / ö -
£ - : 

Lyiık sahibinin 

ADLARI 

Nafıa vekili merhum Süleyman-Sırrı 

Zevcesi Ehliman 

Mahdumu Saruhan 

Kerimesi Gülbeğim 

Saruhan Mebusu merhum Reşat : 
Zevcesi Atiye 

îitanbul Mebusu merhum Abdur-
rahman. Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum Mebusu merhum Ferid Re-

Zevcesi Kâmüran 

Merhum doktor Vasfi : 

Refikası Nazmiye 

Sivas Valii esbakı merhum Reşit: 

Zevcesi Melek 

caı : 

't 

Mahkemei Temyia Reisi evveli mü-. 
teveffa Hasan Fehmi 

Zevcesi Kâmüran 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seza 

Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu merhum Ali Rıza : 

Refikası Necmiye 

General Celâl: 
Kerimesi Redife 

Aylık 
miktarı 

40 

30 

80 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
memek şartiyle mahdumuna [ 
ikmali tahsiline ve diğerlerine f 732 
izdivaçlarına kadar maktuan. j 

8/2/1926 

] Eytam ve eramil aylığı veril- ] 
50 }• memek şartiyle kaydihayat su- }• 753 24/ 2 /1926 

J retiyle J 

30 

20 

Eytam ve eramil aylığı ka- ] 
l tolunmak üzere teehihüİüne [ 1098 19/6/1927 

kadar ] 

[ Teehlıül ettiği zaman katedil- \ 
mek üzere kaydi hayat ile ] 1099 

20 J 

20 

30 

40 

10 

20 

2,5 

I Teehhül ettiği takdirde kate- \ 
i dilmek üzere kaydihayat ile ] 1100 

19/6/1927 

19/6/1927 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek suretiyle teehhül ettiği 
takdirde katedilmek üzere kay
dihayat ile 

Eramil aylığı verilmemek ve 
teehhül ettiği takdirde kato-
lun mak üzere 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle refikasına te
ehhül ettiği takdirde kate
dilmek üzere kaydihayat ile 
mahdumuna yirmi yaşma veya 
ikmali tahsiline kadar 

f 1102 19/6/192? 

\- 1103 19/6/192? 

f 1104 19/6/1927 

Eramil aylığı verilmemek şar- *| 
tiyle teehhül ettiği takdirde }• 1105 
kesilmek üzere kaydihayat ile j 

19/6/1927 
»'•9 . 
s . J 

1141 23/6/1927 



- e / 6 
Aylık sahibinin 

ADLARI 

Bize Mebusu merhum Rauf : 

Zevcesi Binnaz 

Kerimesi Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Aylık 
miktarı 

•\ 

30 ! 

1 0 J 
•N 

30 \ 

15 

Menemen hâdisesinde şehit edilen 
Bekçi Memedoğlu Hasan : 

Zevcesi Fatma 15 

Tahsis şartları 

Dayandığı 
kanunun 

No. Tarihi 

Eytam ve eramil aylıkları ve
rilmemek şartiyle zevcesine te
ehhül ettiği takdirde kesilmek 
üzere kaydihayat ile, kerime
sine teehhül edinceye kadar 

1171 25/6/192Î 

Eramil aylığı verilmemek üze- ) 
re teehhül ettiği takdirde ka- }• 1174 26/ 6 /192Î 
tolunmak şartiyle ] 

Kaydihayat şartiyle 2038 27/6/1932 

Evlendiği zaman ketilmok ] 
üzere maktuan )• 2432 17/5/1934 



G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Gelecek yıllara geçici sözleşme yapmağa izin verilen hizmetler] 

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 rde 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 - Ereğli hattı ile Ereğli limanının inşasına dair 
2300 1 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 
2575 Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesinde kullanılacak yabancı uzmanlar 

hakkında 
2670 ) Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların tesviyesi su-
3022 S reti hakkmda 
2832 Millî Savunma Bakanlığıyla bu Bakanlığa bağlı kurumlarda kullanılacak 

yabancı Devlet uyruğundan uzman ve ustalarla yapılacak sözleşmeler hak
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 } Millî Savunma Bakanlığınca 67 milyon liralık gelecek yıllara geçici yük-
3080 \ lenmelere girişilmesi hakkmd~ 
3132 1 
3483 ( Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri-
4100 f silmesi ve 3132 sayılı kanuna ek kanunlar 
4649 J 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Limam Şirketi ile akdedilen sözleş

melerin bazı maddelerinin tadiline dair iki söşleşmenin onanması hak
kında 



- a / 2 -
Kanon 

No 

3262 "1 Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran sınırlarına kadar yapılacak de-
3813 j* nıiryolları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi ve 3262 sayı-
4649 J lı kanuna ek kanunlar 
3395 } Milîî Savunma ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar yüklenmeğe giri-
3587 S silmesi hakkında 
3698 Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için gele

cek yıllara geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında 
feribot işletilmesi hakkında 

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 

4304 Meslekî ve teknik okullar açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkında 
4475 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Teşkilât vazife ve memurları hakkmdaki 

kanunun 36 ve 44 ncü maddelerinde gösterilen hizmetler 
4499 istanbul Üniversitesi binalarının yaptırılması hakkında 
4626 Memur meskenleri yapılması hakkında 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 

uzman ve ustalarla gelecek yıllara geçici sözleşmeler yapılması hakkında 
4643 } Demiryolları vapılması için gelecek vıllara geçici vüklenmelere girişilmesi 
5075 S hakkında 
4927 ( Yeniden radyo istasyonları kurulmasına dair 
İ677 Atatürk anıt - kabiri yapılmasına dair 
4761 Ankara Tıp Fakültesinin kurulması hakkında 
4870 inebolu ve Amasra Limanları yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenme

lere girişilmesi hakkında 
4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için geleeek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında 
4940 Devlet Kitapları döner sermayesi hakkındaki kanunim 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair^ 
5032 istanbul Adalet inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilnae-

si hakkında 
5128 Şose ve köprüler yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme* 

si hakkında 



F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Maliye Bakanlığı bütçesinin 475 nci bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneği* aktarılacağı tertipler] 

1. — Mahkeme gideri 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerde» Ödenekleri kalmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçlan tertipleri. 



İ - Cetvelî 
Bütçe Kanunu : Madde - 6 

[Gümrük.Tarife Kanununun 14 ncü maddesi gereğince geçici 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 Halı dokunacak 

100 bin kiloyu geçmemek 
üzere> 

b) Safi veya karışık kam- Masura veya bobin üzerinde Yün mensucat, çorap, fanila vesair 
gam iplikleri sanlı, 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, klaptan, kaytan ve kablo 

yapılacak 
d) Sun'i ipek iplikleri Masura veya bobin üzerinde Çorap, fanila vesair örme eşya örü-

sarılı, çile veya paket halinde lecek 
2. Kaşarlı ve kasarsız pamuk Top halinde Yazma ve kalemkâri basmalar ve 

mensucat (Amerikan bezi, kablo yapılacak 
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 Halı 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 eevizi 



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 
1.5. Ağaç kütükleri 

16. Kereste 

17. Şeker (tasfiye edilmiş) 

- t / â -
Ne halde geleceği 

Levha halinde 
Yuvarlak ve yassı, masura, 
makara veya bobine sarılı 
veya kangal olarak 

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 

Ne gibi işlemler göreceği 

Bakır eşya yapılacak 
Sırma, klaptan, kaytan ve gelin 
teli ve kablo yapılacak 

Galvanizli düz veya 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 ve kablo imal olunacak 
Kasık bağları imal olunacak 
Kontrplâk ve kaplamalık ağaç yap
rak yapılacak 
ihracata mahsus yerli mahsûl v* 
mamullerin ambalajı için 
Aşağıda yazılı şekerli maddeler ya
pılacak 
Bu maddelerin ihracında şekerin 
miktarı aşağıdaki nispetlere göm 
hesap olunur: 
1. Çikolatalar % 

a) SüÜü 40 
b) Sflteüz 50 

2. Şekerlemeler: 
a) Lokum 48 
b) Badem şekeri 35 
c) Diğer şekerlemeler 40 



Eşyanın cinai ve çeşidi 
- i / â -

Ne halde geleceği 

18. Gümüş 

19. Ham Zeytin tanesi 

20. Sud kostik 

Külçe 

Ham zeytin tanesi 

Sud kostik 

Ne gibi işlemler göreceği 

3. Biaküvi 18 
4. Reçeller ve marmal&tlar 60 
5. Meyve konserveleri 36 
6. Tahan helvası 40 
Zikıymet taşlar ve incilerle gay
ri müzeyyen kuyumcu eşyası i-
mal edilecek. 
Tasir veya tasfiye edilerek sa
bunluk zeytinyağı, yemeklik zey
tinyağı veya rafine zeytinyağı 
istihsal edilecek. 
Sabun imalinde kullanılacak. 

İhtar: 
Bu cetvelde ya*ıh şekerden gayri eşya ifin hizalarında gösterilen işlemler ve işçilikler dolayıaiyle 

girerken belirtilen miktarlarına göre ne niapetlerdt fire veya artma payı kabul edileceği Ekonimi Ba
kanlığınca belirtilir. 



K - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde -11 

[Koy öğretmenleri, sağlık memurları ve ek göre T kadroları] 

Çeşidi Sayı Ücret 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Köy öğretmeni 10278 20 

Ek görevUr 

Köy okulu başöğretmenliği 9000 10 
Bölge okulu başöğretmenliği 6000 15 
Bölge gezici başöğretmenliği 729 20 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 

Köy sağlık memuru 900 100 



M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde -r 7 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Okulun adı 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Adana Erkek 
Adana Kız 
Afyon Karahisar 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa 
Çamlıca Kız 
Denizli îsmet înönü 
Diyarbakır 
Edirne 
Erenköy kız 
Erzurum 
Galatasaray 
Gazianteb 
Haydarpaşa 
îzmir Atatürk 
îzmir Kız 
Kabataş 
Kandilli Kız 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

Lisesi 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

Ura 

375 
375 
330 
370 
395 
375 
505 
330 
375 
360 
505 
380 
530 
345 
505 
430 
430 
505 
505 
360 
345 
375 

Konya 
Kütahya 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Buma Kız ög 

Okulua adı 

Lisesi 
» 
» 

» 
» 

. Okulu 
istanbul Kız öğ. Okulu 
Aydın Ortaokulu 
Bilecik 
Bolu 
Buca (îzmir) 
Çanakkale 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Yalvaç 

» 
> 
> 
» 
>-
» 
» 
> 

Ankara Ismetpasa Kız Ens. 
istanbul Kadıköy Kız Ens. 
Erkek Sanat 
Sanat okulları 

Enstitüleri ve Erkek Orta 

Tarım Bakanlığı 
Ankara Yüksek Tarım Enstitüsü 

Lira 

360 
330 
360 
360 
345 
375 
505 
345 
330 
345 
430 
360 
360 
345 
330 
270 
480 
430 

330 

505 



N - Cetveli 
Bütçe kanunu : Madde - 9 

[2005 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre pansiyonlarda 1948 yılı içinde kullanılacak ücretli me
murlar ve hizmetliler kadrosu] 

Görevin çeşidi 

Müzakereci 
» 
» 

Yönetim memuru 
» » 
> » 
» » 
» » 
> » 
> » 
» » 

Doktor 

» 
» 

Müzakereci öğretmen 
Yönetim memuru 
Sayman 
Saymanlık memuru 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Sayı Ücret ! 

120 
30 
40 
1 
1 
8 

15 
25 
45 
40 
25 
10 
10 
20 
20 

Görevin çeşidi 

75 i Aşçı (Yamağı ile beraber) 
70 İ » 
60 
200 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
150 
130 
115 
100 

» » 
» » 
» » 
» » 

Hizmetliler 
» 

» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 
» 

Tarım Bakanlığı 

12 60 
2 40 
1 80 
2 30 

Doktor 
Diş tabibi 
Revir hemşiresi 

Sayı Ücret 

3 
10 
10 
20 
15 
10 
5 
10 
5 
35 
35 
75 
75 
100 
500 

1 
1 
1 

150 
125 
110 
100 
90 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
75 
70 
60 
55 

200 
175 
120 

20 





t-- C v̂elî 
Bütçe Kanunu : Madde - 15 

[1948 yılı içihete k'ûllahılmıyacak memur kadrosu] 



— L/2 — 

). Görevin çeşidi 

6 Raportör 

Başbakanlık 

Sayı Aylık ! D. Görevin çeşidi 

| 10 Neşriyat memuru 
1 70 1 12 Arşiv » 

Sayı Aylık 

1 35 
2 25 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük 
: • / • ' • • ' • ' ^ • ' • ' ' 

3 Genel Müdür Muavini ' , \'V'İ 

Büro Müdürlüğü < . ; 

7 Mütercim 1 
9 Büro şefi 2 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 2 
11 îkinei sınıf mümeyyiz 2 

Etüd Heyeti 

8 Vesikalar şubesi müdür muavini 1 
8 Raportör 2 
9 Büro şefi 1 

Hukuk Müşavirliği 

6 Birinci hukuk müşavirliği i 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 1 

^ m Hey e'eti 

4 Üye (Yüksek mühendis - Uz
manlık yeri) 

100 

60 
40 

'35 
30 

50 
50 
40 

70 
35 

90 

Üye (Yüksek Mimar - Uzman
lık yeri). 
Büro şefi 

Teftiş Hey'eti 

5 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 

;; 9, Büro şefi 
12 Memur 

tç Yayın Dairesi 

Şube müdürü 
Raportör 

9 Büro şefi 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 

Dış Tayın Dairesi 

G Şube Müdürü (Dairenin mü 
dür muavinliği ypar) 

6 Şube Müdürü 
9 Büro şefi 

12 Memur 
5 Kısa dalga Yayın şefi (Uzman

lık yeri) 

90 
40 

80 
70 
40 
25 

70 
60 
50 
40 
35 
25 
20 

1 
4 
1 
2 

70 
70 
40 
25 

80 



D. Görevin çeşidi 

— L/â 
Sayı Aylık D. 

9 
10 
11 
12 
13 
5 

6 
7 
8 

11 
7 

Radyo Dairen 

6 Şube müdürü 
5 Radyo İstasyonu Müdürü 
6 » > > muavini 
7 Raportör 
8 Büro şefi 

» » 
Birinci sınıf mümeyyiz 
ikinci > » 
Memur 

> 
Radyo İstasyon Başmühendi
si (Elektrik yüksek mühen
disi Teknik İşleri Müdür 
yardımcısı uzmanlık yeri) 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
(Uzmanlık Y.) 

» » » » 
Baş fen memuru (Uzmanlık 
yeri) 
Fen memuru (Uzmanlık yeri) 
Radyo Söz yayın şefi » » 
Radyo temsil şefi 
Radyo Yayın şefi yardımcısı 
(Uzm. Yeri) 
Mütercim 

Turizm Daimi 

Şube müdürü 
Raportör 

> 
2 nci sınıf mümeyyiz 
Mütercim 

70 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

80 

80 
70 

50 
40 
8Q 
80 

60 
60 

Basım ve Dağıtım Dairesi 

6 Şube müdürü 2 

70 
60 
50 
30 
60 

70 

Görevin çeşidi 

9 
10 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 

7 Raportör 
8 » 
9 Büro şefi 

10 Birinci S. mümeyyiz 
11 İkinci S. » 
12 Memur 
13 » 

7 Mütercim 
7 Yabancı dil bilen musahhih 

Sayı Aylık 

2 
4 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
1 

60 
50 
40 
85 
30 
25 
20 
60 
60 

Zatişleri ve Muamelât Müdürlüğü 

Büro şefi 
Birinci S. mümeyyes 
İkinci S. > 
Memur 

Levaatm Müdürlüğü 

Büro şefi 
Birinci S. mümeyyiz 
İkinci S. » 
Memur 

» 
Umumi ambar memuru 
Ambar memuru 

» » 

Evrak ve İstatistik Müdürlüğü 

1 
3 
4 
5 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
80 

9 
11 
12 
13 

Büro şefi 
İkinci S. mümeyyiz 
Memur 

» 

1 
1 
3 
2 

40 
30 
25 
20 

Bölge Müdürlüğü 

5 Mıntaka müdürü 3 80 



D. Görevin çeşidi 

Basın Ataşelikleri 

5 Basın Ateşesi 
6 » » 

- L / 4 
Sayı Aylık D. 

80 
70 

Görevin çeşidi 

7 Basın Ateşesi 
8 Basın Ateşesi yardımcısı 
9 » > » 

Sayı 

2 
2 
3 

Aylık 

60 
50 
40 

6 Birinci ve Üçüncü Genel Mü 
fettişlik İstatistik Büro Mü
dürlüğü 

10 Dördüncü Müfettişlik istatis
tik büro şefi 

10 Üçüncü Genel Müfettişlik İsta-

istatistik Genel Müdürlüğü 

tistik büro şefi 

70 

35 

13 Birinci, ikinci, Üçüncü Genel 
Müfettişlik memuru 

14 Üçüncü Genel Müfettişlik me
muru 

1 35 

3 20 

1 15 

Devlet Meteoroloji İşleri G-. Md. 

5 Meteoroloji müdürü 
6 » > 

80 
70 

12 Asistan 
13 » 

48 
9 

25 
20 

Adalet Bakanlığı 

MERKEZ 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

6 Genel müdür yardımcısı 1 

AdU Tıp îşleri Genel Müdürlüğü 

7 Müşahedehane müdürü 1 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 1 
11 Memur 1 
13 » 1 

ÎLLEB 

[Başkan, yargıç üye, sulh yar-
6 Igıcı, savcı ve yardımcıları, ic-
8 ^ra yargıç ve yardımcıları, sor

gu yargıçları, yargıç yardımcı
ları ve Targıtay raportörleri 

10 
1 

19 

70 

60 

50 
30 
20 

70 
50 
40 

Hukuk mezunu kâtipler 

7 Başkâtip ve yardımcıları 
8 » » » 

Kâttpler 

13 Başkâtip Y. Tutanak K. Y. 
Kâtib 

11 İcra memur ve yardımcıları 
12 » » » 
13 » » » 
5 Müfettişlik Müşavirleri 
6 Müfettişlik Müşaviri yaı-dınıcısı 
6 İl ve komutanlık muhakim şu

besi yardımcısı 
5 Gezici mahkeme yargıcı 
6 » » > 
7 » » » 

10 
15 
3 

14 
4 
1 

1 
20 
20 
45 

60 
50 

20 
30 
25 
20 
80 
70 

70 
80 
70 
60 



D. Görevin çeşidi 

9 Gezici mahkeme başkâtip veya 
kâtibi 

10 Gezici mahkeme başkâtip veya 
kâtibi 

11 Gezici mahkeme başkâtibi veya 
kâtibi 

Sayı 

20 

20 

45 

Aylık 

40 

35 

30 

L/5 — 
D. Görevin çeşidi 

12 Gezici mahkeme mübaşiri 

13 » » » 

10 Genel Müfettişlik kâtibi 

1 1 » J> » 

Sayı Aylık 

45 

40 

2 

3 

25 

20 

35 

30 

10 Müdür 
6 Yargıç 
7 * » 

11 Tapu üyesi 
10- Fen âmiri 

Tapu ve Kadastro G. Md. 
3 
3 
3 
2 
2 

35 
70 
60 
30 
35 

7 
8 
9 

10 
14 

Grup tapu sicil müdürü 
Kontrol memuru 

» » 
» » 

Tapu sicil -kâtibi 

1 
1 . 
1 
1 
1 

60 
50 
40 
35 
15 

İçişleri Bakaplığ; 

Mahallî İdareler Genel Md. 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

U Kâtip 2 15 

Levazım Müdürlüğü 

10 
11 
12 
13 

12 
13 

9 
14 

6 
13 

Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 
Kâtip 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 

Memur 
Kâtip 

Nüfus İğleri Genel Müdürlüğü 

Büro şefi 
Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

İtfaiye mütehassısı 
Kâtip 

1 
1 
1 
5 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

35 
30 
25 
20 

25 
20 

40 
15 

70 
20 

10 
12 
13 

L 
2 
7 
7 
7 
5 
7 
9 
9 

10 
13 

9 
11 
11 
13 

Birinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Birinci Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 

» 

Emniyet müşavir kâtibi 

İstihbarat memuru 
» » 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

1 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

35 
25 
20 

150 
125 
60 
60 
60 
80 
60 
40 
40 
35 
20 
40 
30 
30 
20 

İkinci Genel Müfettişlik 
1 Genel müfettiş 150 



D. 

2 
7 
7 
8 
6 
7 

11 
13 
10 

9 
10 

9 
9 

11 

1 
2 
5 
7 
7 
7 

Görevin çeşidi 

Başmüşavir 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 
Emniyet müşavir muavini 

» » » 
İstihbarat memuru 

» » 
Yazı işleri kâtibi 
Hususi kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Köy bürosu şefi . 

> » kâtibi 

Üçüncü Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Başmüşavir 
Yabancı işleri müdürü 
Hususi kalem müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Evrak müdürü 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

— L /6 -
Aylık 

125 
60 
60 
50 
70 
60 
30 
20 
35 
40 
35 
40 
40 
30 

150 
125 
80 
60 
60 
60 1 

D. 

5 
7 

11 
13 

9 
10 
9 

13 
9 

11 

1 
2 
7 
5 
7 

13 
9 

14 

Görevin çeşidi " 

Asayiş müşaviri 
» » muavini 

İstihbarat memuru 
» » 

Kâtip 
» 

Levazım ve daire müdürü 
Kâtip 
Emniyet müfettişliği kâtibi 

» » » 

Sayı 

1 
1 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
1 

Dördüncü Genel Müfettişlik 

Genel müfettiş 
Baş müşavir 
Hususi kalem müdürü 
Emniyet müşaviri 

» » muavini 
Kâtip 
Levazım ve daire müdürü 

İller teşkilâtı 

Bucak tahrirat kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

262 

Aylık 

80 
60 
30 
20 
40 
35 
40 
20 
40 
30 

150 
125 

60 
80 
60 
20 
40 

1 

15 

Emniyet G*. Md. 

5 Enstitü mütehassıs muavini 
7 Şube müdür muavini 

13 Tetkik memuru 

1 
1 
2 

80 
60 
20 

13 
14 

Nezarethane memuru 
S. 5 muamelât memuru 

1 
35 

20 
15 

Dışişleri Bakanlığı 

3 
4 
2 

23 

125 
100 
90 
70 

7 
8 
9 

10 

9 
12 
16 
34 

60 
50 
40 
35 



— h/i — 
Maliye Bakanlığı 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ 

Baş Hukuk Müşavirliği ve MuhaKemat Oenel 
Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci > 
4 Müşavir avukat 
8 Avukat 

2 35 
4 30 
1 90 
1 50 

Bütçe ve Malî Kontrol Oenel Müdürlüğü 

11 İkinci mümeyyiz 1 30 

Merkez Daireleri Saymanlık Müdürlüğü 

9 
12 
13 
11 

7 
8 

12 
13 

10 
11 

3 
10 
11 
3 

Saymanlık müdür yardımcı^ 
Memur 

» 
İkinci mümeyyiz 

TahsÜât Oenel Müdürlüğü 
Kontrolör 1 

» 1 
Memur 3 

> 1 

Muhasebat Oenel Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 1 
İkinci » 1 

40 
25 
20 
30 

60 
50 
25 
20 

35 
30 

Oelirler Oenel Müdürlüğü Temyiz ve İtiraz Ko
misyonları 

7 Temyiz Komisyonu Raportörü 
8 » » » 
9 Kalem şefi 

12 Memur 
5 İtiraz Komisyonu Başkanı 
6 » » üyesi 
8 » » raportörü 
9 Kalem şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
11 Gelir kontrol yardımcısı 
9 Kontrolör 

1 
2 
1 
1 
5 
10 
8 
o o 
6 
10 
1 
1 

60 
50 
40 
25 
80 
70 
50 
40 
35 
30 
30 
40 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Kâtip 2 25 

10 
15 
10 
10 
10 

90 
80 
70 
60 
50 

Emekli İşleri Oenel Müdürlüğü 

13 Memur 6 20 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 

4 Başhesap uzmanı 
5 Birinci sınıf uzman 
6 İkinci > » 
7 Üçüncü » » 
8 Dördüncü » » 

Devlet Kâğıt ve Basım Oenel Müdürlüğü 

8 Şef 1 50 
12 Memur 1 25 
13 » 5 20 

özel Kalem Müdürlüğü 

8 Seferberlik müdürü 1 

İLLER 

Muhakemat Memurları 

4 Müşavir avukat 3 
5 Muhakemat müdürü 5 
5 Bölge Muhakemat müdürü 3 
7 Ü Muhakemat müdürü yardımcım 1 
6 Avukat 1 

50 

90 
80 
80 
60 
70 

Oelir Memurları 

11 Tahakkuk şube şefi 2 
10 » > memuru 1 
11 Tahakkuk şube memuru 8 
12 » » » 6 
12 » » kâtibi 2 
13 » » » 1 
14 » » » 5 

30 
35 
30 
25 
25 
20 
15 



D. 

9 
13 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Gelir kontrol memuru 
Muhafaza memuru 

Levazım Sicü ve 

Birinci mümeyyiz 
İkinci » 

Evrak 

— L / 8 -
Sayı Aylık 

2 40 
1 20 

3 
5 

35 
30 

D. 

12 

12 

* Görevin çeşidi 

Memur 

Tahsilat 

Kontrol memuru 

Sayı Aylık 

8 25 

3 25 

Millî Eğitim Bakanlığı 

MERKEZ 

Yayın Müdürlüğü 

6 Uzman 

Genel Müfettişlik Müsvirlikleri 

5 Millî Eğitim Müşaviri 3 
6 Millî Eğitim Müşaviri 1 

11 Kâtip 4 
12 » 4 

tlUr Eğitim Daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 > > 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

5 
8 

12 
12 
18 
28 

70 

80 
70 
30 
20 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Lise, öğretmen Okulu ve Orta Okullar öğretmen 
ve Memurları 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
8 
9 

12 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

îç hizmetler şefi 
» 
» » 

15 
41 
114 
65 
3 
6 

848 
1000 

4 
1 
15 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
50 
40 
25 

8 Memur 
9 » 

12 » 
13 » 
14 » 

Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret Okullan 

5 
3 

61 
236 
21 

50 
40 
25 
20 
15 

2 Profesör 
3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 » 
8 Asistan 
9 » 

10 » 
3 öğretmen 
4 » 
5 •» 

6 » 
7 » 
8 » 
9 > 

10 » 
11 » 
12 » 
9 Kâtip ve Hesap memuru 
10 » » » 
11 » » » 
12 » » » 

2 
2 
4 
6 
15 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
14 
20 
58 
115 
188 
300 
346 
323 
17 
2 
7 
6 
56 

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 



D. Görevin çeşidi 
— L/9 

Sayı Aylık D. 

13 Kâtip ve hesap memuru 
14 » » » 
10 Ambar ve debboy memuru 
11 » > » 
12 > » » 
13 » » » 
12 îç hizmetler şefi 
13 » » 

129 
58 
23 
38 
40 
54 
1 
1 

20 
15 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

Cumhurba$kanl\ğ% Füârmonik Orkestran 

3 Şef 
5 Üye 

tik öğretim müfettişleri 

6 Müfettiş 
7 » 

1 40-100 
5 25-80 

Oüeel Sanatlar Akademisi 

4 öğretmen 1 90 

7 
9 

10 
11 
14 

Kitaplıkçı 
» 
» 
» 
» 

Kitaplıklar 

3 
3 
4 
8 
6 

60 
40 
35 
30 
15 

70 
60 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8 Müfettiş 
9 » 

10 » 
11 » 

4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 

19 
8 

67 

50 
40 
35 
30 

Konservatuar 

3 90 
S 80 
1 70 
3 60 

Siyasal Bügüer Okulu 

6 Doçent 70 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

3 öğretmen 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 Asistan 

11 > 

Şube şefi 

Konservatuvar 

3 
6 
8 
10 
13 
7 
2 
31 
34 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

Ücret 
8 140 

Bayındırlık Bakanlığı 
UERKER 

Teftiş Kurulu Baskanltğt 

7 Müfettiş 
8 > 

10 Şef 

Demiryollar ve Limanlar în$aat Reisliği 
Demiryollar İngaat Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 

60 
50 
85 

70 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 2 50 

8 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 1 60 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş fen memuru 1 40 

MaUeme Fen Heyeti 

6 Yüksek mühendis 1 70 
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Sayı Aylık ' D. 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

0 Detioatör 1 40 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 1 30 

Tetkik Müdürlüğü 

11 Memur 30 

Demiryollar Fen Heyeti 

4 Fen Heyeti mühendisi (Y. 
Müh. veya müh.) 

9 İstimlâk müfettişi 
10 » fen memuru 
10 Ressam 
10 Kâtip 
13 Sipariş memuru 
13 Ayniyat hesap memuru 

90 
40 
35 
35 
35 
20 
20 

Şose ve Köprüler Reisliği Tetkik Müdürlüğü 

11 Memur 
13 Kâtip 

30 
20 

Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı 

Proje Bürosu 

9 Ressam 

Tesisat Bürosu 

7 Kalorifer mütehassısı 
9 Tesisat ressamı 

Kontrol Şubesi 

7 Yüksek mühendis veya yüksek 

40 

60 
40 

mimar 

Muamelât kısmı 

12 Muamelât memuru 
13 » » 

1 

2 
1 

60 

25 
20 

8 
12 

12 

Şef 
Memur 

Memur 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

8u İşleri Başkanlığı 

6 
8 
9 
6 
8 
9 
9 

11 
12 
12 

13 

Fen Heyeti 

Yüksek mühendis 
» » 
» » 

Mühendis 
Kısım mühendisi (Y. Mühendis) 

» » » » 
Ressam 

Muamelât Müdürlüğü 

Tetkik ve tahakkuk memuru 
Memur 
Proje teksir ve muhafaza me
muru 
Kâtip 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

70 
50 
40 
70 
50 
40 
40 

30 
25 

25 
20 

Bayındırlık Şirket ve Müesseseleri Reisliği 

Fen Heyeti 

5 Yüksek mühendis 
6 » » 

Tarife ve Hesap Tetkik Heyeti 

6 Murakıp 
10 Şef 

Muamelât Müdürlüğü 

12 Memur 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol » 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk müşavir yardımcısı 

Zatişleri Müdürlüğü 

Okullar Bürosu 

1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

80 
70 

70 
35 

25 
50 
50 

1 70 

Neşriyat Müdürlüğü 

1 50 
1 25 

1 25 
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Sayı Aylık | D. 

Kâtip 
Neşriyat âmiri 
Müze memura 

1 20 
1 60 
1 40 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

50 
35 
35 
20 

Bakanhk Muhasebe Müdürlüğü Bina ve 8u İşleri 

11 Hesap memuru 1 30 

İLLER 

Genel Müfettişlikler Müşavirlikleri 

80 5 
6 

5 
6 
5 
5 

10 

1 nci 
1 » 

2 » 
2 > 
3 » 
4 » 
1 nci 

Genel Müfettişlik Müşaviri 
» » Bayındırlık 

Mimarı 
» » Müşaviri 
» » »yar. 
» » Müşviri 
» » » 

Genel Müfettişlik Nafıa 

11 

Fen memuru 
2 nci Genel Müfettişlik Müşavir 
muavini 
3 ncü Genel Müfettişlik Müşa
vir muavini (mimar) 
Kâtip 

1 
10 

70 
80 
70 
80 
80 

35 

70 

70 
30 

Şose ve Köprüler Dairesi Başkanlığı 
Mühendisleri 

6 Yüksek Müh. (Mmtaka veya 
Nafıa müdürü olarak kulla
nılabilir) . 

7 Yüksek mühendis 
8 » » 
9 » » 

Yüksek 

7 70 
1 60 
5 50 
7 40 

Şose ve Köprüler Mühendis veya Fen 
Memurlart 

8 Mühendis veya baş fen memuru 4 
9 » » » * » 2 

50 
40 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Mühendis veya fen memuru 
11 » » » » 
12 » » > » 

13 
27 
35 

5 Şube mühendisi (Yüksek Mü.) 
6 Kısım » ( > ») 
8 Yüksek mühendis 
8 istimlâk baş fen memuru 
8 Kısım mühendisi (Y. Mühendis 

veya mühendis) 
8 Kısım şefi 
9 istimlâk kısım şefi 
9 » fen memuru 
9 Fen memuru 
9 Başkâtip 

11 Ambar kâtibi 

Sular Şube Müdürlükleri 

9 Yüksek mühendis 
8 Baş fen memuru 

10 Fen memuru 
11 » > 
12 » > 
12 Desinatör 
12 Hesap memuru ve mutemet 

2 
3 
6 
3 
7 

10 
1 

35 
30 
25 

Şose ve Köprüler Başkanltğt 

8 Yüksek mühendis veya mü
hendis 

Tunceli İli Nafıa Müdürlüğü 

9 Baş fen memuru 
13 Kâtip ve mutemet 

Yap% ve İmar İşleri Reisliği 

8 Yüksek mühendis veya yüksek 
mimr 

9 » » » > 
10 > » > » 
10 Mühendis, mimar yeya fen me

muru veya ressam 
12 Fenmemuru veya desinatör 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmü
dürlükleri 

50 

40 
20 

1 
2 
2 

2 
3 

50 
40 
35 

35 
25 

80 
70 
50 
50 

50 
50 
40 
40 
40 
40 
30 

40 
50 
35 
30 
25 
25 
25 
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Sayı Aylık I D. 

6 Kısım mühendisi (Yüksek Mü.) 1 
7 t » ( > » ) 2 
8 > » ( > > ) 4 
8 Mühendis veya fen memuru 2 
9 » » » > 4 

11 » » » » 2 
12 » » » » 6 
12 Fen memuru 8 

70 
60 
50 
50 
40 
30 
25 
25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Ressam 
13 > 

Bayındırlık Şirkşet ve Müesseseleri 
Komiserlikleri 

6 Komiser 
12 Kâtip 

25 
20 

70 
25 

Ekonomi Bakanlığı 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

4 Uzman 3 90 
5 » 3 80 
6 Şube Müdürü 2 70 
8 % > yardımcısı 2 50 
7 Ressam 1 60 

Maden İsleri Genel Müdürlüğü 

6 Mühendis 4 70 
7 > 4 60 
7 Ressam 1 60 

Sanayi işleri Genel Müdürlüğü 

8 Şube müdür yardımcısı 1 50 
4 Sanayi başmüfettişi 3 90 
5 > müfettişi 3 80 
fi > > 3 70 
8 » kontrolör 12 50 
8 Raportör 2 50 
7 Resam 1 60 

Su Ürünleri ve Avcılığı İsleri Müdürlüğü 

8 Müdür yardımcısı 1 50 

Yayın Müdürlüğü 

8 Ressam 

Seferberlik Müdürlüğü 

6 Müdür 

Diğer merkez memurları 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 7 
11 Mümeyyiz 5 
12 Memur 5 

Itter numurlart 

4 Bölge ekonomi müdürü 3 
5 > » » 3 
5 Bölge ekonomi müdür yardım

cısı (İstanbul) 1 
6 Bölge ekonomi müdür yardım

cısı 3 
10 Birinci mümeyyiz 7 
11 Mümeyyiz 11 
12 Memur 9 
13 > 20 

50 

70 

35 
30 
25 

90 
80 

80 

70 
35 
30 
25 
20 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sayı Aylık 

MERKEZ 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Seferberlik Müdürü 
13 Kâtip 

80 
20 

Eczacılık ve Müstahzarlar Genel Müdürlüğü 
Kodeks Şubesi 

5 Mütehassıs 
10 Mümeyyia 

80 
35 

Uyuşturucu Maddeler ve Uluslararası işler 
Şubesi 

5 Mütehassıs mütercim 1 80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbı İstatistik 
Genel Müdürlüğü 

5 Genel müdür muavini (Tabip) 80 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Serum Çiftliği 

5 Müdür 1 80 
6 Tarım mütehassısı 1 70 
6 Veteriner 1 70 

11 Hayvan Sağlık memuru 1 30 
10 Ayniyat mutemedi 1 35 
12 Mubayaa memuru 1 25 
12 Ambar memuru 1 25 
13 Kâtip 1 20 

ÎLLER 

Sağlık Memurları 

13 Üçüncü sınıf sağlık memuru 120 20 

Yatılı Tıp öğrenci yurdu (Ankara) 

10 îdare tabibi 2 35 

Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi 

6 Müdür (Mütehassıs) 1 70 

D. 

7 

12 

Görevin çeşidi 

Doğum ve Çocuk Bakımev 

Doğum mütehassısı (Köy ebe 
mektepleri için) 
Müzakereci ebe (Köy ebe mek
tepleri için) 

Sayı 

•eri 

5 

15 

Aylık 

60 

25 

tlcel er 
13 Muayene ve tedavi evleri sağ

lık memuru 
14 Hükümet doktorluğu kâtibi 

10 
10 

Stma Savaş Bölgeleri Başkanlıkları 

12 Sıtma savaş memuru 50 
13 » » » 50 

Adana Sıtma Enstitüsü 

7 Antimoloğ 1 

Köy Sağlık Teşkilâtı 

14 Köy ebesi 200 

Danışma ve İnceleme Kurulu 

3 Üye 1 

Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 

Teftiş Kurulu 
6 îkinci sınıf müfettiş 3 

Hıfzıssıhha Okulu 

10 Asistan 

20 
15 

20 

60 

15 

100 

80 

70 

35 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 

İller ve İlçeler 

8 îkinci sınıf Hükümet tabibi 21 
10 Dördüncü sınıf Hükümet tabibi 71 
12 îkinci sınıf sağlık memuru 10 
13 Üçüncü sınıf sağlık memuru 75 

50 

50 
35 
25 
20 



L/U-
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Sağlık Merkezleri 

Sayı Aylık 

11 Ziyaretçi başhemşire 
12 » hemşire 
12 Ebe 
12 Sağılk memuru 

5 
20 
5 

20 

30 
25 
25 
25 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Müesseseleri 

7 Birinci sınıf eczacı 2 60 
8 İkinci > > 2 50 

11 Başhemşire 5 30 
13 İkinci sınıf hemşire 10 20 

Sıhhat İsleri Kâtipleri 

14 Üçüncü sınıf kâtip 15 15 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

12 Müzakereci ebe (köy ebe mek
tepleri için) 5 25 

D. Görevin çeşidi 

Sıtma Savaş Kurulları 

Sayı Aylık 

12 Sıtma savaş memuru 
13 » » » 

Gezici Sıtma Hastaneleri 

13 Sağlık memuru 

50 
50 

Frengi Savaş Kurulları 

Frengi Bucak Tedavi Merkezleri 

12 Sağlık memuru 10 

Trahom Savaş Kurulları 

13 Sağlık memuru 

25 
20 

5 20 

25 

15 20 

Hastabakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 

8 Müdür 
9 öğretmeı 

11 > 

3 
10 
10 

50 
40 
30 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

MERKEZ 

6 Başkimyager (Tarife Md.) 
8 Tefti) Heyeti Kalemi Md. 

11 Tetkik memuru (Tarife Md.) 
12 » » (Tetkik Md.) 
12 Memur (Gümrük İşleri Md.) 
13 » (2 Zatişleri Md. 3 Tet

kik Md.) 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
13 Kâtip 

1 
1 
1 
7 
2 

70 
50 
30 
25 
25 

20 

50 
20 

İLLER 
13 Muayene memuru 50 20 
12 Memur 8 25 
13 > 131 20 
14 > 17 15 
13 Veznedar 2 20 
13 Saymanlık memuru (Mükeffel) 11 20 
13 > > 30 20 
13 İhtiyat memuru 6 20 
10 Servis şefi 1 35 
11 » » 3 30 
11 Muhasebe şefi 1 30 
12 S. 2. memur 4 25 
14 Kolcu 26 15 

Gümrük Muhafaza G. K. 

14 Muhafaza memuru 168 15 I 14 Muamele memuru 28 15 



D. 

6 
7 
7 
8 
9 

11 
12 
9 

10 
11 
13 
13 

6 
9 

13 

Görevin çeşidi 

Teftiş Heyeti 
9 Birinci S. müfettiş yardımcısı 

Pamuk İş. Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 
9 Merkez propaganda istihbarat 

ve istatistik işleri şefi 1 40 
9 Tercüman 1 40 

13 Kâtip 1 20 

Seferh arlik Müdürlüğü 
5 Müdür 1 80 

10 Şef 1 35 
11 Girafik memuru 1 30 
13 Kâtip 1 20 

Zatişleri Müdürlüğü 
8 Müdür muavini 1 50 
8 Mutahassıs 1 50 

10 Şef 1 35 
14 Kâtip daktilo 3 15 

Levazım Müdürlüğü 
13 Kâtip 1 20 

Tavuk Yetiştirme İstasyonları 
10 Asistan 3 35 

— L/15 — 
Tarım Bakanlığı 

Sayı Aylık D. Görevin çeşidi 

2 40 
7 Şube müdürü 
9 Şube müdür yardımcısı 

10 Şef 

Sayı 

5 
6 
1 

Aylık 

60 
40 
35 

Pamuk İşleri Müdürlüğü İller Kuruluşu 
Müdür 1 
Müdür yardımcısı 2 
Pamuk yetiştirme ekisperi 3 
Birinci S. Şef 6 
İkinci S. > 3 
Birinci S. Kontrol memuru 10 
îkinci S. > > 5 
Birinci S. mesul sayman 2 
îkinci S. » > 2 
Birinci S. ayniyat memuru 2 
Üçüncü S. denet > 5 

> kontrol > 12 
Uzman 1 
Mesul sayman - 1 
Grafik memuru 1 

70. 
60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 
20 
70 
35 
15 

Veteriner İs. Genel Müdürlüğü Merkez Kuruluşu 
5 Genel müdür yardımcısı 1 80 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü İller Kuruluşu 
9 Veteriner müdür, kıdemli yar

dımcı ve fen memuru 18 40 
14 Hayvan sağlık memuru 195 15 

Bakteriyoloji ve Seroloji ve ffıfzıssıhha Kurumları 
5 Uzman müdür 
6 Müdür yardımcısı 
9 Üçüncü S. şef ve birinci S. 

asistan 
13 Saymanlık, kültür, ayniyat, am

bar memuru ve kâtip 
14 Dağıtıcı 

Zootekni Kurumları 
9 Şef 

10 Hara şef yardımcısı 
t i > veteriner ve lâboratuvar 

memuru m 

Aygır Depoları 
13 Terbiyeci, sayman, ayniyat yar

dımcısı ve kâtip 
13 Sayman 

Merinos Kuruluşu 

9 Merinos yetiştirme ve hastalık
lar uzmanı 

9 Merinos yetiştirme denet ve say-
manlik memuru 

7 Sorumlu sayman 
11 Asistan 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü İller Kuruluşu 
Zirai Savaş 

12 
1 

80 
70 

40 

20 
15 

40 
35 

30 

20 
20 

40 

1 
1 

r-l 

40 
60 
30 

14 Kâtip 15 

Islâh ve Deneme İstasyonları Denem* Tarlaları 

5 Kimyager 
7 » 

80 
60 
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Sayı Aylık | D. 

8 
9 
9 

12 

12 
13 

14 

Bağ ve Bahçe Ziraatı 

Teknik müfettiş 1 50 
Memur ve sayman 1 40 
Muamelât memuru 1 40 

» > 1 25 

Orta Tarım Okulları 

öğretmen 9 25 
Orta tarım okulu öğretmenleri, 
saymanlık memuru ve mutemet 2 20 
Orta tarım okulu öğretmenleri, 
ayniyat memuru 2 15 

Ziraat Alat ve Makinaları îhtısas Okulları ve 
Makinist Okulları 

14 Teknisiyen 15 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

1 Ordinaryüs (Sınıf 1) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

> 
Profesör 

> 
Doçent 

> 

W 
Asistan 

> 

» 
> 
> 
> 
> 

» 
» 

2) 
1) 
2) 
D 
2) 

1) 
2) 

13 
11 
16 
13 

2 
19 
20 
12 
25 

1 
1 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
40 
35 

100 
20 

3 Fizyoloji mütehassıs veterineri 
13 Güreş, boks, eskirim öğretmeni 

Yüksek Ziraat Enstitüsü İdare Memurları 

12 
8 

13 
14 
11 
12 
12 
13 
10 
11 
11 
13 

Muhasebe müdürlüğü memuru 
îdar« inzibat âmiri 

> kalemi levazım memuru 
> » evrak mukayyidi 

Levazım işleri memuru 
» > » 

Rektörlük kalemi memuru 
Kâtip 
Talebe yurdu başmuidi 
Muit 
îlmî yardımıcı 
Kitaplık kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
50 
20 
15 
30 
25 
25 
20 
35 
30 
30 
20 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 
11 

13 

Tercüman 
Orman fakültesi kâtip ve tercü
manı 
Grafik memuru 

35 

30 
20 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 
4 öğretmen 5 90 
5 » 4 80 

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü Merkez 

50 
40 
35 
30 
25 
70 
60 

8 Şube müdür yardımcısı 2 
9 Şef 2 

10 > 2 
11 Memur 5 
12 > 5 
7 Denetçi 3 
6 » 3 

Hukuk Müşavirliği 

5 Müşavir avukat (Toprak işleri 
için) 2 80 

5 îdari dâvalar avukatı (Toprak 
işleri için) 2 80 

7 Hukuk müşavirliği lâboratuvar 
(Toprak işleri için) 1 60 

8 Hukuk müşavirliği lâboratuvar 
(Toprak işleri için) 1 50 

İLLER 

6 Toprak komisyonu başkanı 42 70 
7 » > > 44 60 
7 > > üyesi 52 60 
8 > > » 50 50 
9 > » > 70 40 
8 Tarım teknisyeni 25 50 
9 > > 25 40 

10 » » 30 35 
8 ölçme ve harita teknik memuru 40 50 
9 » » > > 30 40 

10 » » > » 30 35 
8 Tapu ve kadastro teknik memuru 21 50 
9 » > » i 18 40 

10 » > > > 16 35 
11 » > > > 15 30 
11 Memur 80 30 
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9 
10 
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Toprak bürosu şefi 
» » > 

Sayı 

22 
33 

- V 
Ayhlv 

40 
35 

17 — 
D. Görevin çeşidi 

11 Toprak bürosu memuru 
12 » » » 

Sayı 

50 
46 

Aylık 

30 
25 

Ulaştırma Bakanlığı 
MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

iü Memur 
1? » 

5 Müdür 
9 Şef 

10 » 
11 Memur 

Seferberlik Müdürlüğü 

ÎLLER 

9 1 nci sınıf yönetim şefi 
10 » » denet memuru 

25 
20 

80 
40 
35 
30 

40 
35 

13 Memur 

Gemi Sörvey Kurulu 

6 2 nci sınıf uzman 
7 3 üncü » » 
8 4 üncü » > 

Komiserlik 

6 Demiryolu komiseri 

90 

1 70 
1 60 
2 50 

70 

Yüksek Denizcilik Okulu (Kurslar Şubesi) 

6 Kurs öğretmeni 
7 » » 
9 Kütük çefi 

• > * - • . 

V * 

2 70 
1 60 
1 40 

Ticaret Bakanlığı 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

5 Fen müşaviri 
7 » > 
8 Raportör 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

6 Şube Müdürü 
6 Merkez kontrolörü 
7 » > 
8 Raportör 
9 » 

Standardizasyon Müdürlüğü 

5 Müşavir 1 
6 Raportör 1 

80 
60 
50 

70 
70 
60 
50 
40 

S0 

8 Raportör 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
9 Kontrolör 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 

10 Mümeyyiz 1 

Dış kuruluş memurları 

5 Ticaret Müşaviri 1 
8 Ticaret Müşaviri veya Ateşesi 

yardımcısı 2 
9 » » » Ateşe yar-

ldımcısı 1 
70 I 10 Ticaret müşaviri kâtibi 

50 

50 
40 

35 

80 

50 

40 
35 



). 

4 
5 
6 
7 
8 

Görevin çeşidi 

tiler memurları 

Minıaka Müdürü 
» » 
» » 

Raportör 
» 

Sayı 

1 
1 
3 
2 
5 

— L/18 -
Aylık 

90 
80 
70 
60 
50 

D. 

i 6 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Başkontrolör, Başkontrolör 
dımcısı ve kontrolör 
Mümeyyiz 
İnceleme memuru 
Memur 

» 

yar 

Sayı Aylık 

2 70 
1 35 
2 30 
2 25 
2 20 

Teftiş Kurulu 

10 Müfettiş yardımcısı 1 

Çalışma Genel Müdürlüğü 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 1 

Uçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

6 Şube müdürü 1 

Çalışma Bakanlığı 
12 Memur 

Seferberlik Müdürlüğü 

•o müdür 

35 

30 

70 

50 

îtter kuruluşu 

4 Bölge çalışma müdürü 
5 » > > 
6 > > » 

İş Müfettişleri 

5 Birinci sınıf is müfettişi 
6 ikinci » » 
7 Üçüncü » > 

25 

90 
80 
70 

80 
70 
60 



O - Cetveli 
Bütçe Kanunu: Madde - 18 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların en aşağı beden 
ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli] 

Hayvanın hizmeti 

Süvari saf bineği 
Top bineği 
Sair binekler 
Sahra top (dip) ağırlığı 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 SkÜzfi 
Araba koşumm » 
Deve 
Esok 

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 

500 
413 
317 

1 025 
970 
633 
336 
300 
370 
300 
370 
243 
314 
465 
400 
450 
350 
490 

87 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 18 

[Motorlu taşıtlar ortalama alını değerleri! 

Taşıtın 

Otobüs 

adı 

Arazi binek otomobili 
Arazi kamyonu 
Zirai traktör 
Arazi kamyoneti 
Seyyar tamirhane 
Benzin tankı 
Arazöz 

Takribi fiyatı 
Lira 

12 000 
8 000 

22 000 
12 000 

8 000 
60 000 
20 000 
20 000 

Taşıtın adı 

Sepetli motosiklet 
Sepetsiz » 
Cadde kamyonu 

» kamyoneti 
Küçük binek otomobili 
Büyük » » 
Yarım tonluk pikap (Kaptıkaçtı) 
Cerre mahsus ağır traktör 

Takribi fiyatı 
Lira 

3 000 
1 800 

10 000 
8 000 
8 000 

21 000 
5 000 

25 000 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 19 

[Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül] 



— R/2 — 

Büyük Millet Meclisi 
B. : 1 - M. : 3 — Başkanlık Divanı Üyeleri tazminatı 

Bu tazminat 1757 sayılı kanun gereğince ödenir. 

B. : 2 — Geçici tazminat ve denetçi ücreti 

Toptan ödenir. 

B. : 18 - M. : 1 — Uluslararası Türk Gurupu giderleri 

Bu para Grup Başkanının emrine verilir. 

; Cumhurbaşkanlığı ; 

B. : 34 — Hizmetliler ücreti 
B. M. M. Başkanlık Divanınca onanacalj: kadroya göre harcanır. 

Başbakanlık 

B. : 75 - M. : 4 — Diğer işletme ve yönetim giderleri 
işçi gömlek ve tulumlariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye basılı kâğıt ve 

defterler, pul posta, ve yollama karşılık ücret ve giderleri, kira karşılıkları, yolluklar vesair işletme 
giderleri 

Danıştay 

B. : 91 - M. : 3 — Aydınlatma 
Asansör motoru elektrik ücreti de bu tertipten verilir. 
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••f-;-.',ft^îknik-/8S:enluflr/v? Uimnetilitevml iş I »gömlekleri; -ve .'iş efoişeled t k a r ş ı l ı l a r d a I bu-ib&lürinderi'v^rilif. 

O/İMÎ'İ .••-•,î-i--«hiy iji-ıiiî -ı-Mİ B; : [ 1 1 5 M M J >! 2 - ^ Başka her çeşit y a y ı n g ider le r i - J i n i i i ! , ıüt î n ri,n\ 

•""! •'tfaylnj"' telr?; tercüme/ ' ' ' f t âgit^'klişe/ bds'mı iitlret; ve kar^iîîkları/n'Genel MHurîtikçe jçiterfta'cak 
kitap, broşür ve dergilerin her türlü giderleri. • ! : ' , I J ' '1"" r ! 

M; r 3 — Foto -111111 servisi giderleri 
. f . ı ı f r ^ i f t l l t v n y.nü\uû'\U . H,I •>*<•[) J T Ü ' - İ . L ' İ ' U ' n ; ^ ı ' ' j j ı ;!rV ••::'!.'i -.: İM • - : : ; ! ^ / h v . : >îi i-,.-1- i l , / . ?1MH<İ 

bınema, projeksiyon ye fotoğraf, makineleriyle film ve plak, satınalma, yaptırma ve ,kıralama 
karşılıkları ve bunlar ıçm makme, yedek ve avadanlık, her nevi ecza vsaire alım . ve kirası, atelye 
kurma giderleri, her türlü stüdyo alet ve gereçlerinin alımı ve kira karşılıkları, film senaryoları 
ile repertuvarların ve plâklarm yapılması, kurulmasj, isletilmesi jşje denetlenmesi giderleri, film 
sözlendirme ve seslendirme' gidericiyle*'mi 'işler de çalıştırılacak usta ve işçilerin gündelikleri, 
elek*rlki! ve^Mtriıaırrik ktîvv^t cereyato bedelleri, gümrük;' nakliye, sigorta' Vesaire' ğtderleri; •"bü' hiz-
mefoteMe çalışanlarda*!' • görevleri • hırasında1 hastalanacak ve1 sakallanaeaklâTiri' iiyile^tirmk 've1! derman 
giderleri. .:•<•*;-:•/-•• ı^üüiiı.^nü nlün •<.'>•} nm 

iç kongrelerle bakanlık içinde ve dışında resmî mahiyette yapılacak toplantılarda bu toplan-
tÜâyıîşttrarfc'!e>dieh,leire' v^iledek ;ziy>fet Ve"he^"nevi!;âfırlaHk! ğfc&rİerî ^ ; yâ'bMc^ " k o ^ İ a ^ m ; ba-
ka^üK'%a^iimin ,da' ,ve^a faişıridâhaİİflariİn!â, fgîae|rlM,;!liâjHr deriîe,kl^r'înie ya^îla^akhpr<fem7 ve ;İ)u 
derneklerin müsamerelerine maftsÜTblfet' M e l M , ' ç^nk 1 ! Ve*; ̂ ehzefı' ner' ^eşit ' t e i M giderleri!'! ' 'v 

B. : M. : 5 — Propaganda giderleri 

Propaganda ve teşvik maksadiyle yazılan ve yazılacak kitap, broşür ve makale ücretleri, aynı 
maksatla konferansçılara verdikleri ve verecekleri konferanslar için ödenecek ücretler, yabancı ko
nuklara avnı maksatla verilecek hediye badeüeri. . , f , , , „ Î 

- - . - • • • ' • • , • " , - « 

B. : 1 1 5 - M ^ ^ ^ ^ ^ f i ı J ^ ve ^jften^ştirme giderleri 

Radyo dinliyicilerine verih^ ..üç.^|Ie^et cl^tafp.n^ v̂ ^̂  
me ve tamir giderleri, diktafon için kovan ve her türlü yedek malzeme bedelleri, kâğıt, mürek
kep, mumlu kâğıt vesair kırtasiye malzemesi bedelleri. 

B. : 117 - M. : 1 — Müzik yayın giderleri 

Doğu ve batı her çeşit müzik yayınları ücret ve giderleri ve müzik eserleri telif, neşir ve icra 
hakları, plâk ve film anrejiifeMnaE' ÜUr^lri | [0 îiötapi^âte v^cKslfotek satınalma ve kiralama kar
şılıkları ve nota teksir ve bastırma ücret ve giderleri. 

hsi-reJbrş tıe-a? — 851 .3. 

Temsil sanatçıları ile konferansçıların ve yabancı dillerde yayın için görevlendirilenlerin gün 
delikleri ve her türlü konferans meti8te#,°râİF}xr^aWtesi^e radyofonik piyes bedelleri ve radyo 
^ e ^ a p i j ' a n , ^ ^ n^rh w \.yÂv\\ .or,:>o ı.f"r;*-i-ı»]/'. 



— B/4 — 
B. : 117 - M. : 4 — İşletme ve başka faer çeşit giderler 

Ankara radyodifüzyon istasyon ve stüdyolarının her çeşit işletme ve onarım giderleri, telefon, 
ısıtma giderleri, temsil için lüzumlu her nevi madde ve cihazlar, genel konserlerde giyilmek üzere 
yaptırılacak elbise bedelleri, sanatkârlarla görevleri sılasında hastalanacak veya kazaya uğrıya-
cak teknisyenlerin iyileştirme ve derman giderleri,her türlü cihaz, alet, fenni gereç ve musiki leva
zımı alım onarım, taşım ve kiralama giderleri, etüd, plân işleriyle, ilgili her türlü giderler, radyo 
müsabakaları giderleri, döşeme demirbaş, kırtasiye, defter ve basılı kâğıtlar karşılıklariyle ötebe
ri giderleri. 

B. : 118 - M. : 3 — Diğer yönetim giderleri 

Basın Aataşelikleriyle Haberler Bürosunun kurma giderleri döşeme, demirbaş, aydınlatma, 
ısıtma, kırtasiye, öteberi, basılı kâğıt ve defterler ve Ataşeliklerle Haber Bürolarının diğer her 
nevi yönetim giderleri. 

B. : 118 - M. : 4 — Propaganda giderleri 

Basım, klişe,• tercüme, radyo yayın ücret ve giderleri sinema kiraları, propaganda maksadiy 
le tertip edilecek toplantılar ve konferanslar için gerekli giderler Ataşeliklerle Haber Büroları
nın her türlü propaganda giderleri. 

B. : 126 — Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme, değiş
tirme ve düzenleme her türlü giderleri 

Yeniden kurulacak radyo istasyonları yapımı, kurması ve mevcut istasyonun esaslı genişletil
mesi ve değiştirtmesi yenilenmesi ve denemesi her türlü giderleri (bu işlere ait projelerin dü
zenlenmesine yapı ve kurmanın denetine ilgili her türlü giderler). 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

B. 140 — Nüfus sayımı giderleri 

Genel nüfus savmnnm gerektirdiği bütün giderler bu tertipten ödenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri G. Mû. 

B. : 158 — Taşıt giderleri 

Taşıtlar işe yetmezse dışardan tutulacak taşıtların kira karşılıkları 

B. : îeo — diyecekler 

Merkezin odacı, bekçi ve diğer hizmetlilerine alınacak elbise ve ayakkabı karşılıkları île teknik 
memur ve hizmetlilerinin çalışma gömlekleri ve dışardaki bekçilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılıkları. 



— ît/5 — 
B. : 162 — Meteoroloji .istayonları kurma ve onarma giderleri 

Merkez ve taşrada yapılacak ve kurulacak sabit geçici ve gezici istasyonların kurmaları giderleri 
olup yapılacak kurmalara ilişkin her türlü gereç ve bu işlere ait aletler alımı, tasımı, 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, gündelikleri, 

B. : 163 — Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve cihazları ve gereçleri satm
alına, kurma, denetleme, onarma ve isletme giderleri, gezici istasyonların işletmesi, nakil vasıtala

rının işletme, onarmaları ve karoserlerinin yaptırılma giderleri 
Merkez ve taşra için alnupak telsiz ve .her türlü haberleşme ve dinleme ve işaretletme «Hel-

vosta, projöktör ve benzeri âletler> alet ve cihazlarının, alım. kurma, taşıma, montaj» ensteUassyon. 
denemek işletme, onarma, onarmaevi âletleri ve gerekçeleri giderleri ile telsiz cihazları, gözetleme 
.parMarı ve istasyonları işin lâzım olan barakaların ve siperlerin yaptırılması veya satınaluamasma 
ait giderlerle diğer her türlü gözetleme gereç ve aletleri,ile fenni gereç ve aletlerinin alım, kurma, 
deneme, denet/ onarma, taşıma giderleriyle bu işlerde 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 
ve bunların taşıma giderleri telsiz cihazları ile gözetleme istasyonlarının ve gözetleme ve fen aletleri
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 taşıtlarının onaran 
ve karoseri yapılması giderleri, 

B. : 164 — Yayın işleri 
Her türlü kitap, broşür, gazete, dergi alım ve abone karşılıklariyle bastırılacak olan bütün bro

şür, kitap, harita, levha, grafik, yönetmelik, genel yazı, günlük, haftalık ve aylık ve yıllık bülten ve 
müteferrik bütün yayın ile defter, cetvel ve sairenin basın ve yayın giderleriyle, telif, tercüme. 
tersim, kopya, çoğaltma giderleri 

B. : 167 — Meteoroloji Meslek Okulu gideri, diğer okullardaki öğrencilerin öğretim ve memur
larla hizmetlilerin kurs ve staj giderleri, memurla -la hizmetlilerin çalışma saatleri dışı tazminatları 

Meteoroloji Meslek Okulu öğrencilerinin öğretimine, yatırılmasına, giydirilmesine, yedirilmesine 
ait her türlü giderlerle verilecek harçlıklar ve yollukları, Meteoroloji Meslek Okulundan başka 
okullarda okutuiaeak öğlencilerin masraf ve giderleri de bu tertibe göre yapılır 

B. : 167 - M. : 2 — Memurların ve hizmetlilerin kurs ve staj giderleri 
Merkezde ve Meteoroloji istasyonlarında Kurs ve Staja tabi tutulacaklardı öalük yottukları, 

kurs ve stajda bulundukları sürece kendilerine 3888 sayılı kanun gereğince verilecek ^gündelikleri. 
Meteoroloji Meslek Okulu ile diğer okullardaki Meteoroloji öğrencilerinin Meteoroloji istas

yonlarında yapacakları staj dolayısiyle ihtiyar olunacak her çeşit yol giderleri ile başka giderler. 
Meteoroloji Meslek Okulu ve başka okullardaki öğrencilerin, kurs ve stajiyerisr için kitap, 

'broşür, harita, grafik yazdırma, yaptırma ve bastırma karşılığı giderleriyle her türlü makine^Hlet-
ve okul He ilgili döşeme ve gereç alımı, taşımı, onarım ve saklama giderleri Meteoroloji kundu-
şımun görevleriyle ilgili kurumlarda Meteoroloji bilgisi öğretmek üzere gönderileceklerin yolluk
ları da bu tertipten verilir. 



— R 6̂ — 
Adalet Bakanlığı 

B. : 201 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Kamu haklan para «ezalarını kovalayanların yol paraları bu bölümden verilir. 

B. : 202 —- Giyecekler 

Mübaşirlerle Ankara mahkeme ve daireleri hizmetlilerinin elbise giderleri, 

aiiî-v. B : 204 - M. : 1 -— Meşhut suçlar giderleri • .:"-• 

^Sücüatülere gidecek Adalet memurlarmm ve doktorların yollukları ehlivukuf Ve bilirkişi ve ta
nıkların yol giderleri ekspertiz işleri giderleri ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi giderleri, 
süçıtn açığa çıkarılması için yapılacak sair giderlerle ihzarlı sanıkların bir yerden diğer yere yol
lama giderleri. 

B. : 206 - M. 2 — Demirbaş aletler ve gereçleri otopsi sandıklan ve kimyevi ecza ve gereçleri «a-
tınâlma, onarma ve başka giderleri 

Adalet görevli doktorlara gereken alet ve avadanlıklar ve lâboratuvar kurma ve gereç/karşılıkları 

B. : 207 - M. : 1 — Yiyecek giderleri 
Hükümlü tutukların yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kaplarının temiz

lenmesi için ödenmesi lâzım gelen para da bu tertipten verilir. Gardiyanların vazife başında bu
lundukları zaman iaşeleri de bu tertipten temin edilir. 

B. : 207 - M. : 3 — Yönetim giderleri 
Telefon konuşma ve kurma giderleriyle hizmetli ve hükümlülere yaptırılacak elbise giderleri 

B. ':' 208 — Hükümlü çocuk ıslahevieri giderleri 
Ilükümİü gocuk ıslahevieri genel giderleri ve ıslah evlerinin yiyim, yönetim, derman ve yollama 

ve dönüş giderleri buradan verilebileceği gibi her çocuk için belli' bir ücret verilmek suretiyle 
bu iş belediye çocuk ıslahevlerinde veya sair uygun görülecek kurumlarda gördü rülebilir. Gardi
yan ve hükümlü çocukların elbise karşılıkları. 

" ' ; B. : 209 - M. : 1 — Satmalmâ ve abone karşılığı 
Kitap ve mecmuaların satmalmâ ve abone bedelleri karşılığı. 

B. : 209 - M. : 2 — Adalet ve yargıtay kararlan dergisi yazı ve tercüme ücretleri ve baskı 
giderleri ile yayıma ait yollama ve bağlama ve hamaliyesi ve telif hakkı karşılığı ve bu işlere 

ait sair giderler • • •>• 
Yaiı ücretleri ve mahkemeler içtihat dergisi ve yayıma ait yollama ve bağlama ve hamaliyesi ve 

bütün sair giderleri ve telif hakkı karşılığıdır. 

: i B, ; 216 — Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma işleri 
thaleten veya; emaneten yaptırılacak yapı ve esasıJ ona.'m karşılığı ve giderleri ya J m 

veresaslt onarım d-eneti için gerektiğinden merkezde veya yapı ve onarma yerinde çalıştırılmak 
üzere dışardan alınacak veya merkezden gönderilecek denetleme,.-mimar, mühendis, ressam, sür-
veyan, ve şairenin yollukları ve bu işler için gereken resim gereç ve kırtasiye ile. basın .giderleri. 



- S / 7 : -
Tapu T|= Kadastro G^nekMödîMüğü 

B. : 226 — Basılı kâğıt ve; defterler 

D«fterlerlecetvellerin kâğıt, mukavva ve basım ücretleriyle taşım giderleri ve defterlerin onarma 
ve kapak giderleriyle kitap kapak yapımevi işin gereken her çeşit gereç karşılıkları.; i > n ^ 

B. : $$& rM> ; % — geçici görev yolluğu 
*,,Kaçla&tro, ve; tapu tahrir,, kurullarında çalışan memurlara 5055 sayılı Kanun gereğince verile

cek gündeliklerle taşıt ücretleri bu tertipten ödenir. , K ; i ; ! 

:..Mi„ ,,. . . . . ,. B. :232 - #[, : 2 ; - - ^ 

Kadastro ye tapu tahrir kurullarının Öteberi giderleri, döşeme, d e m i r b a ş , a y d ı n ı m a , jsıt-
ın a, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterlerde telefon kurma ye konuşma karşılıkları, nirengi ve poligon için 
gereken, her çeşit maddeleri ;taşıma giderleri. Bu kurullarda çalkan memur ye hkmetlilere.ŞOjŞö, 
sayılı. Kanun mucibince yerilecek iş elbisesi, ayakkabı, palto, şapka, gadir, ilâç, sıhhiye çantası, iş çan
tası, petrol lâmbası, tabak, çatal, kaşık, bıçak, tencere bedelleri. 

B. : 234 — Kurs ve mektep giderleri 

Okul öğrencilerinin yiyecek, giycek, içecekleriyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul öğ
rencilerinin harçlıkları, kız öğrencilere verilen burs, kursa getirilecek memurlar gündeliği^ okul, 
öğrencilerinin defter, kalem, lâstik, ders levazımı,, kitaplığa alınacak gazete ye dergiler^ spor ye 
beden eğitimi hareket ve müsabaka giderleri, ha mam, traş, derman iyileştirme, ̂  , gpzİerinden. ra- ; 

hatsız öğrencilerin tşdayilerini sağlamak maksadiyle almacak. gözlükler, cenaze, nı^şra^ları, çama^r, 
için sabun, çivit, soda,. sakat öğrencilerin memleketlerine geri gönderüme, haya, değişinıli: ;ö|re?n-, 
çilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin tedavi maşrajları, 
Ankara'da yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananlardan sözlü sınavda kazanamıyanla-
rm yazılı sınavların yapıldığı il'e kadar dönüş ,y ol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinin kitap ve 
öğretim notları için kâğıt, çoğaltma levazımı, sini?," yatakhane ve mutfak eşya ve gereci, kitap 
telif ve baskı giderleri, yayın ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter ve tesisleriyle de
mirbaş eşya karşılığı, • evrak müvezzii için mubayaa olunacak bisiklet bedeli ve yeni alınacak bina • 
döşemesi, basılı kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, su, telefon tesisleri ve giderleri, pos tane 
telgraf ücretleri, az onarma ve tesisler, hizmetlilerin giyeceği her çeşii temizlik ve korumajv-esatei 
yönetim giderleri, kamp ve sınav ve gezi giderleri, öğrencilerin tedavileri için ilâç, resmî ve özel 
sağlık müesseselerindeki tedavi giderleri/ : lüzum; görülen hastaların tedavi edileceklerin hastanele
r ekada r yol giderleri.,.. Okul ve kurs öğrencilerinden tatil. süresi içinde memleketlerine gitmeyip 
o^uldaf kalanların hu müddete, ait harçlık ve yevmiyeleri, okul bahçesinin bakım ye,sair giderleri., . 

B. : 235 — Hukuk ve meslek eserleri satmalma, baskı ye başka,giderleri , 

Tapu ve kadastro idareleri için lüzum görülecek hukuki ve meslekî eserlerin satmalınması, tercü
me ve telif haklariyle bastırılacak eser ye genel yakıların basm ye saire giderleri 



Millî Savunma Bakanlığı 

B. : 254 — Tersim gereçleri 
Bütçeye konan -.bölümlerin mahiyeti itibariyle herhangisi ile ilgili olursa olsun her çeşit resim 

gereci ile bu işe, kırtasiyeye ilişkin her çeşit maddenin karşılığı. 

B. : 256 — Basılı kâğıt ve defterler 
Basım ve kaplama gereci ve .kâğıtları, aletler vea-vadanlık, kullanılabilecek maddeler satmalma ve 

onarma karşılığı; kitap ve broşür ve harita basım giderleri. 
t- ' ' . ' . . - j . 

B. : 266 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve başka gerekli giderleri 
Yabancı uzmanların geliş ve gidiş yol paraları v(, yabancı uzmanların memleket içinde bir ödev ile 

yapacakları seyahatlerde verilecek yolluk ve gündelikleri ve bunlara sözleşmeleri gereğince verilmesi 
ljzımgelen başka gerekli giderleri ve tercümenlarm yolluk ve gündelikleri ve sözleşmeye bağlı olmı-
yarak ordu emrinde çalışan yabancı uzmanlar namına dışardan gelecek yiyecek, içecek, giyecek ve 
diğer maddelerinin gümrük resmi, bunların yiyecek, otel ve zaruri giderleri. 

B. : 267 — Tayın 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaçları

na gerekli yakacaktan başka bütün maddelerin alınma, yapılma, inceleme, temizleme, 
taşım, saklama, hazırlama, dağıtma, ve sigortasına gerekli bütün giderleriyle her türlü tuz satmalımı ve 
kalay giderleriyle bu islerde kullanılacak bütün alet, avadanlık ve işçi yevmiyesi, etlik hayvanların 
bakımı ile çoban giderleri, ve insan ve hayvan hastanelerile revir, eczane, kimyahane. diş kurum
lan ve lâboratu varlarda harcanacak yiyeceğe ilişkin her türlü maddeler, birlik ve kurumların aşçı 
j'cvmiyeleri 

_.. _ . ^ . ^ . . . . . *v̂  « 
B. : 269 — Yem 

Kanun ve tüzüklere göre Devletçe beslenmesi gereken hayvanların yiyeceği için gereken bütün 
maddelerin alınma, yapma, inceleme, taşıma, saklama, temizleme, • hazırlama, dağıtma 
ve sigortasına; gerekli bütün giderlerle bu işlerde kullanılacak bütün aletler ve avadanlık ve tesis
le» giderleri ve işçi yevmiyeleri 

B. : 270— Muytabiye 
Her çeşit muytabiye ve nalbantlık gereçleri 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 faydalanacak birlik ve kurum olmıyan birlik ve kurum
lar hayvanlarının nallama ücretleri. 

B. : 271 — 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, 
inceleme, taşıma, saklama, hazırlama, dağıtma ve sigortası için yapılacak bütün giderler. 

Gemiler kıyıda iken dışardan alınacak aydınlatma giderleri, insan ve hayvan hastaneleriyle 
revir, eczane, kimyahane diş kurumları ve laboratuvarlarda harcanması lâzımgelen bütün yaka
cakla sağlık evlerinde çalıştırıcı kuvvet olarak kullanılacak yakacak maddeleri, iki bin liraya ka-
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dar elektrik tesisat ve onarma ile bin liraya kadar hamam, ocak, bulaşıkyeri, çamaşıryeri, mutfak 
onarımı ve arıtma giderleri. 

B. : 272 — Giyecekler 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca giydirilmesi gereken kimselerin ve sağlık kurum
larının giyecek ihtiyaçlarına gerekli bütün maddelerin alnıma, yapılma, işletme, temizleme, ince
leme, saklama, hazırlama, onarma, dağıtma ve sigortasına lüzumlu bütün giderler ile bu işlerde 
kullanılacak bütün alet, avadanlık ve tesisler ve aydınlatma giderleri ve isçi ücretleriyle ambalaj 
giderleri kurs ve benzeri ödevlerle yabancı memleketlere gönderilecek erlere verilecek sivil giyim 
eşyası. 

B. : 273 — Teçhizat 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre orduca donatımı gereken kimselerin ve sağlık kurum
larının adam ve birlik teçhizatı ihtiyaçlarına gerekli maddelerin alınma, 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 yevmiyeleri, am
balaj giderleri ölenlerin cenaze giderleri, levazım kurumlariyle ambarlar için yangın söndürme 
alet ve gereç giderleri, harb okul ve eşit okulları bitirenlere verilecek teçhizat karşılıkları bayrak 
ve sancak giderleri. , 

B. : 274 — Harb gereçleri ve teçhizat ve tahkimat karşılık ve giderleri '^ 

Demirbaş süreli eğitim gereci ve harbiye ayniyatına giren her türlü harb gereç ve araçlariyle 
parçalarmm yapılma, onarma, bakım, alım ve gözden geçirme saklama işletme, ambalaj giderleri 
ve berkitme işlerinin gerektirdiği bütün giderler berkitmede çalışan erlerin kanunlara göre verilme
si gereken gündelikleri memleket savunmasına ait projelerin düzeni resim çoğal tun ı basını ve sakla
malar için gerekli bütün giderleri harbiye ayniyatına giren gereç ve araçların kullanılmasına gerekli 
tarifname, defter, cetvel ve sairenin basım çoğal ti m ve alım ve tercüme 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. 

Harbiye ayniyatı saklanan depo ambar ve cephaneliklerin (2 500) lirayı geçmemek üzere yapı
lacak onarım ve değişim giderleriyle cephanelik ve depo yollarının yapım ve onarım giderleri. 

Yangın söndürme alet ve ec/alariyle gereçlerinin alımı ve onarımı 
Hava birlik ve kuruluşlarının taşım ve haberleşme araçları ve donatım ve fabrikalar ile işlikleri 

makine, avadanlık ve gereç satmalma ve bunların işletme giderleri ve dışarı işliklere verilecek 
yapılma veya onarma ücretleri ve dışardan getirilecek gereç ve makinalarm taşım ve gümrük 
giderleri. 

Havanın akaryakıt ihtiyaçları benzin, mazot motorin ve her türlü yağlar. 
Tîairta Genel Müdürlüğünün harita alımı ve kıymetlendirilmesi, fotoğraf lama, resimleme bas

ma, hazırlama, ve basım ile bunların parçaları işleri basılan haritaların orduda kullanılacak 
biçime getirilmesi ve orduya yollanması için gereken her türlü makine alet ve avadanlık ve ge
reç ile karada, denizde ve havada çalışma araçları satın alımı ve hepsinin onarma işletme bakını 
ve saklama giderleri harita işlerinde çalıştırılacak usta işçi gündelikleri. 

B. : 276 - M. : 1 — Torpido, pravans, sis cihazları denizaltı talim cihazları 

Torpido, paravan, sis cihazları su bombalarıdenizaltı talim cihazlarının yeni alınması ve bun-
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lamı devam ettirilmesi için lüzumlu görülen bütün maddelerin teçhizat, yapılma, inceleme, sakla
ma, satmalma, taşıma ve sigortasiyle bu alet ve cihazların saklama ve taşımalarında kullanılan her 
türlü deniz ve kara araçlarının ve tesisatının satmalmması, yapılması ve onarılmalları ve işlikle
rin kurma ve işletme giderleri ve işçi gündelikleri ve bütün bu işlere ait giderler. 

B. : 276 - M. : 2 —- Mayın arama, tarama 

Her çeşit mayinler ile âdi mıknatısı arama, tarama işlerinin yapılması için lüzum görülen mad
delerin, teçhizatın yapılma, inceleme, saklama hazırlama, satmalına, taşıma ve sigorta işleriyle mayın 
ve digavshıg silâhlarının saklama ve taşımalarında kullanılan her türlü deniz ve kara taşıtlariyle 
tesisatının yapım, satmalma ve onarılmalariyle fabrika ve ilişiklerin kurma ve işletme giderleri 
vo işçi gündelikleri ve mayın digavshıg, âdi mikı.atisi arama, tarama işlerine ait giderler. 

' B. : 276 - M. : 3 — Ağ işleri 

Ağ işlerinde kullanılmak üzere lüzum görülecek bütün gereçlerin donatımı satmalma yapılma 
inceleme, saklama, hazırlama ve taşıma ve sigortasiyle ağ gereçlerinin saklama ve taşımalarında kul
lanılacak her türlü deniz ve kara- araçları pist ve kurumların yapım, satmalma veya onarımları ve 
ağ işleri, için gerekli giderleri. 

I 

B. : 276 - M. : 4 — Mühimmat, tahkimat, topişleri ve muytabiye 

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 
alımı, yapılması elde edilmesi incelenmesi, taşımı, saklanması, hazırlanması, dağıtılması ve sigorta
sına gerekli bütün giderlerle mühimmatın saklama ve taşımlarında kullanılan her cins deniz ve 
kara taşıtlarının yapım, satmalma 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 isleri muytabiycye lüzum görülecek bütün giderler. 

B. : 276 - 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 birlikte eylemli olarak donanmaya verilmesine kadar yapı
lacak bütün giderler. Deniz fabrikalarının, onarma işliklerinin kurma, yapım ve bütün gereçlerinin 
satmalma, 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 ve bekçi ücretleri ve gemi onarılma 
ve yapımı ve Digavsing işleri ve lüzum görülecek sair giderler. 

B. : 276 - M. : 6 — Telsi* elektrik ve seyir işleri 

Gemi ve kıyı telsizlerinin yapım, donatım devam ettirilmesi ve yeni cihazların elde edilmesi 
seyre ve dalgıç, cihazlarına ait eşyanın onarımları yenilerinin elde edilmesi, fotoğraf ve sinema 
makinalerinin ve gereçlerinin alınması, fenni âletlci- deposu, saatçi ustasının ve kullanılacak diğer 
işçileri nödeneği, bütün suüstü haberleşme ve sualtı dinleme, denizaltı savar cihazlarının kurul
ması onarım ve yenilerinin elde edilmesi sualtı haber istasyonlarının yapımı, donatımı ve devam 
ettirilmesi, deniz kurulunun özel telefon şebekelerinin elde edilmesi ve devam ettirilmesi ve ge
reçlerinin alımı, (P. T. T. ye ait telefonların kurma ve haberleşme ücretleri, bu ayrıntıdan verilmez) 
telsizi ilgilendiren taşıt giderleri ve sigorta ücretleri . 
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B. : 276 - M. : 7 — Çeşitli gereçler 

Öemi ve birliklerin Bakanlıkça onanmış belli ve kadrolu gereç cetvellerindeki temizlik ve bakim 
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) 

I 

B. : 276 - M. : 8 — Devriçark 

Deniz ordusunda her ne amaçla olursa olsun kullanılacak her cins kömür, akaryakıt ve yağlarla 
su, odun çıra gibi maddelerin satmalına saklama hazırlama; taşıma ve sigortalariyle her çeşit devri
çark maddelerinin saklama ve taşıma giderleri ve her türlü kara ve deniz taşıtlarının satınalınması 
onarılması sigorta kiralanması ile koruma levazım ve donatımı, yapılmasını deneme ve inceleme gi
derleri ile tosuna, yükleme, boşaltma, sigorta ve her türlü giderleri. 

B. : 277 - M..; 1 — îlk madde ve müstehlek gereçler 

Askerî fabrikalarda yapılma, onarma, eyileştirme için her türlü ısmarlamaların, ilk yarı yapılacak 
ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak gereç, işletmeye ait gi
derleri ve yapılmaya ait resim gereç ve avandalığı fabrika ve onarma evlerini aydınlatma ve 
ısıtması, iş elbiseleri, koruma levazım ve donatımı, yapılmanın deneme ve inceleme giderleri, her 
çeşit gereç ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara 
verilecek ısmarlama karşılık ve giderleri. 

B. : 277 - M. : 3 — Demirbaş 

Her çeşit makina, tezgâh, alet ve avadanlık eşya ve levazım ile bütün buharlı, motorlu ve mo 
törsüz taşıtları, koşum hayvanları, haberleşme ve barış araç. ve gereçleri, bunların yedek ve onar
ma parçaları giderleri. 

B. : 277 - M. : 4 — Taşıma giderleri 

Yalnız tabıma ücreti olarak harcanır. 273 sayılı kanunun kapsamı dışında kalan usta ve isçinin 
bir taraftan diğer tarafa gönderilme ve aktarımlarına ait yol giderleri 

B. : 278 — 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 lâboratuvarları, sağlık depolarına lüzumlu cihaz, makina, gereç, 
yerli ve gezici soğuk hava dolap ve teçhizatı, derman ve sağlık gerecinin bakım ve saklanmasına 
lüzumlu her çeşit dolap, Banko vesaire ile bunların ambalajlarına gerekli ambalaj gereci satmal 
ma, onarma ve boyama giderleri. Sağlık kurumlarına lüzumlu her türlü yangın söndürme alet Vt 
gereci satmalına ve onarma gümrük sigorta dızbarko ardiye giderleri lâboratuvarlara lüzumlu deneme 
hayvanları satmalına ve bunların bakını ve saklanmaları için kafes, kümes ve saire satmalma ve 
on armagiderlerL 

B. : 27D — Tedavi giderleri 

Kanunları gereğince Askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alman 
derman sağlık gereç ve saire giderleriyle memleket özel idareler, belediyelerle sivil kişilere 
ait hastane ve sanatoryumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri. 2771 sayılı Kanunun 
(>6 ncı maddesi gereğince yabancı memleketlerde yapılacak tedavi ve yol giderleri. 
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£. : 281 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 

Veteriner ecza, gereç, alet, avadanlık, deneme ve serum hayvandan sat&nalınınası bakım ve 
saklanmasına ilişkin bütün araç ve hizmetler ve meslekî basım ve yayın giderleri, tergip, teşvik 
mükâfatı 

B. : 282 — Hayvan satınalma ve tazmini 

Ordu kadrosuna giren her çeşit hizmet ve yarış hayvanlarının ve tay deposu taylarının satmalın-
ması ve taşımı; Bakanlık tay deposunun tanın aıet ve gereçlerinin elde edilmesi ve onarımı, ordu 
subay ve erlerinin yönetmesinde temlik işlemi yapılmış olan özlük hayvanlardan ve Ordu hizmet
lerine alman halk hayvanlarından kanunla belli olan hallerde ölen, öldürülen, sakat kalan ve kay
bolanlara atlı sınıf subaylarına verilecek hizmet hayvanlarının özel kanundaki maddelere göre öden
mesi 3563 sayılı kanunun uygulanması 3634 sayılı kanun yolu ile ve peşin para ile satmalmacak 
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 besleme merkezlerine kadar beslemeleri ve han ücretleri. 

B. : 283 —• Gaz ve gazden korunma giderleri 

Koruyucu gereç giderleri, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu, ^ereç, cihaz, elbise ve eşya 
parçaları, 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 kurslarında vo 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 olarak gaz eğitimine yanyan 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, ki lap ,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 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 gazdepolan 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. : 284 — Taşıma giderleri 

Taşımı gereken her türlü canlı ve cansız maddelerin demir, deniz ve havayolları ve kara taşıt-
lariyle taşınmaları, levazım işlerine ait kara ve deniz taşıtlarının, satın alma, onarma ve her çeşit 
gerecinin satın alma ve işletme (akar yakıttan oaşka) ve onarma giderleri; işçi ve 
hamal yevmiyeleri ardiye ve avadanlık değiştirmeleri, istelya garaj iskele, kıyıduvarı ücretleri 
araçların su ve ziyan karşılıkları her çeşit işletme gerecinin (akar yakıt, kapları ve gerecinden 
başka) konması için garaj, sundurma, depo, gezici, çakılı tank yapı onarma ve satınalma karşılık
ları, ,' : " 
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Askerî mahkemelere gelecek ve gidecek askerî okullar öğrencisi ile gedikli ve erat ve bunların 

koruyucularının yol giderleri yürüyüş halindeki birliklerin han, konak ve ahır giderleriyle taşıt
ları ve yüklerinin sigorta giderleri. 

B. : 286 — Motorlu vasıtalar giderleri 

Zırhlı ve motorlu lıarb, 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 
onanmıj 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 akar yakıt ihtiyaçlarına (Benzin, mazot, motorin her türlü yağlar) ilişkin giderler 
(Levazım Dairesinin aydınlatma gazından başka zırhlı ve motorlu araçlarla işletme gerecinin ve 
bunları ilgilendiren sair madde ve gerecin yabancı memleketlerden getirilmesi halinde bunların 
memleket içinde ilk alınma yerine kadar olan taşım giderleri, akar yakıtları koymaya ve saklamaya 
yarryan kapların satmalma ve kira karşılıkları işletme gereci mevzuatı olarak kullanılan yüzücü 
duba ve tanklardaki amele ve işçilerin gündelikleri. 

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 tarifname yönetmelik vesaircnin baskı ve çoğaltım gi
derleri ile işbu araçların gerektirdiği bütün giderler. 

E. : 287 — Yapı ve onarma işleri 

Yapı, onarıma, kamulaştırma ve bunlara ait her türlü kurumlar giderleri, elüd, proje, keşif, yo
ğaltma, kopye etme ve yapım izerleri giderleri ve işçi gündelikleri. 

Her türlü yapım gereçleri, baraka yapılması alet ve avadanlık ve resim gereci ile bunların taşmı 
saklama ve sigorta ücretleri, askerî binaların onarma ve sigorta ücretleri, askerî bina
ların maskelenmesi garnizonların ağaçlandırılması ve bakım giderleri, memleket iç ve dı
şındaki şehitliklerin yapı şenlendirme ve bakımlariyle bekçilerin elbise giderleri; yeni fabrika ve ya
pılma yerlerinin kurma ve yapım veya mevcut fabrika ve yapılma yerlerinin genişletme, onarma 
karşılıklariyle yapılmasını gerektirdiği surette fabrika ve yapım yerlerinin kendi araçlariyle yapabi
lecekleri kurumlar genişletmeler, eklemeler ve onarmalar için lüzumlu olan her türlü yapım ge
reci satmalma karşılıkları ve aynı onarma ve genişletmeler için lüzum görülecek yerde yapım ge
reci satınalması demir yolları ve asfalt şose ve köprüler yapım veya mevcutlarının onarma ve ge
nişletme ve her türlü su tesisatı ve bunlara ilişkin gereç ve satmalma giderleri. 

B. : 288 — Hava meydaüiariylp yolları ve depoları yapımı 

Meydanlarda çalıştırılacak usta, işçi gündelikleri ve kamulaştırma ve yapım tesisatı karşılıkları 
ve emaneten yapımda gereç ve satmalma karşılıkları ve bu yapım işleri için satın almaeak bütün 
makine alet ve avadanlık ve gereç karşılıklariyle işletme kira ve taşımaları ve bu işler için yapı
lacak her türlü etüt ve proje giderleriyle toprak düzeltilmesi. 

B. : 291 — Pasif Korunma giderleri 

Pasif Savunma bakımından eğitim uygulama, manevra, propaganda, yayın için her türlü gider-
ler. 

B. : 294 — Staj ve tahsil giderleri 

Staj ve tahsil için 1946 sonuna kadar yabancı memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere 
ayrılmış olanlardan 1947 yılı sonuna kadar gönderilmiş subay ve askerî sivil memurlara Bakanlar 
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Kurulunca teshil edilecek • aylık ödenekleri, yolluk;iyileştirme okul kaydı ve ücreti diploma, lâborâtü-
var, staj resim gereci zaruri giderler, Memleket içinde dil, ilim ve fen öğrettirileceklerin yolluk ve iyi
leştirme kayıt ve öğretini staj ve tetkik ilmi araştırma giderleri ve yollukları, para nakil giderleri, öğ
retim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün giderleri. 

B. : 295 — 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 lüzumlu görülecek örneklerin elde edilme ve adı geçen Genel 
Müdürlüğe bağlı resimleri laboratuvarlara özel ecza, gaz ve gazdan korunma malzemesi; yağ, 
pil vesaire gibi gereç satınalmması ve yerli yabancı izerler elde edilmesi ve poligon ve kimya ve gaz 
evlerinde vücuda getiirlecek bütün teçhizat ve araçları, poligon adına elde edilen ve satınalman 
gerecin yerine kadar yollama ve bunlara benzeri giderlerle balastik alet ve avadanlık satmalına 
deneme ve atışlarına gerekli nişan kâğıdı ve gereiyle atış ve yoklama defterleri giderleri. 

B. : 296 — Askerlik müzeleri giderleri 

Eşya izerler işliklerinin gereci satmalma karşılığı ve düzenleme işleri aydınlatma giderleri. 

E. : 299 — Sanık olarak askerî mahkemelere getirileceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gönderi
leceklerin giderleri 

Şahit ve vukuf ehillerinin giderleriyle firari eratın emvaline konacak haciz giderleri. 

B. : 305 — Konkur ipiklere iştirak giderleri 

Uluslararası yarışmalara gönderilecek subayların kanuni yolluklariyle erat ve hayvanatın iaşe, is
kân, bakım, taşım giderleri talim ve terbiye ve muytahiye malzemesinin alınması ve dış memle
ket lei'de hu işler için yapılacak gerekli harcamalar. 

İçişleri Bakanlığı 

B. : 324 - M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 

Bakanlık binası tessleriyle, alanın düzenleme ve düzeltme giderleri ve yaz aylvrinda bahçelerde ça 
Ihtırılması lâzımgelen işçi gündelikleri. 

B. : 325 - M. : 3 — Aydınlatma 

Çalıştırıcı elektrik ceryan karşılığı da içindedir. 

B. : 343 - M. : 2 — Yönetim, smav, ders notlarını yazdırma, çoğaltma vesâir karşılık giderler 

Giyim, besleme, gündelik, harçlık, aydınlatma, ısıtma, ve diğer her türlü ./iderler içindedir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü 

B. : 365 - 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. : 369 - M. : 2 — Yem, muytabiye, nal, mıh ve başka gereç karşılıklariyle tedavi 
ve üâç ve köpekler için yiyecek giderleri 

Süvari hayvanlarının, ahırlarının bakım, temizleme işlerinde kullanılacak bakıcı ve işçilerin 
gündelikleri ile bunların görev sırasında giyecekleri iş gömleklerinin bedelleri de bu tertipten 
ödenir. 

B. : 370 — Yayın giderleri 

Emniyet bültenleri, meslekî izerler ve diğer yayın giderleri, telif ve tercüme hakkı ve yazı 
ücretleri, tetkik için' alman kitap, inecinim ve gazetelerin bedelleri ve bunlara ait sair giderleri. 

ı. B : 374 — Pravantoryum ve sanatoryum giderleri 

İşçi gündelikleri, beslenı giderleri, fennî tesisler ve âletler satmalına ve onarma karşılıkları, 
derman giderleri, taşıtları, elbise, teçhizat, onarma vesair bütün yönetim giderleri ve onarılma gider
leri. 

B. : 375 — Onarma işleri 

15 000 liraya kadar karakollar, okullar, polis âmir ve müdiriyet binaları ve diğer kurumların 
küçük yapıları, bina ve arsa kamulaştırma ve satınalma karşılıkları, tapu harçları ve bunlara 
ait diğer giderler. 

B. : 376 - 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, 

Jandarma G-enel Komutanlığı 
B. : 389 — Basüı kâğıt ve defterler 

Kaplama gereçleri, her türlü kitap ve broşür harita alımı ve gereç giderleri. 

B. : 395 - 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 fırm, 
fınn 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 
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makineleri alımı, onarımı ve kurma giderleri. Mutfaklar için erzak dolapları. Levazım muayene ve 
tahlil giderleri. Muayene alet ve avadanlık ve ecza giderleri. 2615 sayılı kanuna göre arınma gi-
dei'leri. Hastane ve revirlerin eczaneleriyle kimyahane ve lâboratuvar ve diğer sağlık kurumları 
için gerekli her çeşit yiyecek ve arınma giderleri. Köpeklerin beslenmesi, erzak taşım giderleri. 

B. : 395 - M. : 2 — Yem 

Bütün hayvanların yiyecek ve arpa kırma giderleri, Arpa kırma, ezme ve temizleme makineleri 
alım giderleri. Yem maddelerinin taşıma giderleri. 

B. : 395 - M. : 3 — Yakacaklar, aydınlatma, ısıtma 

Aydınlatma, ısıtma ihtiyacı için ocak, soba, boru alım ve onarma giderleriyle 2 000 liraya 
kadar elektrik tesisleri ve onarma giderleri, subay ve askerî memurların ve mensuplarının er tayın 
hakedişlerindeki yakacak ve aydınlatma karşılıklar.' yakacak ve ısıtma maddelerinin taşıma giderleri. 
buradan ödenir. 

' .. . . 

B. ; 396 - M. : 1 — Giyecekler 

Dikimevi işçi gündelikleri 

B. : 397 — Harb gereçleri ve teçhizatı karşılık ve giderleri 

i ler çeşit eyer takımı, yük ve binek arabası, semer, koşum alım, onarma ve gereçleri. Mevcut 
veya yeniden kurulacak olan telefon, helyosta, pırıldak ve telsiz gereçlerinin alım, kurma, işlet
me 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. : 398 - M. : 2 - - Tedavi 

Kanunları gereğince; hastalanan erlerle çarpışmada yaralanan jandarma subylarınıu askerî 
hastane ve revirlerinden, başka, yerlerdeki iyileştirme ve besleme giderleriyle sağlık gereçleri ve 
reçete karşılıkları ve memleket iç ve dışında ücretli sağlık kurumlarında iyileştirilecek jandar
ma ile ilgililerin giderleri. 

B. : 399 — 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. : 401 — 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 askerî memurların kanunları, gereğince verilecek yol. giderleri. 

Yürüyüş halinde kıtalar erat ve subaylariyle askerî memurların ve hayvanlarının barınma 
giderleri, her çeişt anbalâj giderleri. 

B. : 403 — Okullar Genel giderleri 

Okulların aydınlatma, ısıtma, müteferrika ve döşeme ihtiyaçları. Ocak, soba, boru alımı ve 
onarımı, 2 000 liraya kadar elektrik tesisleri ve onarımı, 
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B. : 404 — Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 

Aydınlatma, ısıtma, müteferrika, döşeme ve sigorta ücretleri. 

B. : 405 — Basımevi giderleri 
Müteferrika, döşeme giderleri. 

B. : 407 — Onarma işleri 
20 000 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılarla bina ve arsa kamulaştırma ve alımı 

ve tapu harçları ve sair giderleri onarımları. 

. Dışişleri Bakanlığı 

B. : 424 - M. : 1 — Arsa, bina satınalma, yaptırma ve kira karşüıklariyle sigorta, belediye vergi ve 
, resimleri ve küçük onarma 

Devlet malı binaların sigorta ücretleriyle Belediye vergi ve resimleri ve sözleşmeleri goreğinee 
kiralı binaların küçük onarmaları. 

B. : 424 - M. : 6 — Başka giderler 
Aydınlatma. ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, elbise, müteferrika giderleri ve gazete, 

kitap, broşür ve bisiklet karşılıkları bu kısımdan ödenir. 

B. : 424 - M. : 7 — Yardım ve ödünç verme 
Yabancı memleketlerde bulunan teb'adan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 

üzere verilen paralarla veremiyeceklere beslem ve memlekete dönüşleri için yardım olarak ve
rilen paralar ve yabancı memleketlerde ölen tabaasının cenaze giderleri. 

B. : 422 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Elçilik ve konsoloslukların maaş, elçilik ve konsolokluklardan gönderilecek kançılarya ge

liri ile avans artıkları ve emanet paralar için yapılacak her türlü banka giderleri ve telgraf 
ve posta ücretleri ve Bakanlık, elçilik ve konsoloslukların posta, telgraf, telefon kurma ve ko
nuşma ücret ve her türlü giderleri. 

B. : 423 - M. : 3 — Başka taşıtlar işletme giderleri 
M. : 4 — Başka taşıtlar tamir giderleri 

Genel kâtipliğe ait otomobilin ve Bakanlık motosikletlerinin ve bisikletlerinin işletme ve onar
ma giderleri. 

B. : 428 — Kongre, konferans ve komisyonlar genel giderleri 
Hükümetlerle andlaşma ve sözleşme bağıtına memur edileceklerin yolluklardyle kongre, kon

ferans ve komisyonların ve yabancı memleketlerde yapılan törnlere Devletçe iştirak ed«cekl®nsı 
bütün giderleri. 

B. : 429 —- Hakem mahkeme ve heyetleriyle anlaşma komisyonları giderleri 
Hakem, mahkeme ve kurullariyle uzlaşma ko nisyonlarına memur edileceklerin yoluklaTİyle 
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im komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin ücret ve yollukları ve komisyonla
rın bütün giderleri. 

B. : 430 — Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 
Yabancı elçilerle konukların ağırlanmasına ilişkin bütün giderlerle barındırma ve şölen gider

leri ve kılavuzların yolluklariyle giderleri ve Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma giderleri ve 
köşk hizmetlilerinin yiyecek giderleri. 

B. : 432 — Telif, tercüme, yazı yayım ve abone ücret ve giderleri 
Telif ve tercüme ücretleriyle, yazı, basın ve yayın giderleri gazete, dergi, kitap, broşür, albüm 

vo klişe karşılıkları. 

B. : 433 — Basımevi giderleri 
Bakanlık basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma onarma karşılık ve her türlü giderle

ri ve işletme giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 435 — Himaye giderleri 
Yabancı memleketlerde himayemizi deruhde eden yabancı hükümetler tarafından elçilik ve kon

solosluklarımız hesabına yapılmış her türlü giderler bu tertipten mahsup olunur. 

Maliye Bakanlığı 
B. : 460 - M. : 1 — Faiz ve acyo 

Cari hesapların faiz ve muamele vergileri, hazine muameleleri için Bütçe Kanununun 4 ncü, 
1715 sayılı Kanunun 38 nci ve 4195 sayılı Kanunun 1 nci maddeleri ile yine hazine muameleleri için 
bono ihracına yetki veren diğer kanunlar gereğince çıkarılan bonoların faiz, komüsyon, Muamele 
Vergisi ile sair bilcümle giderleri ve para farkları. 

B. : 462 - M. : 1 — Belirtme işleri 
Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu hususta 

yapılacak tetkik ve tasniflerde çalıştırılanların kanunî yolluk, gündelikleriyle hariçten çalıştırılacak bi
lirkişilerine yapılacak ödemeler ve belitmeye ilişkin sair bilcümle giderler. 

B. : 462 - M. : 2 — Kamulaştırma ve satmalma giderleri 
Hazinece tef evvüz edilmiş veya edilecek, kamulaştırılacak, satınalmacak gayrimenkullerin karşılık 

lan ve bunların icra, vergi ve diğer bilûmum giderleri. 

B. : 462 - M. : 3 — Menkul ve gayrimenkul genel giderleri 
Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân, satış ve yönetim giderleri, tahakkuk etmiş ve ede

cek harç ve. resimler ve tescil için mahalline gidecek memurların kanuni yollukları ve sahipsiz mal
ların yönetimine ilişik çeşitli giderler. 

B. : 462 - M. : 4 — Memur konutları genel giderleri 
Memur konutlarının kapı ve merdiven başlariyle koridorlarının aydınlatma, bahçelerin sulanmala

rı için elektrikle çalışan motorun sarfedeceği elektrik ve bahçeler su giderleri, konutların cüzi ona-
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rımlariyle satınalmacak onarım malzemesi ve taşıt gideri, bahçe işlerinde çalıştırılacakların yevmi
yeleri, demirbaş eşya giderleri, müstahdeminin giyecek ve yatacak eşyası giderleri ve teshin edilen 
konutların yakacak vesair genel giderleri. 

B. : 463 — Onarma giderleri 
Bağımsız yapım mahiyetinde olmamak üzere yapılacak ek değişim ve kurmalarla ilân ücretleri, ge

reç satmalma, taşım ve saklama giderleri. 

B. : 464 -M. : 3 — Vergi Kanunlarının uygunlanması için köylere gönderilecekler 
Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderilecek memurlar yolluklariyle hayvanlar vergi

si yoklamasına ve kaçak hayvan kovuşturmasına gönderilecek çavuş, onbaşı ve erlerin her çeşit taşıt gi
derleri. 

B. : 465 - 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 kovuş
turmalarının gerektirdiği her türlü giderlerle üzerine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenilen mahkeme giderleri. 

B. : 467 — 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar karşılığı 
Taşıtların karoseri yapma giderleri de bu tertipten ödenir. Bu tertipten 1948 yılı için satın

almacak nakil vasıtaları aşağıda gösterilmiştir : 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer ve iş 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
1 Kamyonet Eskiyen kamyonetin yerine 

Adalet Bakanlığı 
1 Binek otomobili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı için 
1 Kamyon Eskişehir Cezaevi için 
1 » Adana Cezaevi için 

Millî Savunma Bakanlığı 
57 Binek otomobili Ordu müfetişlikleri, Kor ve Tümen komutanlıkları 

için 

İçişleri Bakanlığı 
2 Sandıklı motosiklet Bakanlık evrak taşıma işlerinde 
2 Sepetli » Kaymakamlık kursu öğretim işılerinde 
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A4ed Cinsi Kullanılacağı yer ve iş 

2 Deniz motoru 
10 Motosiklet 
2 Otomobil 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Tahmini tutarı 

117 000 
40 000 
16 000 

173 000 

Biri İstanbul, diğeri Karadeniz bölgeleri için 
Muhtelif iller için 
Biri Seyhan diğeri İzmir illeri için 

1 Jeep Diyarbakır Mf. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1. 
1 

» 
•» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

Erzurum Mf. 
Adana Mf. 
Ankara Mf. 
İzmir Mf. 
İstanbul Mf. 
Elâzığ Mf. 

Bölge komutanlıkları 
Erzurum 

Kars 
Van 
Siird 
Urfa 
İzmir 
İstanbul 
Balıkesir 

Motorsiklet Kocaeli İl. J. K. 

» Bolu İl. J. K. 
» Bursa İl. J. K. 
» Çanakkale İl. J. K. 
» Kastamonu İl. J. K 

Kamyon 

Jandarma Genel K. 
Aynı zamanda takip ve koruma işleriyle teftişler
de kullanılacaktır. 

Aynı zamanda takip ve koruma işleriyle teftişler 
de kullanılacaktır. 

» 
Aynı zamanda takip ve koruma işleriyle teftişler
de kullanılacaktır. 

» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

J. Subay Okulu Komutanlığı öğrencilerinin tatbi
kat verlerine götürülmesinde. 

1 Binek otomobili 
Dışişleri Bakanlığı 

Genel Kâtiplik için 

1 Motosiklet 
1 Kamynet 

Maliye Bakanlığı 
Bakanlık için 
İstanbul Defterdarlığı için 

1 Kamyonet 
1 » 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Enstitüsü için 
Siyasal Bilgler Okulu için 
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Cinsi Kullanılacağı yer ve iş 

o Kamyonet 

40 Kamyon 

1 Binek otomobili 

Bayındırlık Bakanlığı 
[ Yeniden bakım altına alınan 2 000 Km. uzunluğun-
J daki şoselerin kontrol ve malzeme taşınması işlerin
di de kullanılmak üzere Yol Bölge Müdürlüğü emri-
I ue verilecektir. 

Eltonomi Bakanlığı 
Bakanlık makamına 

1 Kapalı kamyonet 

3 Hasta nakli otomobili 
1 Otomobil 

Sağlık Bakanlığı 
Afyon Karahisar Hastanesi için (Erzak, eşya ve 
hasta nakli için) 
Kayseri Hastanesi için (Erzak, eşya ve hasta 
nakli için) 
Sivas Numune Hastanesi için (Erzak, eşya ve has
ta nakli için) 
Diyarbakır Numune Hastanesi için (Erzak, eşya 
ve hasta nakli için) 
Trabzon Numune Hastanesi için (Erzak, eşya ve 
hasta nakli için) 
Malatya Trahom Hastanesi için (Erzay, eşya ve 
hasta nakli için) 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi için 
Üç Devlet hastanesi için 
Bakanlık makam otomobilinin tebdili 

1 Otobüs 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 Kamvonet 

1 » 
1 » 
2 Kamyon 
1 » 
1 » 
1 » 
1 »• 

Tarım Bakanlığı 

Samsun Tohum Islah istasyonu 
İstanbul Orta Ziraat Okulu 
Adana Orta Ziraat Okulu 
Bursa Orta Ziraat Okulu 
Beylikçayır Teknik Tarım Okulunda 
Ankara Tavukçuluk Enstitüsünde 
Afyon Karahisar Veteriner Müdürlüğü Mücadele 
teşkilâtında 
İstanbul Veteriner Müdürlüğü Mücadele teşkilâ-
1 ında 
Yeniden kurulacak Toprak tevzi Komisyonlarında 
Ankara Teknik Ziraat Müdürlüğünde 
Manisa Teknik Ziraat Müdürlüğünde 
Yeniden kurulacak Toprak tevzi Komisyonlarında 
(Jökhöyük Teknik Tarım Okulu 
özden Tarım Okuluna 
Amasya Veteriner Müdürlüğü Mücadele teşkilâtına 
Çorum Veteriner Müdürlüğü Mücadele teşkilâtına 
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Aded Cinsi Kullanılacağı yer ve iş 

Çalışma Bakanlığı 
1 Binek otomobili Bakanlık makamı için 

B. : 478 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama 

giderleri, satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılan özel baş
vurmalara mektupla veya tel ile verilecek cevap giderleri. Sigara ve meşrubat giderleriyle çeşitli 
yardımlar. 

B. : 479 — Okul ve kurs genel giderleri 
Okul öğrencilerinin yiyecek, giyecek, içecekleriyle bunların gerektirdiği taşım giderleri, okul 

öğrencilerinin harçlıkları, kız öğrencilere verilen burs,kursa getirilecek memurlar gündeliği, okul 
öğrencilerinin defter, kalem, lâstik, ders levazımı, kitaplığa alınacak gazete ve dergiler, spor 
ve beden eğitimi hareket ve müsabakaları giderleri, hamam, traş, derman, iyileşme, gözlerinden 
rahatsız öğrencilerin tedavilerini sağlamak maksadiyle alınacak gözlükler, cenaze, çamaşır mas
rafları için sabun, çivit, soda, sakat öğrencilerin memleketlerine geri gönderilme, hava değişmeli 
öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, dişlerinden rahatsız öğrencilerin teda
vi ve yapım masrafları, Ankaravda yapılacak sözlü sınava girmek hakkını kazananlar
dan sözlü sınavda kazanmıyanlarııı yazılı sınavların yapıldığı il'e kadar dönüş 
yol giderleri, okul ve kurs öğrencilerinin kitap ve öğretim notları için kâ
ğıt, çoğaltımı, levazımı, sınıf, yatakhane, mutfak, eşya ve gereci, kitap, telif ve baskı gi
derleri, yayın ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, tesisleriyle demirbaş eşya kar
şılığı, evrak müvezzii için mubayaa olunacak bisiklet bedeli ve yeni alınacak bina döşemesi, basılı 
kâğıtlar, yakacak, elektrik, havagazı, su, telefon tesisleri ve giderleri, posta ve telgraf ücretleri 
az onarma ve tesisler ve hizmetlilerin giyeceği her çeşit temizlik ve korunma ve sair yönetim gider
leri, kamp v* sınav giderleri, öğrencilerin tedavi, ilâç ,resmî ve özel sağlık müesseselerindeki tedavi 
giderleri, lüzum görülen hastaların tedavi edilecekleri hastanelere kadar yol giderleri. 

Okul ve kurs öğrencilerinden tatil süresi içinde memleketlerine gitmeyi]) okulda kalanların bu 
müddete ait harçlık ve yevmiyeleri. Okul bahçesinin bakım ve sair giderleri. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
B. : 576 - M. : 1 — İnceleme giderleri 
M. : 2 — Bakanlık kitaplık giderleri 

Müsabaka sınavları mümeyyiz ücretleriyle 3656 ve 3659 sayılı kanunlar gereğince, Devlet 
yabancı dil imtihanlarını yapmaya memur edilenlere verilecek ücretler, Bakanlıkça yayınlanacak 
eserler ve incelenecek her türlü belgelerin inceleme giderleri, Bakanlık daire kitaplıkları için satm
almacak izerlerle abone olunacak dergi ve gazete lerin giderleri, Bakanlık dairelerinin her çeşit ki
taplık kurma ve yönetim giderleri. 

M. : 3 — Derleme giderleri 
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapı lacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve 
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yabancı memleketlerle yayım değişim giderleri, İm işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat gi
derleri. Ve hizmetlilerin giyecekleri. 

M. : 4 — Yayın giderleri 
özel yayına yardım. 
Her türlü yayın işleri, propaganda ve reklâm, sergi, fotoğraf, çoğaltım işleri ve güzel sanatla

rı ve yayını geliştirmek için yapılacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı 
(her türlü baskı, telif, tercüme ve redaksiyon telif hakları göstermeye ait kurma giderleri, satm-
almacak veya çoğaltılacak her çeşit izer ve belgelerin alınması ve çoğaltılması için yapılacak her 
çeşit giderler.) Kurulacak Millî Kütüphane hazırlıkları giderleri de bu maddeden ödenecektir. 

Taşıtların onarma ve işletme giderleri. 
Okullar ve Kurumlar için bastırılacak öğretim ve eğitim araçlariyle her türlü yönetim kâğıtları

nın bütün giderleri, inönü ve İslâm Ansiklopedile riyle, tercüme, yayın ve keşfelzünun büroları
nın her türlü tesisleri, kira, telefon ve gereç ve yayın hazırlıklariyle telif ve tercüme ve inceleme 
ilmî denet giderleri ve hizmetliler elbisesi ve diğer her türlü giderler ve kitaplık için alınacak 
kitaplar, aydınlatma ve ısıtma giderleri. 

Okul kitaplık ve genel kitaplıklarla diğer Bakanlık öğretim kurumları için satmalmacak ki
tap, harita ve öğrenim levhaları, dergi abone giderleriyle her türlü ambalaj ve yollama giderleri 
bu tertipten verilir. 

Okullar ve kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve idarecilere parasız dağıtılacak Bakanlık 
yayınlarının baskı paraları, telif hakları ve dağıtma giderleri. 

B. : 577 - M. : 1 — Yüksek öğretmen Okulu 

M. : 2 — Eğitim Enstitüleri ve öğretmen okulları 

M. : 3 — Siyasal Bilgiler Okulu 
Yiyecek, içecek, öğretime araverme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, der

man, makina yağı, benzin, hayvan yem karşılığı, lâstik vesair giderleri, hasta öğrencinin iyileş
tirme karşılı ile taşıt satmalma ve taşım giderleri, yönetim giderleri, basılı kâğıt ve defterler, lâ
boratuvar ve işlik tesis ve giderleri, parasız yatılı öğrencinin kitap, defter v sair öğretim levazımı 
canlı modeller giderleri, yayın, odacıların iş elbisesi, giyim eşyası giderleri, giyim eşyası veya diktirme 
bedelleri, hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığıve yol parası, telefon kurma, ve konuşma karşı
lığı, öğretmen ve öğrencilerin grup halinde memleket içinde yapacakları inceleme ve yolluk gi
derleri, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane ve sair tesisler, döşeme, demirbaş, ve öğretim âletleri, mü
zik notları ve âletleri oyun ve cimnastik tesisleri, araçları ve giderleri, izcilik ve spor müsabaka 
mükâfat paraları ve giderleri karşılığı, elektrik havagazı ve su tesisleri giderleri, hayvan ve le
vazım karşılığı, kitap, dergi satmalma ve abone karşılığı, taşım ve basın gideri, kaplama gideri, 
ve öğrencilere lüzumlu kitapların basım gideri tez ve not çoğaltma giderleri küçük onarmalar, 
öğrenci seçme kâğıtlarını inceleme ücretiyle her türlü telif, tercüme hakları ve öğrencilerin uz
manlarına yaptırılan sağlık yoklama ücretleri, gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin yiyecek, 
giyecek vesair giderlerine karşılık verilecek burslar. 

M. : 4 — Ankara Devlet Konservatuvarı ile İstanbul Konservatuvarı 
Yiyecek ve içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak, aydınlatma, temizlik, 

derman yönetim ve lâboratuvar gideri, parasız yatılı öğrencinin, kitap, defter vesair öğrenim 
levazımı, giyim eşyası, hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı ve yol parası, telefon kur
ma ve konuşma karşılığı, sınıf, yatakhane, mutfak, hastane vesair tesisler, döşeme, demirbaş ve 
öğrenim aletleri karşılığı, elektrik, havagazı ve su tesisleri, müzik notları, kitap ve dergi karşılığı ve 
bunların kaplama vesair giderleri, küçük onarmalar, Türk halk şarkılarının derleme ve armo-
nizasyonu ile yerli kıyafet ve oyunların filme alınması ve buna lüzumlu her türlü araç ve gerecin 
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sağlanması ile taşıma giderleri ve batı koro, şarkı, opera ve gösteri müzik ve metinleri ve müzik 
ile tiyatroya ait öğrenim kitaplarından lüzumlu görülenlerin dilimize uydurulması, telif, tercü
me, inceleme ve her türlü yayın giderleri, Ankara Devlet Konservatuvarı ve uygulama gösterile
rinin her türlü ücret ve giderleriyle konservatuvar öğrencilerinin yaz ödevleri, kamp giderleri 
ve konservatuvar uygulama gösterisinde bir yıl staj yapacak olan öğrenciye verilecek burs kar
şılığı, konservatuvardan çıkacak olan yatılı öğrenciye verilecek giyim eşyası karşılığı, taşıtlar 
satmalma, işletme ve onarma giderleri, İstanbul Konservatuvarmm. gideri eri. 

B. : 578 — Lise ve ortaokulların genel giderleri 
Gündüzlü okulların yakacak, aydınlatma, kırtasiye, hayvan yem parası ve benzin gideri, yöne

tim ve lâboratuvar gideri, telefon tesisleri ve konuşma karşılığı, beden terbiyesi hareket ve mü-
sabafeala*ı gideri kitap, madalya, kupa ve para mükâfatı. 

B. : 579 -— Lise ve ortaokulların 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 sırala
rı, hastaitane alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim 
aletleri, (fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi vesair öğrenime ait levazım) taşıt, ko
şum karşılığı ve onarma giderleri, hayvan parası, hayvan yem levazımı, okul eşyasını bir yerden 
diğer yer*e tapma giderleri, yangın aletleri. 

B. : 580 - M. : 1 — Teknik okulu 

M. : 2 — Yüksek Ekonomi, ve Ticaret okullariyle diğer meslek okulları ve enstitüleri 
M. : 3 — Kurslar 

Yiyecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, ticaret okullarına öğretmen yetiştirmek 
üzere yüksek ekonomi ve ticaret okullarına alınacak öğrenciler ile teknik ve diğer meslek okullarına alı
nacak öğrencinin yiyecek, giyecek vesair giderlerine karşılık olmak üzere verilecek burs, yakacak, 
aydınlatma, temizlik, çamaşır yıkama gideri, derman, hayvan yemi, benzin, makina yağı, lâstik, ta
şıtlar işletme ve onarma gideri, at, araba ve diğer taşıtlar alımı, ödev ve işlik gideri, yönetim ve 
lâboratuvar gideri, basılı kâğıt ve defterler, meslekî kitap, dergi ve gazeteler satmalma ve abone kar
şılığı, öğrencilerin kitap, kırtasiye, resim ve ozalit kâğıtları, pergel vesair öğrenim levazımı, bina 
kka karşılığı, parasız yatılı öğrencilerin giyeceği, gündüzlü öğrencilerin iş elbisesi ve ayakkabısı, 
hamam, traş, öğrenci harçlığı, profesör ve asistanlariyle birlikte memleket içinde öğrenim ile ilgili 
olarak yapacakları seyahatlarm her türlü giderleri ve yine bunların, operasyon ve uygulama hazır
lık ve öğrenime ara verme pratikleri gideriyle yolluk, yol ve yiyecek giderleri, fakir öğrencilere 
yardım, yarım yatılı öğrencinin şehir içinde yol paraları, telefon kurma ve konuşma karşılığı, 
sınıf, yatakhane^ mutfak, hastane tesisleri, döşeme, demirbaş, öğrenim aletleri, elektrik, havagazı 
ve su tesisleri, makine projeleri giderleri, her çeşit onarma, kirasız olarak Devletçe faydalanılan 
binaların onarma giderleri, okulu bitirecek öğrenciye hediye edilecek olan kullanılmış avadanlık 
karşılığı, kitap incelemesi, doğrutumu tercümesi, telifi ve basım giderleri, köy kursları öğretmen
lerinin yolluk ve zaruri giderleri 

Üçüncü maddedeki ödenekten 1 142 826 iirasıl 000 öğrenci kara kısmına, 937 askerî fabrikalar 
ve 125 deniz kısmına ait . olmak üzere ceman 2 062 öğrencinin giyecek, yiyecek ve ödev giderleri 
karşılığıdır. 

B. : 581 — 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 sayılı kanunlar gereğince ödenecek köy okul
lariyle enstitüleri ve köy eğitmenleri giderleri 

Beslem : 
Her türlü yiyecek maddeleri. 
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Yakıt : 
Akaryakıt ve aydınlatma. 
Tesis giderleri : 
Her çeşit öğrenim aletleri ve gereci, lâboratuvar aletleriyle her nevi malzemesi, radyo bando gibi her 

nevi müzik aletleri ve gereçleri, her çeşit motörler, bisiklet, kayık ve bunların her çeşit malzeme 
ve teferruatı, motorlu vasıtalar işletme ve onarma giderleri, araba, koşum ve teferruatı, her çe
şit damızlık, hayvan, marangozluk, demircilik, yapıcılık, biçki, dikiş, dokumacılık gibi her sanat 
şubesine ait makine alet ve bunların yedek parçaları vesair malzemeleri, soba, ocak, kalorifer ve 
bunlara ait gereçler, dershane, yatakhane, yemekhaüe, mutfak ve çamaşırhane, toplantı salonu, 
idare binası, hamam, revir, ahır, santral, değirmen, kitaplık, motörhane, ağıl, kümes ve ayakyol-
ları için gerekli her çeşit tesis eşyası mubayaa ve tamiratı, öğretmen evleri için her nevi tesis eş
yası, yangın söndürme alât ve edevatı, basımevi ve yayın işleriyle ilgili tesisler ve malzemeleri mu
bayaası, yukarda yazılı tesis eşyalarına ait onarma giderleriyle 5129 sayılı Kanun uyarınca uygu
lama bahçelerinin kurulması için gerekli fidan, tohum, tarım araçları ve hayvanların her türlü 
giderleri. 

Kitap kırtasiye: 
Köy enstitüleri, eğitmen kursları, öğretmen, öğrenci ye memurlariyle enstitü kitaplığı için fay

dalı görülen her nevi kitap, broşür, resim, tablo, gazete, dergi, levha, afiş ve her çeşit yayın mu
bayaası, gezici sinema makinalarmın işletilmesine veya kiralanmasına ait giderler, öğrenci ve 
öğretmenlere, eğitmenlere verilecek her nevi kırtasiye, köy enstitüsü ve eğitmen kursu idaresine 
ait her çeşit defter, makbuz, senet, karar vesair basını evrak mubayaası veya verilecek örneğe 
göre bastırılması kitap yazdırma ve satmalmasiyle ilgili her türlü giderler. 

Giyecek: 
Her türlü giyimle ilgili her nevi malzeme alımı. 
Yapı ve onarma: 
Her türlü yapım giderleri, onarma giderleri, yapım gereci, aletleri, makine ve araçları, yapım

la ve onarılmalariyle ilgili her türlü malzeme mubayaası, işçi, usta, usta öğretici ve yapım öğre
nimi uygulanışı ile ilgili her türlü giderlerle gündelikler, keşif ve bilirkişi gündeliği, yolluk ve 
giderleri, yol yapımı, alet, gereç, ve maddeleri mubayaası, usta, işçi ve taşıma giderleri, inşaatla 
ilgili her türlü malzeme mubayası (Prevantoryum ve Sanatoryumda köy enstitüleri öğrencileri 
için yeniden yapılacak pavyonun her türlü yapım giderleriyle tesis eşyası giderleri de dâhildir.) 

Derman ve iyileştirme: 
Her türlü tıbbî ecza gereci ve aletleri cibinlik mubayası, hastalanan öğrenci, öğretmen, memur 

ve işçilerle eğitmenlerin mevcut kanunlara göre muayene, hastahanelere yollama ve iyileştirme
leri ile ilgili ücretleri, ölen öğrencinin cenaze ve taşıma giderleri, filim aldırma, tahlil yaptırma 
ile ilgili her çeşit giderler, zararlı haşaratı öldürücü her türlü ilâçve alet mubayaası, revir işle
riyle ilgili her çeşit giderler. 

Harçlık ve gündelikler: • =«» • 
öğrenci ve eğitmen harçlıkları, her türlü ücret ve gündelikler, nakil ve tâyin yollukları, ge

çici görev yollukları, işçi usta, usta öğretici, askerlik öğrenimi ücretleri ve gündelikleri bunla
rın yol giderleri, köy enstitüleriyle, eğitmen kursları ve köy okulları kuruluşu ile, köy okullarına 
yardım meseleleri için köylerin incelenmesiyle eğitmenler köy okulları ve koy okulu yapımı ile 
ilgili her türlü inceleme, denetleme, kovuşturma ve soruşturma giderleriyle, gündelik, beslem, 
ve barındırma ve yollukları. 

Yetiştirme ve tamamlayıcı kurs giderleri: "-̂ » o.. 
4274 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince tamamlayıcı kursa çağırttırılacak köy enstitüsü 

mezunu ölretmen ve eğitmenlerin tâbi tutulacağı tamamlayıcı kursla, köy enstitülerinde çalışan 
öğretmen, memur ve usta öğreticilerin tâbi tutulacakları yetiştirme kursu ile ilgili her türlü mal
zeme mubayaası ve yol giderleri. 
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Spor: 
Köy Enstitüleri arasında ve genel spor gösterileri sırasında yapılacak her türlü müsabaka ve 

maçlarla ilgili giderler ve spor kolu için gerekli her türlü spor malzemesi mubayaası. 
Su ve elektrik tesisleri: 
Enstitülerin içme ve kullanma suyunu temin maksadiyle açtırılacak arteziyen ve getirilecek 

su ile alâkalı her türlü malzeme mubayaası ve tesis masraflariyle elektrik tesisatı için satmalma-
cak her nevi motor malzeme mubayaası ve bu işlerde çalıştırılacak elemanların yevmiyeleri, su ve 
elektrik tesisleri ile ilgili plân, kroki ve keşif bedelleri. 

Diğer giderler: 
Arazi kamulaştırılmasiyle ilgili bilûmum giderler, öğrenci ve eğitmen adayları seçim gider

leri, her çeşit yükleme ve başaltma, keşif, plân sözleşme örnek, fotoğraf giderleri, her çeşit 
sigorta giderleri, temizlik için gerekli her türlü malzeme mubayaası. 

B. : 582 — Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 

B. : 583 — Cumchurbaşkanlığı Filârmonik Orkestrası genel giderleri 

Yakacak, aydınlatma, temizlik ve derman, yönetim giderleri, lâboratuvar, ışık ve canlı mo
deller giderleriyle Türk sanatkâr usta ve işçilerin gündelikleri, öğrencilerin müsabaka mükâ
fatı, öğrenci harçlığı ve onarma giderleri, telefon kurma ve konuşma ücreti ve öğrenci inceleme 
gideri, sınıf levazımı, her türlü öğrenim aletleri, döşeme ve demirbaş, elektrik, havagazı ve su te
sisleri, kitap, dergi karşılığı ve bunların kaplama ve sair giderleri, küçük onarmalar, yayın, mi
marî uygulanış bölümünün bütün giderleri, hizmetlilerin giyim eşyası, müzik aletleri satm
almması ve onarma giderleri, nota kâğıdı ve notaya ilişkin sair giderler. 

B. : 584 — istanbul Kandilli Rasathanesi genel giderleri 

Yönetim gideri, fennî alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma giderleri, telefon kur
ma ve konuşma paraları, hayvan satmalmması ve yem parası ve motorsuz taşıt satmalımı ve 
motorlu ve motorsuz taşıt işlime giderleri, rasathane, yayın gideri ve ilmî incelemeler, yolluk 
ve giderleri, kitap, dergi karşılığı, işlik gideri ve küçük onarmalar, hizmetlilerin giyim eşyası 
karşılığı, başka devletler rasathane ve bilim kurumlariyle işbirliğinin gerektirdiği yolluk
lar hariç olmak üzere her türlü giderler, rasathane işlerine uzman yetiştirilmek üzere üniversite
lerde okutturulacak öğretmenlerin burslariyle her türlü öğretim, yiyecek giderleri ve yollukları. 

B. : 585 — Kitaplıklar genel giderleri 
Kitaplıkların yönetim ve kurma giderleri, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, der

gi, gazete karşılıkları ve odacı elbisesi ve kitaplıkların taşım ve birleşimi ve yeni izerlerle 
sağlanması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı giderleri, kira karşılığı, ki
taplıkların düzenleme, belirtme ve taşım giderleri, gezici belirme komisyonları üyelerinin zaruri 
yol paraları, yeni yaptırılacak kitaplık projeleri için müsabaka ve mükâfatı. 

B. : 586 — Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
Yönetim gideri (Müzeler ve anıtları koruma komisyonu için de) müzelere alınacak eski eser

ler karşılığı ve ikrmiyesi, kazılar ve müzeler eser taşıma giderleri, arkeolojik, etnoğrafik ve mimarî 
araştırmalarla kazı ve taşıma, gönderilecek memurların yollukları ve gündelikleri, müzelik eşya onar
ma giderleriyle etnografya müzelerine alınacak eşya parası, telefon kurma ve konuşma ücretleri \& 
odacı ve bekçi elbisesi ve müzelerin eser katalog yayını ve bunların telif hakları, uzluk kitaplıklarına 
satın alınacak kitap karşılığı, anıtları koruma komisyonu kira, fotoğraf ve gereci, illerdeki anıtların 
onarma ve saklama giderleri, bu işlerle ilgili kamulaştırma parası. 
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B. : 587 — Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri 

Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere belirli olarak verilecek yol gi
derleriyle aylık geçim giderleri, okul ve lâboratuvar üeretelriyle bu gibi öğrenim ve iyileştirme gider
leri. 

B. : 588 — Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişliği giderleri 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişleri ve memurlarının gidiş ve geliş yollukları ile müfet

tişlik büroları yönetim giderleri, haberleşme, yollama, konuşma karşılıkları, müfettişlerin ve memurla
rının yabancı memleketlerde yapacakları denetleme, incelemelerine ve toplantılara katılmalarına 
ait yol giderleri, merkezle müfettişler arasındaki her türlü haberleşme giderleri de bu bölümden 
ödenir. 

B. : 589 — Prevantoryum ve Sanatoryum genel giderleri 
Yiyecek, içecek, giyim eşyası demirbaş alet gereç ve avadanlık satmalma ve onarma karşılıkları, yö

netim gideri, motorsuz taşıt satm alımı ve motorlu ve motorsuz taşıt işletme ve onarımı, kurum ara
zisinin işletilmesi. 

B. : 590 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergilerinin her türlü giderleri 
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında açılacak bütün resim ve heykel sergilerinin her türlü gi

derleri ile mükâfat ve satm alınacak eserlerin karşılığı ve bu işlerde çalıştırılmaları lüzumlu görü
len memurların yolluk ve gerekli başka giderleri karşılığı 

B. : 591 — Milletlerarası kültür münasebetleri giderleri 
Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür kurumuna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanunla 

onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının yapılmasını gerektirdiği her türlü gider 
ve yolluklarla, memleketimize gelen Milletlerarası Kültür Kurumları Heyet ve Temsilcilerinin ağır
lanması, yabancı memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu gruplarda görevlen
dirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş yollukları, yabancı memleketlerden yurdumuza gelecek öğren
ci gruplarının misafir edilmesiyle ilgili her türlü giderlerle gelecek öğrenci gruplarına mihman
darlık edeceklerin giderleri, Milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi amaciyle Dev
letçe öğrenimleri deruhde edilen veya Milletlerarasında mübadele suretiyle memleketimize getiri
len yabancı öğrencilere verilecek burslar, yolluklar ve başka öğrenim giderleriyle bunların Üni
versitelere ait her türlü harç, diploma, lâboratuvar ve öğrenim giderleri, kitap paraları, hastane 
giderleri, giyim giderleri ve harçlıkları, bu öğrencilerin eğitim ve bilim işleriyle görevlendirilen öğ
reticilere verilecek ücretler, yabancı öğrencilerin yurt içinde meslekî bilgilerini artırma ve staj 
yapmak maksatlariyle yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş yollukları ile her türlü zaruri gi
derleri, Milletlerarası kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için gerekli memleketlere gönderilecek 
her türlü yayınların satmalınması, abone ve yollama giderleri, bu münasebetleri geliştirici ve kuv
vetlendirici memleket içi veya dışı bilim ve öğretim kurumlarına yapılacak para yardımları. 

B. : 592 — Okul kitaplıkları genel giderleri 
Okul kitaplıklarına alınacak kitap ve dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama vesair başka 

giderler. 

B. : 593 — Okul müzesi giderleri 
Okul müzesi ve terbiyevî izerler giderleriyle okul müzesi için satmalmacak eşya karşılığı ve 

katalogu yayımı, eşya ve sergi taşım giderleri müze temizliği ile gereci giderleri. 
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B. : 594 — Yabancı uzmanlar, hizmetliler ve tercümanlar ücret ve giderleri 

Yabancı uzman ve yardımcılariyle öğretmen, usta ve tercümanları ve geçici olarak getirilecek 
yabancı orkestra şefleri virtüozlar ve solistlere sözleşmeleri gereğince verilmesi lâzımgelen üc
retlerle geliş ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket içinde herhangi 
bir ödev ile geliş, gidiş yolculuklarına ait yolluk ve gündelikleriyle yabancı uzmanların sözleşme
leri gereğince kabul edilen bütün giderler. ~" 

B. 595 — Kamp giderleri 
Kamp ve yurt gezilerine ilişkin bütün giderler. 

B. : 596 — Devletin üzerine aldığı giderer 
Parasız öğrencinin pansiyon, ücretleri, giyim eşyası, kitap vesair giderleri, memur çocukları 

için pansiyon ücretlerinden yapılacak indirme karşılığı. 

B. : 597 — izmir Fuarında açılacak eğitim pavyonunun bütün giderleri 
İzmir fuarında açılacak Millî Eğitim Pavyonunun kurma giderleriyle satmalmacak 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 hiz
metlilerin ücretleriyle yollukları ve gösterime ait her türlü taşıt giderleri. 

B. : 598 — Kamulaştırma ve satmalma karşılık ve giderleri 
Devlet malı olan veya Devletçe kirasız olarak faydalanan binaların onarımı ile kamulaştırma 

ve satmalmacak arazi ve emlâk karşılığı ile kamulaştırmaya ilişkin sair giderler (elektrik, ha
vagazı, su tesisleri ve onarımı da bu tertibe dâhildir). 

B. : 601 — Orta öğretim öğretmenleri kurslariyle memleket içinde yapacakları ilmî incelemeler 
genel giderleri 

Kurslara çağrılan öğretmenlerin ve kursta Öğretmenlik yapacakların yollukları, yevmiyeleri, 
yemek, yatmak giderleri, kurs için lüzumlu alet, malzeme, gezici kurslarda öğretmen, konferansçı 
ve yönetim memurlarının her türlü gezi giderleri ve bu kursların icabettirdiği diğer giderleri 

B. : 602 — Gezici sinema satınalma ve karşılığı ile başka giderler 
Gezici sinema satma!ınmasiyle buna ilişkin bütün giderler. 

B. : 603 — M. : 2 — Burslar 
üniversitelerde ve başka öğretmen ve uzman yetiştiren kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığınca 

okutulan öğrencilere 4936 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi uyarınca verilecek lisans veya doktora 
bursları ile bu öğrencilerin ve Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinin aynı kanunun 68 nci mad
desi gereğince Üniversitelere ödenecek yazılma, öğretim, lâboratuvar, tasdikname, imtihan, diplo
ma harç ve ücretleri ve burslu öğrencilerin ilmî çalışmalariyle ilgili zaruri giderleri ve yollukları. 

B. : 613 - M. : 1 — Meslek ve Teknik okulları açılması ve eldekilerin büyütülmesi hakkındaki 
4304 sayılı Kanun gereğince yapılacak hizmetler 

4304 sayılı Kanunun gerektirdiği giderlerle bu işlerle ilgili bütün sürekli ve geçici görev 
yollukları. 
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Bayındırlık Bakanlığı 

B. ; 625 - M. : 5 — öteberi giderleri 
Resmî şölenler, asansör, işaret tesisleri ve motörlerinin cereyan ve onarma ve işletme giderleri. 

B. : 636 - M. ; 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Telif ve tercüme, kâğıt ve karton, kitap, risale, yerli ve yabancı mecmualar, fotoğraf ve filim 

malzemesi karşılığı. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Baskı ve klişe, cilt, hariçte yaptırılacak tercüme karşılığı. 

B. : 644 — 4623 sayılı Kanun gereğince zelzele ve sair âfet gören bölgelere 
Âni ve genel ojarak zuhur eden yangınlardan, sel, yer kayma ve çökmeleri gibi âfetlerden 

zarar gören ve meskenleri harap olan şehir, kasaba ve köyler halkının mübrem ve âcil ihtiyaçlarına 
ve mesken inşaatlarına yardım. 

B. : 645 - M. : 1 — İstikşaf, etüd, aplikasyon ve proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
Bu işlere ait basın ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, oranlıyan ve bilirkişi ücretleri, bu 

işlerde çalıştırılacak işçi gündelikleri, yapımı biten ve işletmeye açılan yolların kamulaştırma iş
lerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve proje ihzarı giderleri, yapımı biten ve işletmeye açılan 
yolların kamulaştırma paraları. 

M. : 3 — Kaza tazminatı, tedavi teçhiz ve tekfin giderleri ile kilometre ikramiyesi 
Yapım işlerinde çalıştırılan işçilere çizme, muşamba, işçilik giyim eşyası vesaire satmalma gi

derleriyle 4772 sayılı Kanuna göre ödenmesi gerekecek gider ve primler karşılığı bu tertibe dâ
hildir. 

M. : 4 — Yapı ve işletme gereçleri karşılıklariyle bu işlere ilişkin her türlü giderler 
Geometri aletleri, levazım, elbise, döşeme, müteferrika ve eşya satmalımı, tören giderleri, ba

sım ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri, telefon konuşma ve haberleşme ücretleri, nakliyat, yük
leme boşaltma vesair giderleri olarak Devlet Demiryolları işletme idaresine ödenecek paralar ta
rak makinesinin tamir ve işletme giderleri vesair her çeşit giderler. 

M. : 5 — 3262, 3813, 4643 ve 5057 sayılı kanunlarla yapılacak Diyarbakır - Cizre ve Elâzığ - Van 
hudut hatları ile Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri 

M. : 6 — Erzurum hattı uzatma karşılık ve giderleri 
M. : 7 — Gazianteb - Maraş şube hatları yapma karşılık ve giderleri 

M. : 8 — 2214 sayılı Kanuna göre yapılacak Ereğli limanı giderleri 
M. : 9 — Trabzon limanı yapma karşılık ve giderleri 

M. : 10 — 4870 sayılı Kanun gereğince Amasra ve İnebolu mendireğinin onarma ve ıslahı her 
türlü giderleri 

Yapım, tesisleri, ameliyat, onarma ve ray döşeme donatım, montaj giderleri, vagon vesair her 
çeşit makine, alet ve avadanlığı ile gereç yükleme ve verme, boşaltma onarma yoklama alım ve 
ekspertiz ve sigorta, istalya ve ardiye, somaj ücreti, karşılık ve giderleri, faiz ve komüsyonlar ver
gi ve resimleri tazminat, motorlu ve motorsuz taşıtların ve yapım yerlerine konulacak telefonla
rın satmalma ve işletme giderleri, aydınlatma ve ısıtma giderleri, kar siperleri ve karla savaş 
ve yer kayma ve berkitme giderleriyle kar temizlenmesinde çalıştırılan işçi ve hizmetlilere verile-
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cek ısıtıcı, yemek ve içecek giderleri, kira karşılıkları yapım ve ameliyat yerlerinde bulunan 
memur ve hizmetlilerin barındırma giderleri, gereç satınalma ve taşımı, 2256 sayılı Kanun ge
reğince 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 kamulaştırma 
giderleri ve demiryol ve limanlar yapımına bağlı bütün giderler demiryol ve limanlar yapımında 
çalıştırılacak bayındırlık takımlarının lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve onarımda 
kullanılacak işçilerin sair bütün giderleri. 4772 sayılı Kanuna göre ödenmesi gerekecek iş kaza
lariyle meslek hastalıkları ve analık sigorta primleri karşılığı. 

B. : 646 - M. : 1 - 14 — Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma giderleri 

B. : 648 — 4641 sayılı Kanun gereğince yapılacak memur evleri 

Yapım ve esaslı onarım ile bu işlerde kullanılacak her türlü makina araçları bedelleri ve bu 
makina vegereçlerin taşınması, kuruhnası, işletilmesi, onarılması ve korunmasına ait her türlü gider
ler. 

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 saklanma ve taşınması, lüzum halin
de bu işlerde kullanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza, onarma vesair gi
derleri. Yapım ve onarmaya ait etüd, keşif, denet, idare, kabul ve saire için geçici veya devamlı ola
rak memur edileceklerle bu işlerde çalıştırılmak üzere hizmetliler kadrolarında yine geçici veya 
devamlı olarak tâyin edileceklerin yolluk ve gündelikleri ve ihtiyaç halinde yevmiye ile çalıştırı
lacak işçilerle emanet işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri. 

Her yapıya ait geometri aletleri, tersim, teksir ve hesap işlerinde kulanılacak her nevi makina 
vesair gereçlerin satınalma bedelleriyle bunların işletme ve onarma masrafları. 

Kırtasiye ve basımına lüzumlu görülecek kâğıtlarla şartlaşma ve sairenin basım giderleri, iş 
kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanuna göre ödenme
si gereken primler karşılığı. 

B. : 652 - M. : 1 — İstikşaf, etüt aplikasyon ve kamulaştırma 
P>u işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve 

giderleri, bu işlerde çalıştırılacakların gündelikleri. 

M. : 2 — Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü makine, aletler, gereçler kar
şılık ve giderleri 

Yol, köprü ve bunlara ait kurmaların yapılması ve esaslı onarmalariyle her türlü makine araç
ları bedelleri ve bu makine ve gereçlerin taşınması, kurulması ve korunmalarına ait her türlü gi
derleri bu işlerin ihale ve emanet şekillerine göre lüzumu olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halinde 
her zaman ve her miktarda Önceden satmalmması giderleri. Emanet usuliyle yaptırılan işlerde 
çalıştırılan işçi gimdelikleriyle sair bütün giderleri basım ve yayım ücretleri, açılma töreni gider
leri, yapım dairelerinin telefon kurma ve işletme giderleri, yeni yapılacak yollarda bakım teşkilâtı 
için kurulacak ve yaptırılacak garaj, atelye ve ekip evleri yapım ve her türlü kurma giderleri. Vergi 
ve resimlerle 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınan belediye payları karşılığı ve si
gorta primleri geçici teşkilât için gerekli aydınlatma. ısıtma kira giderleri ve emaneten yapıla
cak işlerde çalıştırılanlar için 4772 sayılı Kanuna göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek 
hastalıkları ve analık sigortaları primleri karşılık ve giderleri. 

M. : 3 — Sürekli onarmalar 
Yol ve köprülerin bakımına ait kurmaların, bakım ağaçlama giderleriyle onarmalarında işlik, 

graj ve atelyelerde kullanılan her çeşit işçi gündelikleri ve taşıtların bütün giderleri. Her türlü 
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gereç aletler ve eşyanın satmalına, taşınma, saklanma ve onarma ve bu işlere ait kira giderleri. 
Sürekli işçilerin işçi giyimleri. Bakım ve onarma makine ve aletleri için garaj, atelyeler kurulma 
giderleri; sürekli onarma ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ile bunların ısıtma ve aydın
latma, döşeme giderleri. Bakım ve sürekli onarma kurmalar, arasında telefon kurma ve sair gider
leri. Kar siperleri ve karla savaş için her türlü giderler. 4772 sayılı Kanuna göre ödenmesi ge
rekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları.ve analık sigorta primleri karşılık ve giderleri. 

M. : 5 — Taşıt giderleri 
' Taşıtların işletme, onarma ve garaj giderleri. 

B. : 654 - M. : 1 — İstikşaf, etüd, aplikasyon ve kamulaştırma 
Bu işlere ait basım ve ilân ücretleri, tapu harç ve giderleri, muhammin ve bilirkişi ücret ve 

giderleriyle bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri. 

M. : 2 — İşletme giderleri 
3132 sayılı Büyük Su İşleri Kanununun dışında evvelce yapılmış ve yaptırılmakta bulunan baraj

lar, kanallar, engeller ve sınai yapılmanın işletmesi, sürekli onarma giderleri; bekçilerle kanalcı ve 
savakçı, şoför ve bahçıvanların elbise giderleri, fidanlıklar kurulması için yapılacak her türlü gi
derlerle işletme işlerinde kullanılacak işçi ve usta gündelikleri, işletmeye ilişkin aydınlatma çalış
tırma kuvveti olarak harcanacak elektrik cereyanı ile yakıcı maddeler gideri, elektrik tesisleri 
karşı] ıkları, ısıtma ve telefon kurma ve konuşma giderleri. 

M. : 4 — Meriç su işleri 
Yunanlılarla yapılan itilâfname gereğince harcanacaktır. 

M. : 6 — Taşıt giderleri 
işletme, onarma ve garaj giderleri. 

M. : 9 — Küçük su işleri her türlü giderleri 
Büyük su işleri dışında, ufak masraf ve yardımlarla büyük faydalar temin eden kurutma, su

lama ve her türlü su konularında ufak tesislerle köy veya kasabaları tehdit eden suların zarar
sız hale konması için yapılacak giderlerle bu işlerde kullanılmasına lüzum görülecek makina, 
aletler ve gereçler satmalma bedelleri ve lüzumu halinde emaneten yaptırılacak yapım ve ona
rımda kullanılacak usta ve işçi gündelikleri kar şılıkları, taşımları, kırtasiye, basılı kâğıt ve bütün 
giderleri. 

Ekonomi Bakanlığı 
B. : 664 - M. : 5 — öteberi giderleri 

Ereğli Kömür Havzasından başka madenlerde incelemeye memur edilenler tarafından bu ince
lemelerinin gereklerine göre ödenmesiyle mükellef kaldıkları işçilik, ve sair giderleri 

B. : 670 - M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Sanayi ve küçük sanatlar başmüfettiş, müfettişler ve kontrolörlerinin yollukları, kömür hav

zası içindeki ocaklara gidip gelecek memurlar, mühendis ve hizmetlilerin yollukları, 
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B. : 674 — Sanat modelleri satınalınması ve dağıtılması giderleri 

Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit alet ve avadanlığın satmalına, dağıtma, yollama, tesis
lerin yapımı ve bunların işletme ve deneti için kullanılacak lüzumlu memur ve ustaların yol-
luklariyle bütün işletme, gösterme, propaganda, inceleme, sayım ve yayın giderleriyle küçük sa
natlara ait kitap ve broşürlerin telif tercüme ve basım giderleri, küçük sanat kurslarının her 
türlü kurma, yönetim ve öğretim giderleri. 

B. : 675 — Su ürünleri giderleri 
Muhacir balıklar için madeni işaretler yaptırılıp muayyen devrelerde grup halinde bunları, 

taktırmak, işaretli olarak tutulacak balıklar için prim vermek, deniz üzerinde yapılacak araştır
malar için muvakkat veya daimî mahiyette motor kiralamak ilmî neşriyatı takip etmek. Denizaltı 
haritaları çıkartmak, balık muhaceret imtidatlarım başından sonuna kadar takip etmek ve ica
bında Milletlerarası mercilerinden faydalanmak, bina kiralamak veya bu konuda hariçten istihdam 
edilecek eşhasa yaptırılacak tetkiklere mukabil verilecek ücretler. 

B. : 676 — îç kongreler 
Memleket içinde yapılacak kongrelere memur edileceklerle, çağırılacak kimselere verilecek yol

luklar ve kongrelerin sair lüzumlu giderleri kongrelere ait tutanak, rapor ve sair basım, şölen ve 
diğer bütün giderler. 

B. : 678 M. : 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
Her türlü kitap, dergi ve broşür, harita, alım ve abone karşılıkları 

M, : 2 — Başka her çeşit giderler 
Her çeşit telif, tercüme ücretleri, basım ve yayım; kaplama karşılık ve giderleri ve filim ve fi

lim makinası satınalma, hazırlama ve kira karşılıkları, haber alma ve propaganda giderleri ile bu 
amaçlarla ilgili yardımlar. 

B. : 679 - M. : 2 — Yolluk ve başka giderler 
Dışardan memleketimize getirilecek yabancı uzman ve tercümanlara sözleşmeleri gereğince ve

rilmesi lâzımgelen geliş ve gidiş yol paraları, pasaport ve vize ücretleri, bunların memleket içinde 
herhangi bir ödev ile geliş gidiş yolluklarına ait yolluk, ve gündelikleriyle yabancı uzmanların 
sözleşmeleri gereğince kabul edilen başka bütün giderleri bu maddeden verilir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
B. : 704 - M. : 1 — Genel giderler 
B. : 705 - M. : 1 — Genel giderler 
B. : 706 r M. : 1 — Genel giderler 
B. : 707 - M. : 1 — Genel giderler 

İşçi gündeliği, hasta ve hizmetliler beslemi, fennî kurmalar, demirbaş makina, aletler ve ava
danlıklar, gereç, derman, yönetim giderleri, taşım işleri, küçük onarma giderleri, telif, tercüme 
ve bastırılacak veya satmalmacak kitap ve broşür karşılıkları, 4871 sayılı Kanun gereğince verile
cek ikramiyeler ile sair bütün giderler savaşın k onusuna göre bu bölümden ödenir. 
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• B. : 708 — Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım kurumları 

işçi gündeliği, hasta, öğrenci ve hizmetçi besle mi, fennî kurumlar, demirbaş, makina ve aletler 
taşım ve montajı giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç tıbbi ve sıhhi malzetaıe, talim ve tedris 
malzemesi ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci ve hayvanların satmalrnması ve hayvan 
beslemi görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, öğrenim ve tatbikat için 
kurumlara ve başka şehirlere gidecek bütün sağlık öğrencilerinin yol giderleri ve tatbikat esna
sında yapacakları masrafları, kitap, risale ve mecmua satmalrnması ve telif ücreti basım bedelleri, 
yurt ve okul idare kurullarınca fakirliği ve muhtaçlığı onanan öğrencilere yılda okul ve yurtla
rın heyeti umumiyesi için 10 000 lirayı geçmemek üzere verilecek harçlık ve öğrencilerden hasta 
ve sakat olanların memleketlerine gönderilmesi öğrencinin iyileştirme ve ölenlerin cenaze gider
le fi, tıp öğrenci yurdunun Ankara'ya taşımı takdirinde taşım için gerekli bütün giderler, akıl 
hastalarından taburcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi, cüzzamlılarm taşım giderleri, fakir ve
remlilere verilecek yiyecek maddeleriyle derman p araları ve bu gibi hastaların sanatoryum ve hasta
nelere şevki için yol giderleri, muayenehane ve iyileştirme evlerine başvuracak fakir hastalara 
verilecek dermanlar ile köy ebelerine hususi kanun gereğince verilecek ivedili dermanlarla özel 
gereci bulunan sağlık çantaları karşılığı, k öy ebe okullarına getirilecek köylü öğren
cilerin beslem, barındırma, giyim giderleri ve ayda 300 kuruşu geçmemek üzere veri
lecek harçlıkla öğrenimlerini bitiren köy ebeleri ve sağlık koruyucularına verile
cek donatım karşılığı ve bunlara verilecek sağlık gereci satmalma karşılığı, bilûmum sıhhi maki-
nalar, buz dolapları ve frigorafik tesisatı sıhhi müesseselerin mûtat tesisatı (sıhhi yemek ka
zanları), hastane ve okulların âni ve müstacel kalorifer, su, havagazı, elektrik, asansör onarımları, 
dispanserlerin demirbaş eşya alet, makina ve sıhhi tesisat giderleri ve bilûmum sıhhi malzeme ve 
cihazlandırma giderleriyle diğer bütün giderler hizmetin ilgisine göre bu bölümlerin ilgili madde
lerinden ödenir. 

B. : 709 - M. : 4 — Tekâmül öğretimi 

îlıfzıssıhha Okulunda üstün öğretim görecek doktor ve şubeleri sınıflarından olanların yolluk-
lariyle öğretim zamanına ait ve 3888 sayılı Kanuna göre verilecek gündelikler ve diğer bütün gi
derler. 

B. : 711 — Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kurulu ve Okulu 
işçi gündeliği, demirbaş, fennî kurmalar, makina, aletler ve avadanlık, kimyevi maddeler 

ve diğer levazım satmalma karşılıkları, elbise, yö netim giderleri, küçük onarma giderleri ve mo
torsuz taşıtları ve gereci satmalımı ve görevinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri gider
leri, kitap, broşür ve dergi satmalma karşılıklariyle basım ücretleri, hayvan satmalma ve bes
lemi, 3959 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince vücuda getirilecek serum çiftliğinin kurma 
ve işletmesine ilişkin giderlerle çiftlikte yapılacak barakalar yapımı karşılığı. 

B. : 712 — iskân işleri 
Bekçi ve işçi gündelikleri, merkez ve iller yont im giderleri, elbise giderleri, her çeşit taşım, 

kitap, broşür basımı ve satmalma, telif ve tercüme giderleriyle fotoğraf paraları ve harita kar
şılık ve giderleri, hayır dernekleri tarafından iskân hizmetleri için başlangıçta yapılan yar
dımların bu derneklere geri verilmesi, muhacir ve mültecilerle naklolunan kişinin yollama, 
besleme, (insan ve hayvan) aydınlatma, ısıtma, barındırma, iyileştirme ve giyimleri, elde eder 
hale getirilmeleri ve bunlara giren ihtiyaçlar ile 2510, 2848 ve 5098 sayılı kanunların hükümle
rini yerine getirmek üzere yapılacak her türlü satmalım ve harcama, yabancı memleketler
den getirilecek muhacirlerin getirme ve taşım ve lüzumunda dış memleketlerden yollanmaları 
sırasında besleme, barındırma ve hayvan besleme giderleri. 
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B.: 714 — Millî Türk Tıp Kongresi genel giderleri 

B. : 715 — Milletlerarası Patoloji kompare Kongresi genel giderleri 
Toplanacak olan Türk Tıp ve Patoloji kompare Kongrelerine ait tutanak, rapor ve saire ba

sım, sergi, kurma ve şölen giderleriyle kongreye ait sair bütün giderler. 

B. : 716 - M. : 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
M. : 2 — Başka her çeşit giderleri 

Satınalmacak ve bastırılacak kitap, broşür ve dergi karşılıklariyle telif ve tercüme ücret
leri, kanun, tüzük, yönetmelik, sağlık öğütleri, afiş basımı ve yayımı, sinema ve fotoğraf ve sair 
her türlü vasıtalarla sağlık propagandası giderleri, pedal makinesi için alınacak harflerle sair 
gerç karşılığı, sinema ve fotoğraf makineleri ve film karşılığı, resim gereci ve bunlarla ilgili 
diğer bütün giderler ve işçi gündelikleri sürekli ve geçici propaganda gezileri yollukları. 

B. : 717 — Sağlık müzeleri 
Fennî kurumlar, demirbaş makine, aletler ve avadanlık, elbise ve yönetim giderleriyle küçük 

onarma ve müzeye ilişkin yazı, resim ve marangoz işleriyle diğer bütün giderler ve işçi gün
delikleri. 

B. : 719 — Yüksek sağlık şûrası üyeleri huzur ücreti 
A) Lüzum halinde toplanma günlerini sınavkımaya ve üye huzur haklarının belirtine ve tak

dirine Sağlık ve Sosyal Yardım- Bakanı yetkilidir. 

B. : 720 — Kodeks Komisyonu genel giderleri 
B. : 721 — Gıda maddeleri nizamnamesini hazırlıyacak komisyonun genel giderleri 

B) Yüksek Sağlık Şûrası tutanaklarını tutmak için geçici olarak çalıştırılacak memur ve 
isteno ücretleri de Bakanlıkça belli edilecek şekilde bu bölümden verlir. 

Bu komisyonlar gerekli bütün giderleriyle komisyonlarda çalıştırılacaklara kanunları gere
ğince yapılacak ödemeler karşılığıdır. 

B. : 724 — Hükümet Tabipleri için alınacak tıp aletleri ve gereç karşılığı 
Satınalmacak tıbbî aletlerle levazımın satınalma karşılığı ve onarmalariyle bunların kurma 

giderleri. 

B. : 729 — Çok çocuklu analara yardım 
Genel Hıfzıssıhha Kanunu gereğince madalya verilecekler için yaptırılacak madalya giderle

ri de buradan ödenir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
-' •• ": ••• v---yo. 

B. : 740 - M. : 3 — Aydınlatma 
M. : 4 — Isıtma 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Muhafaza Genel Komutanlığı kısmı ile beraber binanın ısıtma 
ve aydınlatma ve odacılarla karargâh erlerinin yıkanma ve temizliği ve asansörlerle su motörle-
rinin cereyan harcamasına ait elektrik yakacak ve havagazı giderleri. 
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M. : 5 — Öteberi giderleri 

Merkez ve illerin müteferrik giderlerine ait olup Bakanlık binasında Muhafaza Genel Komu
tanlığının şehir suyu ile donanma giderleri. 

B. : 743 - M. : 1 — Posta ve telgraf ücretleri 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı ücretleri dâhil 

B. : 747 — Giyecekler 
Hizmetli ve kolcular ile yolcu muayene memurlarının elbise, ayakkabı, kaput, muşamba, 

çizme, eldiven, iç gömleği, deri elbise giderleri. 

B. : 749 — Taşıma giderleri 
Merkez; ve Gümrüklerce taşınacak eşya ile sahipsiz sıfatını almış eşyanın taşıma ve bağlama 

ücret ve giderleriyle gümrük işlerinde kullanılmak üzere alınacak kurşun mühür ve'ip giderle
ri. 

B. : 750 - M. : 5 — Kaçak eşya satış giderleri 
Kaçak eşyanın satışına ait her türlü giderleri *ile, 1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere

ğince kaçak eşya artırma ve satışında hazır bulunacak üyeye ve eşyanın mahiyet ve kıymetini 
belirtme ve takdir için çağırılacak bilirkişiye Ticaret ve Sanayi Odaları tüzüğü gereğince, Tica
ret odası bulunmayan yerlerde Belediyece takdir olunacak nispet ve miktar üzerinden verilecek 
ücretler de bu bölümden verilir. 

B. : 752 - M. : 2 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

1918 sayılı Kanunun 3777 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ncı maddesi gereğince verilecek ik
ramiyeler. 

B. : 753 — Yapı ve onarma işleri 
3 000 lira ve daha aşağı yapım, kurma ve onarma işleri; satmalmacak veya kamulaştırılacak 

arsa veya binaların karşılıkları ile kamulaştırma ve her nevi harç giderleri ve bunlar için lüzum
lu her çeşit gerecin satmalmması, bunların saklama, taşıma vesair giderleri, bunlara memur edi
leceklerin yollukları, eksiltmeye çıkarılacak işlerin ilân vesair ücretleri. 

B. : 755 - M. : 1 — Satmalma ve abone karşılığı 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 

Bastırılacak kitap, dergi ve genel yazılarla gümrük bülteninin baskı, kaplama, kâğıt kaplık 
kâğıt ve diğer giderleriyle yazma ve tercüme ve makale ücretleri ve satmalmacak kitap ve mec
mua karşılığı. 

B. : 756 — Temsil giderleri 
Bakanlıkça satmalmacak bilet, cemiyetlere yapılacak yardım, verilecek ziyafet, misafirlere 

ikram edilecek çay, kahve ve 'alınacak çelenk ve benzerleri her çeşit temsil giderleri, 

B. : 757 - M. : 3 — Genel giderler 
Kurs kitaplarına ait baskı, kaplama, kâğıt ve diğer gereç, yayın giderleriyle, kursların eğitim ve 

öğretimine ait filim ve benzeri eşya ve gereçlerin karşılığı giderleri, kursa ilişkin izerlerin yazı 
ve yazdırma ve tercüme ücretleri ve sınav giderleri. 



— R/36 — 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

B. : 772 — Basılı kâğıt ve defterler 

Basım ve kaplama gereci, alât ve avadanlık kullanılmakla bitecek maddelerin satmalımı onar
ma karşılığı, kitap ve broşürler ve harita satmalımı ve kaplama ve telif ve tercüme giderleri ve 
ambalajları. 

B. : 776 — 4598 sayılı Kanun gereğine e yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 

Askerî hastanesi olmıyan yerlerde subay, öğrenci ve eratın sivil eczanelerden alman ilâç, sağ
lık gereç vesaire giderleriyle memleket özel idareler ve belediyelerle sivil kişilere ait hastane ve 
sanatoryumlarda iyileştirilenlerin yolluk ve tedavi giderleri ve hava değişimi için gideceklerin yol
lukları, 2771 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yabancı memleketlerde yapılacak tedavi ve 
yol giderleri. Askerî hastanelerde iyileştirilecek subay, öğrenci ve eratın iyileştirme ve beslenme
leri için Millî Savunma Bakanlığı emrine verilecek en çok 1 000 lira bu bölümden verilir. 

B. : 778 - M. : 1 — Tayınat 
Subay, erat, Harb Okulu ve lise öğrencilerinin beslenmesi, sabit ve gezici fırın ve mutfak ve 

temizleme makinalarmm satmalmması, yaptırma, onarma ve işletme giderleri, yiyecek maddeleri
nin temizlenme, havalanma öğütme ve hava dolabı ve gerecinin satmalmması, kurdurulması onarı
mı ve işletilmesiyle hava dolabı olmıyan yerlerde soğuk hava giderleri, ekmek sacı satmalımı ve 
onarmaları ile ekmek pişirme ücreti ve ekmek pişirmek için kullanılacak her çeşit yakacak ve 
bulgur kaynatma ve sair giderleri, kavurma yapılma ücretleri, fırın, mutfak ve kesim işlerinde kull-
nılacak gereç ile yiyecek maddelerinin saklanmasında kullanılacak çuval, sandık, bidon, tenekele
rin satmalmma ve onarımı giderleri, yiyecek maddelerinin ambalaj ve taşım giderleri, mutfak ve 
yemek takımlarının kalay ücretleri ve bunlar için satmahnacak kalay, nisadır, pamuk vesair gi
derleri, erzakın inceleme, analiz giderleri ile levazımı inceleme komisyonları ve kimyahaneieri için 
satmahnacak alât ve avadanlık, malzeme, ecza giderleri ve bunların onarım ve saklama giderleri 
ve su filitresi için satmahnacak alet ve avadanlık karşılıkları ile kurdurma ve onarma giderleri, 
hastane ve revirde bulunacak hasta erlerin giderleri, revir ve mutfaklardaki dolapların ve ye
mek kapları ile mutfak gerecinin temizlenmesinde kullanılacak soda, sabun giderleri. 

M. : 2 — Yem . 
Subayların özlük hayvanlariyle beylik hayvanların beslenmesi, arpa kırma ve ezme ve temiz

leme makinalarmm satmalma, kurma ve onarma giderleri ve dışarda kırdırılacak arpanın kırdır
ma ve ezdirme ücretleri, yem dağıtma ölçekler, arpa ve saman çuvallariyle saman hararlarının sa
tmalını ve onarımı, taşım giderleri, çayır biçme alât ve avadanlığı ile ot, saman balya makinaları 
ile tellerinin satmalma, onarma ve kiralama ve çalıştırma giderleri ve işçilerinin gündelikleri, 3310 
sayılı Kanun gereğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpeklerin ve yavrularının beslenme gi
derleri, erat beslenmesi için ayaktan satmahnacak etlik hayvanların beslenmeleri ve çoban gün
delikleri. 

M. : 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Subay ve askerî memurlar ile Harb okulu ve lise Öğrencileri ve eratın kanuni yakacak hak ediş

leri, subay ve memur odalarının aydınlatma, ısıtma, mangal ve soba teferruatının alımı, onarımı 
ve kurdurma giderleri ile satmahnacak gereç giderleri, iki bin liraya kadar elektrik tesisatı, am
pul, bütün lâmba ve teferruatının ve fener gibi aydınlatma gerecinin alımı, onarımı ve kurma 
giderleri 3310 sayılı Kanun gereğince askerî hizmetlerde kullanılacak köpek ve yavrularının yu
vaları için lüzumlu gaz ve odun giderleri, bidon, teneke alımı, onarımı ve taşım giderleri 
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B. : 779 - M. : 1 — Giyecekler 

Subay ve askerî memurlarla Harb okulu, lise öğrencileri, ve eratın muhafaza memurlariyle kı
sım ve bölge âmirlerinin ve deniz vasıtalarında çalışanların ve merkezdeki odacıların her türlü 
resmî kıyafet giyecekleri, vapurların muayenesinde memurlara verilecek tulum, elbise, çizme ve 
her türlü elbisenin muayene ve analiz giderleri ve muayene için satmalmacak alât ye avadan
lık ecza giderleri, spor elbiseleri, ve elbiselerin saklanmasında kullanılacak naftalin, ranza ve 
dolap alımı ve onarımı, 4G32 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince sivil kıyafetle görevlendiri
len muhafaza memurlariyle kısım ve bölge âmirlerine verilecek giyecek giderleri. 

M. : 2 — Teçhizat 
Harb okulu ve lise öğrencileriyle kara ve deniz eratının ve 4608 sayılı Kanuna göre muvazzaf 

sınıfa geçecek subaylar ile Harb okulunu bitireceklere verilecek donatım karşılığı, bölge ve kısım 
amirleriyle muhafaza memurlarının donatımı, spor teçhizatı, peksimet torbası, arka çantası, kilim, 
battaniye, kar gözlüğü, yatak ve karyola takımları, yatak ve ranza gereçleri, boru ve tranpet, 
matra, yangın söndürme alât ve gereci, mutfak ve sofra takımlariyle yemek ve su kapları, dikiş 
ve kundura makinalariyle yedek avadanlığı ve bunlara ait gereç, çadırlar, hamam ve traş, kun
duracı takımları ve heybesi, bütün tart ı aletleri,ve donatım ve gerecinin satmalına ve onarılmasiy-
le inceleme, analiz ve ambalaj giderleri. 

B. : 780 — Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 
Pırıldak, ışıldak, telefon, santral, telsiz ve haberleşmenin bütün giderleri, paratoner, eğitime 

ilişkin resim, sinema, fotoğraf makinaları, filim ve gereci, demirbaş ve süreli gereç, kara ve deniz 
kuvvetlerinin her türlü silâh ve mühimmat ve teçhizatı, harbiye ve fenniyelerinin satmalma, 
onarma, temizleme telif ve tercüme kâğıt ve baskısı giderleri, velense, eğer, koşum takımı, yem ve 
çağ torbaları, yular ve sapı, kaşağı, gebre, fırça, kolan, paybent, köstek, sünger, nal ve mıh, tavla 
halatı, belleme, çul, nalbant takımı ve heybesi ve ocakları, mekkâri, yük semerleri ve urganları, sı
cak nal uygulanışı için lüzum görülecek kömürsatmalmma ve onarılmaları, her türlü palaska ta
kımı, tüfek kayışı, silâh ve şarjör kılıflarının alımı ve onarımı, saraç makineleri alımı onarımı 
ve her türlü ambalaj taşım giderleri. 

B. : 781 — Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 
Harbokulu ve lise öğrencisi ile erat ve deniz kaptan ve mürettebatının ecza ve sağlık gereci, 

ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, etüv makinesi ile sandığı, ecza dolabı, soğuk hava do
labı, eczane dişçi atelye ve muayenehaneleri için lüzumlu malzeme alımı ve onarımı ve ambalajı. 

B. : 782 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Birlikler hayvanlarının veteriner ecza ve gereci ile bulaşık hastalıklarla tedbir almak için 

gereken ecza ve gereç konacak kap ve teferruatı, hayvanların sağlık ve temizliklerinde kullanı
lacak sabun ve saire temizlik gereci, soğuk hava ve eczane malzeme dolabı ve ambalajı. 

B. : 783 — Hayvan satmalımı ve tazminatı 
Kanunlarına göre binek ve çekim, yük hayvanları ile hizmet köpeklerinin satınalmması ve ka

nununa göre subaylarla, yine 3944 sayılı Teşkilât Kanununun 8 nci maddesi gereğince atlı memur
ların görevlerinden ötürü ölen ve sakatlanan özlük hayvanlarının tazmin karşılığı. 

B. : 784 — Taşıma giderleri 
Erat, öğrenci, eşya, gereç ve bütün maddelerin taşımı, yükleme ve boşaltma giderleri, hayvan

ların taşım giderleri ve yürüyüş halindeki birliklerin subay ve askerî memurlariyle eratın ba
rındırma ve bunların hayvanlarının ahır giderleri, ardiye, bağlama istalya, giderleri subayların 
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binmelerine özel hayvanlar hakkındaki 24 mart 1330 tarihli tüzükün 13 ncü maddesine göre veri-
lcek hayvan taşım giderleri. 

B. : 785 - M. : 2 — İşletme ve onarma giderleri ve kira karşılığı 

Kara ve. deniz araçlarının onarımları, onarıma ait gereçleri, yedek parçaları, demirbaş, belli 
ve müteferrik levazıma ilişkin giderleri, işlik için lüzumunda alınacak alât, avadanlık ve ta
kımların işlikler dışında onartılacak kara taşıt ve deniz koruma araçlarının onarma karşılıkları 
ve işlikleri için dışardan tutulacak bütün usta, işçi, çırak gündelikleri, araçların işletme ge
reçleri, kurtarma, taşıt ve işletme gereçlerinin korunması için satmalmacak yağ gemisi, layter, 
duba ve bidonların satmalımı ve taşıt giderleri, kaçak koğusturmada kullanılmak için dışardan 
tutulacak taşıt araçlarının kira, onarma ve tazmin giderleri, eksiltmeye konulacak işlerin ilân ve 
sair ücretleri. 

B. : 787 — Yapı ve onarma giderleri 

10 000 liraya kadar karakol ve buna benzer küçük yapılar, bina ve arsa istimlâki, tesisat ve 
tamiratı, su ve elektrik tesisatına ait malzemenin alım ve onarımı, kuyu açtırılması ve temizletil-
mesi, satmalmacak veya istimlâk edilecek arsa ve binaların istimlâk ve harç masrafları, etüd, 
proje, keşif, teksir, istinsah ve baskı giderleri, her türlü inşaat malzemesi, alât ve edevat tersim 
malzemesi alımı, ambalaj, taşım ve onarımı, usta,, ve amele yevmiyeleri. Bunlara memur edilecek
lerin yollukları eksiltmeye konulacak işlerin | lân ve sair ücretleri. 

B. : 789 — Majıkeme genel giderleri 

Yargıçların aylık ve ücretlerinden gayrı mahkemenin bütün giderleri bu bölümden ödenir. 
Bütün yolluklar, sanıkların yolluk ve sair giderleri, koruyucuların yollukları dâhildir. Kelepçe 
ve sair giderler. 

B. : 791 - M. : 3 — Kurs genel giderleri 
Kurs kitaplarının ve bültenlerinin her türlü yayım giderleriyle eğitime ait film ve diğer her 

türlü levazımın satmalımı ve onarımı. 

Tarım Bakanlığı 
B. : 814 — Tarımsal savaş işleri 

B .: 815 — Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe işleri 

B. : 816 — Bahçe tarımı iş. (Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları ve çay). 

B. : 817 — Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılık işleri 

B. : 818 — Kauçuk bitkileri ıslah tecrübe, deneme, üretme ve imal işleri 

B. : 819 — Pamuk işleri 

B. : 820 — Tohum temizleme evleri 
1. — Yönetim giderleri. 
2. — îşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve yol gideleri. 
3 — Makina, alât, edevat, gereç levazım, yedek parçalar satmalına nakil ve onarma, işletme gi

derleri. 
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4. — Kimyevi maddeler, ecza ve ilâçlar alımı. 
5. — Tarım makinaları akaryakıt ve madenî yağlar satmalına ve nakil giderleri 
6. — Motorsuz nakil vasıtaları, iş hayvanı yedek parçaları, gereç, muytabiye satmalma, imal 

ve onarma ve nakil ve iaşe giderleri, veteriner vizite ücreti. 
7. —• 1 500 liraya kadar tesisat ve küçük onarmalar ve yapımlar. 
8. •— İnceleme, denetleme, muayene, temizleme ve yoketnıe ve nakil masrafları. 
9. — Kurum ve lâboratuvarlarm ıslâh, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve 

bakım, gereç ve iaşe ve çeşitli tatbikat giderleri. 
10. — Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, küçük ve büyük başhayvan işleri, tohum, fidan, bağ 

çubuğu, tavuk, arı, koza yetiştirme işleri ağaçlandırma, tefçir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma ve bakım gi-derleri. 

11. — Hizmetlilerin iş giyecekleri, ayakkabı, çizine satmalına, tamir ve tedavi ve yol masraf
ları, doktor vizite ücreti. Lf * 

12. — Yok edilecek ürünler; nebat ve parçaları için kanunlarına göre verilecek tazminat. 
13. —• Lüzumunda satmalmacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçaları ile zararlı böcek, yumur

ta, kurt, tırtıl, kırızaitlerin bedeli. 
14. — Domuz öldürenlere kanunlarına ^öre verilecek para mükâfatı. 
15. — Zararlı hayvanlarla savaş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine, 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek sayıda verilecek para tazminatı ve yaralananların sağlığını koru
ma ve yol giderleri. 

16. — Örnek olacak işlerde uğraşan köylülere, kanunlarına göre Bakanlığın buyruğiyle parasız 
verilecek ufak ziraat alât ve malzeme, kovan, fidan, tohum satmalma, imâl ve taşıt giderleri. 

17. — Her çeşit gübre satmalma ve deneme giderleri. 
18. — Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah giderleri. 
19. — Kauçuk bitgileri, ham madde satmalma ve nakil giderleri. 
20. — Çırçırlama, ayırma, tiriyaj, ilaçlama ve pamuk tohumu satmalma ve dağıtma, sulama, 

varyete denemeleri giderleri. 
21. — Kurumlarca kendi ihtiyaçlarına münhasır kalmak üzere yapacakları yazı, tercüme ve 

yayım ve propaganda giderleri. 
22. •— Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı. 
23. — Kira bedeli. 
24. — Kamulaştırma giderleri. 
25. — Harita ve kadastro giderleri. 
26. — Sigorta, vergi ve resimler. 

B. : 821 — Veteriner savaş tahaffuzevleri, hastaneler bakteriyolojievi ve serum kurumları 
ve lâbortuvar kurma ve yönetme işleri giderleri 

B. : 822 — Veteriner zootekni v e üretme işleri giderleri 

B. : 823 — Merinos işleri giderleri 

1. — Yönetim giderleri. 
2. — Seyis, çoban, işçi, usta, ustabaşı, işçi gündelikleri ve yol giderleri ve aşım duraklarına 

gönderilen seyislerin yollukları. 
3. — Lâboratuvar ve tarım işlerine ait makina, alet ve edevat, levazım, gereç, yedek parçalar 

satmalma, nakil, onarma ve işletme giderleri. 
4. —• Kimyevi madde, ecza, ilâç, aşı ve serum satmalma bedeli. 
5. — Damızlık iş kesim, tecrübe, serum ve aşı için çeşitli hayvan, gereç, muytabiye, yem, nakil 

imal, onarma, nallatma ve nal imali giderleri. 
6. — Motorsuz taşıtlar, gereç yedek parçalar satmalma ve onarına giderleri. 
7. — Kurumların tarla ziraati, bahçe, ağaçlandırma, sulama, kurutma, yol, kaldırım, köprü, ka-
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nal, cetvel, kuyu, çeşme ve arteziyen, su ve elektrik tesisatı yaptırma ve bakım giderleri. 

8. — Kurum ve lâboratuvarlarm ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli giderler. 
9.•— Seyis ve çobanların ve bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarları, aygır depoları, sığır ıslah 

istasyonları, inekhaneler ve numune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri ve buna ait çe
şitli giderler. ,;'"*'??!? 

10. — Seyis ve çobanların ve hizmetlilerin iş elbiseleri, ayakkabı, çizme satmalına, onarma, 
yatırma, sağlığını koruma giderleri ve doktor vizite ücreti. 

11. — (1 500) liraya kadar tesisat ve küçük onarma ve yapımlar. 
12. — Suni tohumlamada koruma ve tedavi banyolarında, aşılama, serumlama ve ilaçlamada 

ve bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlara ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğince öl
dürülen hayvanlar için verilecek tazminat. 

13. — Organizasyon, kırkım, sağım ve banyo giderleri. 
14. — Yapağı primi ve 904 sayılı Kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve aynı kanunun 11 

ve 15 nci maddesi gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylere parasız damızlık verilmek üzere 
boğa satmalma, nakil ve yem giderleri. 

15. — Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine parasız verilecek 
çeşitli tohumları satmalma ve nakil giderleri. 

16. — Merinos damızlığı satmalma, büyütme, bakma ve dağıtma giderleri. 
17. — Kendi ihtiyaçlarına münhasır olmak üzere kurumlarca yapılacak yazı, tercüme, yayın 

ve propaganda giderleri ve kitap, mecmua, broşür, gazete satmalma, abone, ciltlendirme ve ba
sım giderleri. 

18. — Kira bedelleri. 
19. — Kamulaştırma giderleri. 
20. — Harita ve kadastro giderleri. 
21. — Sigorta, vergi ve resimler. 

B. : 824 — Okullar ve kurslar genel giderleri 
1. — Yönetim giderleri. 
Okul ve kurs öğrencilerinin görevli olarak okulda kaldıkları süre için öğretmen, aylıklı 

stajyer ve çeşitli hizmetlilerle imtihanda bulunacak mümeyyizlerin ve tatil süresinde işletme ve 
klinikleri açık olan okullardaki aylıklı, öğretmen ve hizmetlilerin doyurulma giderleri. 

3. — Öğrencilerin giydirilmesi için elbise, ayakkabı, terlik, kasket, palto ve iç ve dış çama
şır gibi giyecekleriyle, havlu ve tıraş levazımı, yatırılmaları için gerekli yatak, yorgan, battaniye 
ve bunların kılıflariyle karyola ve dolap gibi yatakhane ile ilgili çeşitli eşya satmalma .ve onarıl
maları. 

4. — Dershane, klinik, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yeri, hamam ve çamaşırlıkta kullanı
lacak çeşitli eşya ve levazımın satmalma ve onarımları. 

5. — Öğrencilerin ders kitapları, defter, kalem gibi levazımiyle öğrencilere gerekli ders ve lâbora-
tuvar ve klinik aletleri ve çeşitli malzemesi, askerlik dersi levazımiyle av silâhları, bisiklet, motosiklet, 
kayak vesaire gibi çeşitli spor makine, alet ve her nevi malzemesi, kunduracılığa, halı, kilim ve dokuma 
tezgâhlariyle dikiş ve terzilik işlerine yararlı hor çeşit malzeme, makine aletleri satmalma, onarma 
ve bunlara gerekli yedek parçalar bedeli. 

6. — Tarla, bağ, bahçe, park, meyvacılık, ahır, ağıl, kümes, böcek, süt, şarap, sirke, konserve, ma
rangoz, nalbant ve demir evlerine lüzumlu her türlü alet, makine, malzeme ve yedek parçalariylc 
bu işlere gerekli iptidaî madde, gübre satmalma, naki1 ve tamir ve işletme giderleri. 

7. — Öğrencilerin tetkik gezileri, bir okuldan diğerine aktarma, resmî ve özel sağlık kurumla
rında öğrencilerin ve hizmetlilerin sağlığını koruma, ilâç. yol ve cenaze giderleriyle fakir öğrencilere 
para yardımı, hekim, diş hekimi, veteriner vizite ücretleri, okulda yapılacak her türlü tören ve öğren
cilere verilecek mükâfat bedelleriyle kamp masrafları. 

8. — Okullarda ve kurslarda kullanılacak her çeşit motorsuz taşıtlarla tarım alet vemakineleri, dina-
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inÖ makineleri ve bunlra yararlı yedek parçaların satıııalma, nakil, kurma, bakım, onarma ve işletme 
ve bunlara gerekli akaryakıt ve madenî yağlar giderleri. 

9. — Çoban, usta, seyis, işçi, işçi gündelikleri ve yollukları ve hizmetlilerin iş elbiseleri, kepenek, 
muşamba, çizme ve ayakkabıları satınalma ve onarma giderleri. 

10. — Sigorta, vergi ve resimler. 
11. — Telefon tesis, onarma, işletme ve konuşma bedelleri. 
12. — Harita ve kadastro yaptırma, tei'eır, yol, kaldırun, kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme kuyu, 

erteziyen, elektrik ve su tesisatı ve bunlara gerekli malzeme satmalma ve bu tesislerin keşif, proje ve 
plânlarının yaptırılması ve (1 500) liraya kadar onarma ve küçük yapım giderleri. 

13. — Kurs ve okullarca her nevi yayım, tercüme ve telif hakları satmalması, öğretime gerekli ya
yın, film satmalma, kiralama ve okula ve kursa gerekli kâğıt ve defterlerin basım masrafları. 

14. — Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarının yapı, kamulaştırma ve her çeşit donatım gi
derleri ve icar bedelleri. 

15. — Kursları muvaffakiyetle yönetecek ve bitireceklere verilecek para ve eşya yardımı giderleri. 
16. — Kurslara iştirak edeceklerin gündelikleri ve yol giderleri. 

B. : 825 — Toprak tşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel giderleri 
Her çeşit büro giderleri, basılı kâğıt ve defterler, telefon ve başka haberleşme ücret ve gider

leri, kira karşılığı, her çeşit taşıt giderleri, her çeşit yolluklar, giyecekler, ölçme ve harita teknik 
memuru yetiştirme kursu her çeşit giderleri ve Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdür
lüğü Görev ve Kuruluş Kanununun gerektireceği başka her çeşit giderler. Kursa dışardan alına
cak öğrencilere verilecek gündeliklerle giyim ve her çeşit öğrenim giderleri ve 4760 sayılı Kanu
nun gerektirdiği her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 827 — Yayın işleri 
1. —• Her çeşit yayın satmalma, telif ve tercüme hakları ve ücretleri, günlük, haftalık T« ay

lık gazete, mecmua ve mevkutalara olunacak abc ne giderleri. 
2. — Her türlü yayım, istihbarat, tabı, teksir, dağıtma, yayma ve cilt işleri giderleri, öğretim. 

ve propaganda, resim, heykel, tablo filim ve plâkalarının ve bunları yapacak ve gösterecek her 
türlü motorlu ve motorsuz alât, makine ve araçlarının satınalınması, onarılması, kiralanması, 
ambalaj yaptırılması, taşınması ve saklanması ve bu işlerle görevlendirileceklere verilecek yol
luklar giderleri. 

B. : 828 - M. ; 1 — Etüd genel giderleri 
1. — Tarımsal malûmatın derlenmesinde çalıştırılacak şahıslarla işçilerin ve bunları denetliyt-

cek ve organize edecek elemanların kanuni yol giderleri ve gündelikleri, köy tetkik ve kütük def
ter ve cetvellerinin kâğıt, baskı ve ciltlenme ve taşıma giderleri, eleman ve işçilere verilecek tıbbî 
ilâçlar ve her çeşit etüd levazımı ile resim alât ve edevatı. 

2. — Ziraat sergi ve müzelerinde yapılacak işlerle değişiklik, dekorasyon, işleri için görevlen
dirilecek elemanların kanuni ve zaruri yol giderleriyle gündelikleri, alınacak her' çeşit levazım be
deli) çalıştırılacak işçi gündelikleri teşhir olunacak her türlü numune cihaz ve eşyanın satmalma, 
kiralama, taşıtma, ambalaj yaptırma ve diğer bütün giderleri. 

B. : 829 — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü giderleri 
1. — Yatılı öğrencinin görevli olarak okulda kaldıkları süreler için öğretmen, aylık ve hizmet

lilerin ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin, tören günlerinde öğrencilerle yemek yiyecek 
davetlilerin ve tatil süresinde klinikleri açık olan okullarda aylıklı memur ve hizmetlilerin doyur
ma ve barındırma giderleri. 

2. —- öğrencilerin kitapları, elbise, yatak, yorgan, komodin banyolar, elbise dolabı, dershane, 



— R/4â — 
yemekhane, mutfak, banyo ve çamaşırhane, berber salonu ve benzeri çeşitli giderleri. 

3. — Öteberi, döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtma ve kırtasiye ve basılı kâğıtlar. 
"4. — Her çeşit yayım, satmalma ve telif hakları, tercüme ve telif ücretleri, her türlü neşriyat 

ve istihbarat basım, çoğaltma ve istihsal dağıtım giderleri, öğretim ve propaganda, resim, film 
plâklarının bunları yapacak veya gösterecek ve her çeşit araç ve tesisatın satmalma, kiralama ve 
taşınma ve saklanması için yapılacak çeşitli giderler, matbaa levazımı ve çeşitli giderleri. 

5. — Sürekli ve geçici görev yolluklariyle öğrencilerin tetkikat ve tatbikat yollukları. 
6. — Telefon kurma ve konuşma ve işletme ve onarma giderleri. 
7. — 1695 numaralı Kanun gereğince stajyertalebenin giydirme ve doyurmaları karşılığı ola

rak her ay verilecek kesim ücretler. 
8. — Yoksul öğrenciler harçlığı. 
9. — Küçük onarmalar, su tesis ve onarmaları ve bunlara ait çeşitli malzeme giderleri. 
10. — Enstitü ve lâboratuvarlar, fennî alât, levazım ve işletmeleri ve genel giderleri, havagazı 

muharrik kuvvet, su, fennî alât, levazım, tecrübe ve işletme hayvanlarının bakım, yem, satmalma 
giderleri ve bakım giderleri, bağ, bahçe giderleri, amele gündelikleri, enstitüler işletmesine ilgili 
her çeşit materiyal, tohum vesair genel ve çeşitli giderler. 

11. — Tıbbî baytarî ecza, revire ve dişçiliğe yararlı çeşitli giderler, öğrenci tetkik, etüd, ter
sim, sergiler, spor giderleri ve spora ilişkin malzeme ve demirbaş satmalına ve bunların çeşitli 
giderleri, usta çırak, işçi gündelikleri, tören, müze giderleri ve mükâfat giderleri, bahçe, ilân gi
derleri, arazi ve bina kira bedelleri, öğrenciye ilişkin kitap, kırtasiye, kamp masrafları, su bedeli, 
hizmet hayvanı satmalma doyurma ve bakım giderleri, motorsuz taşıtlar satmalma ve onarma gi
derleri, imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerle törenlerin devamı olarak verilecek ziyafetlere ait 
giderler, öğrencilerin resmî ve Özel sağlık müesseselerinde sağlıklarını koruma, yol ve cenaze gi
derleri, resim, tahnit, fotoğraf camcılık ve mücellithane atelyeleri giderleri, çeşitli hizmetlilerin 
elbiseleri, yemekhane, yatakhanelerine lüzumlu eşya ve levazım satmalma ve kapların kalaylan
ması giderleri ve her çeşit müteferrik giderler. 

12. — Motorlu taşıtların onarma ve işletme giderleri. 

B. : 840 — Küçük su ve gezici arteziyen işleri 
Bakanlığa bağlı kurumlarda birçok çiftçileri birden ilgilendiren sahalarda yapılacak sulama 

ve kurutma işlerine ilişkin çeşitli istikşaf, sondaj ve her türlü tesisat giderleri ve bu işler için ge
rekli alet, makine tulumba, motor ve diğer levazım v gereçlerin satmalma, nakil, onarma ve iş
letme giderleri, işçi, usta, kalfa ve işçi gündelikleri ve bunların nakil ve çeşitli gerekli giderleri, 
arazi ve bina icar, hafriyat işleri taş, çakıl kum hazırlığı gibi işler, köylüler tarafından yapılmak 
şartiyle köylüler için yapılacak bentlerin sulama ve bataklık kurutma işlerinin inşaata ve tesi
sata ilişkin kısımları için yapılacak harcamalar. 

Ulaştırma Bakanlığı 
B. : 861 - M. : 3 — Aydınlatma 

Önemli limanlara kurulacak hava hareketlerini gösteren işaret direklerinin elektrik direk
lerinin giderleri de. 

B. : 867 — Giyecekler 
Liman başkanı, yardımcıları, denet şef ve merıurlariyle motor kaptanlarına ve serdümenlere 

vrilecek muşamba, ayakkabı, ve resmî kaput şapka ve elbise ile merkez odacılarının ve makam 
otomobili ile diğer taşıtlar şoförlerinin ayakkabı elbise ve paltoları. 



B. : 869 - M. : 1 — Mayın yoketme giderleri 
Mayınları tarama arama ve yoketme için lâzımgelen araç kirası, akaryakıt karşılığı, nıayıit 

yoketmesine lüzumlu her türlü gerecin satmakna karşılığa ve diğer gereçlerin giderleri. 

M. : 5 — Geçici görev yolluğu 
Limanları tarama, temizleme mendirek, şamandıra yaptırma, yerine koyma, götürme işleriyle 

meşgul olacak uzman ve memurların yol giderleri, mayın yok etme işiyle görevlendirilecek subay ve 
gedikli erbaş, liman başkan ve memurları ile bu işler için görevlendirilecek memurların kanunları 
gereğince ödenecek yol giderleri. 

B. : 871 - M. : 1 — Genel giderler 
Yönetmeliği gereğince yiyecek, giyecek ve yakacak giderleri, yatakhane, smıfj lokanta levazı

mı, öğrencilere yapılacak yardım ve öğrencilerin yol giderleri, ilân giderleri, fabrikalara gereç. 
karşılığı, müteferrik giderler, gemiler genel giderleri, fabrikalarda kullanılacak usta ve işçilerin 
gündelikleri, öğrencilerin sağlık bakımı ve resmî sağlık müesseselerinde ve bu müesseselerde yer ol
madığı takdirde özel sağlık müesseselerinde tedavi giderleri, lâboratuvarlar ve işlikler için alet, 
avandanlık ve gereç satmalımı ve bunlara ait her türlü korunma giderleri, kitaplık kurma, kitap 
broşür, meslekî dergi ve gazete satmalımı, basımı ve bunların kaplanması, telif ve tercüme ve basım 
ücretleri ve telif hakkı satmalımı, öğretmen ve öğrenci inceleme giderleri, diplomıa dağıtımı ve mera
simi giderleri ve mezunlara verilecek mükâfat bedelleri, sınav kâğıdını inceleme giderleri. 

B. : 874 — Yayın işleri 
Meslekî dergi, kitap, broşür, gazete ve harita satmalına ve abone karşılıklariyle telif ve tercüme 

ücret ve mükâfatları, telif ve tercüme ve yayınlanacak eserlerin basımı, kaplanması giderleri, film 
ve film makinası satmalımı, film developman ve saire giderleri haberalma ve propaganda giderleri. 

Ticaret Bakanlığı 

B. : 897 - M. : 2 — İç Kongreler giderleri 
İç kongrelerle Bakanlık dâhil ve haricinde res mî mahiyette yapılacak toplantılarda, toplantıla

ra iştirak edenleri ağırlama ve bu gibi kongreler le toplantıların tesis, yönetim ve başka giderleri. 

M. : 3 — Dış kollarda numune meşherleri 
Ticaret müşavirlik veya ataşelikleride yabancı tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satma-

lınması ve bu yerlere sevk ve tevzi giderleri. 
' ' •> 

B. : 898 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvan için makina, aletler, edevat ve ecza satınalma ve 
onarma giderleri 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için makina, alât, edevat ve ecza satınalma ve onarma gider
leriyle bu lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi eşya ve malzemenin satınalma ve onarma giderleri. 

B. : 901 * M. : 1 — Satınalma ve abone karşılığı 
Her nevi dergiler, gazeteler, kitap, haritalar, film ve film makinası satınalma, kiralanma

sı, haberalma, propaganda ve Anadolu Ajansı yolu ile alman ticari haberler giderleri. 



M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
i ler nevi dergiler, kitap, haritalar kaplama, baskı ve yayım karşılığı giderleri; telif ve tercüme 

ücretleri. 

Çalışma Bakanlığı 
^ " ^ | " f - B. : 927 - M. : 2 — Başka her çeşit giderler 

Baskı, yayın, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme, ve bunlar iein gerek 
li kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri ve bunların dağıtılması, için yapılacak hw türlü giderleri. Çalışrı.u 
Bakanlığının maksat ve işleriyle ilgili eski ve yem eserleri arama, toplama, düzenleme ve onarma ve 
bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, yerli ve yabancı fuarlara iştirak giderleri, çaluşma 
ve memlekette iş terbiyesi propagandası bakımından faydalı görülen film ve müzikle yapılacak her tür
lü yayım ve bunların ilânı konferans yazı,söz ve filmlerin telif, tertip, kopya, teksir ve tercüme hakla
rı giderleri, kongre ve konferanslarda tutulan steno tutanaklarının teksir ve tercümeleri, Bakanlığı ilgi
lendiren her türlü rapor, yazı ve vesikaların kopya, teksiri Çalışma ve îş Kanunlarını ilgilendirecek 
şekilde yayınlanmış herhangi yazı veya konferanslardan Bakanlık tarafından alınmasına lüzum görü
lenlere verilecek karşılıklar. Kitap, broşür, dergi ve benzerlerine konmak üzere münferit veya albüm 
halinde dağıtmak veya saklanmak üzere, satın alınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki maket ve ben
zerlerinin gider ve karşılıkları, Çalışma ve îş hareketlerini ve bu yoldaki gelişmeyi tesbit için çektiri
lecek film ve resimlerin ve benzerlerinin iç ve dış memleketlerde propaganda ve aydınlatma maksa-
diyle yapılması lüzumlu görülen teşhir giderleri. 

B. 930 — Kurs giderleri 
Kursa gelecek öğrencilerin yolluğu, gündeliği, ve bunlar ile kurs için kiralanacak kira karşılığı, 

inceleme gezileri giderleri, aydınlatma, ısıtma, kursa ait eşya, kitap, bülten ve her çeşit giderler ve 
smav giderleri. 

...v >•-< ...... 



1947 
Yılı Bütçe Kanununun beşinci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak E cetveline 
giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle 

uygulanmış olan kadroları gösteren cetvel 



BAŞBAKANLIK 

Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 
tertibinin Beheri süresi 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

liaşhakanUk Arşiv Ayırma Kurulunda çalıştırılacak hizmetlilerin 1 .1.1947 den 31 . XII. 1947 ye 
kadarki kadrosu 

01 Geçici hizmetliler üc- Eski yazılar uzmanı 
reti Eski metinler telhise isi 

» » » 
» s> » 
» » » 

Mücellit 

Belgeler temizleyicisi 
Gece bekçisi 

t 
l 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
4 

270 
230 
175 
150 
140 
130 
100 
100 
90 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Toplam 

2 700 
2 300 
12 250 
9 000 
2 800 
1 300 
1 000 
1 000 
3 600 

35 950 

BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Barem içi 

Merkez 

95/A Geçici hizmetliler üc- Propaganda müşaviri 
reti (Uzmanlık yeri) 1 875 6 

Barem dışı 

tiler 

Haberler Bürosu hizmetlileri 

Kâtip - Daktilo (Ecnebi 
olabilir) 1 500 5 
Mütercim daktilo (Ecnebi 
olabilir) 1 500 5 
Odacı (Ecnebi olabilir) 1 200 5 



_ 3 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1940 ve 1915 genel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 .1.1917 den 31 . XII. 1947 
ye kadarki kadrosu 

120 Geçici hizmetliler üc- Başsayıcı 
reti Şifreleyici 

Fiş memuru 

Ambalâjcı 
Hamal 
Odacı 

l 
2 

16 
25 
35 
18 
2 
4 
3 

230 
170 
130 
115 
100 
85 

120 
100 
100 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 380 
2 040 

12 480 
17 250 
21 000 
9 180 
1 440 
2 400 
1 800 

Toplam 68 970 

19iO ve 194/) genel nüfus sayımı tasnifinde çalıştırılacak olav hizmetlilerin 1 . YİT . 1947 den 31 . X / / 
1947 ye kadar olan kadrosudur. 

Başsayıcı 
Şifreleyici 
Fiş memuru 
» » 
» » 
» » 

Ambalâjcı 
Hamal 
Odacı 

l 
2 

16 
25 
36 
18 
2 
4 
3 

230 
170 
130 
115 
100 
85 

120 
100 
100 

(5 
6 
6 
6 
6 
ü 
6 
6 
6 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Meteoroloji işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1.1. 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadarki kadrosu 

142 Geçici hizmetliler üc- Seyyar istasyonlar yar-
reti dımcısı 1 115 12 1 380 

Demirci Kalfası 2 115 12 2 760 
Rasat park koruyucusu 1 115 12 1 380 

» » » 3 75 12 2 700 



4 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Görevin çeşidi 

Hamal 
Tamirci 

» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

Lira 

110 
115 
110 
100 

K. Ay 

12 
12 
12 
12 

Gün Tuta 

1 320 
1 380 
1 320 
1 200 

Meteoroloji meslek kursu hizmetlileri 

Kurs daktilo ve mukayyidi 1 110 12 
Müzakereci 4 60 8 

1 320 
1 920 

Toplam 16 680 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Okulu Yönetim ve öğretim Kurulunun 1 Ocak 1947 den 31 Aralık 1947 ye 
kadar re Tapu Arşivlerinin yenilenmesi işlerinde çalıştırılacakların 1 Ocak 1947 den 30 FJylûl 1947 

ye kadarki kadroları 

209 Geçici hizmetliler üc
reti 

Okul kadrosu 

Müdür 1 
Müdür muavini 1 
Mutemet ve ayniyat memuru 1 
İdare memuru 1 
öğretmen 7 

» i*| 21 
Kâtip 1 

300 
175 
150 
150 
150 
150 
150 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 
2 100 
1 800 

11 800 
12 600 
37 800 

1 800 

Hizmetliler 

Daktilo 
Hemşire (veya 
Bahçıvan 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 

bağlık me.) 
1 
1 
1 
1 
8 
1 

125 
150 
150 
90 
75 
75 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 500 
1 800 
1 800 
1 080 
7 200 
800 

[*] 3888 say di Kanuna göre saat hesabiyle ücret alacaklardı. 



— 5 — 
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tapu arşivlerinin yenilenmesi işle inde çalıştırılacak hizmetliler 

Arşiv ayırıcısı 
» » 
» •» 

Arşiv fişçisi 
Daktilo 
Başciltçi 
Ciltçi 
Ciltçi yardımcısı 
Defterci 
Odacı 

5 
5 
1 
9 
3 
1 
2 
2 
8 
2 

200 
175 
150 
115 
150 
230 
200 
130 
100 
90 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Toplam 

9 000 
7 875 
1 350 
9 315 
4 050 
2 070 
3 600 
2 340 
7 200 
1 620 

124 200 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

1 . I . 1947 ilâ 31 . XII . 1947 

231 Geçici hizmetliler üc- İngilizce kursu öğretmeni 5 150 
reti Hartacılık kursu öğretmeni 6 100 

12 
5 

9 000 
3 000 

Toplanı 12 000 

Yabanıcı uzman ve hizmetlilerle tercümanların 1 . 1. 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadarki kadroları 

232 1 Kara Zırhlı birlikler Uz. 
Motorlu vasıtalar Da. 
Yel. Malzeme uzmanı 
Motorlu vasıtalar D. Tek
nik uzmanı 
Hava Savunma (Jııel K. 
radar uzmanı 
Esliha ve mühimmat Mf. 
Koordinasyon uzmanı 
Kara Harb Akademisi 
Tabiye öğretmeni 
Kara Harb Akademisi 
Hava Tabiye Öğ. 

1 1432 24 5 

1 1397 36 12 

J 894 23 12 

1 726 53 12 

1 1732 78 12 

1 1140 08 12 

1 1140 08 12 

7 161 20 

16 762 32 

10 730 70 

•8 718 36 

20 793 36 

13 «80 96 

13 680 96 
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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 

İngilizce kursu ingiliz Öğ. 2 210 00 12 3 240 00 

Toplanı 94 773 92 

1 Ocak 1947 den 31 Aralık 1947 ye kadar 

232 1 Yabancı uzman ve hiz- İngilizce kursu yabancı 
metlilerle tercümanla- dil öğretmeni 5 210 5 12 600 
rın ücretleri Askerî Doktor ve Tatbi

kat Okulu yabancı dil 
öğretmeni 2 625 12 15 000 

Toplam 27 600 

1 . II . 1947 - 31 . XII . 1947 

I Tarh Okulu ingilizce öğ
retmeni 1 600 11 6 600 

1,1. 191? ilâ 31 . XII . 1947 

232 2 Hava Yabancı uzman Yabancı öğretmen 3 3335 55 12 120 079 80 
ve hizmetliler tercü- » > 1 ^ 6 6 42 1*: 28 397 04 
manlar ücreti » » 6 1430 48 12 102 994 5(5 

Yabancı uzman 4 1733 67 12 83 216 16 
Tercüman 3 325 12 11 700 00 

Toplam 346 387 56 

Uzman 1 2181 60 7 

1 . I . 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadar ki kadro 

232 3 Yabancı uzman ve hiz- Deniz Tabiye Öğretmeni 1 2806 11 12 33 673 32 
metlilerle tercümanla- Hava » » 1 2806 11 6 16 836 66 
i'm ücreti Ternıediımmik 1 2806 11 6 16 836 66 

Radarcı uzmanı 2 919 75 3 5 518 50 

Toplam 72 865 14 

1 Oick 1.947 den 31 Aralık 1917 

232 4 Yabancı uzman ve hiz- Mutahassıs 2 900 i 2 21600 
metliler ve tercüman
lar ücreti 
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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 

1 . II . 1947 - 31 . XII . 1917 

232 5 Yabancı uzman ve hte- Harita jeodezi uzmanı 
metlilerle tercümanlar 
ücreti 

1 4588 08 9 167 36 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

Kaymakamlık ve İçişleri Meslek Kurslarnda çalıştırılan daimî hizmetlilerin 1 .1 . 1947 den 31 . XII 
1947 tarihine kadar kadroları 

300 Hizmetliler ücreti İdare memur ve mutemedi 
Teksir memuru 
Tabı memuru 
Daktilo 
Odacı 

Meslek kursu 

ı 1 
1 
1 
2 
1 

250 
200 
200 
150 
100 

12 
12 
12 
12 
12 

3 000 
2 400 
2 400 
3 600 
1 200 

Daktilo 1 150 12 1 800 

Toplam 14 400 

Kaymakamlık ve İçişleri Meslek Kurslarnda çalıştırılanların 1 . I . 1947 den 31 . XII . 1947 ta
rihine kadar kadroları 

Kaymakamlık Kursları 

Müdür 
•» yardımcıcı 

Yazı işleri memuru 
öğretmen 

(•) 

1 
1 
1 
1 
7 

475 
350 
225 
475 
150 

12 
12 
12 
6 
2 

Toplanı 

5 700 
4 200 
2 700 
2 850 
2 100 

17 550 

(#) Bu kadrolara yalnız 3888 sayılı Kanun hükümlerine göre memurlardan tâyin yapılacak
tır. 



Uygulana 

B. M. 

,n kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

A d ı Görevin çeşidi 

Meslek Kursu 

Müdür 
idare âmiri ve mutemet 
öğretmen (*) 

» (*) 
» (•) 

Sayı 

1 
1 
7 
1 
4 

Beheri 
Lira K. 

350 
250 
150 
150 
150 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

6 
6 
7 
4 
3 

Tuta 

2 100 
1 500 
7 350 

600 
1 800 

Toplam 13 350 
Kaymakamlık kursu 17 550 

Genel toplam 30 900 

Kaymakamlık ve içişleri Meslek Kurslarında çalıştırılacak konferansçıların 1.1. 1947 den 31 . XII 
1947 tarihine kadarki kadroları 

Kaymakamlık Kursu 

Konferans 500 15 

Meslek Kursu 

Konferans 200 5 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Polis kurslarında çalıştırılacak öğretmenlerin 1.1. 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadarki kadrosu 

328 Geçici hizmetliler üe- Kurs öğretmeni (**) 25 150 11 41 250 
reti 

Prevantoryum ve Sanatoryumda çalıştırılacakların 1 . I . 1947 den 31 . A7/ . 1947 ye kadarki kadrosu 

Mekim 1 250 
Hemşire 1 150 
iaşe ve hesap memuru 1 150 

12 
12 
12 

3 000 
1 800 
1 800 

(*) Bu kadrolara yalnız 3888 sayılı Kanun hükümlerine göre memurlardan tâyin yapılacak
tır. 

(**) öğretmenlerden 6 tanesine ayda 5 dersi, 12 tanesine ayda 10 dersi ve 7 tanesine ayda 15 dersi 
geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun hükümlerine göre ücret verilir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

Aşçı 
Hademe 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 100 
2 90 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 

Toplam 

Tuta 

1 200 
2 160 

9 960 

İllerde çalışacak Polis Kurslarında çalıştırılacak öğretmen ve konferansçıların 1 . III . 1947 den 
31 . VI . 1947 ye kadarki kadroları 

Kurs öğretmeni ( *) 12 150 4 7 200 
Konferans verecekler (•*) 1879 5 [1] 9 395 

Toplam 16 595 

Yaşıyan Diller Kursunun 1 .1 . 1947 tarihinden 31 . XII . 1947 tarihine kadarki kadrosu 

389/A Geçici hizmetliler üc- Kurs Müdürü 1 250 12 3 000 
reti İngilizce öğretmeni 

(Yabancı) 2 500 12 12 000 

Toplam 15 000 

MALİYE BAKANLIĞI 

ÎUer 

Millî Emlâk Tesbit İşlerinde çalıştırılacak memur ve hizmetli kadrosu 

417 Geçici hizmetliler Yüksek mühendis 1 400 12 4 800 
_ s : Ş< Jaloncu 1 75 12 900 

Toplam 5 700 

(*) öğretmenlerden 5 tanesine ayda 5 dersi, 6 tanesine ayda 10 dersi ve 3 tanesine de ayda 15 
dersi geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun hükümlerine göre ücret verilir. 

(•*) Bir kişiye haftada 4 saatten fazla konferans ücreti verilemez. 
[1] Beher konferans 
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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 

1947 Av Vergisi geçici hizmetliler tiler kadrosunun 1 . I . 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadarki 
kadrosu 

Av Vergisi denetçisi 2 150 
» » memuru 2 125 
» > Muhafaza Me. 14 100 
» > » » 2 8 75 

12 
12 
12 
12 

3 600 
3 000 
16 800 
25 200 

Tetkik memuru 
Tasnif çi (*} 

temur ve 

2 175 
1 125 

Toplam 

hizmetliler 

12 
12 

Toplam 

48 600 

kadrolar 

4 200 
1 500 

5 700 

İstanbul Maliye memurları kurs öğretmenlerinin 1 Ocak 1947 gününden 31 Aralık 947 nihayetine 
kadar 12 aylık kadrosudur 

Kurs öğretmeni 4 150 10 6 000 

1 . V . 1947 den 31 . XII . 1947 tarihine kadarki kadro 

Merkez kadrosu 
Nebati yağ muamele ver
gisi merkez dağıtım Me. 1 200 8 1 600 

» » » » 1 150 8 1 200 

Toplam 2 800 

Maliye Bakanlığı Resmî Daireler Motorlu Nakil Vasıtaları Tamir Atelyesi 1947 kadrosu 

Müdür 1 625 
Sayman 1 475 
Muhasebe kâtip ve mute
medi 1 325 
Muhasebe tetkik memuru 1 175 
Ambar memuru ve ayniyat 
saymam 1 225 12 2 700 

12 
12 

12 
12 

7 200 
5 700 

2 700 
2 100 

(*) 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

v> 

Beheri 
Görevin çeşidi Sayı Lira K. 

özlük işler memuru 1 175 

Hizmetliler 

Daktilo ve dosya memuru 1 175 
Bekçi 2 100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 

Toplam 

12 
12 

Toplam 

Tuta 

2 100 

22 500 

2 100 
2 400 

4 500 

Nebatî yağ istihsal müesseselerinden alınan Muamele Vergisinin tahsili işlerinde 1947 bütçe ylmda 
çalıştırılacak memurların kadro cetveli 

Taşra kadrosu 

Nebati yağ Muamele Ver
gisi denetçisi 
Yoklama memuru 

» » 
> » 

3 
6 

14 
44 

300 
250 
200 
150 

i... . 

12 
5 
5 
5 

Toplam 

10 800 
7 500 

14 000 
33 000 

65 300 

Merkez kadrosu 

Nebatî yağ Muamele Vergi
si merkez bürosu şefliği 
Tetkik memuru 

Tasnif çi 
> 

1 
4 

1 
4 

300 
175 

125 
100 

6 
6 

Toplam 

12 
12 

Toplam 

1 800 
4 200 

6 000 

1 500 
4 800 

6 300 

Millî Emlâk Tesbit işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Şubat 1947 den 31 Aralık 1947 ye kadarki 
kadrosu 

Fiş memuru 8 225 11 19 800 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

Hizmet 
Beheri süresi 

Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Bütçe ve Malî Kontrolda 1 . III . 1947 den 31 . VIII. 1947 tarihine kadar çalıştırılacaklara ait kadro 

Fiş memuru 3 225 6 4 050 

Toplam 23 850 

1 .III . 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadar 

Fiş memuru 4 200 10 000 

1 . IV . 1947 den 30 . IX . 1947 tarihine kadarki kadrosu 

Fiş memuru 3 300 6 5 400 

19 . IV . 1947 tarihinden 31 . XII . 1947 tarihine kadar kullanılacak iki tercümana ait kadro cetveli 

Tercüman 
* 

1 550 
1 475 

Maliye Bakanlığı emrinde müşavir olarak çalıştırılacak uzmanın 1 . I . 1947 den 31 . XII . 1947 ye 
kadarki kadrosu 

418 1 Ücretler Yabancı uzman 1 1000 12 12 000 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İslâm Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 Ocak 1947 tarihinden 31 Ara
lık 1947 tarihine kadarki kadrosu 

528 Geçici hizmetliler üc- Fiş memuru 
reti Dağıtıcı 

Odacı 

4 
1 
1 

t—
t 

150 
90 
90 
100 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

7 200 
I 080 
1 080 
1 200 

10 500 

Millî Eğitim Bakanlığında yayınlanmakta olan înönü Ansiklopedisinin hazırlık işlerinde çalıştırıla
cak memur ve hizmetlilere ait 1 Ocak 1947 tarihinden 31 Aralık 1947 ye kadar kadro cetveli 

idare memuru (Istanbulda 
görevlidir) ' 1 225 12 2 700 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

3238 saydı Kanun gereğince Köy 

-

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

Fiş memuru 
» » 
» » 

Tasnif memuru 
Fotoğrafçı çırağı 
Fiş memuru 
Kartograf 
Daktilo 

» 
» 

Dağıtıcı 
Odacı 

> 

Beheri 
Sayı Lira K. 

2 
2 

225 
190 
150 
150 
100 
170 
170 
150 
130 
115 
110 
100 
100 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

' *" : - • 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

> 1 90 12 

Toplam 

f Eğitmeni Yetiştirme Kurslarında çalıştırılacakla 
Aylıklılar 

Kurs müdürü 
Mimar 
öğretmen (*) 

1 
1 

95 

150 
475 
150 

12 
12 

7 

Toplam 

Tutarı 

5 400 
4 560 
1 800 
1 800 
1 200 
2 040 
2 040 
5 400 
1 560 
1 380 
1 320 
1 200 
1 200 
1 080 

34 680 

ra ait kadrolar 

1 800 
5 700 

99 750 

107 250 

Hizmetliler 

Eğitim başı 
inşaat, sanat ve ziraat 
başı 
Ambar depo memuru 
Kayıt memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Yapı ve tesis teknisyeni 

» » » » 
Elektrikçi makinist 
Makinist 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 

150 
150 
150 
130 
170 
100 
370 
255 
255 
225 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 200 

1 800 
1 800 
1 800 
1 560 
2 040 
1 200 
4 440 
3 060 
3 060 
2 700 

(•) 1. IV. 1947 tarihinden 31. X. 1947 tarihine kadar. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Ressam 
İşçi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün 

1 325 12 
1 100 12 

Toplam 
Aylıklılar toplamı 

Genel toplam 

Tuta 

3 900 
1 200 

29 760 
107 250 

137 010 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Genel Kitaplıkların tasnif işlerinde çalıştırılacak hizmetlilerin 
1 . I . 1947 den 31 . XII . 1947 ye kadarki kadrosu 

Tasnif şefi 
;» memuru 
» » 
» » 

Yazıcı ve daktilo 
» » > 

Kayıtçı 
Mütehassıs eiltçi 
Temizleyci 

;> 

1 
4 
5 
7 
4 
5 
1 
1 
1 
1 

270 
210 
175 
150 
125 
100 

80 
135 
95 
80 

12 
12 
12 
10 
12 
10 
10 
12 
12 
12 

3 240 
10 080 
10 500 
10 500 

6 000 
5 000 

800 
1 620 
1 140 

960 

MilU Eğitim Bakanlığı Orta ö 

t*.-:. . .w,. 

563 1 Lise, Gazi öğretmen 
Okulu, Eski Eserler ve 
Müzeler yabancı uz
man ve öğretmenler üc
reti 

ğret\ 
31 . 

im Dairesi 
XII . 1947 

okullarında 
ye 

Yabancı öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Toplam 

çalıştırılacakların 1 
kadarki kadrosu 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
6 
3 
3 
3 
1 

700 
600 
550 
425 
390 
375 
360 
350 
330 
275 
250 
225 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

49 840 

. I . 19 

8 400 
7 200 
6 600 
5 100 

18 720 
4 500 
4 320 

16 800 
23 760 
9 900 
9 900 
8 100 
2 400 

dm 

Toplam 124 800 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 
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Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Profesör 
> 

öğretmen 
» 
> 

Okutman (Tabancı) 

1 
1 

1 
2 
1 
1 

400 
350 

600 
280 
200 
170 

12 
12 

Toplam 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

4 800 
4 200 

9 000 

7 200 
6 720 
2 400 
2 040 

18 360 

1 Ocak 1947 tarihinden 31 Aralık 1947 tarihine kadar 12 aylık kadrodur 

Yabancı uzman 1 480 12 5 760 

Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Dairesi okullarında çalıştırılan yabancı öğretmenlere ait 1 . IV 
1947 den 31 XII . 1947 ye kadar 9 aylk kadrodur 

Yabancı öğretmen 

öğretmen (*) 

Profesör (•) 
f^r 

800 
700 
610 
525 
475 
470 
450 
410 
400 
390 
380 
325 
275 
400 

-r^T^ş^r^r-
1 400 

(•) Kadro 1 . VI I . 1947 tarihinden geçerli olmak üzere altı aylıktır. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ! Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

1947 yılında Cumhubaşkanlığı Filârmonik Orkestrasında çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmen
lere ait kadro 

12 
12 

5 400 
9 120 

Toplam 14 520 

563 2 Cumhurbaşkanlığı Fi- 1 450 
lârmonik Orkestrası ile 2 380 
Güzel Sanatlar Akade
misi, Bale Okulu ve 
Devlet Konservatuvarı 
yabancı uzman ve öğ
retmenleriyle geçici ola
rak getirilecek yaban
cı orkestra şef ve vir-
tüozlara verilecek üc
retler 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait kadro 

Profesör 
Öğretmen 

> 

2 1346 
1 567 
1 400 
1 100 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

32 304 
6 804 
4 800 
1 200 

45 108 

Devlet Konservatuvannda çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait kadro 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

1500 
1190 
908 
460 
350 
475 
500 
450 
750 
500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

18 000 
14 280 
10 896 
11 040 
12 600 
5 700 
12 000 
5 400 
9 000 
6 000 

104 916 

Devlet Konservatuvannda 1947 yılı içinde çalıştırılacak yabancı öğretmeni 

Yabancı öğretmen 1 150 3 450 

Ankara Devlet Konservatuvannda 1947 yılı içinde çalıştırılacak yabancı bir öğretmene ait kadrodur 

1 1566 5 15 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

Hizmet 
Beheri süresi 

(iörevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Meslek Okullarında çalışlırılucak yabancı uzmanların 1 . I . 1947 (/ününden 31 . XII . 1947 (/ününe 
kadarki kadrosu 

5(5:) :! Meslek okulları ya- Uzman 
baneı uzman, yardım- » 
cı tercümanlariyle öğ- » 
retmen ve ustaları üc- » 
ret i » 

2 1800 
2 1565 
1 1240 
1 350 
2 325 
1 300 
1 220 
1 80 

12 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
12 

43 200 
31 300 
13 640 
4 200 
7 800 
3 600 
2 640 
960 

l.ı 
[i 
12 

Toplam 107 340 

Meslek Okullarında 1.1. 1947 den 31 . XII . 19 •"' sonuna kadar çalıştırılacak yabancı uzmanlara 
ait kadro 

Uzman 2 400 12 9 600 

Meslekî re Teknik Öğretim Merkez teşkilâtında çalıştırılacak yabancı uzmankıra ait kadro 

580 2 Meslek ve Teknik Okul- Uzman 
lan açılması ve eldeki- » 
lerin büyütülmesi hak- » 
kındaki 4304 sayılı Ka- » 
nuıı gereğince yapa
cakları hizmetler 

1 1565 
1 700 
1 600 
1 450 

12 
12 
12 
12 

Toplam 

18 780 
8 400 
7 200 
5 400 

39 780 

Yapı İşleri teşkilâtında çalıştırılacak hizmetlilerin kadrosu 

însaat teknisyeni 8 500 12 48 000 

Toplam 87 780 

|1] (1 . III . 1947 den itibaren). 
[2] (1 . II . 1947 den itibaren). 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

h M. A d ı 
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Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

1 . I . 1947 tarihinden geçerli 3656 mı/ılı Kamına tâbi görevler 

Yapı ve İmar işleri Reisliği 

585 Geçici hizmetliler üc- Y. Mü. veya Y. Mi. (üz. Ye.) 1 750 
reti » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» » 2 625 
» » 1 550 
» » 1 500 
» » 2 400 

Mü. Mi. Fen. Me. veya Kes. 1 400 
» » » » » 2 250 

Atatürk Anıt yayımı 

Kontrol §. : 
Y. Mü. veya Y. Mi (Uz. Ye) 1 750 

» » » » » 1 550 

Ankara Doğumevi 

Kontr. Mi. Mua. (Uz. Ye.) 1 550 

Demiryollar ve Unvanlar inşaat Reisliği 

Merkez : 
Hekim 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 000 
15 000 
6 600 
6 000 
9 600 
4 800 
6 000 

12 
12 

12 

9 000 
6 600 

6 600 

1 400 12 4 800 

Elâzığ - Van hattı İnşaat Başmüdürlüğü 

Hekim 1 300 12 3 600 

Ereğli Limanı İnşaat Bölge Müdürlüğü 

1 300 
Merkez Bürosu : 
Mühendis 
iller : 
Liman İnşaat Bölge Müdü
rü (Yüksek Müh.) (*) 1 625 

Trabzon limam inşaat Bölge Müdürlüğü 

Merkez Bürosu : 
Liman inşaat Bölge Müdü
rü (Yük. Müh.) (•) ( I I ) 1 625 

12 

12 

12 

3 600 

7 500 

7 500 

(*) Lüzum hâsıl oldukça merkezde kullanılacaktır. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 
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Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Mühendis 1 300 12 3 600 

Su İşleri Reisliği 

Şube Md. (Y. Müh.) 
(Uz. Ye) 
İşletme M. (Y. M.) 
(Uz. Ye) 
İşletme M. (Y. M.) 
(Uz. Ye) 
Mü. veya Fe. Me. (Uz. Ye) 
Tetkik ve tahakkuk Me. 
Ressam (Uzmanlık yeri) 

1 625 

5 250 

200 
550 
300 
300 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Yol kontrol Şe. (Y. Müh.) 2 300 
Veznedar 1 200 
Sorumlu sayman 1 250 

» » 1 150 

Yeni Radyo istasyonları yapımı 

Yük. Mühendis veya 
Yük. Mimar (Uzmanlık 
yeri) 2 625 

12 

12 

12 
2 

12 
12 

12 
12 
12 
10 

7 500 

15 000 

12 000 
1 100 
7 200 
3 600 

7 200 
2 400 
3 000 
1 500 

12 15 000 

Toplam 185 300 

1 . I . 1947 tarihinden geçerli 1947 yılı (E) cetveli kadroları 

Hizmetliler 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

C) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Elektrik teknisiyeni 
Tesisat sürveyyanı 

2 
1 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
1 

10 

500 
400 
370 
270 
500 . 
370 
325 
270 
300 
220 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 000 
4 800 

13 330 
12 -960 
12 000 
13 320 
7 800 
9 720 
3 600 

26 400 

(*) Lüzum hâsıl oldukça merkezde kullanılacaktır, 



20 
rv ulanan kadroya ilişkin »'ider 

ter t ibinin 
M. A d ı 

* 

d'ürevin çeşidi 

ttürveyyan 
» 
» 
» 
» 

Muamelât kısmı : 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » » 
» » » » 

Daktilo 
» 

Ata türk Anıtı ve yapımı 
ttürveyyan 

» 
» 

Ankara Doğum evi : 
Ambar memuru 
Bekçi 
Makinist 
Ankara d e n d i k Pa rk ı : 
Park Teknisyeni 
Elektr ik, su tesisatı 
ustabaşısı 
Ambar memuru 
Şoför 
Iîah'.uvan 

» 
Bekçi 
Ankara Tıp ve Fen Fa
kültesi yapımı: 
Fennî tesisatçı 

» » 
Tesisat sürveyyanı 
ttürveyyan 

» 

Sayı 

10 
12 
34 

8 
5 

2 

1 
1 
1 
4 

2 
4 
1 

1 
• > 
• > 1 

1 

1 
1 
1 
1 
4 

11 

2 

9 

Beheri 
Li ra K. 

190 
165 
140 
120 
105 

230 
200 
175 
175 
150 

190 
165 
140 

1(55 
105 
190 

325 

230 
165 
200 
165 
150 
105 

500 
400 
220 
200 
190 

1 üzmet 
süresi 

Ay (4 ün 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
1.2 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

Tuta 

22 800 
23 760 
57 120 
11 520 

(i : ;D 

5 520 
2 400 
2 100 
2 100 
7 200 

4 560 
7 920 
1 680 

1 980 
3 780 
2 280 

3 900 

2 760 
1 980 
2 400 
1 980 
7 200 

13 860 

6 000 
4 800 
5 280 
2 400 
4 560 

Demiryolları r< Limanlar inşaat Dairesi 

Merkez: 
Kayıl memuru 

» % 
Fiş memuru 
Baş kopyacı 
Kopyacı 
Kopyacı muavini 

.1 
1 
2 

1 
2 
2 

230 
200 
175 
150 
130 
115 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 760 
2 400 
4 200 
1 800 
3 120 
2 760 



— 21 — 
ulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
M. A d ı Görevin 

Muakkip 
» 

Şoför 

çeşidi Si 

Elâzığ - Van Hattı İnşa
at Baş Müdürlüğü : 
Sürveyyan 

» 
» 

Pansımancı 
Şoför 

» 
Santralci 

» 
Erzurum ve Temdidi 
Hattı Baş Müdürlüğü: 
Sürveyyan 

» 
» 

Şoför 
Gazianteb ve Maraş şube 
hattı. înşaat Başmüdürlüğü 
Sürveyyan 

» 
» 

Şoför 
» 

Santralci 
» 

Muhafız 
Ereğli Limanı 
Müdürlüğü : 
îller : 
Tesisatçı 
Kayıt memuru 

» » 
Muhafız 
Sürveyyan 

» 
Şoför 
Santralci 

înşaat Bölge 

L 

Trabzon Limanı înşaat 
Bölge Müdürlüğü : 
îller : 
Kayıt memuru 
Malzeme depo 
Piş memuru 

memuru 

ayı 

2 
1 

'2 

1 
10 
4 
1 
1 
6 
1 
1 

1 
4 

10 
5 

4 
9 
7 
3 
3 
1 
1 
4 

1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

130 
115 
230 

200 
175 
150 
130 
200 
175 
150 
115 

200 
175 
150 
175 

200 
175 
150 
200 
175 
175 
130 
100 

500 
230 
175 
100 
200 
175 
200 
115 

175 
230 
115 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

Tuta 

3 120 
1 380 
5 520 

2 400 
21 000 

7 200 
1 560 
2 400 

12 600 
1 800 
1 380 

2 400 
8 400 

18 000 
10 500 

9 600 
18 900 
12 600 
7 200 
6 300 
2 100 
1 560 
4 800 

6 000 
2 760 
2 100 
3 600 
2 400 
6 300 
2 400 
1 380 

2 100 
2 760 
1 380 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Muhafız 
Sürveyyan 
Şoför 

Beheri 
Sayı Lira K. 

2 100 
3 175 
1 175 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 

Tuta 

2 400 
6 300 
2 100 

Su İşleri Reisliği 

(lönderme ve teslim alma 
memuru 
Gönderme ve teslim alma 

1 200 12 2 400 

memuru 
Gönderme memuru 
İdare memuru 
Mesaha memuru 
Ambar memuru 

» » 
» » 

Daktilo 
» 
» 
» 

Sürveyyan 
» 
» 
» 

Fidanlık memuru 
Makinist veya motorcu 
Marangoz 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Santralci 
Şoför 

» 
» 
» 
» 

Fidanlık memuru veya baş-
balıçıvan 
Başbalı cıvan yardımcısı 
Bahçıvan 
Tel örgü bekçisi 
Baraj bekçisi 
Kanalcı 
Savakçı 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
2 

17 
29 
20 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
8 

"7 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

10 

r-f 

175 
165 
220 
140 
165 
140 
120 
165 
140 
120 
105 
165 
140 
120 
105 
140 
200 
200 
230 
210 
230 
230 
165 
140 
120 

335 
175 
140 
100 
90 

100 
105 
90 

' 85 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
& 

2 100 
1 980 
2 640 
1 680 
5 940 
8 400 
2 880 
3 960 
1 680 
1 440 
5 040 
3 960 

28 560 
41 760 
25 200 
1 680 
4 800 
4 800 
2 760 
2 520 
2 760 
2 300 

11 880 
13 440 
10 080 

4 020 
2 100 
5 360 
2 400 
2 160 
3 600 
3 780 

10 800 
1 020 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi 

(rece bekçisi 
» » 

Kapıcı 

Beheri 
Sayı Lira K. 

Kanal ve şedde bekçisi 
» » > 

Kvrak dağıtan 
I >aşodacı 
Odacı 

17 
9 
1 
1 
5 

17 
1 
1 
1 

90 
85 
90 

105 
85 
80 
85 
80 
85 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutar 

18 ;](>o 
9 180 
1 080 
1 260 
5 100 

16 320 
1 020 

960 
1 020 

Şose ve Köprüler Reisliği 

Teknisyen 
» 
» 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 
» » 

Başmakinist 
» 
» 
» 
» 

Dosya ve kayıt memuru 
•» » 
» » 
» » 
» » 

Kayıt memuru 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
T> 

» ve dosya memuru 
> » 
» ve kayıt 
> » 

Ambar, mutemet 
nıe memuru 

» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 

ve gönder-

» » 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
1 

2 
1 
3 
1 

500 
370 
370 
300 
500 
500 
200 
200 
345 
325 
270 
230 
200 
200 
175 
150 
130 
130 
150 
200 
150 
150 
130 
115 
110 
175 
150 
175 
150 

230 
200 
175 
150 

12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
6 
12 
12 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
10 

6 000 
4 440 
3 700 
3 600 
24 000 
10 000 
2 400 
2 000 
8 280 
3 900 
16 200 
2 760 
2 400 
4 800 
4 200 
1 800 
4 680 
9 100 
1 800 
1 600 
1 800 
1 800 
6 500 
3 450 
1 100 
6 300 
1 800 
6 300 
1 800 

5 520 
2 400 
6 300 
1 500 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ! Görevin çeşidi S 

Takipçi 
Kopyam 
Fiş memuru 
Ambar, mutemet, 
ma ve gönderme ı 
Ambar; mutemet 

teslim al-
memuru 
, teslim-

alma ve gönderme memuru 
Teslimalma ve gönderme 
memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ambar memuru 
» 
» 
» 
» 

Şoför veya 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sürveyyan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Marangoz, 
demirci 
Hademe ve 

> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

makinist 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve pııvantör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dökümcü ve 

bekçi 
» 
» 
» 
» 
» 

Beheri 
ayı Lira K. 

1 150 
1 
2 

1 

1 

2 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
4 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
4 
l 
1 
7 
1 
1 
3 

11 
1 
3 
2 
2 

2 
1 
8 
5 
1 
2 
1 

150 
210 

270 

270 

230 
230 
200 
200 
175 
175 
150 
150 
200 
200 
150 
135 
130 
230 
230 
200 
200 
185 
175 
150 
200 
175 
150 
135 
130 
115 
100 

150 
110 
100 

90 
90 
90 
80 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

10 
10 
10 

12 

10 

12 
10 -
11 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
10 
12 
10 
12 

2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
9 

10 
8 

Tuta 

1 500 
1 500 
4 200 

:! 240 

2 700 

5 520 
11 500 
2 200 
4 000 
4 200 
1 750 
5 400 
9 000 
9 600 
•2 000 
7 20C 
2 700 
1 300 
8 280 
6 900 
9 600 

400 
2 220 

14 700 
1 800 
2 400 
6 300 

19 800 
1 620 
4 680 
2 760 
2 400 

3 600 
1 320 
9 600 
5 400 

810 
1 800 

640 
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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 

Malzeme Müdürlüğü 

Kayıt memuru 
Muakkip 

» 

1 
1 
1 

150 
130 
115 

12 
12 
12 

1 800 
1 560 
1 380 

İstanbul Malzeme Gurup Amirliği 

Ambar, mutemet, teslim 
alma ve gönderme me
muru 
Ambar, mutömet ve gön
derme memuru 
Ambar mutemet v& gön
derme memuru 
Teslimalma ve gönderme 
memuru 
Ambar memuru 
Kayıt memuru 
Dosya ve kayıt memuru 
Süveyyan ve puvantör 

» » » 
Şoför 
Hademe ve bekçi 

1 270 

1, 230 

1 150 

12 

12 

12 

3 240 

2 750 

1 800 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

175 
175 
175 
130 
200 
175 
175 
100 
90 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 100 
2 100 
2 100 
1 560 
2 400 
2 100 
2 100 
2 400 
1 080 

Teni Radyo istasyonları yapımı 

Fennî tesisatçı 4 370 12 17 750 

Toplam 1,242,990 

(*> Bu ̂ kadrolara-tâyin- edilecekler illerde yaptırılacak inşaatta çalıştırılacaktır. 

1 . II . 1947 tarihinden geçerli olmak üzere inşd edilmekte olan yeni B. M. M. inşasına ait idare 
ve teşkilât hatimdin 

Y. Müh. veya Y. Mi. (Uz
manlık yeri) 1 750 

Hizmetliler 

A - Teknisyenler 
Başteknisyen 2 875 

11 

11 

8 250 

19 250 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

26 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi 

Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Teknisyen 
> 

B - idare memurları : 
îdre memuru 
Dosya ve tasnif 
Depo memuru 

memuru 

Kayıt ve tesellüm Me. 
Puvantör 
Daktilo (Yabancı dil bil
mesi şart) 
Odacı 

C - Sürveyyan ve şoförler : 
Sürveyyan 

> 
» 

Şoför 

2 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 

4 
1 
1 
6 

750 
625 
550 

300 
300 
250 
175 
200 

250 
100 

275 
250 
150 
200 

11 
11 
11 

Toplam 

11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 

Toplam 

11 
11 
11 
11 

Toplam 

Genel toplam 

16 500 
13 750 
12 100 

61 600 

3 300 
6 600 
2 750 
1 925 
2 200 

2 750 
2 200 

21 725 

12 100 
2 750 
1 650 

13 200 

29 700 

8 250 
61 600 
21 725 

121 275 

1 . I . 1947 tarihinden geçerli yabancı uzman ve mühendisler 1947 kadro cetveli 
D. Y. Limanlar İnşaat Reisliği 

602 1 Ücretler Liman inşaat uzmanı (Ya
bancı) (*) 
Mühendis (Yabancı) 

» > 

1 3242 16 
2 900 
1 700 

12 
12 
12 

38 905 
21 600 

8 400 

92 

(*) Net olarak 2 000 lira. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

< 

Görevin çeşidi S 

Şose ve Köprüler Reisi 

Yabancı uzman 
Yol ve köprü uzmanı (Ya
bancı) 
Yük. Müh. (Yabancı) 

» » » 
Köprü uzmanı > 

» > > 

Beheri 
ayı Lira K. 

iği 

1 1200 

1 1200 
1 900 
1 800 
1 800 
1 700 

Yap% ve İmar î§leri Reisliği 

Yabancı uzman 
» > 
y> » 

» » 

8u İşleri Reisliği 

Yabancı uzman (*) 
Jeolog (Yabancı) 

1 1600 
1 1300 
1 1200 
1 900 

1 3242 16 
1 1200 

Hizmet 
süresi 

Ay Gün 

12 

12 
12 
12 
12 
12 . 

&rv. 
12 
12 
12 
12 

: * - ? . 

12 
12 

Toplam 

Tutarı 

14 400 

14 400 
10 800 
9 600 
9 600 
8 400 

!>-%, t ; »'' 

19 200 
15 600 
14 400 
10 800 

: M M - f.-'» 

38 905 92 
14 400 

249 411 84 

i . VI . 1947 tarihinden gereçli 

Tarak dubası uzman kap
tanı 
Tarak dubası uzman maki
nisti 

3140 

2950 

7 

7 

EKONOMİ BAKANLIĞI 

Hizmetlilerin 1 . 

12 Geçici hizmetliler üc
reti 

, / . 1947 den 31 . XII 

Küçük sanatlar tetkik 
takip memuru 
Usta 
Modelci 

. 1947 ye kadarki kadrosu 

ve 
3 250 12 
3 200 12 
1 175 12 

9 000 
7 200 
2 100 

(») Net olarak 2 000 lira, 



Hizmet 
Beheri süresi 

Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün. Tutarı 

Usta 1 140 12 1 680 

Toplam 19 980 

Bu kadrodaki gçici hizmetliler merkezde çalıştırıldıkları gibi lüzumu halinde iller teşkilâtında 
dahi çalıştırılabileceklerdir. 

SIHHAT VB SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1 . I . 1947 tarihinden 31 . XII . 1947 tarihine kadarki kadrosu 

649 Geçici hizmetliler üc- Guraba hastanesinde 
reti kurs görecek frengi 

savaş stajyer tabibi 
Trahom savaş kurulla
rında kurs görecek tabip 
Sıtma teşkilâtında ça
lıştırılacak Yüksek Su 
Mühendisi 
Sıtma teşkilâtnda. ça
lıştırılacak mühendis 
Sıtma teşkilâtında ça
lıştırılacak fen memuru 

Hizmetliler 

Trahom savaş kurulla
rında kurs görecek has 
ta ilâçlayıcıları 130 60 12 93 600 

Toplam 130 800 

1 . I . 1947 tarihinden 31 . XII . 1947 tarihine kadarki yabancı uzmanlar kadrosu 

675 1 Ücretler Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi 
Biyoloji İmalât ve Tet-
kikat Şubesi müdürü 
(Mütahassıs) 1 1908 12 22 896 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

2 150 6 1 800 

5 150 4 3 000 

3 500 12 18 000 

2 300 12 7 200 

2 300 12 7 200 



Uygulanan kadroya ilişkin gider Hizmet. 
tertibinin Beheri süresi 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı Lira K. Ay Gün Tutarı 

Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi
ne getirilecek mütehas*. 
sıslar için 2 1200 12 28 800 
Ankara Numune hasta
nesi Şef makinist ve 
aletler uzman, 1 440 12 5 280 
Hastabakıc ve laborant 
yetiştirme okullar ta
lim hemşiresi 4 400 11 17 600 

Toplam> 74 576-

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Kursta çalıştırılacaklara ait 1 .1 .1947 tarihinden gereçli kadro 

690 Geçici hizmetliler üc- Öğretmen 11 150 11' 18 150 
reti Kurs müdürü 1 150 12 1 800 

Toplam 19 950 

Not: 
Kurs programı,\ öğretmenlerin haftada'üç<saat.4edrisat*ıyapınası asasına göre düzenlenmiştir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı, kursunda çalışttırûacak öğretmenlerin 1 . I . 1947 den 31 . 
XII . 1947 ye kadarki kadrosu 

717 Geçici hizmetliler üc- öğretmen 16 150 10 24 000 
retâ-: 

Bu kadrolara açıktan memur tâyin yapılmayacak, 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne 
göre ders saati başına ücret verilecektir. 
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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 

TARIM BAKANLIĞI 

Tablo : 2 (3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Tarımsal Savaş isleri 

tiler 

749 Geçici hizmetliler üe- Ambar koruyucusu 2 120 12 2 880 
reti 

Tablo : 2 (3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Teknik Bahçıvanlık Okulu yapımı 

Merkez 

Fennî tesisatçı ' 1 425 1 15 

Tablo : 1 (3656 sayılı Kanun hükümlerine tâbi bulunanlar) 

Yazı, tercüme, yayım, film ve propaganda genel giderleri 

Merkez 

Müze uzmanı (Memur) (1) 1 400 12 5 790 

Tablo : 2 (3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi hizmetliler) 

Bakteriyoloji ve Seroloji Kurumları 

Bölgeler 

Basserumcu 
Daktilo 

1 275 
3 130 

12 
12 

3 300 
4 680 

Bahçe Tarım İsleri ve Kurumları 

Merkez 

Çay işleri organizatörü 1 475 12 5 700 
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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 

Teknik Bahçıvanlık Okulu yapımı 

Merkez 

Fennî tesisatçı 
» » 
> » 

Desinatör 
» 

Sürveyyan 
> 

4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

475 
425 
375 
330 
175 
130 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

22 800 
10 200 
9 000 
3 960 
4 200 
1 560 
1 200 

Yüksek Tarım Enstitüsü 

Merkez 

Aylıklı olanlar 

Jeodezi uzman öğretmeni 1 475 
Yabancı dil öğretmeni 2 250 

Hizmetliler 

Basım işleri teknisyeni 1 230 
Atelye teknisyeni 1 230 
Dekanlık ayırmanı 1 145 
Cetvel dizicisi 3 170 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

5 700 
6 000 

2 760 
2 760 
1 740 
6 120 

Toplam 97 440 

Tablo : II (3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tâbi Hizmetliler) 

Merkez 

782 1 Yabancı uzmanlar ve Tercüman 2 270 
tercümanlar Nebat hastalıkları Müteh. 1 1000 

12 
12 

6 480 
12 000 

Toplam 18 480 

Yüksek Denizcilik Ticaret Okulunda çalıştırılacak hizmetlilerin Ocak 1947 den 31 . XII . 1947 ye 
kadarki kadrosu 

802 Geçici hizmetliler üc- Daktilo 
reti » 

1 100 
1 75 

12 
12 

1 200 
900 
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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 

Motor gemicisi 
Hasta bakıcı 
Lokantacı 

» 
,\ Kamarot 
t. Baş kamarot (gemi ̂ aşçısı) 
1 Balaşıkçı 
r Berber 
r Bahçıvan 

Gece bekçisi 
> » 

Terzi ve ütücü 
Ba»p>cu 
Kaloriferci 
Kayıkhane «HBaanru 
Serdümen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
75 
60 
50 
75 

100 
40 
75 

100 
50 
50 
75 
75 
75 

120 
75 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Toplam 

720 
900 
720 
600 
900 

1 200 
480 
900 

1 200 
600 
600 
900 
900 
900 

1 440 
900 

15 960 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma.J&akanlığmda çalıştırılacak uzman'm 1 Ocak 1947 den 31 Ekim 1947 tarihine kadarki kadrosu 

873 f Ücretler Yabancı uzman 1 5169 92 10 51 699 20 

- . . > . . . » € * « 



1948 yılı Bütçesinin (A) cetvelinde düzeltilecek rakamlar 

Y a n l ı ş D o ğ r u 

Komisyonca 
Sahife B. M. kabul edilen 

Danıştay Başkanlığı 

32 
32 
32 
32 
32 
34 

34 

105 
105 
105 
105 
105 
105 
110 

85 
85 
88 
90 

316 
316 
317 
319 
322 

1 
Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 
Kısımlar toplamı 
Birinci kısım toplamı 
Genel toplam 

1 
Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 
Kısımlar toplamı 

içişleri Bakanlığı 

Birinci kısım toplamı 
110 Genel toplam 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

256 
256 
256 
256 
258 
259 

259 

705 
705 
708 
708 

1 

6 
Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Kısımlar toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Genel toplam 

794 626 
749 627 
47 028 
38 999 

883 951 

883 951 
924 933 

13 864 650 
13 871 450 

929 580 
672 300 
707 844 

17 396 174 

17 396 174 
20 409 755 

300 000 
354 000 
673 477 

9 583 070 
19 829 781 

19 829 781 
47 968 377 

805 206 
805 207 
50 074 
41 816 

945 219 

• 945 219 
986 201 

13 450 650 
13 457 450 

877 200 
657 300 
688 470 

16 895 420 

16 895 420 
19 909 001 

380 000 
434 000 
773 477 

9 683 070 
20 009 781 

20 009 781 
47 968 377 

\>9<i 




